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Samenvatting 

In 2013 heeft het ministerie van VWS het Nationaal Programma 

Palliatieve Zorg (NPPZ) geïnitieerd voor een periode van zes jaar (2014 

tot 2020). Dit programma kent veertien doelstellingen waar op 

verschillende manieren aan wordt bijgedragen: door het ZonMw-

programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’, de activiteiten van de regionale 

samenwerkingsverbanden (consortia) en aanvullend nationaal beleid.  

 

Opdracht 

In opdracht van ZonMw heeft bureau HHM een onderzoek uitgevoerd 

naar de huidige stand van zaken van de doelstellingen van het Nationaal 

Programma Palliatieve Zorg. Het ging daarbij om kwantitatieve 

gegevens op diverse aspecten (zogenoemde maatstaven). Waar 

mogelijk was het de bedoeling een vergelijking te maken met de stand 

van zaken in 2016. We hebben deze kwantitatieve gegevens verzameld 

via een uitvraag onder een kleine 30 partijen in de (palliatieve) zorg en 

door online deskresearch.  

 

Conclusies 

Op basis van het onderzoek trekken wij drie overstijgende conclusies: 

 

1. In de afgelopen jaren zijn diverse nieuwe of geactualiseerde 

gegevens beschikbaar gekomen over aspecten die relevant zijn in 

de palliatieve zorg. Dit geldt onder andere voor bewustwording bij 

burgers en zorgverleners (doelstelling 1 en 2), aansluiting tussen 

eerste en tweede lijn (doelstelling 4), kwaliteit van palliatieve zorg 

(doelstelling 7) en behoeften en betrokkenheid van patiënten en 

naasten (doelstelling 11). Voor doelstelling 5 (aansluiting op 

ouderenzorg en welzijnssector/gemeenten) hebben we weinig 

kwantitatieve gegevens gevonden. Overall gezien was voor het 

actuele beeld meer specifieke informatie beschikbaar dan in 2016. 

Uit de analyse blijkt wel dat de gegevens niet ‘dekkend’ zijn om de 

stand van zaken op alle aspecten van de NPPZ-doelstellingen weer 

te geven. Bepaalde aspecten zijn onderbelicht in de beschikbare 

data. Deze conclusie is door de programmacommissie Palliantie 

meegenomen in de bespreking over het vervolgprogramma. Naast 

diverse kwantitatieve gegevens is een overzicht met (veelal) 

kwalitatieve gegevens uit de Palliantie-projecten beschikbaar. Dit 

overzicht is als bijlage aan het rapport toegevoegd. 

 

2. In de stand van zaken 2016 is een oordeel gegeven over hoe goed 

de verschillende doelstellingen ervoor staan. De rapportage over de 

huidige stand van de doelstellingen is voor duiding voorgelegd aan 

een groep stakeholders. Hun input was bruikbaar om bepaalde 

bevindingen nader toe te lichten, maar gaf geen eenduidig beeld 

over de conclusies op de doelstellingen. Respondenten geven aan 

dat er geen (duidelijke) norm is om uitkomsten aan te relateren. Dit 

was ook de mening van de programmacommissie. Daarom blijft in 

het huidige beeld van de stand van zaken een waardeoordeel in 

termen van onvoldoende, voldoende of goed achterwege. 

 

3. Er is geen ‘monitorinstrument’ waarmee door de tijd heen 

eenduidige informatie wordt verzameld over alle doelstellingen of 

maatstaven. Daardoor hebben (onderzoeks)rapportages steeds 

andere vraagstellingen, doelgroepen en andere settingen en is een 

vergelijking door de tijd niet mogelijk. Het is daarom lastig 

gebleken om uitspraken te doen over verbetering ten opzichte van 

2016.  
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Aanbeveling 

Hoewel er meer specifieke kwantitatieve informatie beschikbaar is 

gekomen afgelopen jaren, is het moeilijk te zeggen hoe goed de 

palliatieve zorg ervoor staat (in vergelijking met een norm of met een 

voorgaande meting). Dit werpt de vraag op hoe de voortgang op de 

NPPZ-doelstellingen gevolgd kan worden. Hiervoor bevelen wij aan om 

monitorinstrument(en) te ontwikkelen waarmee de stand van zaken op 

de NPPZ-doelstellingen in beeld kan worden gebracht en om normen te 

formuleren die leidend zijn voor de inspanningen van de diverse partijen 

in de palliatieve zorg. De maatstaven uit het onderzoek vormen een 

eerste aanzet hiertoe; in samenspraak met het veld kunnen deze nader 

uitgewerkt worden in meetbare indicatoren.  

 

Tenslotte: we ontvingen diverse bronnen die niet bruikbaar waren voor 

dit onderzoek omdat ze geen kwantitatieve gegevens bevatten, maar 

die wel relevante informatie bieden voor een beeld van (ontwikkelingen 

in) de palliatieve zorg. In aanvulling op een kwantitatief beeld van de 

voortgang op de doelstellingen kan een kwalitatief beeld over de 

palliatieve zorg waardevol zijn.  
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1. Onderzoeksvraag  

In opdracht van ZonMw heeft bureau HHM een onderzoek 

uitgevoerd naar de huidige stand van zaken van de doelstellingen 

van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. De voorliggende 

rapportage bevat een beeld van de kwantitatieve resultaten op de 

NPPZ-doelen in 2020.  

 

In 2013 heeft het ministerie van VWS het Nationaal Programma 

Palliatieve Zorg (NPPZ) geïnitieerd voor een periode van zes jaar (2014 

tot 2020). Dit nationale programma wordt gevormd door het ZonMw-

programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’, de activiteiten van de regionale 

samenwerkingsverbanden (consortia) en aanvullend nationaal beleid. 

De doelstellingen die geformuleerd zijn voor 2020, zijn voor al deze 

inspanningen leidend. Tegelijkertijd is in september 2017 het kwaliteits-

kader palliatieve zorg gepubliceerd dat handvatten geeft voor de 

organisatie en uitvoering van palliatieve zorg in de praktijk. 

 

Nu de eerste termijn van het NPPZ en van het programma Palliantie ten 

einde loopt, heeft ZonMw behoefte aan een kwantitatief beeld van de 

resultaten van het nationaal programma. Dit kan ook input geven voor 

een vervolgprogramma dat ZonMw gaat opzetten.  

 

In de periode 2015 tot en met 2018 heeft bureau HHM, in opdracht van 

het ministerie van VWS, diverse opdrachten uitgevoerd ter ondersteuning 

van de stuurgroep palliatieve zorg. Eén van die opdrachten was het in 

beeld brengen van de stand van zaken met betrekking tot de NPPZ-

doelstellingen in 2016, op basis waarvan VWS een ‘nulmeting’ heeft 

opgesteld. 

ZonMw heeft bureau HHM gevraagd opnieuw een beeld te maken van de 

stand van zaken op de doelstellingen. Daarbij heeft ZonMw voornamelijk 

behoefte aan kwantitatieve gegevens vanwege de vergelijking met 2016.  

Onderzoeksvraag:  

Wat is de huidige stand van zaken op de doelstellingen van het 

Nationaal Programma Palliatieve Zorg, op basis van kwantitatieve 

gegevens en in samenhang met de domeinen uit het kwaliteitskader? 

 

Wat is palliatieve zorg? 

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven 

verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben 

met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en 

verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en 

zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere 

problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. 

World Health Organization (2002) 

 

Palliatieve zorg omvat alle zorg in de ziektegerichte, symptoom-

gerichte en terminale fase. Afhankelijk van de aard van de 

zorgvraag komt de financiering van palliatieve zorg uit de Zvw, 

de Wmo, de Jeugdwet of de Wlz. 
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2. Aanpak 

In dit hoofdstuk beschrijven we de gevolgde aanpak. 

 

Voor dit onderzoek hebben we de onderstaande stappen doorlopen.  

De verschillende stappen werken we hierna meer gedetailleerd uit: 

1. Startgesprek  

2. Uitvraag 

3. Analyse 

4. Duiding 

5. Rapportage 

2.1 Startgesprek 

Het onderzoek is gestart met een gesprek met ZonMw als opdracht-

gever. In het gesprek zijn concrete werkafspraken gemaakt over 

planning, stakeholders en communicatie. In dat gesprek hebben we ook 

stilgestaan bij enkele kanttekeningen aan het onderzoek vanwege de 

ervaringen uit 2016, met name de aanwezigheid (of beter gezegd: 

afwezigheid) van kwantitatieve gegevens voor een vergelijking tussen 

toen en nu en het ontbreken van een streefcijfer waarmee een oordeel 

kan worden gegeven over hoe goed de doelstelling ervoor staat. 

Uitgangspunt voor ons onderzoek was: beschikbare gegevens ophalen 

en relateren aan de doelstellingen van het NPPZ.  

2.2 Uitvraag 

Om te kunnen monitoren wat - ten opzichte van 2016 - de stand van 

zaken is van de NPPZ-doelstellingen hebben we allereerst een uitvraag 

bij alle relevante partijen uitgevoerd. Daarbij hebben we gebruik-

gemaakt van de maatstaven die in 2016 zijn opgesteld voor iedere 

doelstelling. Om aan te sluiten bij het kwaliteitskader palliatieve zorg 

hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd in de maatstaven, namelijk: 

• Doelstelling 2 – maatstaf 3, ‘onnodig doorbehandelen’ is 

geformuleerd als ‘zorgplanning proactief oppakken’. 

• Doelstelling 11 – maatstaf 1, ‘voorlichting over ziekte en verloop‘ 

toegevoegd. 

 

De benaderde partijen zijn weergegeven in bijlage 1. We hebben de 

partijen gevraagd naar rapportages, onderzoeken en andere relevante 

documenten met kwantitatieve gegevens die tussen januari 2016 en 

februari 2020 zijn verschenen.  

NB. Dit onderzoek is voorafgegaan aan de periode dat het Corona-virus 

in Nederland is uitgebroken.  

 

De uitvraag is naar 29 partijen verstuurd en (na een aantal reminders) 

hebben alle partijen gereageerd. Hiervan hebben zes partijen 

aangegeven niet over de gevraagde informatie te beschikken.  

 

Naast de uitvraag hebben wij aanvullend literatuuronderzoek 

uitgevoerd naar openbare rapportages, onderzoeken en relevante 

documenten. We hebben ons daarbij gefocust op de doelstellingen 

waar we naar aanleiding van de uitvraag geen of incomplete informatie 

over hadden.  

 

Ondanks de verkregen input van relevante partijen en de aanvullende 

literatuursearch kan dit onderzoek niet worden gezien als een alom-

vattend overzicht van de kwantitatieve kennis die beschikbaar is ten 

aanzien van de NPPZ-doelstellingen. 
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2.3 Analyse 

Tijdens de analysefase hebben we alle verkregen bronnen door-

genomen. We hebben daarbij de volgende selectiecriteria gehanteerd: 

• is het informatie van na 1 januari 2016; 

• is het informatie gericht op de situatie in Nederland; 

• is de informatie gericht op palliatieve zorg; 

• gaat het om kwantitatieve gegevens met informatie over de 

doelstellingen? 

De bronnen die we gebruikt hebben om een beeld te krijgen van de 

huidige stand van zaken staan weergegeven in bijlage 2.  

2.4 Duiding  

Voor een inhoudelijke duiding is een aantal stakeholders gevraagd om 

de resultaten per doelstelling te duiden en daarbij aan te geven hoe zij 

de bereikte resultaten beoordelen (onvoldoende, matig, voldoende of 

goed). Vanwege de korte doorlooptijd was niet iedereen in de 

gelegenheid te reageren; in bijlage 3 vindt u een overzicht van de 

organisaties die input leverden voor de duiding.  

2.5 Rapportage 

De resultaten hebben we verwerkt in een hoofdstuk per doelstelling. 

We zetten voor iedere maatstaf steeds de conclusie uit 2016 naast de 

informatie die we in de huidige uitvraag hebben gevonden. Iedere 

doelstelling wordt afgesloten met een samenvattende conclusie over de 

huidige stand van zaken op de NPPZ-doelstellingen op basis van de ten 

tijde van dit onderzoek beschikbare gegevens. De rapportage is in 

concept besproken met de opdrachtgever bij ZonMw en samen met het 

beeld uit de duiding tevens besproken met de programmacommissie 

Palliantie, met dit eindrapport als resultaat. 
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3. Algemene bevindingen 

In dit hoofdstuk beschrijven we enkele overstijgende bevindingen.  

 

Nieuwe informatie beschikbaar 

In de afgelopen jaren zijn diverse nieuwe of geactualiseerde gegevens 

beschikbaar gekomen over aspecten die relevant zijn in de palliatieve 

zorg. De kwantitatieve gegevens die we vonden in aangedragen 

documenten, hebben we zoveel mogelijk gekoppeld aan de doelstel-

lingen en de daarbinnen geformuleerde maatstaven. Sommige 

gegevens hebben specifiek betrekking op een maatstaf, andere 

gegevens zijn algemener maar dragen wel bij aan een beeld over de 

stand van zaken op een maatstaf of doelstelling. Een deel van de 

aangedragen bronnen bevatte kwalitatieve gegevens over (ontwikke-

lingen in) de palliatieve zorg. Deze konden we voor dit kwantitatief 

beeld van de stand van zaken op de doelstellingen van het NPPZ niet 

gebruiken. 

 

In dit rapport zetten we kwantitatieve informatie uit verschillende 

onderzoeken onder elkaar. Het kan voorkomen dat informatie uit het 

ene onderzoek in strijd lijkt te zijn met informatie uit een ander 

onderzoek. Dit heeft ermee te maken dat onderzoeksvragen, 

onderzoeksobjecten en/of onderzoekspopulaties van elkaar verschillen 

en daarmee ook de uitkomsten. Ook zijn de gevonden gegevens niet 

dekkend om de stand van zaken op alle aspecten van de doelstellingen 

van het NPPZ weer te geven. Wel was voor het actuele beeld meer 

specifieke informatie beschikbaar dan in 2016. 

 

 

Vergelijking 2016 - 2020 

We hebben gekeken of we met het huidige beeld iets kunnen zeggen 

over een verbetering op de doelstellingen van het NPPZ. Het is echter 

lastig om een vergelijking te maken met de stand van zaken in 2016. Dit 

heeft hoofdzakelijk te maken met het ontbreken van een ‘monitor-

instrument’ waarmee door de tijd heen eenduidige informatie wordt 

verzameld over alle doelstellingen of maatstaven: 

• er zijn weinig ‘harde’ cijfers beschikbaar, 

• en als er cijfers zijn, gaan die vaak slechts over een deel van de 

populatie. 

 

Zowel het beeld in 2016 als het actuele beeld is tot stand gekomen op 

basis van bronnen die op dat moment beschikbaar waren. De bronnen 

in 2020 verschillen op diverse punten van de bronnen in 2016. Denk 

bijvoorbeeld aan: 

• Een verschil in scope: in 2016 waren gegevens beschikbaar over de 

Nederlandse bevolking en op dit moment alleen gegevens over 

specifieke groepen; 

• Een verschil in variabelen: onderzoekers hanteren andere items om 

een aspect te meten; 

• Een verschil in afbakening van de onderzoeksgroep: bijvoorbeeld 

senioren versus ouderen, of patiënten met kanker in de palliatieve 

fase versus alle patiënten in de palliatieve fase. 

 

Uitkomsten duiding en reflectie programmacommissie 

In de volgende hoofdstukken geven we per doelstelling weer welke 

informatie we hebben gevonden voor de stand van zaken in 2020. We 

zetten dit naast de conclusie over de maatstaven in 2016. Deze 

weergave per doelstelling is voor duiding voorgelegd aan een groep 

stakeholders. Het algemene beeld uit de duiding is dat er heel divers 
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wordt aangekeken tegen de bereikte resultaten (op de schaal van 

onvoldoende tot goed). Er is daarom vanuit de duiding geen eenduidig 

beeld over hoe goed het ervoor staat met de doelstellingen. Ook de 

respondenten van de duiding gaven aan dat er geen (duidelijke) norm is 

om uitkomsten aan te relateren. Dit was ook de mening van de 

Programmacommissie Palliantie: de stand van zaken op de doelstel-

lingen is moeilijk te onderzoeken omdat heldere indicatoren ontbreken 

en er geen onderzoekskader is waarbinnen de indicatoren worden 

gemeten. Ook is de duiding maar door een beperkte groep responden-

ten gedaan die ieder vanuit hun eigen perspectief kijken; er is daarom 

geen gezamenlijk oordeel over de mate waarin de doelstellingen 

behaald zijn.  

 

Gezien deze opmerkingen geven we in de volgende hoofdstukken 

daarom geen oordeel van matig, voldoende of goed per doelstelling, 

zoals dat bij de stand van zaken in 2016 door VWS is gedaan.  

Palliantie-projecten 

Op alle doelstellingen van het NPPZ hebben de afgelopen jaren 

projecten gelopen binnen het programma Palliantie. Sinds de start van 

het programma in 2016 zijn 67 projecten gestart, waarvan een deel ook 

al is afgerond. Van de (veelal kwalitatieve) resultaten per doelstelling 

van deze projecten is door ZonMw een overzicht gemaakt; dit vindt u in 

bijlage 4. Een overzicht van de projecten ingedeeld naar de domeinen 

van het kwaliteitskader palliatieve zorg, vindt u hier.  

 

 

  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/domeinen/
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4. Doelstelling 1 – Bewustwording bij burgers 

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken in 2016 en de huidige stand van zaken van de NPPZ-doelstelling: Het bewustzijn over palliatieve 

zorg bij burgers is vergroot en het is normaal om tijdig stil te staan bij het levenseinde.  

 

Stand van zaken 2016 Stand van zaken 2020 

1. Bekendheid met palliatieve zorg?  

Matig. 28% van mensen weet wat palliatieve zorg is 

(2010). Uit onderzoek onder de achterban van de 

Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) bleek dat 

vrijwel iedereen bekend is met het begrip, maar dit 

vooral associeert met lichamelijke zorg (2014). 

Meer mensen weten wat euthanasie is dan 

palliatieve zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bekendheid met palliatieve zorg?  

Er is geen nieuw onderzoek verschenen waarin vermeld staat hoeveel mensen weten wat palliatieve 

zorg is. Wel zijn er verschillende campagnes georganiseerd afgelopen jaren, zoals de 

publiekscampagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een campagne van 

de Coalitie van Betekenis tot het Einde. Uit cijfers van de voor- en nameting van de publieks-

campagne van VWS blijkt dat na de campagne minder 65-plussers aangeven dat zij niet weten wat 

palliatieve zorg, namelijk 34% ten opzichte van 41% voor de campagne. Ook geeft een groter deel 

van de 65-plussers aan bekend te zijn met alle aspecten van palliatieve zorg (gestegen van 20% voor 

de campagne naar 27% na de campagne). De bekendheid van afzonderlijke aspecten is voor geen 

van de aspecten toegenomen. Het gemiddeld aantal aspecten waarmee men bekend is, is evenmin 

toegenomen. De meeste 65-plussers weten dat palliatieve zorg er is voor mensen in de laatste fase 

van hun leven en dat de zorg zowel thuis als in een zorginstelling kan worden ontvangen. Men is 

echter minder bekend met de verschillende mogelijkheden en dat de laatste levensfase meer is dan 

alleen een stervensfase. De campagne heeft dit beeld niet kunnen bijstellen. Hieronder volgen de 

individuele stellingen. De percentages slaan op het aantal respondenten dat de stelling goed 

beantwoord heeft.  

• Palliatieve zorg is zorg voor mensen in de laatste levensfase van hun leven: voor campagne 76% - 

na de campagne 79%. 

• Palliatieve zorg omvat ondersteuning bij het afronden van het leven en bij het afscheid nemen: 

voor campagne 72% - na de campagne 78%. 

• Palliatieve zorg is voor mensen die niet meer beter kunnen worden: voor campagne 75% - na de 

campagne 76%. 
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Stand van zaken 2016 Stand van zaken 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nadenken over levenseinde?  

Redelijk. 65% van Nederlandse burgers heeft 

nagedacht over het levenseinde. 29% heeft een 

gesprek over levenseinde gevoerd (2015). 71% 

heeft wel eens nagedacht over welke behandeling 

men wel of niet meer zou willen hebben (2010). 

• Palliatieve zorg kan zowel thuis als in een zorginstelling ontvangen worden: voor campagne 74% 

- na de campagne 76%. 

• Palliatieve zorg is gericht op de symptoombestrijding met als doel kwaliteit van leven zo goed 

mogelijk te houden: voor campagne 57% - na de campagne 60%. 

• Palliatieve zorg bevat naasten helpen bij de zorg en het rouwproces: voor campagne 58% - na de 

campagne 59%. 

• Palliatieve zorg bevat aandacht voor psychiatrische en sociale problemen, zingeving en 

spiritualiteit: voor campagne 43% - na de campagne 45% [47]. 

 

2. Nadenken over levenseinde?  

Een onderzoek onder 1.300 senioren met een leeftijd tussen de 53 jaar en 102 jaar (gemiddeld 74 jaar) 

wijst uit dat 92% van de senioren weleens nadenkt over hun levenseinde. De belangrijkste aanleiding 

om erover na te denken is het ouder worden zelf (71%), gevolgd door een sterfgeval in de naaste 

omgeving (12%) en ziekte van een dierbaar persoon (8%). 25% van de senioren praat met anderen 

over hun eigen levenseinde, 7% praat met anderen over het levenseinde van hun gesprekspartner en 

37% praat over beider levenseindes, 29% praat er zelden of nooit over en 2% wil hierover niets 

zeggen. De belangrijkste reden om er niet met anderen over te praten is omdat zij zich er nog niet 

mee bezig houden (44%), gevolgd door de reden dat zij het onderwerp te confronterend vinden 

(26%) en omdat ze er liever niet over nadenken (13%) [31]. 

 

De Patiëntenfederatie heeft een meldactie uitgevoerd waarop 8.837 personen hebben gereageerd. 

89% van de deelnemers is 50 jaar of ouder. Hieruit blijkt dat: 

• 21% van de deelnemers een wilsverklaring heeft;  

• 44% van de deelnemers heeft nagedacht over het vastleggen van hun wensen in de zorg, maar 

het (nog) niet gedaan; 

• 17% van de deelnemers heeft nagedacht over hun wensen in de zorg, maar niet over het 

vastleggen;  

• 18% heeft (nog) niet nagedacht over hun wensen in de zorg [5].  
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Een onderzoek naar advance care planning bij tien huisartsenpraktijken laat zien dat 60% van de 

patiënten wel eens nadenkt over toekomstige gewenste zorg en behandelingen. Euthanasie (19%) 

en reanimeren (16%) worden het meest met de huisarts besproken. De belangrijkste reden (37%) om 

niet over wensen te spreken is dat naasten weten wat de oudere wil. En inderdaad voorspellen 

naasten de voorkeuren van patiënten in 68% van de situaties correct, zo blijkt uit een review van 

literatuur. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 470 mensen van 75 jaar en ouder die ingeschreven staan 

bij één van de 10 deelnemende huisartsenpraktijken [3]. 

 

Onderzoek onder ruim 650 ongeneeslijk zieke kankerpatiënten wijst uit dat 62% van de patiënten op 

enig moment behoefte heeft om te praten over zijn of haar levenseinde, 21% heeft hier geen 

behoefte aan en 17% weet het niet [6]. 

 

Conclusie  

De publiekscampagne van VWS heeft bijdragen aan bekendheid van palliatieve zorg: minder 65-plussers aangeven dat zij niet weten wat palliatieve zorg 

is en meer mensen kennen alle voorgelegde aspecten van palliatieve zorg. Men is echter minder bekend met de verschillende mogelijkheden en dat de 

laatste levensfase meer is dan alleen een stervensfase. Dit laatste werd ook onderschreven door de respondenten van de duiding: veel mensen zien 

palliatieve zorg (onterecht) als synoniem voor stervenszorg. Voor de tweede maatstaf, over de mate waarin mensen stilstaan bij het levenseinde, blijkt 

dat er tussen 2016 en 2020 diverse onderzoeken zijn uitgevoerd. Geen van deze onderzoeken richt zich op de gehele Nederlandse bevolking. Er zijn wel 

verschillende onderzoeken onder senioren en specifieke patiëntgroepen.  
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5. Doelstelling 2 – Bewustwording bij zorgverleners 

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken in 2016 en de huidige stand van zaken van de NPPZ-doelstelling: Het bewustzijn over palliatieve 

zorg bij zorgverleners is vergroot en het is normaal om tijdig stil te staan bij het al of niet doorbehandelen.  

 

Stand van zaken 2016 Stand van zaken 2020 

1. Bekendheid met palliatieve zorg?  

Redelijk. Echter, 68% van zorgverleners vindt dat 

palliatieve zorg alleen bij levenseinde plaatsvindt; 

94% weet weer wel dat het meer is dan pijn-

bestrijding (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bekendheid met palliatieve zorg?  

Er is onderzoek gedaan naar de mate waarin zorgverleners bekend zijn met de definitie van 

palliatieve zorg. Zorgverleners zijn gevraagd of ze het eens waren met vijf stellingen:  

1) het enige doel van palliatieve zorg is de behandeling van pijn,  

2) palliatieve zorg start in de laatste week voor overlijden,  

3) palliatieve zorg en levensverlengende behandeling kunnen gecombineerd worden,  

4) spirituele zorg is onderdeel van palliatieve zorg en  

5) ondersteuning aan naasten kan onderdeel zijn van palliatieve zorg.  

75,9% van de zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg scoorden 4 of 5 items correct, ten 

opzichte van 38,2% in verpleeghuizen en 38,8% in verzorgingshuizen. Significante verschillen zijn 

waar te nemen bij stelling 2, 4 en 5. Met stelling 2 was 81,0% van de zorgverleners in de geestelijke 

gezondheidszorg het oneens, opzichte van 49,4% in verpleeghuizen en 43,5% in verzorgingshuizen. 

Met stelling 4 was 88,8% van de zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg het eens, opzichte 

van 65,2% in verpleeghuizen en 69,6% in verzorgingshuizen. Met stelling 5 was 94,8% van de 

zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg het eens, opzichte van 85,4% in verpleeghuizen en 

84,6% in verzorgingshuizen. Het onderzoek geeft geen verklaring voor het verschil in kennis tussen 

de zorgverleners in de ggz versus de verpleeg- en verzorgingshuizen [23].  

2. Bestaan van specifieke opleidingen?  

Beperkt. Aantal zorgverleners dat is opgeleid in 

palliatieve zorg is - met uitzondering van 

2. Bestaan van specifieke opleidingen? 

Een overzicht van specifieke opleidingen palliatieve zorg is in ontwikkeling. Door het Palliantie-

project O2PZ is een onderwijsraamwerk ontwikkeld. Het vervolg van dit project loopt momenteel bij 

Palliantie. Vooralsnog hebben we alleen kwantitatieve gegevens gevonden over percentages 
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specialisten ouderengeneeskunde - beperkt 

(doorgaans minder dan 1%).  

 

zorgverleners die specifieke opleidingen hebben gevolgd. Uit onderzoek onder consultatieteams 

palliatieve zorg in ziekenhuizen blijkt dat 98% van de teams een arts heeft die specifiek is opgeleid in 

de palliatieve zorg. 81% van de teams heeft een verpleegkundige in het team met een specifieke 

opleiding en 73% een verpleegkundig specialist. Bijna alle teams geven scholing over palliatieve zorg 

binnen het ziekenhuis (95%), bijna driekwart van de teams PZ geeft ook scholing buiten het 

ziekenhuis (69%). Daarnaast voert een derde van de teams ook wetenschappelijk onderzoek uit 

(35%), dat zijn met name de Universitair medisch centra en de topklinische ziekenhuizen [32].  

 

Uit registratie van het College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden blijkt dat 120 

huisartsen een kaderopleiding palliatieve zorg hebben gevolgd [41].   

3. Onnodig doorbehandelen?  

Matig tot redelijk. 62% van artsen vindt dat ernstig 

zieke patiënten te lang worden doorbehandeld 

(2012). In internationaal opzicht doet Nederland 

het op dit punt echter relatief goed. 

 

4. Markeren van de palliatieve fase?  

Matig. Markeren van de palliatieve fase gebeurt 

nog te weinig en de stervensfase wordt vaak te laat 

onderkend. Het zorgpad stervensfase is goed 

geëvalueerd in Nederland, maar betreft alleen de 

laatste dagen. 

3. Onnodig doorbehandelen -> zorgplanning proactief oppakken? / 4. Markeren van de 

palliatieve fase? 

Rond 20% van de patiënten en naasten geven aan dat er niet gesproken is over doorbehandelen of 

stoppen met behandelen, 30% geeft aan dat er wel over gesproken is, maar niet voldoende en 50% 

geeft aan dat er voldoende over gesproken is. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat patiënten 

gesprekken over doorbehandelen of stoppen met behandelen niet alleen voeren met huisartsen 

(85%), maar ook met verpleegkundigen (65%), geestelijk verzorgers (55%) en vrijwilligers (25%) [12]. 

 

Uit onderzoek blijkt dat, van de 110.000 personen die aan een aandoening zijn overleden die vaak 

gepaard gaat met palliatieve zorg, 32% opgenomen werd in een ziekenhuis in de laatste maand voor 

overlijden. 86% hiervan betrof een acute opname met een gemiddelde verblijfsduur van 7,2 dagen. 

De meeste acute opnames waren vanwege hartfalen of longaandoeningen. Van de 110.000 personen 

bezocht 24% in de laatste maand de spoedeisende hulp. Van de personen die tot hun overlijden 

stonden ingeschreven bij een huisarts heeft 57% contact gehad met een huisartsenpost in de laatste 

levensmaand. De belangrijkste redenen voor contact waren (naderend) overlijden en benauwdheid 

[43]. 
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In 2017 ontving 39% van de mensen in Nederland met kanker palliatieve zorg. Van de 39% die 

palliatieve zorg kreeg, ontving 20% dit tussen 3 en 12 maanden voor overlijden. 19% kreeg voor het 

eerst palliatieve zorg in de periode tussen 1 en 3 maanden voor overlijden. Van de patiënten met 

kanker wordt mogelijk 34% overbehandeld in de maand voor hun overlijden. Met overbehandeling 

wordt bedoeld overmatige of onnodig belastende behandelingen in de laatste maand die bij de 

patiënt in de laatste levensfase mogelijk niet meer gewenst zijn [19]. 

 

Uit onderzoek naar palliatieve zorg in de eerste lijn blijkt dat zorgverleners (huisartsen, 

verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en vrijwilligers) bij ongeveer een vijfde van de in het 

onderzoek beschreven patiënten een half jaar of langer voor het overlijden rekening hielden met het 

overlijden van de patiënt. 12% van de zorgverleners hield pas in de laatste week voor overlijden 

rekening met het overlijden van de patiënt. 16% van de beschreven patiënten werd in de laatste twee 

weken voor overlijden nog opgenomen in het ziekenhuis. 58% van de respondenten heeft een 

specifieke opleiding gevolgd in palliatieve zorg.  

 

Onderzoek onder zorgverleners in verzorgingshuizen laat zien dat meer dan de helft van de 

zorgverleners met patiënten spreekt over onderwerpen die te maken hebben met het einde van 

leven. Op de acht onderwerpen werd tussen de 59% en de 73% gescoord: 

• verwachte ontwikkeling van de ziekte met de patiënt; 

• verwachte ontwikkeling van de ziekte met de familie van de patiënt; 

• algemene onderwerpen gerelateerd aan overlijden en dood; 

• bedenkingen van de patiënt bij overlijden en dood; 

• bedenkingen van de familie van de patiënt bij overlijden en dood; 

• emotionele ondersteuning aan familie bij een sterfgeval; 

• antwoord op de vraag: hoe lang heb ik nog te leven?; 

• antwoord op de vraag: zal er veel lijden zijn? [34].  
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Uit onderzoek naar ACP bij kinderen blijkt dat zorgverleners de volgende onderwerpen bespreken 

met ouders van zieke kinderen: 

• Diagnose (91%) 

• Levensverwachting (90%) 

• Behandeldoelen (87%) 

• Angsten en zorgen (87%) 

• Code status (86%) 

Met kinderen zelf worden de onderstaande onderwerpen besproken. 67% van de kinderen waren in 

staat om een dergelijk gesprek te voeren.  

• Plezier in het leven (19%) 

• Diagnose (17%) 

• Angsten en zorgen (17%) 

• Behandeldoelen (15%) 

• Hoop (15%) 

• Overlijden op plek van voorkeur (5%) 

• Code status (5%) 

In 92% van de casussen waren een aantal doelen en voorkeuren opgenomen in het medisch dossier. 

In 41% van de dossier was opgenomen wie de juridisch vertegenwoordiger is [11]. 

 

Het CBS heeft cijfers over het aantal overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde, die 

ook uit te splitsen zijn naar type behandelaar (huisarts, specialist, specialist ouderengeneeskunde). 

Hieronder vallen bijvoorbeeld het niet instellen of staken van behandeling en de toepassing van pijn- 

en symptoombestrijding die kan leiden tot levenseinde. Deze cijfers zijn nu beschikbaar over de jaren 

2001, 2005, 2010 en 2015. We nemen aan dat deze ook voor 20201 beschikbaar komen; de trend in 

 
 
1 In 2015 vond dit onderzoek in het najaar plaats. We verwachten dat het onderzoek in 2020 ook in het najaar zal plaatsvinden.  
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deze aantallen is interessant om mee te nemen bij een volgende actualisatie van de stand van zaken 

op de doelen. 

 

Op dit moment wordt een kennissynthese over markering en proactieve zorgplanning uitgevoerd; de 

resultaten worden in de loop van 2020 verwacht. 

 

 

Conclusie  

Er is informatie over het percentage zorgverleners dat een half jaar of langer of pas in de laatste week voor overlijden rekening houdt met het sterven 

van een patiënt. Daarnaast is er informatie over het aantal patiënten en/of naasten dat aangeeft dat er gesprekken zijn gevoerd over doorbehandelen of 

stoppen. Er is daarmee in 2020 gedetailleerde informatie over de mate waarin wordt stilgestaan bij het al of niet doorbehandelen. Tijdens de duiding is 

aangegeven dat er op dit moment veel (bij)scholing plaats vindt. Dit zal op termijn effect gaan hebben op het percentage zorgverleners dat bekend is 

met palliatieve zorg. Respondenten geven ook aan dat het, ondanks instrumenten en tools, moeilijk blijft om de palliatieve fase te herkennen. Daarnaast 

is het de vraag in hoeverre ‘bekend zijn met’ ook daadwerkelijk leidt tot minder onnodig doorbehandelen en meer proactieve zorgplanning.  
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6. Doelstelling 3 – Overlijden op plek van voorkeur 

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken in 2016 en de huidige stand van zaken van de NPPZ -doelstelling: Meer mensen kunnen op de plek 

van hun voorkeur (veelal thuis) overlijden. 

 

Stand van zaken 2016 Stand van zaken 2020 

1. Overlijden op plek van voorkeur?  

Redelijk tot goed. 75% van de terminale kanker-

patiënten overlijdt op plek van voorkeur en 68% 

van alle mensen wil graag thuis overlijden (2010 

resp. 2013). In internationaal opzicht scoort 

Nederland goed. Goede registratie ontbreekt 

echter. 

 

2. Ongewenst in ziekenhuis overlijden?  

Redelijk tot goed. Ondanks dat maar 2% van de 

bevolking in het ziekenhuis wil sterven, sterft nog 

22% in het ziekenhuis (2014). Ook is sprake van een 

aanzienlijk aantal ziekenhuisopnames in de laatste 

drie maanden. Maar het is niet bekend hoe vaak 

iemand ongewenst en vermijdbaar in het 

ziekenhuis overlijdt. In internationaal opzicht 

scoort Nederland hier echter zeer goed. 

1. Overlijden op plek van voorkeur? / 2. Ongewenst in ziekenhuis overlijden?  

In 2017 overleden 110.000 mensen aan een aandoening die vaak gepaard gaat met een behoefte 

aan palliatieve zorg; dit is 73% van alle overledenen. Van deze personen overleed 41% aan kanker, 

23% aan een chronische hartaandoening en 16% aan dementie. De plaats van overlijden was in 36% 

van de gevallen thuis en 20% in een ziekenhuis [42]. In hoeverre dit de gewenste plaats van 

overlijden was, is niet bekend. 

 

Uit onderzoek naar palliatieve zorg in de eerste lijn blijkt dat 92% van de patiënten overleed op de 

gewenste plaats van overlijden, 4% overleed niet op de gewenste plaats en bij 4% was dit 

onbekend (12). Minder dan de helft van de ouderen van 75 jaar en ouder (43%) heeft nagedacht 

over de gewenste plaats van overlijden [3].  

 

Uit onderzoek blijkt dat bij 72% van de overleden patiënten met kanker de huisarts op de hoogte 

was van de voorkeursplaats van overlijden. Het aantal patiënten dat thuis overlijdt, ligt op 51%, 

terwijl 25% overlijdt in het ziekenhuis. Voor patiënten met COPD, hartfalen of nierfalen geeft 52% 

aan bij voorkeur thuis te willen sterven. Van hen overlijdt 39% op de plaats van voorkeur. Van deze 

groep patiënten overlijdt 58% in het ziekenhuis [37]. 

 

Er zijn verschillende bronnen die kwantitatieve informatie geven over de plek waar mensen komen 

te sterven. Uit deze lijsten is niet op te maken of dit de plek van voorkeur betreft [1, 2, 14, 42]. 

• Thuis: variërend van 32% tot 36% 

• Ziekenhuis: variërend van 20% tot 24% 
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• Verpleeghuis: variërend van 26% tot 27% 

• Verzorgingshuis: variërend van 7% tot 9% 

• Hospice: variërend van 7% tot 10% 

• Elders: variërend van 2% tot 10% 

 

RTL Nieuws heeft onderzocht dat 22% van de ondervraagde ziekenhuizen en hospices minstens 

één keer te maken heeft gehad met een patiënt die thuis wilde overlijden, maar opgenomen moest 

worden omdat de thuiszorg niet geregeld kon worden [13]. 

 

Conclusie  

Tussen 2016 en 2020 zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de plek van overlijden. Geen van de onderzoeken richt zich op de gehele Nederlandse 

populatie. Wel zijn onderzoeken uitgevoerd naar verschillende groepen. Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat in het ziekenhuis overlijdt variërend van 

20% tot 24%. Tevens worden percentages genoemd van het aantal mensen dat overleden is op de plek van voorkeur; de bevinding uit een van de 

onderzoeken, dat 92% van de patiënten overleed op de gewenste plaats van overlijden, springt hier positief uit.  
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7. Doelstelling 4 – Zorg dichtbij en goede aansluiting 

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken in 2016 en de huidige stand van zaken van de NPPZ -doelstelling: De zorg is zo dichtbij als 

mogelijk georganiseerd en de aansluiting tussen eerste en tweede lijn is verbeterd. 

 

Stand van zaken 2016 Stand van zaken 2020 

1. Eerstelijnszorg op orde?  

Redelijk. Er zijn al zeker 100 PaTz-groepen (2016) 

en Nederland kent uitgebreide thuiszorg en 

huisartsenzorg. Maar er is een beperkt beeld van 

andere lokale samenwerkingsvormen en behoeften 

van huisartsen.  

 

 

1. Eerstelijnszorg op orde?  

Er zijn op het moment 200 actieve PaTz groepen (Palliatieve Thuiszorg), waarin huisartsen, 

(wijk)verpleegkundigen en in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners samenwerken [2 & 8]. 

 

Uit onderzoek onder huisartsen en (wijk)verpleegkundigen blijkt dat twee derde van de huisartsen in 

een PaTz-groep zit en nog eens 25% geeft aan PaTz te kennen. Slechts 7% kent PaTz niet. Driekwart 

van de verpleegkundigen geeft aan PaTz te kennen en 25% neemt ook deel aan een groep. 99% van 

de huisartsen maakt vaak of soms gebruik van of werkt samen met het gespecialiseerde 

thuiszorgteam. Bijna de helft van de ondervraagde geestelijk verzorgers geeft aan niet of nauwelijks 

met de huisarts samen te werken. Ook bij de vrijwilligers in palliatieve zorg geeft ongeveer de helft 

aan geen ervaring te hebben met samenwerking met de huisarts. 

 

Het blijkt dat PaTz-groepen verschillend omgaan met het betrekken van andere disciplines dan 

huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en consulenten. 41% van de groepen geeft aan dat er geen 

overige disciplines aanwezig zijn, bij 20% is dat afhankelijk van de besproken patiënten en bij 38% 

van de groepen zijn er altijd dezelfde disciplines aanwezig. De meest genoemde overige disciplines 

zijn: coördinator van vrijwilligers, praktijkondersteuner van de huisarts en geestelijk verzorger [12]. 

 

Er zijn twee verschillende onderzoeken uitgevoerd naar ervaringen van PaTz-groepen en samen-

werking tussen de eerste en tweede lijn. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies. 
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Onderzoek 1: De PaTz monitor 2018 [16] 

Een groot deel van de huisartsen (69%) en (wijk)verpleegkundigen (81%) is het ermee eens dat de 

zorg voor patiënten verbeterd is door de PaTz-groepen. Onder huisartsen geeft 53% aan dat het 

makkelijker is geworden om patiënten met een palliatieve zorgbehoefte te identificeren, onder 

(wijk)verpleegkundigen is dat 78%. 

 

Meer dan de helft (59%) van de voorzitters van PaTz-groepen geeft aan dat naast de huisarts, 

(wijk)verpleegkundige en consulent ook andere disciplines deelnemen. De drie meest genoemde 

disciplines: coördinator van vrijwilligers, praktijkondersteuner van de huisarts en geestelijk 

verzorger. In sommige groepen worden hulpmiddelen gebruikt. Het meest genoemd worden het 

Zorgpad Stervensfase en het Utrechtse Symptomen Dagboek. In de helft (48%) van de groepen 

wordt aan intervisie gedaan. 

 

Aspecten die aan bod komen tijdens de bijeenkomsten: 

• vroegtijdige zorgplanning (52%); 

• emotionele ondersteuning (75%); 

• deskundigheidbevordering (86%); 

• bevorderen van samenwerking (90%); 

• praktische ondersteuning (91%); 

• casuïstiek (91%). 

 

Voorzitters geven aan dat er veel animo is voor het bespreken van zingeving (53%), gevolgd door 

psychologische aspecten (29%), sociale aspecten (29%), mantelzorg (29%) en lichamelijke aspecten 

(25%) [16]. 
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Onderzoek 2: Onderzoek naar ervaringen van de eerste lijn met de tweede lijn [12] 

Van de huisartsen heeft 31% alleen positieve ervaringen met samenwerking met de tweede lijn, 

terwijl 21% alleen maar negatieve ervaringen heeft. 41% gaf aan wisselende ervaringen te hebben en 

6% gaf aan geen samenwerking met de tweede lijn te hebben op het gebied van palliatieve zorg. 

De meest genoemde positieve ervaringen onder huisartsen: 

• goed overleg (29%) 

• goede bereikbaarheid van de tweede lijn (19%) 

• de tweede lijn staat open voor samenwerking en overleg (9%) 

 

De meest genoemde negatieve ervaringen: 

• een slechte overdracht of overleg (25%) 

• de ervaring dat in de tweede lijn te lang wordt doorbehandeld (13%) 

De beschreven ervaringen van verpleegkundigen zijn ook wisselend. Een derde van hen heeft alleen 

positieve ervaringen, terwijl een kwart alleen negatieve ervaringen heeft. 21% heeft positieve en 

negatieve ervaringen en e 21% gaf aan geen samenwerking te hebben met de tweede lijn.  

 

De meest genoemde positieve ervaringen onder verpleegkundigen: 

• goed overleg (20%) 

• goede bereikbaarheid van de tweede lijn (7%) 

 

De meest genoemde negatieve ervaringen zijn: 

• een slechte overdracht of overleg (18%) 

• de ervaring dat er in de tweede lijn te lang wordt doorbehandeld (7%) 

• de tweede lijn is niet op de hoogte van de mogelijkheden in de thuissituatie (5%) 

2. Transmurale zorg op orde?  

Matig en beperkt beeld. Aantal transmurale teams 

neemt toe. 47 ziekenhuisteams met consulent uit 

2. Transmurale zorg op orde? / 3. 24-uurszorg op orde?  

In dit onderzoek zijn vragenlijsten uitgezet onder meerdere groepen professionals. Een vragenlijst 

onder 33 huisartsendienstenstructuren (HDS’en; bestaande uit 70 huisartsenposten (HAPs)) 
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eerste lijn. Maar kan waarschijnlijk nog verder 

worden uitgebreid. 

 

3. 24-uurszorg op orde?  

Matig tot redelijk. Overdracht huisartsenpost 

varieert. Bij thuiszorg is 24-uurszorg in beginsel 

mogelijk, maar er bestaat ook nog nodige variatie/ 

onduidelijkheid. In het ziekenhuis zijn teams niet 

altijd 24 uur bereikbaar. Consultatieteams IKNL zijn 

dat wel. 

 

beschrijft dat de meeste HDS’en protocollen of werkafspraken hebben over de palliatieve zorg 

(65%). Bijna alle HDS’en (94%) hebben afspraken over de informatieoverdracht, hiervan is 62% 

tevreden met deze afspraken. De samenwerking met verpleeghuizen vinden respondenten van de 

HDS’en matig, met een gemiddeld rapportcijfer van 5,5. 

 

In hetzelfde rapport is ook een vragenlijst uitgezet onder huisartsen in 10 HAP-regio’s. Daaruit blijkt 

dat de samenwerking in ANW-uren (avond, nacht en weekend) met wijkverpleegkundigen (7,8), 

hospices (7,7) en thuiszorgorganisaties (7,6) scoort goed. Samenwerking met verpleeghuizen scoort 

minder goed (6,1).  

 

Vrijwilligers geven de samenwerking met de eigen huisarts een hoger rapportcijfer (7,4) dan de 

samenwerking met de huisarts van de huisartsenpost (6,7). 

 

Medisch specialisten vinden voor een groot deel (48,3%) dat huisartsen altijd hoofdbehandelaar 

zouden moeten zijn. Ze vinden het lastig om een palliatieve patiënt vanuit de tweede naar de  

eerste lijn te verwijzen in ANW-uren (62,1%), dat er grote verschillen in deskundigheid tussen 

huisartsen zijn (93,1%) en dat huisartsen slecht bereikbaar zijn in ANW‐uren (75,9%).  

Van de verpleegkundigen vindt de meerderheid de samenwerking met de huisarts goed (61,9%). 

Ook zij vinden dat er grote verschillen tussen huisartsen zijn (58,7%). Daarnaast vinden ze dat er 

meer afstemming moet komen tussen huisarts en verpleegkundige (78,6%) en dat de eigen huisarts 

in ANW-uren altijd beschikbaar moet zijn voor overleg (49,6%). Verder vinden ze dat de medische 

informatie regelmatig (35,7%) niet up‐to‐date is. [36]. 

 

Alle IKNL-consultatieteams zijn dagelijks tijdens kantoortijden bereikbaar. De avond-, weekend- en 

nachtdiensten zijn vanaf 2017 per consortiumregio georganiseerd. Er is bijna een landelijke 7 x 24 

uursdekking [17]. 
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In 2017 gaf 98% van alle ziekenhuizen aan een team palliatieve zorg te hebben. In totaal zijn 17 van 

deze teams beschikbaar voor huisbezoeken. 18% van de teams is altijd bereikbaar en 81% alleen 

binnen kantoortijden. Bereikbaarheid buiten kantoortijden is voor 32% geregeld via de dienstdoende 

specialist en voor 44% regionaal [32]. 

4. Goede spreiding van palliatieve 

zorgvoorzieningen?  

Redelijk. Op steeds meer locaties zijn hospices en 

palliatieve voorzieningen. In Kennissynthese is een 

overzicht opgenomen met behoorlijke diversiteit. 

4. Goede spreiding van palliatieve zorgvoorzieningen? 

In het Palliantie-project HOPEVOL is een inventarisatie van hospices gedaan (totaal 287). Er is een 

landkaart beschikbaar met daarop de Bijna Thuis Huizen, High Care Hospices en Palliatieve Units. 

 

 

Conclusie  

Het aantal PaTz-groepen is in 2020 bijna verdubbeld ten opzichte van 2016, van 100 naar 200. Daarnaast zijn er tussen 2016 en 2020 diverse 

onderzoeken uitgevoerd naar de organisatie van PaTz-groepen en de ervaren kwaliteit. Tijdens de duiding is opgemerkt dat de spreiding van PaTz-

groepen over Nederland nog wel divers is. Verder blijkt dat niet alle teams in het ziekenhuis 7 x 24 uursdekking hebben. IKNL-consultatieteams hebben 

dat wel. Respondenten van de duiding geven aan dat de samenwerking met de tweedelijn evenals de transmurale zorg tijdens ANW-uren nog 

aandachtspunten lijken te zijn.  
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8. Doelstelling 5 – Onderdeel van reguliere zorg 

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken in 2016 en de huidige stand van zaken van de NPPZ -doelstelling: Palliatieve zorg is onderdeel 

van de reguliere zorgverlening en sluit beter aan bij (ond er meer) de ouderenzorg en de welzijnssector. 

 

Stand van zaken 2016 Stand van zaken 2020 

1. Aansluiting bij ouderenzorg?  

Redelijk. Thuiszorg verzorgt veelal ook de 

palliatieve zorg. Bekendheid in ouderenzorg met 

palliatieve benadering kan beter. 

 

1. Aansluiting bij ouderenzorg?  

We hebben geen kwantitatieve informatie gevonden specifieke over de ontwikkeling van de 

palliatieve benadering in de ouderenzorg in de periode 2016 tot 2020. Wel is in 2017 het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg gepubliceerd, waar palliatieve zorg en begeleiding bij het sterven 

specifiek worden genoemd, onder andere bij het thema autonomie (bespreken en vastleggen van 

wensen rondom levenseinde; volgen van richtlijnen palliatieve zorg). Verder zijn de gegevens over 

samenwerking in de eerste lijn bij doelstelling 4 hier ook relevant. 

2. Aansluiting bij welzijnssector en gemeente? 

Matig. Veel gemeenten zijn in 2015/2016 vooral 

bezig met transitie en hebben palliatieve zorg en 

hun rol daarin nog niet goed in beeld. 

2. Aansluiting bij welzijnssector en gemeente? 

Onderzoek onder huisartsen en (wijk)verpleegkundigen wijst uit dat huisartsen het minst gebruik-

maken van of samenwerken met geestelijk verzorgers (50%), psycholoog of psychiater (51%) en 

maatschappelijk werker (44%). Daarentegen werkt het merendeel van de (wijk)verpleegkundigen 

juist wel vaak of soms samen met geestelijk verzorgers (80%), hospice (88%) en vrijwilligers (90%) 

[12].  

 

Er is geen nieuwe kwantitatieve informatie naar boven gekomen over de samenwerking met 

gemeenten/ welzijnssector. Wel worden diverse inspanningen geleverd om de mogelijkheden van de 

palliatieve benadering op het grensvlak van zorg en welzijn te verkennen. Zo worden vanuit Agora 

diverse artikelen en infographics gepubliceerd. Tevens organiseren zij workshops voor Wmo-

consulenten. 
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Conclusie  

Uit het onderzoek naar de stand van zaken in 2020 blijkt dat er geen nieuwe kwantitatieve informatie is over de aansluiting tussen palliatieve zorg en 

ouderenzorg. Dit is wellicht te verklaren doordát palliatieve zorg onderdeel uitmaakt van ouderenzorg: het wordt niet apart in beeld gebracht. Over de 

samenwerking met gemeenten kunnen geen conclusies gedaan worden op basis kwantitatieve informatie. Wel blijkt dat afgelopen jaren meer 

inspanningen worden gedaan om de kennis bij en samenwerking met gemeenten te verbeteren. Tijdens de duiding is aangegeven dat er nog 

onvoldoende aansluiting is van (huis)artsen bij welzijn en de gemeente.  
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9. Doelstelling 6 – Specialistische kennis beschikbaar 

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken in 2016 en de huidige stand van zaken van de NPPZ -doelstelling: Specialistische en 

multidisciplinaire kennis is snel beschikbaar, met meer aandach t voor de sociale en spirituele dimensie tijdens de palliatieve fase.  

 

Stand van zaken 2016 Stand van zaken 2020 

1. Consultaties van specialistische teams?  

Redelijk. Redelijke dekking van consultatieteams 

(6.000 consultaties bij IKNL-teams). Team of 

consulent bij 12% van sterfgevallen (2010). 

Onduidelijk of specialisten worden ingeschakeld in 

alle gevallen dat het nodig is. Van de multi-

disciplinaire teams in ziekenhuizen is slechts de 

helft beschikbaar voor consulten bij patiënten die 

thuis verblijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Consultaties van specialistische teams?  

Zoals bij doelstelling 4 is geconstateerd had in 2017 98% van de ziekenhuizen een palliatief team. In 

2017 voerden teams palliatieve zorg in ziekenhuizen samen ongeveer 14.000 consulten uit (klinisch 

en poliklinisch). Bij 85% van deze teams is een verpleegkundige lid en bij 68% een verpleegkundig 

specialist. De volgende medisch specialisten maken deel uit van de teams: bij 92% van de teams 

neemt een internist (oncoloog) deel, bij 73% een anesthesioloog, 65% longarts en 52% specialist 

ouderengeneeskunde. In 52% van de teams is een huisarts betrokken en bij 61% een geestelijk 

verzorger. Alle teams palliatieve zorg in ziekenhuizen kunnen ingeschakeld worden door medisch 

specialisten, 61% van de teams kan ook ingeschakeld worden door huisartsen en andere 

zorgverleners uit de eerste lijn. Bij 21% van de teams kan een patiënt of familie zelf het team 

inschakelen [2].  

 

In 2018 werden door IKNL-consulenten 6.079 consulten geregistreerd in PRADO, het landelijke 

webbased consultatiedossier en registratiesysteem; het jaar ervoor waren dat er 6.405. 

Farmacologische vragen komen het meest frequent aan de orde: bijna drie van de vier consulten 

betreft een farmacologische vraag (70%). In één op de drie van de consultaties zoekt de consult-

vrager morele steun bij de consulent (32%) en in één op de vijf consultaties zijn er vragen over de 

organisatie van zorg (21%). 

 

 De meest besproken symptomen:  

• pijn (42%); 
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• verwardheid (19%); 

• benauwdheid (18%); 

• misselijkheid (12%); 

• vermoeidheid (8%); 

• angst (8%). 

 

In 2018 legden huisartsen 4.163 maal een casus voor aan één van de consultatieteams (68%). Dit is 

vergelijkbaar met voorgaande jaren. Na huisartsen zijn het de medisch specialisten die vaak een 

consulent inschakelen (18%). (Wijk)verpleegkundigen/verzorgenden hebben 509 keer consult-

vragen gesteld (8%). De IKNL-consulenten hebben in 2018 1.168 mdo’s en 743 PaTz-besprekingen 

ondersteund [17].  

2. Aandacht voor sociale en spirituele dimensie? 

Matig. Beperkt bij IKNL-consultaties (73% gaat 

over farmacologische problemen) en bij de 

huisarts. 13% resp. 6% van mensen bij niet 

onverwacht overlijden ontvangt spirituele resp. 

psychologische hulp (2010). Geestelijke verzorgers 

vinden dat met name hun toegang tot 

eerstelijnszorg niet goed is geregeld. 

2. Aandacht voor sociale en spirituele dimensie? 

In 2019 is een subsidieregeling gestart voor de inzet van geestelijke verzorging in de thuissituatie. 

Cijfers over het gebruik van geestelijke verzorging in de thuissituatie wijzen uit dat in 2019 

ongeveer 12.000 gesprekken gevoerd zijn met ongeveer 3.000 mensen. Daarnaast zijn er rond de 

650 groepsbijeenkomsten geweest, rond de 2.250 uren deelname aan MDO en 6.000 opleidings-

uren [39]. 

 

Uit onderzoek onder diverse zorgverleners blijkt dat ruim 65% van de huisartsen in hun meest 

recente casus van palliatieve zorg over zingevingsvraagstukken heeft gesproken met de patiënt. Bij 

geestelijk verzorgers was dit 100%, bij vrijwilligers 45% en bij verpleegkundigen 70%. Rond de 40% 

van de patiënten en/of naasten geeft aan dat niet met zorgverleners is gesproken over zingevings-

vraagstukken, 10% geeft aan dat er wel over gesproken is, maar niet voldoende en 50% geeft aan 

dat er voldoende over gesproken is [12]. 

 

Onderzoek onder kankerpatiënten wijst uit dat patiënten veel belang hechten aan (emotionele) 

steun van de zorgverlener tijdens het gesprek waarin zij horen niet meer beter te worden. 
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Patiënten beoordelen de (emotionele) steun die zorgverleners bieden tijdens dit gesprek met een 

6,4 [6]. 

 

Uit onderzoek onder verpleegkundigen die palliatieve zorg aan psychiatrische patiënten leveren, 

blijkt dat zij aan 63% van de patiënten fysieke zorg hebben geboden, 46% psychologische zorg en 

33% spirituele zorg [27]. 

 

Conclusie  

In 2017 had 98% van de ziekenhuizen een palliatief team waar veel gebruik van wordt gemaakt (zo’n 14.000 consulten in 2018). Door IKNL-consulenten 

zijn er 6.079 consulten geregistreerd zijn in PRADO. Respondenten van de duiding zijn positief over de aanwezigheid van palliatieve teams in zieken-

huizen en de dekking van de IKNL-teams. Het is wel de vraag of consultatieverzoeken tijdig worden ingediend en hoe goed verschillende sectoren als de 

GGZ en de verstandelijk gehandicaptensector de consultatieteams weten te vinden.  

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de mate waarin mensen sociale en spirituele zorg ontvangen tijdens de palliatieve fase. De subsidieregeling 

voor de inzet van geestelijke verzorging in de thuissituatie draagt hier positief aan bij. In de duiding is aangegeven dat de komst van de Centra voor 

Levensvragen naar verwachting positieve effect heeft op de aandacht voor de sociale en spirituele dimensie.   
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10. Doelstelling 7 – Kwaliteit is verbeterd 

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken in 2016 en de huidige stand van zaken van de NPPZ -doelstelling: De kwaliteit van de palliatieve 

zorg is verbeterd. 

 

Stand van zaken 2016 Stand van zaken 2020 

1. Ervaren kwaliteit door cliënten en naasten? 

Redelijk tot goed. Cliënt is meestal tevreden. Veel 

onderzoek alleen op aspecten (80% weet wie 

aanspreekpunt voor zorg is; 86% vindt dat zorg op 

elkaar aansloot; wensen van patiënt zijn in bijna 

helft van zorgdossiers vastgelegd).  

 

2. Kwaliteit in hospices op orde?  

Op dit moment is inzicht hierin beperkt en 

verschillen de aanpakken. 

 

1. Ervaren kwaliteit door cliënten en naasten? / 2. Kwaliteit in hospices op orde? 

Onderzoek naar de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase in verpleeghuizen laat het volgende 

zien: 

 

Onderdeel persoonlijkheid: 

• aanwezigheid van een zorgverlener waarbij patiënt zich comfortabel voelt (20%) 

• dagelijks ontvangen van liefdevolle aanraking (18%) 

• de arts is bekend met de patiënt als mens (25%) 

• de waardigheid van de patiënt bleef behouden (7%) 

• kleren en lichaam van de patiënten bleven schoon (5%) 

 

Onderdeel afsluiting: 

• patiënten leken vredig (32%) 

• patiënten lieten zien dat zij klaar waren om te overlijden (54%) 

• patiënten behielden hun humor (56%) 

 

Onderdeel praktische zaken: 

• behandelwensen van patiënten waren opgeschreven (58%) 

• begrafenis van patiënten was geregeld (48%) 

• er was iemand aangewezen om besluiten te nemen voor het geval dat patiënten dat niet meer 

zelf konden (21%) [22] 
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Patiënten en oncologen hebben vaak meerdere doelen met het starten van een systemische 

behandeling waaronder ‘het verbeteren van kwaliteit van leven’ (45% van de patiënten en 72% van 

de oncologen). Van de patiënten vond 30% dat hun doel ‘kwaliteit van leven’ was behaald. Van de 

artsen vond 37% dit voor ‘kwaliteit van leven’. Een minderheid van de nabestaanden vond ná het 

overlijden van de patiënt dat met de systemische behandeling de doelen van de patiënten waren 

behaald: 21% vond dat het doel ‘kwaliteit van leven’ was behaald [20]. 

 

Onderzoek naar het verschil in ervaren kwaliteit van palliatieve zorg tussen kankerpatiënten en 

patiënten met orgaanfalen laat zien dat er bij vijf van de negen gebruikte kwaliteitsindicatoren 

geen significant verschil is. Indicatoren waarbij wel sprake is van significante verschillen: meten van 

pijn in de laatste drie maanden, zorgverlener bespreekt minstens drie onderwerpen gerelateerd 

aan de ziekte met de patiënt, zorgverlener bespreekt minstens drie onderwerpen gerelateerd aan 

de ziekte met de familie van de patiënt en de patiënt stierf niet in een ziekenhuis. Bij de patiënten 

met orgaanfalen werd op deze vier indicatoren lager gescoord dan bij de kankerpatiënten. De 

overige vier indicatoren waren: de mate waarin patiënten het naderende overlijden accepteerden, 

zorgverleners waren op de hoogte van behandelwensen van patiënten, het wekelijks plaatsvinden 

van multidisciplinair overleg in de laatste maand, bieden van palliatieve zorg in de laatste drie 

maanden en de mate waarin zorgverleners familie benaderden voor emotionele steun na 

overlijden. [35].  

 

Naasten van patiënten zijn gevraagd een cijfer te geven (0 tot 10) voor de kwaliteit van 

zorgverlening, de ondersteuning voor overlijden en de ondersteuning na overlijden in verschillende 

settingen.  

• Thuis: Algemeen 8,9; voor overlijden 8,5 en na overlijden 7,8. 

• Residentieel: Algemeen 8,3; voor overlijden 8,1 en na overlijden 7,8. 

• Ziekenhuis: Algemeen 7,8; voor overlijden 7,5 en na overlijden 6,8. 

• Hospice: Algemeen 9,1; voor overlijden 8,9 en na overlijden 8,5. 

• Unit palliatieve zorg: Algemeen 8,5; voor overlijden 8,2 en na overlijden 7,6. 
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• Overige locaties: Algemeen 9,0; voor overlijden 9,0 en na overlijden 8,7 [44]. 

 

De website Zorgkaart Nederland is beschikbaar waarop cliënten en nabestaanden een beoordeling 

kunnen geven over zorgorganisaties, waaronder hospices.  

 

De eQuiPe-studie van IKNL zal in 2020 meer inzicht geven in de ervaren kwaliteit van zorg en leven 

bij patiënten met gevorderde kanker en hun naasten. [40] 

3. Objectieve kwaliteitsindicatoren beschikbaar? 

Matig. Kernset van uitkomstmaten nog niet 

beschikbaar. 

 

4. Gebruik van gevalideerde instrumenten?  

Matig tot redelijk. Meerdere instrumenten zijn in 

Nederlandse context toegepast, al dan niet voor 

specifieke doelgroepen. Maar wel versnipperd. 

 

3. Objectieve kwaliteitsindicatoren beschikbaar? / 4. Gebruik van gevalideerde instrumenten? 

In 2017 is het ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland’ verschenen. Het kwaliteitskader is gericht 

op het stellen van uniforme kwaliteitseisen gericht op palliatieve zorg en bestaat uit tien domeinen. 

Ieder domein bevat kernwaarden, standaarden en criteria [30].  

 

Er zijn 29 bekende instrumenten waarmee de kwaliteitsindicatoren gemeten kunnen worden, zoals 

de ‘End-of-Life in Dementia Scales’, ‘McMaster quality of life scale’ en de ‘Quality of death and 

dying’. Van deze lijsten zijn er maar vier in het Nederlands beschikbaar [33].  

 

90% van de consultatieteams palliatieve zorg in ziekenhuizen maakt gebruik van meet-

instrumenten. De Delier Observatie Schaal (DOS) (71%) en de Pijnanamnese (71%) zijn de meest 

gebruikte meetinstrumenten gevolgd door de Lastmeter (53%) en de Karnofsky Performance Scale 

(KPS) (50%). Er worden instrumenten ingezet op diverse meetniveaus (signaleren, monitoren en 

verdiepen). Daarnaast zijn er instrumenten die zowel ziekte specifiek (bijv. kanker en dementie) als 

ziekte overstijgend gebruikt worden [32]. 

 

Conclusie  

Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de ervaren kwaliteit van zorg. Deze onderzoeken richten zich op verschillende doelgroepen en meten 

verschillende indicatoren. Tevens is het Kwaliteitskader palliatieve zorg ontwikkeld waarin kwaliteitseisen opgenomen zijn. Daarnaast zijn er diverse 

gevalideerde instrumenten die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van palliatieve zorg te meten. Uit de duiding blijkt dat deze instrumenten niet 

standaard in het zorgproces zijn opgenomen en dat er met regelmaat zelfontwikkelde niet-gevalideerde instrumenten worden gebruikt.  
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11. Doelstelling 8 – Goede basiskennis 

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken in 2016 en d e huidige stand van zaken van de NPPZ-doelstelling: Iedereen werkzaam in de zorg 

heeft een goede basiskennis over palliatieve zorg (inclusief sociale en spirituele dimensie).  

 

Stand van zaken 2016 Stand van zaken 2020 

1. Onderdeel van curricula? 

Beperkt zicht. Uit de kennissynthese volgt hoe 

palliatieve zorg is opgenomen in curricula van 

relevante basisopleidingen.  

 

1. Onderdeel van curricula? 

De belangrijkste conclusie van de Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg 2017 is het ontbreken 

van landelijke regie en samenwerking, waardoor er op dit moment nog geen structurele inbedding 

van palliatieve zorg is in het onderwijs op alle niveaus [24]. In de tussentijd is het Palliantie project 

O2Pz bezig om palliatieve zorg in het curriculum van alle zorgprofessionals op mbo, hbo en wo(+) 

niveau te krijgen. Tevens zijn zij bezig om onderwijsknooppunten op te zetten en een digitale 

catalogus te maken voor bij- en nascholing. De resultaten van de projectgroep worden op een later 

moment bekend.  

2. Voldoende (gebruik van) trainingen?  

Beperkt. Er zijn diverse trainingen over palliatieve 

zorg, maar slechts een klein deel van de huidige 

professionals heeft een training gevolgd 

(doorgaans minder dan 1%, zie 2) 

2. Voldoende (gebruik van) trainingen?  

Er zijn diverse trainingen beschikbaar over (aspecten van) palliatieve zorg. Een overzicht van de 

trainingen staat op Palliaweb. We verwijzen naar doelstelling 2 voor meer informatie over aantal 

zorgprofessionals dat trainingen heeft gevolgd. 

 

Voorlopige conclusie  

De stand van zaken in 2020 wijst uit dat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van onderwijs. Er zijn diverse trainingen en tools beschikbaar. De 

website Palliaweb is ontwikkeld waar een overzicht van de trainingen te vinden is. Daarnaast worden er, onder andere vanuit het project O2PZ, diverse 

inspanningen geleverd om palliatieve zorg in het curriculum van alle relevante zorgopleidingen te krijgen. De respondenten van de duiding 

onderschrijven de positieve lijn op het gebied van palliatieve zorg in het onderwijs. 
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12. Doelstelling 9 – Ervaren pijn en benauwdheid 

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken in 2016 en de huidige stand van zaken van de NPPZ-doelstelling: Minder mensen ervaren 

onnodige pijn en benauwdheid tijdens het sterfproces.  

 

Stand van zaken 2016 Stand van zaken 2020 

1. Ervaringen met pijn?  

Matig tot redelijk. Farmacotherapeutische behandeling 

wordt in het algemeen volgens richtlijn gegeven. Maar pijn 

komt nog veel voor in de stervensfase (rond 40% matige of 

ernstige pijn in diverse onderzoeken). Pijn en pijnintensiteit 

wordt te weinig systematisch gemeten. Multidimensionele 

pijn assessment bij ernstiger wordende pijn wordt weinig 

toegepast. Bij kinderen onontgonnen terrein. 

 

2. Ervaringen met benauwdheid?  

Redelijk. Hoge prevalentie bij hartfalen & COPD. Bij 

mensen met dementie vooral in de week voor overlijden. 

Soms terughoudendheid in het behandelen van kort-

ademigheid met morfine. Weinig bekend over welk deel 

van de pijn en benauwdheid ‘onnodig’ is, en het is moeilijk 

te meten. 

1. Ervaringen met pijn? / 2. Ervaringen met benauwdheid? 

Onderzoek naar de kwaliteit van leven tijdens het sterfproces in verzorgingshuizen wijst uit 

dat 70% van de patiënten pijn ervaart, 51% heeft last van kortademigheid en 42% heeft last 

van stikken [22]. 

 

36% van de ouderen geeft aan dat intensivering van pijn/symptoombestrijding medische 

beslissingen op het sterfbed beïnvloeden (1).  

 

Uit onderzoek onder kinderen die palliatieve zorg ontvangen en hun naasten blijkt dat 34% 

aangeeft dat veel pijn een reden is voor het maken van beslissingen die kunnen leiden tot 

bespoediging van het levenseinde [21]. 

 

Onderzoek onder patiënten met kanker wijst uit dat patiënten ondersteuning bij pijn of 

fysieke ongemakken erg belangrijk vinden, gevolgd door ondersteuning op 

sociaal/emotioneel vlak. Bijna alle patiënten vinden respect voor autonomie en 

informatieverstrekking belangrijk. Sommige patiënten die ondersteuning bij bepaalde 

symptomen belangrijk vinden kregen dit niet. Voor de meeste symptomen was dit 

percentage tussen de 20% en 30%. Bij vermoeidheid kreeg 50% van de patiënten geen 

ondersteuning en bij pijn 13% [45].  
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Conclusie  

Er zijn verschillende onderzoeken die informatie geven over de mate waarin mensen pijn en/of benauwdheid ervaren. Ieder onderzoek focust zich op een 

bepaalde doelgroep. Uit het onderzoek naar de stand van zaken in 2020 blijkt dat pijn nog veel voorkomt in de stervensfase. Respondenten van de 

duiding bevestigen dat er meer aandacht nodig is voor pijn en benauwdheid.  
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13. Doelstelling 10 – Speciale doelgroepen 

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken in 2016 en de huidige stand van zaken van de  NPPZ-doelstelling: De kennis over en organisatie 

van palliatieve zorg voor speciale doelgroepen is verbeterd.  Er is veel onderzoek gedaan naar palliatieve zorg voor sp eciale doelgroepen.  

 

Stand van zaken 2016 Stand van zaken 2020 

1. Kennis over palliatieve zorg voor doelgroepen? 

Redelijk. Er zijn de nodige projecten voor doelgroepen 

geweest (en gestart), maar er is bijvoorbeeld nog weinig 

inzicht in de beleving van en markeringsinstrumenten voor 

speciale doelgroepen. Het aantal trainingen over palliatieve 

zorg voor specifieke doelgroepen is beperkt. 

 

2. Tools voor speciale doelgroepen? 

Er zijn diverse tools beschikbaar of in ontwikkeling, er is geen 

totaalbeeld. 

1. Kennis over palliatieve zorg voor doelgroepen? / 2. Tools voor speciale 

doelgroepen? 

Mede vanuit de Palliantie-projecten worden veel trainingen georganiseerd en tools 

ontwikkeld gericht op kinderpalliatieve zorg, mensen met een niet-westerse 

migratieachtergrond, dimensie, dak- en thuislozen, COPD, Parkinson, mensen met een 

psychiatrische achtergrond, mensen met verstandelijke beperking en naasten. Een 

overzicht hiervan is te vinden op Palliaweb.  

 

 

3. Organisatie van palliatieve zorg voor speciale 

doelgroepen op orde?  

Beperkt inzicht. Het eerste netwerk voor de kinderpalliatieve 

zorg is in 2015 opgestart (streven is zeven regionale 

netwerken met landelijke dekking in samenwerking met 

academische ziekenhuizen en overige actoren). 

3. Organisatie van palliatieve zorg voor speciale doelgroepen op orde? 

In 2018 is het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg opgericht. Ook zijn er zeven 

netwerken integrale kindzorg opgestart [29]. Tevens zijn er Kinder Comfort Teams in 

academische ziekenhuizen opgestart (palliatieve kindteams). 

 

Conclusie  

Er zijn diverse trainingen en tools beschikbaar gericht op speciale doelgroepen. De website Palliaweb is ontwikkeld waar een overzicht van de trainingen 

te vinden is. Ook zijn er zeven netwerken integrale kindzorg opgestart. In 2016 was dit er één. Hier is sprake van een forse stijging. Respondenten van de 

duiding herkennen de positieve tendens; aandacht voor en kennis van specifieke doelgroepen (en in het bijzonder kinderen) is enorm toegenomen. 



 

AT/20/0996/monppz  

 Stand van zaken doelen Nationaal Programma Palliatieve Zorg | © bureau HHM 2020 | 37 

14. Doelstelling 11 – Behoeften en betrokkenheid 

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken in 2016 en de huidige stand  van zaken van de NPPZ-doelstelling: De behoeften van mensen in de 

laatste levensfase en hun naasten staan centraal. Mensen in de laatste levensfase zijn beter voorbereid en meer betrok ken als partner bij de 

palliatieve behandeling. 

 

Stand van zaken 2016 Stand van zaken 2020 

1. Cliënt serieus betrokken bij behandeling?  

Matig tot redelijk. Er zijn veel initiatieven gericht op 

‘advance care planning’. Maar patiënten en hun 

naasten worden nu nog te weinig betrokken bij 

beslissingen over de zorg (advance care planning 

bij 34% van palliatieve patiënten en vaak alleen met 

familie; IKNL 2014).  

1. Cliënt serieus betrokken bij behandeling / voorlichting over ziekte en verloop?  

Uit onderzoek naar palliatieve zorg in de eerste lijn blijkt dat ongeveer 20% van de patiënten en 

naasten aangeven dat er niet gesproken is over de levensverwachting, 30% geeft aan dat er wel over 

gesproken is, alleen niet voldoende en iets meer dan 50% geeft aan dat er voldoende over gesproken 

is. Ten aanzien van de te verwachten complicaties geeft 30% van de patiënten en naasten aan dat er 

niet over gesproken is, 20% geeft aan dat er wel over gesproken is alleen niet voldoende en iets meer 

dan 50% geeft aan dat er voldoende over gesproken is [12]. 

2. Behandeling vanuit preferenties cliënt?  

Redelijk. Maar voor de helft van de ouderen is het 

bij de naasten niet bekend wat hun wensen zijn 

(2013). Als de wens niet bekend is, wordt sneller 

gestart met behandeling (2013). 76% vindt kwaliteit 

van leven belangrijker dan levensverlenging (2009). 

2. Behandeling vanuit preferenties cliënt? 

Het hierboven aangehaalde onderzoek heeft ook uitgewezen in hoeverre patiënten en hun naasten 

gesprekken hebben gevoerd over wensen ten aanzien van ziekenhuisopname, gewenste plaats van 

overlijden, wensen ten aanzien van palliatieve sedatie, wensen ten aanzien van euthanasie en wat 

voor de patiënt van betekenis is.  

• Wensen t.a.v. ziekenhuisopname: 35% voldoende over gesproken. 

• Gewenste plaats van overlijden: 38% voldoende over gesproken. 

• Wensen t.a.v. palliatieve sedatie: 45% voldoende over gesproken. 

• Wensen t.a.v. euthanasie: 50% voldoende over gesproken. 

• Wat voor de patiënt van betekenis is: 52% voldoende over gesproken [12].  

 

Tussen de 61% en 91% van de oudere patiënten staat open voor een ACP-gesprek. Van patiënten van 

75 jaar of ouder met hartklachten, gaf 80% aan dat ze betrokken willen zijn bij beslissingen rond het 
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levenseinde. Van deze patiënten wil 48% dit samen met de arts en een naaste. Patiënten en artsen 

geven doorgaans de voorkeur aan betrokkenheid van een naaste in de consultatie [3].  

 

Uit onderzoek naar ACP bij kinderen blijkt dat ACP de kwaliteit van de zorg (97%) en de shared 

decision making (98%) kan verbeteren. 23% van de bevraagde kinderartsen in ziekenhuizen geeft 

aan dat ACP vaak genoeg wordt toegepast. Ongeveer een derde (37%) stelt dat ACP-gesprekken 

bedoeld zijn om de kinderen en hun ouders te informeren. Daarentegen stelt 68% dat ACP-

gesprekken kinderen en hun ouders ook meer controle geven. In 92% van de situaties was de 

geleverde zorg in lijn met de ACP-gesprekken [11]. 

 

Conclusie  

Er zijn tussen 2016 en 2020 diverse onderzoeken uitgevoerd naar de mate waarin patiënten zich serieus betrokken voelen bij de behandeling en de mate 

waarin de wensen van patiënten worden meegenomen in de behandeling. Meer dan de helft geeft aan dat er voldoende gesproken is over 

levensverwachting en complicaties. Vanuit de duiding wordt hierbij de kanttekening geplaatst dat ‘spreken over’ niet betekent dat ook aan de behoeften 

wordt voldaan en hoe de betrokkenheid van patiënt en naaste wordt ingevuld. 
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15. Doelstelling 12 - Mantelzorg 

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken in 2016 en de huidige stand van zaken van de NPPZ -doelstelling: Mantelzorgers zijn minder vaak 

overbelast. 

 

Stand van zaken 2016 Stand van zaken 2020 

1. Mate van overbelasting.  

Matig. Een substantieel deel van de naasten voelt 

zich overbelast (van 33% in maand 2 en 3 voor 

overlijden) tot 66% in de laatste week (2014). 

Aantal ziekenhuisopnames door overbelasting/ 

wens familie valt echter mee (1%-7%, diverse 

studies). 

1. Mate van overbelasting.  

In Nederland is ongeveer 1 op de 10 mantelzorgers van iemand in de laatste levensfase overbelast 

[46]. MantelzorgNL biedt diverse trainingen aan voor mantelzorgers waaronder trainingen gericht 

op balans. 

 

Onderzoek naar zorgnetwerken in de laatste levensfase van thuiswonende ouderen met een ziekte 

waaraan ouderen kunnen komen te overlijden wijst uit dat er vier soorten zorgnetwerken zijn. In 

het partner zorgnetwerk (19%) wordt zorg voornamelijk gegeven door een partner (gemiddeld 30 

uur per week), soms aangevuld met (weinig) zorg van kinderen en zorgprofessionals. Het 

gemengde zorgnetwerk (25%) wordt zorg vooral gegeven door volwassen kinderen, vaak 

aangevuld met zorg van andere familieleden, niet-familieleden en zorgprofessionals. Het 

particulier betaalde zorgnetwerk (15%) bestaat uit zelf ingekochte zorg. Tot slot zijn er mensen die 

alleen gebruik maken van een professioneel zorgnetwerk (40%). Vooral partner-mantelzorgers 

vormen een risicogroep voor overbelasting. [46]. 

 

Conclusie  

In Nederland is ongeveer 1 op de 10 mantelzorgers van iemand in de laatste levensfase overbelast. Dit lijkt een verbetering ten opzichte van 2016. Uit 

onderzoek naar zorgnetwerken van thuiswonende ouderen met een ziekte blijkt dat 20% van deze groep voornamelijk zorg ontvangt van hun partner. 

Voor deze groep is in bijzonder aandacht nodig. Ook zouden mantelzorgers volgens respondenten van de duiding meer moeten worden meegenomen 

binnen de andere NPPZ-doelstellingen. 
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16. Doelstelling 13 – Opgeleide vrijwilligers 

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken in 2016 en de huidige stand van zaken van de NPPZ -doelstelling: De inzet van opgeleide 

vrijwilligers in de laatste levensfase is mogelijk op alle plaatsen waar mensen overli jden. 

 

Stand van zaken 2016 Stand van zaken 2020 

1. Aantal vrijwilligers?  

Goed. Zeker in internationaal opzicht. In 2014 zijn 

10.670 cliënten begeleid door 11.141 vrijwilligers, 

vooral in hospices en thuis. De inzet van opgeleide 

vrijwilligers neemt toe.  

 

1. Aantal vrijwilligers?  

De 203 bij VPTZ Nederland aangesloten organisaties hebben 13.214 cliënten ondersteund in 

1.514.183 uur. Een stijging van 7% ten opzichte van 2017. Hiervoor waren 12.012 VPTZ-vrijwilligers 

beschikbaar, een stijging van 5% ten opzichte van 2017. 36 VPTZ-organisaties geven aan een tekort 

aan vrijwilligers te hebben.  

De meeste organisaties laten vrijwilligers en coördinatoren een (introductie) training volgen. In 2018 

waren er 20.947 deelnemers aan trainingen. Dit betreft trainingen van het landelijke scholings-

aanbod van de VPTZ-Academie, trainingen gevolgd bij andere instituten en (thema)bijeenkomsten 

georganiseerd door de organisaties zelf. 92% van de organisaties heeft scholingsplannen voor 

vrijwilligers, 8% niet [14]. 

2. Spreiding van vrijwillige inzet? 

Redelijk tot goed. Thans vooral in hospices en 

thuis. Na 2017 ook mogelijk in verpleeghuizen. 

2. Spreiding van vrijwillige inzet? 

In 2018 werden meer cliënten ondersteund door vrijwilligers in hospices dan in de thuissituatie. In 

2018 ontving 59% van de cliënten ondersteuning in het hospice, 36% thuis en 5% elders. Cliënten 

worden zowel thuis als in het hospice gemiddeld ruim drie weken ondersteund [14]. 

 

Conclusie  

In 2018 hebben 13.214 cliënten ondersteuning ontvangen van vrijwilligers. Ook het aantal vrijwilligers in de palliatieve zorg is gestegen. Daarnaast is 

informatie bekend over het aantal vrijwilligers dat in 2018 een training heeft gevolgd. Uit het onderzoek naar de stand van zaken in 2020 blijkt dat de 

vrijwillige inzet het meest plaatsvindt in hospices en de thuissituatie. Respondenten van de duiding vinden dat Nederland het op dit punt goed doet; 

vrijwillige in de thuissituatie mag nog verder toenemen. 
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17. Doelstelling 14 - Financiering 

Dit hoofdstuk beschrijft de stand van zaken in 2016 en de huidige stand van zaken van de NP PZ-doelstelling:  De financiering van palliatieve 

zorg volstaat, is duidelijk en niet bureaucratisch.  

 

Stand van zaken 2016 Stand van zaken 2020 

1. Volstaan van financiering? 

Redelijk. In beginsel is er voldoende financiering 

voor palliatieve zorg. Uitdagingen liggen o.a. in 

specifieke contractering van bijvoorbeeld hospices 

en bij geestelijke verzorging.  

 

1. Volstaan van financiering? 

We hebben geen algemene gegevens over het volstaan van de financiering van palliatieve zorg 

gevonden.  

 

Uit onderzoek onder lidorganisaties van VPTZ die vrijwilligers leveren, blijkt dat de gemiddelde 

inkomsten in 2019 met 17% gestegen zijn ten opzichte van 2018. Daarnaast wordt een groot deel van 

de inkomsten gegenereerd uit andere bronnen, zoals vriendenstichtingen, particulieren en het 

bedrijfsleven. De gemiddelde kosten stegen in 2018 met 20%. 19% van de organisaties geeft aan een 

financieel tekort te hebben. Dit is een daling ten opzichte van 2017 toen dat 29% was [14]. 

 

Onderzoek onder geestelijk verzorgers in PaTz groepen wijst uit dat in 2017 een derde van de 

geestelijk verzorgers vaker wordt ingezet. Daarbij geeft 11% aan dat voorzieningen en diensten beter 

gefinancierd moeten worden [12]. In 2019 is een subsidieregeling gestart om de inzet van geestelijke 

verzorging in de thuissituatie een impuls te geven.  

2. Duidelijkheid over organisatie en financiering? 

Matig. De bestaande factsheets zijn te ingewikkeld. 

 

2. Duidelijkheid over organisatie en financiering? 

In 2018 kwam voor het eerst de Handreiking financiering palliatieve zorg uit (IKNL en Palliactief). 

Deze uitgave is de jaren daarna geactualiseerd (voor 2020 door PZNL). 

 

Er is veel variatie in de mate waarin consulten van teams palliatieve zorg in ziekenhuizen kunnen 

worden gedeclareerd: 13 teams (22%) geven aan dat meer dan 80% van de consulten wordt 

gedeclareerd. 22% van de teams palliatieve zorg geeft aan dat de geregistreerde consulten niet 
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kunnen worden gedeclareerd. Voornaamste redenen: er is onduidelijkheid over de financiering van 

de DOT, er zijn geen afspraken met de zorgverzekeraar, of deze vorm van financieren is nog niet van 

kracht in het ziekenhuis [32]. 

3. Administratieve eenvoud? 

Matig. Omdat palliatieve zorg nu eenmaal overal 

plaats kan vinden en er vaak wisselingen in de 

laatste fase zijn, is het een uitdaging om organisatie 

en financiering zo eenvoudig mogelijk te houden.  

Dit vergt goed afstemmen van de vele keuzeopties 

in de Wlz en van de aanpak in Wlz en Zvw. 

3. Administratieve eenvoud? 

Uit onderzoek blijkt dat 83% van de verpleegkundigen en verzorgers in de geestelijke gezondheids-

zorg van mening is dat de tijd die zij moeten spenderen aan administratieve zaken onredelijk is en 

dat de zorg voor patiënten daardoor tekort komt. In de verpleeghuizen is dat 69% en in de 

verzorgingshuizen 72%. Het betreft hier een onderzoek naar de mate waarin verpleegkundigen en 

geestelijk verzorgers toegerust zijn voor communicatie rond het levenseinde van patiënten [23]. 

 

Conclusie  

Er zijn diverse onderzoeken gevonden met betrekking tot financiering van palliatieve zorg. De onderzoeken richten zich echter op verschillende 

deelgebieden. Er zijn geen onderzoeken gevonden die een compleet beeld geven. De Handreiking over financiering van palliatieve zorg heeft de 

duidelijkheid over organisatie en financiering wel vergroot, maar het blijft complex. Respondenten van de duiding vinden verdere vereenvoudiging van 

financiering palliatieve zorg nodig.  
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Bijlage 1. Respondenten uitvraag 

Naam organisatie Reactie  

ZonMw Reactie ontvangen 

VWS beleid/VWS praktijkteam  Reactie ontvangen 

NFU Reactie ontvangen 

IKNL Reactie ontvangen 

VPTZ Nederland Reactie ontvangen 

Fibula Reactie ontvangen 

VGVZ Reactie ontvangen 

MantelzorgNl Reactie ontvangen  

Associatie Hospicezorg Reactie ontvangen 

Zorginstituut Reactie ontvangen: geen gegevens 

Ouderenbonden KBO-PCOB Reactie ontvangen 

Pharos Reactie ontvangen 

Patiëntenfederatie Nederland Reactie ontvangen 

NHG Reactie ontvangen 

Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg Reactie ontvangen 

VGN Reactie ontvangen 

KNMG Reactie ontvangen: geen gegevens 

Naam organisatie Reactie  

Stichting PaTz Reactie ontvangen 

Movisie Reactie ontvangen 

ActiZ Reactie ontvangen 

NOOM Reactie ontvangen: geen gegevens  

Agora Reactie ontvangen 

VNG Reactie ontvangen: geen gegevens 

Vilans Reactie ontvangen: geen gegevens 

NZa Reactie ontvangen 

Nivel Reactie ontvangen 

Palliatieve zorg Friesland Reactie ontvangen: geen gegevens 

Palliatieve zorg Twente Reactie ontvangen 

Palliatieve zorg Noord Holland en Flevoland  Reactie ontvangen 
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Bijlage 2. Bronnen 

 
Bron Bronhouder Type bron Datum Nauwkeurig Specifiek 

1 Brochure: Onmisbare informatie over het einde van het 
leven 

KBO-PCOB Brochure  2016 Steekproef 
 

2 Kerncijfers palliatieve zorg PZNL Publicatie 2019 Divers  
 

3 Advance care Planning in de huisartsenpraktijk  van der Plas, A. Artikel 2017 Steekproef 
 

4 Publieksbijeenkomsten 'spreken over het levenseinde' Palliatieve zorg 
Noord-Holland en 
Flevoland 

Draaiboek 
 

Steekproef 
 

5 Rapport meldactie ‘Wilsverklaring’ Patiëntenfederatie NL Rapport 2018 Steekproef Doelgroep met wilsverklaring 

6 Als je niet meer beter wordt, wat heb je dan nodig NFK Factsheet 2018 
 

Patiënten met kanker 

7 Eindverslag Pharos: Voorlichting voor niet-westerse 
migranten 

Pharos Eindverslag 2018 
  

8 PaTz-groepen in Nederland Patz 
 

apr-19 Exacte aantallen  
 

9 Artsen doen te veel in laatste levensfase van patiënten Volkskrant Krantenartikel 2018 Steekproef 
 

10 Al 1800 studenten kregen les in kinderpalliatieve zorg van 
ervaringsdeskundigen 

Kenniscentrum 
kinderpalliatieve zorg 

Nieuwsbericht  2019 Exacte aantallen  Kinderpalliantie 

11 Survey of paediatricians caring for children with life‐limiting 
conditions found that they were involved in advance care 
planning 

Fahner, J. Artikel 2019 Steekproef Kinderpalliantie 

12 Palliatieve zorg in de eerste lijn PaTz Rapport 2017 Steekproef PaTz-groepen 

13 Te weinig verpleging voor mensen die thuis willen sterven: 
'Dieptepunt in zorg' 

RTL Nieuws  Krantenartikel 2017 Steekproef 
 

14 Registratierapport 2018 VPTZ Rapport 2019 Steekproef Lidorganisaties 
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Bron Bronhouder Type bron Datum Nauwkeurig Specifiek 

15 Variation in the implementation of PaTz: a method to 
improve palliative care in general practice - a prospective 
observational study 

Koper, I. Artikel  2020 Steekproef 
 

16 Rapportage over de PaTz Monitor 2018 PaTz Rapportage 2018 Steekproef PaTz deelnemers 

17 Consultatie Palliatieve zorg IKNL Jaarverslag 2018 Exacte aantallen  
 

18 Spiritual care at the end of life in the primary care setting: 
experiences from spiritual caregivers - a mixed methods 
study. 

Koper, I. Artikel 2019 Steekproef 
 

19 Factsheet palliatieve zorg Vektis Factsheet 2019 Steekproef Patiënten met kanker 

20 Beoogde en bereikte doelen van behandelingen in de laatste 
levensfase vanuit patiënten en artsen perspectief 

Palliatieve zorg 
Noord-Holland en 
Flevoland 

Publiekssamenvat
ting 

2018 Steekproef Patiënten met longkanker 

21 Medische beslissingen rond het levenseinde bij kinderen Nederlandse 
vereniging voor 
kindergeneeskunde 

Onderzoeks 
rapportage 

2019 Steekproef Kinderpalliantie 

22 Quality of dying and quality of end-of-life care of nursing 
home residents in six countries: An epidemiological study  

 Pivodic, L. Artikel 2018 Steekproef Verzorgingshuizen 

23 Are care staff equipped for end-of-life communication? A 
cross-sectional study in long-term care facilities to identify 
determinants of self-efficacy. 

Evenblij, K. Artikel 2019 Steekproef 
 

24 Kennissynthese Onderwijs palliatieve zorg O2PZ Kennissynthese 2017 
  

25 Jaarverslag 2018 Kenniscentrum 
kinderpalliatieve zorg 

Jaarverslag 2018 Exacte aantallen Kinderpalliantie 

26 Jaarverslag 2018 NPZ Twente Jaarverslag 2018 Exacte aantallen Regio Twente  

27 Palliative care in mental health facilities from the perspective 
of nurses: a mixed‐methods study 

Evenblij, K. Artikel 2016 Steekproef Psychiatrische patiënten 
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Bron Bronhouder Type bron Datum Nauwkeurig Specifiek 

28 Perception of the quality of communication with physicians 
among relatives of dying residents of long-term care 
facilities in 6 european countries: PACE cross-sectional study 

Baranska Artikel 2019 Steekproef  Long-term care faciliteiten  

29 Netwerk Integrale Kindzorg Kenniscentrum 
kinderpalliatieve zorg 

Website bericht 
  

Kinderpalliantie 

30 Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland Palliactief/IKNL Kwaliteitskader 2017   

31 Onderzoeksrapport Leven met de dood KBO-PCOB Onderzoeksprapp
ort 

2019 Steekproef Ouderen  

32 Palliatieve zorg in ziekenhuizen PZNL Rapport 2019 Exacte aantallen Ziekenhuizen 

33 Kennissynthese palliantie ZonMw Kennissynthese 2016   

34 Care staff's self-efficacy regarding end-of-life 
communication in the long-term care setting: Results of the 
PACE cross-sectional study in six European countries 

Koppel, ten M. Artikel  2018 Steekproef Verzorgingshuis  
 

35 Differences in primary palliatieve care between people with 
organ failure and people with cancer: An international 
mortality follow-back study using quality indicators.  

Penders, Y. Artikel 2018 Steekproef Kankerpatiënten en patiënten 
met orgaanfalen  
 

36 Palliatieve zorg door huisartsen in avond, 
nacht‐ en weekenduren 

RadboudUmc Rapport 2017 Steekproef Huisartsen  

37 Knelpuntenanalyse palliatieve zorg in de eerstelijn IKNL Rapport 2017 Onbekend Kankerpatienten en Patienten 
met COPD, hartfalen en 
nierfalen  

38 
 

Passende zorg in de laatste levensfase Bolt, E. Artikel 2017 Steekproef Leden unie KBO 

39 Voorlopige cijfers inzet Geestelijke Verzorging thuis VWS  2019 Exacte aantallen  

40 eQuiPe-studie: ervaren kwaliteit van zorg en leven bij 
gevorderde kanker 

IKNL Website bericht 2019   
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Bron Bronhouder Type bron Datum Nauwkeurig Specifiek 

41 Registratie huisartsen met kaderopleiding palliatieve zorg CHBB Database 
registratie 

 Exacte aantallen Kinderpalliantie  

42 Factsheet 1: Kenmerken van de populatie en gebruik van 
ziekenhuis- en huisartsenzorg 

Nivel Factsheet 2020   

43 Factsheet 2: Acute zorg in het ziekenhuis en van de 
huisartsenpost 

Nivel Factsheet 2020   

44 Relatives’ perceived quality of palliative care: comparisons 

between care settings in which patients die 

Boer, D et. al Artikel 2017   

45 Palliative care for patients with cancer: do patients receive 

the care they consider important? A survey study 

Heins, M et. al.  Artikel 2018 Steekproef Kankerpatiënten 

46 Zorgnetwerken - Wie zorgt voor thuiswonende ouderen aan 

het levenseinde 

Bijnsdorp, F.M. et. al. Onderzoek 2018 Steekproef Ouderen 

47 Campagne impactonderzoek: Palliatieve zorg 65+ DVJ Insights  Onderzoek  2020 Steekproef 65+ ouderen 
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Bijlage 3. Respondenten duiding 

Naam organisatie 

Nivel 

NHG 

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg 

Consortium Septet 

VGVZ 

RadboudUmc 

Project O2PZ 

Agora 

MantelzorgNL 
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Bijlage 4. Overzicht resultaten projecten Palliantie per doelstelling  

Gemaakt door ZonMw d.d. 10 juni 2020 

Dit overzicht is aanvullende informatie van ZonMw bij de rapportage Stand van zaken doelstellingen NPPZ. Het betreft het aantal gehonoreerde 

projecten in het programma Palliantie met een bijdrage aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve zorg (NPPZ). Een aantal 

projecten is afgerond en heeft resultaten opgeleverd; deze resultaten zijn beknopt genoemd. Meer informatie over de projecten en resultaten is te 

vinden op de website van ZonMw: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/domeinen. 

 

Doelstellingen NPPZ Aantal projecten 

binnen Palliantie 

Resultaten afgeronde projecten 

1. Bewustwording bij 
burgers 

1 Nog geen resultaten beschikbaar 

2. Bewustwording bij 
zorgverleners 

20 844001201 Advance care planning bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase: 

ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een ACP-programma 

• Advance Care Planning (ACP) -programma voor zorgprofessionals in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Dit ACP-programma bestaat onder andere uit een brochure over 
ACP, tips voor een ACP gesprek en een training over ACP. De training is bedoeld voor 
begeleiders, verpleegkundigen, artsen, gedragsdeskundigen en geestelijk verzorgers in de 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.  
 

844001202 Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door markering van de 

palliatieve fase en proactieve zorgplanning 

• Gesprekswijzer (inclusief implementatieplan) over proactieve zorgplanning bij patiënten met 
dementie. De gesprekswijzer richt zich primair op de zorgverlener en voorziet in het kiezen van 
de juiste gespreksmomenten voor proactieve zorgplanning. Hierbij neemt het levensverhaal 
een prominente plaats in.  
 

844001206 PACT-study: Paediatric Advance Care Planning in contexT: towards a skilled companionship in 

paediatric palliative care 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/domeinen
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• IMPACT: een toolkit voor ACP gespreksvoering tussen zorgverleners en kinderen/jongeren 
vanaf ongeveer 10 jaar en hun ouders en tussen zorgverleners en ouders van jongere kinderen 
of kinderen die als gevolg van hun aandoening niet zelf kunnen participeren in het gesprek. 
Deze toolkit bestaat uit diverse gespreksmaterialen voor zorgverleners, ouders en kinderen. 
Ook is er een tweedaagse training voor zorgprofessionals ter voorbereiding op en 
ondersteuning bij het IMPACT ACP gesprek. De training wordt voortgezet in het 
lesprogramma van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg.  
 

844001209 Markering van de laatste levensfase in het ziekenhuis: voldoet de “Surprise question” of is een 

aangepast instrument nodig? 

• Vernieuwde markeringsinstrumenten voor patiënten met uitgezaaide kanker en voor 
patiënten met COPD. Beide instrumenten maken gebruik van de ‘surprise question’, aangevuld 
met een set van klinische factoren.  

• Een e-learning voor zorgverleners die werken met patiënten met uitgebreide kanker en/of met 
patiënten met COPD over markering, de vernieuwde markeringsinstrumenten en voorbeelden 
over het voeren van een markeringsgesprek.  
 

844001210 In gesprek over leven en dood. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor 

niet-westerse migranten. 

• Er is voorlichtingsmateriaal en er zijn films gemaakt in vier talen om het praten over de laatste 
levensfase te stimuleren voor mensen met een migratie-achtergrond. Tijdens het project zijn 
er 14 voorlichters getraind en werden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden waaraan 500 
migranten deelnamen.  

• Onderwijs en nascholing op mbo-, hbo- en wo-niveau over interculturele palliatieve zorg is 
ontwikkeld.  
 

844001211 Advance Care Planning in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten 

• Trainingsmodule ACP voor zorgverleners uit de eerste lijn. De training biedt handvatten om 
aan de slag te gaan met proactieve zorgplanning en is met name gericht op proactieve 
zorgplanning met oudere patiënten over behandelwensen in de laatste levensfase.  

• Een draaiboek voor implementatie van ACP in de eerste lijn. In het project is ACP 
geïmplementeerd in huisartsenpraktijken en woonzorgcentra.  
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844001306 Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners: 

implementatie van de SigMa Set voor en met verzorging middels action research    

• De SigMa-methodiek is een methode voor het lokaal verbeteren van de palliatieve zorg in 
verpleeghuizen. De methodiek geeft zorgverleners handvatten voor het signaleren en 
markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners. De methodiek bestaat uit 
een stappenplan en onderdeel daarvan is de SigMa-set, een set instrumenten die kunnen 
ondersteunen bij het signaleren van veranderingen in de situatie van bewoners en een serie 
video’s ter informatie en inspiratie. Tijdens de looptijd van het project is de methodiek in 10 
verpleeghuizen.  
 

844001315 De ontwikkeling en implementatie van een methodiek ter ondersteuning bij morele dilemma's 

in palliatieve zorg 

• CURA: een methodiek voor zorgverleners ter ondersteuning bij morele dilemma’s. De 
methodiek is een stappenplan om gestructureerd stil te staan bij twijfels rondom ‘goede zorg’ 
en de omgang met de situatie. CURA bevordert vaardigheden van zorgverleners en studenten 
zoals je verplaatsen in anderen, en het goed omgaan met ‘morele stress’. CURA wordt gebruikt 
bij een aantal zorg- en onderwijsinstellingen, in ieder geval bij Cordaan, Hospice Bardo, Evean, 
Amsterdam UMC, Amstel Academie, ROC Top, Hogeschool Rotterdam en het OLVG.  

3. Overlijden op plek 
van voorkeur 

1 Nog geen resultaten  beschikbaar 

4. Zorg dichtbij en 
goede aansluiting 

5 844001213 Palliatieve spoedzorg door de huisarts in avond, nacht en weekend: wat gaat goed, wat kan 

beter en implementatie van verbeteringen 

• Inventarisatie over palliatieve spoedzorg tijdens avond- nacht en weekend (ANW)-uren. De 
gewenste ontwikkelingen uit deze inventarisatie liggen op het gebied van: vereenvoudigen 
informatieoverdracht, vergroten van aantal patiënten dat toestemming verleent voor inzicht in 
zorgdossier bij de huisartsenpost (HAP), langere visites vanuit de HAP en meer taakdelegatie 
naar de thuiszorg, grotere inzet van vrijwilligers en betrokkenheid van palliatieve teams en 
feedback naar huisartsen m.b.t. overdracht. Op basis van deze inventarisatie is advies gegeven 
aan NHG en INEEN ter verbetering van de palliatieve spoedzorg.  

5. Onderdeel van 
reguliere zorg 

0 Geen resultaten 

6. Specialistische 
kennis beschikbaar 

8 844001304 Als niet alles is wat het lijkt: Praten met patiënten en naasten over zingeving en 

betekenisgeving 
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• Digitale leerwerkplaats voor zorgverleners met handvatten om vragen en dilemma’s rond 
zingeving bij patiënten te herkennen en begeleiden. De leerwerkplaats bevat 11 modules met 
veel informatie over modellen en instrumenten ten aanzien van zingeving en spiritualiteit in de 
palliatieve fase. Aan de leerwerkplaats is ook een scholingsprogramma gekoppeld.  

 

844001309 Spirituele zorg en rituelen in de eerste lijn 

• Trainingsmodule voor zorgverleners om hen te leren hoe ze vorm kunnen geven aan de 
spirituele dimensie van zorg door toepassing van ritualiserend handelen. De training sluit aan 
bij de reguliere competenties van zorgverleners en is gericht op vorming en het ontwikkelen 
van competenties voor ritueel handelen. De trainingsmodule is opgenomen in het 
scholingsaanbod van het netwerk Roosendaal.  

7. Kwaliteit is 
verbeterd 

4 844003006 Op weg naar een systeem om kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken 

• Bijdrage aan het kwaliteitssysteem palliatieve zorg. Een aanbeveling is om in Palliantie 
projecten de volgende items op te laten nemen: pijn score; dyspnoe score; 
verwardheidsscore;  aanwezigheid van een proactief zorgplan met het idee dat de items einde 
leven informatie, plaats van overlijden en bespreken van behandelmogelijkheden daarin aan 
bod komen. 

8. Goede basiskennis 5 844001204 De ontwikkeling en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor 

en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuid oost Brabant 

• Een rapport met basiscompetenties die studenten verpleegkunde verzorging nodig hebben op 
het gebied van palliatieve zorg.  

• Een toolbox met 180 leermaterialen die docenten van ROC’s en Hogescholen kunnen 
gebruiken om onderwijs op het gebied van palliatieve zorg vorm te geven.  
 

844001507 "Integratie richtlijnen en formularium in PalliArts: Betere implementatie / veiliger 

voorschrijven" 

• Het Palliatief Formularium (voorzag in behoefte van zorgprofessionals voor informatie over 
medicatie in de palliatieve fase) is gedigitaliseerd en toegevoegd aan PalliArts. De app PalliArts 
ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op 
de wensen van de patiënt en diens naasten. De toevoeging van het Palliatief Formularium aan 
de app heeft als doel om te zorgen voor een verbetering van de kwaliteit en uniformiteit van de 
medicamenteuze behandeling van patiënten in de palliatieve fase. De app wordt per maand 
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gemiddeld 7000 keer geraadpleegd door zorgverleners, hiervan gaan gemiddeld 3000 
zorgverleners naar het Formularium.  
  

844003007 Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ) 

• Het onderwijsraamwerk 2.0 is ontwikkeld en een viertal onderwijsknooppunten zijn 
geselecteerd om als voortrekker te starten. Het vervolg van dit project loopt momenteel bij 
Palliantie en streeft er naar om eind 2021 een toekomstgericht, efficiënt en kwalitatief goed 
onderwijsaanbod voor alle zorgverleners in de palliatieve zorg te hebben.  

9. Ervaren pijn en 
benauwdheid 

5 844001207 Deactiveren van ICDs (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) in de laatste levensfase: een 

pilotstudie 

• Inzicht in besluitvorming over deactivatie van de Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator 
(ICD), hoe vaak tot deactivatie wordt overgegaan en wat de impact is van niet-deactiveren op 
het stervensproces.  

 

10. Speciale 
doelgroepen 

11 844001205 De ontwikkeling en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor 

en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuid oost Brabant 

• Kennisontwikkeling over een consultatiefunctie palliatieve zorg voor dak- en thuislozen. In een 
vervolgproject bij Palliantie wordt de consultatiefunctie ontwikkeld.  
 

844001208 ParkinsonSupport project: Palliatieve zorg voor Patiënten met de ziekte van Parkinson en hun 

naasten 

• Blended learning, bestaande uit een e-learning en een netwerkbijeenkomst voor Parkinson-
zorgverleners. ParkinsonNet netwerken kunnen de e-learning volgen, waarna een bijeenkomst 
volgt die samen georganiseerd wordt met het regionale Netwerk Palliatieve Zorg. De blended 
learning is gericht op de specifieke behoeften van Parkinson-zorgverleners waar het de 
palliatieve zorg betreft.  
 

844001302 Integrale kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking 

• Basismodel in 10 stappen: Op weg naar integrale kinderpalliatieve zorg. Met dit model kunnen 
beleidsmakers aan de slag met (het opzetten van) netwerken kinderpalliatieve zorg.   

• Realisatie van 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) naar een landelijke dekking van NIK’s. Een 
NIK is een samenwerkingsverband van professionals met kennis en ervaring in de 
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kinderpalliatieve zorg en heeft de opdracht om centraal aanspreekpunt te zijn voor ouders en 
professionals om deskundigheid te vergroten.  
 

844001303 Palliatieve zorgprojecten langs de diversiteitsmeetlat 

• Toolbox over diversiteit in palliatieve zorgprojecten bestaande uit o.a. factsheet, handreiking 
voor projectleiders en trainingsmaterialen. Deze toolbox heeft als doel om te zorgen dat er in 
implementatie- of onderzoeksprojecten rekening wordt gehouden met patiënten met een 
migratieachtergrond.  
 

844001305 Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA 

• Interactieve beslishulp voor artsen bij besluitvorming over doorbehandelen na een ernstige 
beroerte. Een e-learning schoolt artsen in het gebruik van deze beslishulp.  
De interactieve beslishulp bevat ook een informatiepagina voor familie en naasten van 

patiënten met een ernstige beroerte.  

 

844001308 Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun 

naasten 

• Een e-learning voor MBO en verdiepende opdrachten voor het MBO, HBO en WO over 
waardigheid in de laatste levensfase bij patiënten en naasten van niet-westerse herkomst. De 
e-learning zal bijdragen aan culturele competenties van studenten en daarmee de zorg voor 
patiënten en naasten in de toekomst verbeteren. 

• Materiaal voor voorlichtingsbijeenkomsten voor het nadenken en praten met anderen over een 
waardige laatste levensfase en het informeren over waardige palliatieve zorg.  

11. Behoeften en 
betrokkenheid 

6 844001498 Ondersteuning bij een (niet)behandelkeuze 

• Film waarin verschillende behandelkeuzes worden getoond. De patiënt krijgt de film ter 
informatie mee en krijgt de mogelijkheid om het thuis te verwerken en de behandelkeuzes te 
overwegen met de naasten. De film werd helaas niet goed ontvangen door het publiek.  

12. Mantelzorg 11 844001212 Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie: een structurele aanpak en implementatie 

in drie consortia palliatieve zorg 

• Toolkit patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg, onderzoeks-, onderwijs-, en 
praktijkprojecten. De toolkit bestaat uit een participatiespel, participatiematrix, inspiratienota 
voor Expertisecentra Palliatieve Zorg en een handleiding.  
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844001214 Beoogde en bereikte doelen van behandelingen in de laatste levensfase vanuit patienten en 

artsen perspectief 

• Onderwijs over beoogde en bereikte doelen van behandeling bij patiënten met uitgezaaide 
longkanker voor geneeskundestudenten. 

• Factsheets voor publiek, patiënten en oncologen waarmee (naasten van) patiënten met 
stadium 4 longkanker en artsen in de toekomst meer bewust een behandelkeuze kunnen 
maken.  
 

844001312 Oog hebben voor naasten; ontwikkeling en implementatie van een handreiking ‘Voor- en 

nazorg rondom het sterven van een dierbare’ 

• Oog voor Naasten-methodiek: helpt zorgverleners en zorgteams stap voor stap in het geven 
van voor- en nazorg aan naasten. De methodiek bestaat uit informatie voor naasten, 
informatie en een handreiking voor zorgverleners en scholingsmateriaal voor organisaties bij 
implementatie van de methodiek. De methodiek is geïntroduceerd en geëvalueerd in 3 
ziekenhuizen en 5 verpleeghuizen.  
 

844001499 Gezamenlijke besluitvorming in psychofarmaca behandelingsbeslissingen bij patiënten met 

dementie in verpleeghuizen. Onderzoek naar actieve betrokkenheid van de mantelzorger 

• Informatiefolder met tips voor zorgverleners en met tips voor families over de wijze waarop 
familie van cliënten met dementie betrokken willen worden bij behandelbeslissingen. 

13. Opgeleide 
vrijwilligers 

31 Dit zijn projecten die ook al bij een andere doelstelling genoemd worden, dus niet uniek voor deze 

doelstelling zijn. 

14. Financiering 0 Dit is een aanvullend NPPZ-doel zonder verzoek aan ZonMw om dit op te pakken.   

 

 

 

 


