
Korte-Verhoef, M.C. de, Pasman, H.R.W., Schweitzer, B.P.M., Francke, A.L., Onwuteaka-
Philipsen, B.D., Deliens, L. Vermijden van ziekenhuisopname aan het levenseinde: 
perspectieven van huisartsen, verpleegkundigen en mantelzorgers. Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde: 2015, 159(A9044) 
 
Postprint 
Version 

1.0 

Journal website https://www.ntvg.nl/artikelen/vermijden-van-ziekenhuisopname-aan-het-
levenseinde  

Pubmed link http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=26083844  
DOI  

This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www.nivel.eu      

Vermijden van ziekenhuisopname aan het 
levenseinde*: Perspectieven van huisartsen, 
verpleegkundigen en mantelzorgers 
MARIA C. DE KORTE-VERHOEF, H.R.W. (ROELINE) PASMAN, BART P.M. SCHWEITZER, 
ANNEKE L. FRANCKE, BREGJE D. ONWUTEAKA-PHILIPSEN EN LUC DELIENS 

 
Doel: Beschrijven hoe ziekenhuisopname van een patiënt aan het levenseinde 
vermeden kan worden, vanuit het perspectief van huisartsen, verpleegkundigen 
en mantelzorgers. 
Opzet: Kwalitatief onderzoek met open interviews. 
Methode: We interviewden 26 huisartsen, 15 verpleegkundigen en 18 
mantelzorgers van 30 patiënten, die niet onverwacht waren overleden. Van deze 
patiënten waren er 20 opgenomen in het ziekenhuis in de laatste 3 
levensmaanden en waren er 10 niet gehospitaliseerd. 
Resultaten: Uit de interviews kwamen 5 strategieën naar voren die konden 
bijdragen aan het vermijden van ziekenhuisopname aan het levenseinde. Deze 
strategieën waren: (a) markeren dat de dood nadert en een omslag maken in het 
denken over de benodigde zorg; (b) acute behandeling en zorg geven aan het 
levenseinde; (c) anticiperende gesprekken voeren en interventies plegen; (d) 
begeleiden en monitoren gedurende het ziekteproces; en (e) continuïteit in de 
zorg en behandeling thuis. Uit de diepte-interviews bleek dat het noodzakelijk is 
dat de 5 strategieën in samenhang worden toegepast door een team van 
huisartsen en verpleegkundigen. 
Conclusie: We identificeerden 5 samenhangende strategieën die bijdragen aan 
het vermijden van ziekenhuisopname aan het levenseinde. Bij patiënten die thuis 
verblijven aan het levenseinde adviseren we dat de arts en verpleegkundige 
samenwerken vanaf het moment dat is gemarkeerd dat het levenseinde nabij is. 

 

INLEIDING 
De meeste mensen wensen thuis te blijven aan het einde van hun leven.1 Ruim de 
helft van de patiënten die niet plotseling zijn overleden, wordt in de laatste 3 
levensmaanden echter overgeplaatst van huis naar het ziekenhuis.2,3 
Ziekenhuisopname aan het levenseinde is vanuit het perspectief van de meeste 
patiënten vaak ongewenst, en dit geldt ook voor de kwaliteit van zorg en voor de 
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kosten van de gezondheidszorg.4,5 Veelvoorkomende redenen voor 
ziekenhuisopname aan het levenseinde zijn somatische problemen, zoals 
benauwdheid, pijn, digestieve of cardiovasculaire symptomen, psychologische 
problemen, zoals delier of verminderd bewustzijn, of sociale problemen, zoals 
belasting van de mantelzorg.6-8 Deze problemen kunnen echter vaak ook thuis 
worden opgelost.9 
Uit Nederlands onderzoek blijkt dat een kwart van de huisartsen achteraf gezien 
denkt dat ziekenhuisopname vermeden had kunnen worden bij een patiënt die niet 
onverwacht is overleden.10 Ook uit internationaal dossieronderzoek, dat werd 
uitgevoerd door ziekenhuisprofessionals, blijkt dat 7-33% van de ziekenhuisopnames 
van patiënten met een korte levensverwachting potentieel vermeden had kunnen 
worden.6,9,11 Op basis van de levensverwachting en symptomen werd bij deze 
onderzoeken ingeschat dat een deel van de opnames vermijdbaar was geweest; er 
werd echter niet omschreven hoe deze ziekenhuisopnames vermeden hadden kunnen 
worden. 
Toch moet erkend worden dat niet elke ziekenhuisopname te vermijden is en dat het 
voor sommige patiënten wenselijk is dat zij opgenomen worden in het ziekenhuis. 
Sommige patiënten beschouwen het ziekenhuis als een veilige haven, bijvoorbeeld 
als een acuut probleem thuis niet onder controle te krijgen is.12,13 
Het doel van dit onderzoek was na te gaan hoe ziekenhuisopname van een patiënt 
aan het levenseinde vermeden kan worden, vanuit het perspectief van huisartsen, 
verpleegkundigen en mantelzorgers. De verworven inzichten kunnen huisartsen en 
verpleegkundigen strategieën bieden om meer patiënten thuis te laten verblijven tot 
aan het levenseinde als zij dat wensen. 

METHODE 
Dit betrof een kwalitatief beschrijvend onderzoek, waarbij we ons baseerden op 
diepte-interviews. Het werd uitgevoerd in de periode 1 januari-30 augustus 2012. 

Studiepopulatie en inclusie 
Deze studie was onderdeel van een groter onderzoek waarbij vragenlijsten werden 
gestuurd naar een representatieve steekproef van alle Nederlandse huisartsen.7 In de 
vragenlijst werd de huisarts gevraagd naar de meest recent overleden patiënt die niet 
plotseling was overleden. Van die patiënt werden onder andere de patiëntkenmerken 
en, als hij of zij was opgenomen, de reden van ziekenhuisopname gevraagd. De 
mantelzorger en de eventueel betrokken wijkverpleegkundige of verpleegkundige 
werden ook uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek. Voor de diepte-
interviews selecteerden we op basis van patiëntkenmerken, zoals die in de vragenlijst 
vermeld stonden, 20 opgenomen en 10 niet-opgenomen patiënten (tabel). 

Gegevensverzameling 
De diepte-interviews duurden ongeveer 60 min en werden met een audiorecorder 
opgenomen. We begonnen met een algemene open vraag: ‘Kunt u een omschrijving 
geven van de situatie van de patiënt vanaf ongeveer 3 maanden vóór overlijden?’ Bij 
opgenomen patiënten spraken we uitvoerig over de omstandigheden rond de 
ziekenhuisopname en over hoe de opname vermeden had kunnen worden. Bij niet-
opgenomen patiënten vroegen we wat had geholpen om de patiënt thuis te houden. 
We vroegen huisartsen en verpleegkundigen ook naar andere patiënten die recent wel 
of niet waren opgenomen aan het levenseinde. 
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Analyse 
Alle interviews werden letterlijk uitgetypt en daarna verwerkt met het data-
analyseprogramma voor kwalitatief onderzoek ATLAS.ti. Tekstfragmenten werden 
gekoppeld aan labels. Vervolgens werden de labels geclusterd op hoofdthema’s 
(MDK).14,15 De analyses werden stap voor stap bediscussieerd door de eerste 2 
auteurs (MDK en HRP). Regelmatig vond overleg plaats met alle auteurs om de 
bevindingen te bespreken. 

Ethische aspecten 
De medisch-ethische toetsingscommissie van het VUmc beoordeelde het 
onderzoeksprotocol en keurde het goed. Voorafgaand aan elk interview legden we 
aan de respondent uit dat deelname aan het onderzoek vrijwillig was en dat alle 
audio-opnames en transcripten vertrouwelijk en anoniem behandeld zouden worden. 
Daarna tekende de respondent een informed-consentformulier. 

RESULTATEN 
Aan de hand van 30 patiënten hielden we 59 diepte-interviews met 26 huisartsen, 15 
verpleegkundigen en 18 mantelzorgers. De kenmerken van de respondenten en de 
patiënten staan in de tabel. 
Uit de interviews met huisartsen, verpleegkundigen en mantelzorgers kwam de 
complexiteit van de situatie van patiënten naar voren. Het ging bijvoorbeeld om de 
complexiteit van het identificeren dat de dood nadert, het complexe ziektetraject, de 
psychosociale omstandigheden en de communicatie. Vanuit deze complexe situaties 
identificeerden we 5 strategieën die kunnen bijdragen aan het vermijden van 
ziekenhuisopname aan het levenseinde. Deze strategieën beschrijven we hierna 
vanuit de positieve en negatieve ervaringen van de respondenten. 

Markeren dat de dood nadert en een omslag maken in het denken over de 
benodigde zorg 
Ziekenhuisopname had volgens huisartsen en verpleegkundigen achteraf gezien soms 
voorkomen kunnen worden door al in een vroeg stadium te spreken over de beperkte 
levensverwachting. De herkenning en erkenning dat het levenseinde nadert kan 
samengevat worden door het begrip ‘markeren’. Deze markering maakte een omslag 
(‘switch’) in het denken mogelijk. Letterlijk werd door een huisarts gezegd: ‘Er moet 
een knop om bij patiënten en mantelzorgers.’ 
Met deze omslag werden de voor- en nadelen van behandeling in het ziekenhuis op 
een andere manier gewogen. Zolang er bij de patiënt of familie hoop op genezing 
was, werd de belasting van ziekenhuisopname als vanzelfsprekend aangenomen. 
Maar wanneer duidelijk was dat genezing niet meer mogelijk was, werd tijd 
doorbrengen met familie thuis het belangrijkst gevonden. Patiënten, familie en 
professionals hadden soms enige tijd nodig om die omslag te maken en tot het volle 
besef te komen dat de dood werkelijk nabij was. Bij patiënten en mantelzorgers vond 
er echter niet altijd een verandering plaats in het denken dat er geen genezing meer 
mogelijk was. 
Mantelzorger: Dat het kwaadaardig was, dat het niet te genezen was, alleen af te 
remmen. Mantelzorger: Nou, hij heeft eigenlijk, je kunt eigenlijk zeggen tot het einde 
toe toch nog de hoop gehad van dat hij nog zou kunnen genezen. Ja, net als mijn 
jongste dochter, die had dat ook van: nou, je weet het maar nooit, hè? (Patiëntcasus 
5: mantelzorger, vrouw, leeftijd 65-70 jaar) 
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Wijkverpleegkundigen voelden zich verantwoordelijk voor het herhalen van wat al 
eens door de arts was gezegd over de ongeneeslijkheid van de ziekte en de korte 
levensverwachting om zo patiënten en hun familie te ondersteunen in de 
bewustwording van de nieuwe realiteit van de naderende dood. 
Verpleegkundige: Ja, dat is wel nodig, natuurlijk voor het besef en uiteindelijk, als 
die er komt, de acceptatie. Want anders willen ze dan continu dat er toch nog 
gezocht wordt naar een middel om ze beter te maken. En ja, dat kan dan ook heel 
moeilijk worden, want dat middel is er niet meer. (Patiëntcasus 6: verpleegkundige, 
vrouw, leeftijd 45-50 jaar) 
Daarnaast moet worden opgemerkt dat het door de complexiteit van de situatie, 
bijvoorbeeld door multimorbiditeit of een onduidelijke oorzaak van de symptomen, 
niet altijd helder was dat de dood naderde. Wanneer dat niet helder was, leek 
ziekenhuisopname minder vermijdbaar. 

Acute behandeling en zorg geven aan het levenseinde 
Bij veel patiënten was er een acuut probleem, waarop ziekenhuisopname volgde. Als 
in die acute situatie kalmte bewaard werd en rustig met de patiënt of familie 
besproken werd welke zorg- en behandelopties er thuis mogelijk waren en onder 
ogen gezien werd dat de dood nabij was, was het soms mogelijk een 
ziekenhuisopname te vermijden. In het volgende interviewfragment met een 
mantelzorger komt dit aspect naar voren. 
Interviewer: Kunt u meer vertellen over hoe u dat zou doen? Stel, u bent 
huisarts en komt voor zo’n acute situatie. Wat zou u dan vertellen? 
Mantelzorger: Eh, dan denk ik dat ik zou zeggen: de kans dat dit goed komt is 
uitermate klein. En wil je dit moeilijke probleem bespreken, dan moet je er nog meer 
tijd voor nemen. Maar, als je nou niet in tijdsdruk zou zitten, zou ik mensen even 
apart roepen en zeggen van: nou, de kans dat dit gewoon fataal afloopt is heel groot 
en het voordeel voor u, als u hem thuis zou houden en meteen de zorg opplussen. Dat 
is dan dat u in uw eigen omgeving blijft en hij uiteindelijk ook in zijn eigen omgeving 
rustig kan overlijden. Dat wat er nodig is in de sfeer van verpleging, verzorging en 
eventueel bestrijding van de onrust en van de kortademigheid en van de angst. Dat 
kunnen we hier net zo goed thuis doen als in het ziekenhuis. (Patiëntcasus 26: 
mantelzorger over patiënt in de leeftijd van 95-100 jaar) 
Een huisarts vertelde dat hij soms intermitterende sedatie toepaste als ‘gewone’ 
middelen niet snel hielpen en om rust te creëren bij de patiënt en familie. Vervolgens 
kon hij de tijd nemen om specialisten te consulteren om het probleem om te lossen. 
Toch was het vooral buiten kantooruren moeilijk om ziekenhuisopname te vermijden 
wanneer de patiënt ernstige symptomen had, de huisarts de patiënt niet kende, en er 
geen duidelijk overdrachtsdocument was waarin stond wat de wensen van de patiënt 
waren en dat de levensverwachting beperkt was. 

Anticiperende gesprekken voeren en interventies plegen 
Anticiperen op een mogelijke ziekenhuisopname door tijdig te spreken over de 
wensen van de patiënt en over de mogelijkheden om thuis zorg en behandeling te 
krijgen en daarnaar anticiperend te handelen kunnen bijdragen aan het voorkómen 
van ziekenhuisopname, volgens huisartsen en verpleegkundigen. Er werd verteld dat 
met patiënten soms wel werd gesproken over de wens om thuis te blijven. Als een 
patiënt thuis wilde blijven, werd door huisartsen en verpleegkundigen vaak wel 
geanticipeerd op pijn maar minder vaak op andere symptomen zoals benauwdheid of 
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bloedingen. Een verpleegkundige vertelde over een casus waarbij zij geanticipeerd 
had op bloedingen, wat tot gevolg had dat de patiënt thuis kon sterven zonder dat er 
paniek was bij de naasten. 
Verpleegkundige: Als wij, eh, een cliënt thuis krijgen, vaak is het vanuit het 
ziekenhuis omdat daar de onderzoeken gedaan worden. Dan krijgen we een 
overdracht van de huisarts waar duidelijk in aangegeven wordt dat het een terminale 
cliënt is. En, eh, dan gaan wij vaak ook wel in gesprek over wat moeten wij doen op 
het moment dat er iets gebeurt. Stel, iemand krijgt een bloeding, of iemand wordt 
onwel, of. Ja, dan is het wel handig om te weten van gaan we 112 nog bellen en gaan 
we nog naar het ziekenhuis. Of gaan we met een huisartsenpost overleggen van: 
blijven we thuis en wat kunnen we doen om het leed te verzachten. (Patiëntcasus 13: 
verpleegkundige, vrouw, leeftijd 35-40 jaar) 
Naast de anticiperende gesprekken werden enkele andere anticiperende interventies 
genoemd om ziekenhuisopname te vermijden, zoals het noteren van een korte 
levensverwachting in het overdrachtsdocument aan de huisartsenpost of het 
zorgdossier en wat de wensen van de patiënt waren in geval van acute situaties. Ook 
het klaarleggen van medicatie die zo nodig gebruikt kon worden en instructie aan de 
mantelzorg hierover werden genoemd als anticiperende interventie om 
ziekenhuisopname te vermijden. 

Begeleiden en monitoren gedurende het ziekteproces 
Vanwege het vaak grillige en onverwachte verloop van het ziekteproces vonden de 
respondenten het belangrijk dat huisartsen en verpleegkundigen de patiënten en hun 
mantelzorgers tijdens het ziekteproces begeleiden. Door de regelmatige 
aanwezigheid van de zorgprofessionals was het dan ook mogelijk om veranderingen 
op lichamelijk en psychosociaal gebied bij de patiënt en de mantelzorger goed te 
monitoren. Door deze intensieve begeleiding en monitoring kon ziekenhuisopname 
soms vermeden worden. Voor veel huisartsen en verpleegkundigen hield het 
begeleiden van de patiënt en de directe naasten in dat ze hen als een gids door het 
ziektetraject heen loodsen en stap voor stap uitleggen wat er gebeurt. 
Huisarts: Als ze dan toch in één keer plotseling veel meer klachten krijgen, dan slaat 
de onzekerheid toe bij veel mensen. Dan probeer je als arts daar toch, zo goed en 
kwaad als dat kan, wat houvast te geven of wat te bieden. Dat wil je graag, om ze 
daarin te ondersteunen. Huisarts: Ja, iets waarbij ze het gevoel hebben dat ze 
misschien toch wat gesteund worden of in ieder geval toch dat ze serieus genomen 
worden. Misschien een beetje aan de hand meekijken, hè. Samen hand in hand dat 
proces ingaan, dat ze er niet alleen in staan of zo, hè, en dat je ze toch probeert zo 
goed mogelijk daar doorheen te loodsen. (Patiëntcasus 27: huisarts, man, leeftijd 30-
35 jaar) 
Veel professionals vonden het belangrijk dat er in een team van huisartsen en 
verpleegkundigen werd gewerkt nadat was gemarkeerd dat de dood naderde. Uit de 
gesprekken kwam echter ook naar voren dat sommige huisartsen, patiënten en 
mantelzorgers niet goed op de hoogte waren van de begeleidende competenties van 
verpleegkundigen en van het feit dat verpleegkundigen vroegtijdig in het 
ziektetraject ingezet kunnen worden voor advies, instructie en voorlichting. 

Continuïteit in zorg en behandeling thuis 
Continue behandeling van bestaande symptomen en verpleegkundige zorg thuis 
droegen bij aan het vermijden van ziekenhuisopname. Voor artsen betekende goede 
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continue behandeling van patiënten met symptomen als pijn, benauwdheid en 
misselijkheid dat er regelmatig visites afgelegd werden en medicatie eventueel 
aangepast werd om de symptoomlast te verminderen. Daarnaast ondersteunden 
verpleegkundigen patiënten bij de activiteiten van het dagelijks leven, verzorgden ze 
soms wonden of katheters en dienden ze medicatie toe als dat nodig was. 
Sommige huisartsen vonden het belangrijk dat, nadat de specialist had gemarkeerd 
dat het levenseinde naderde, zij weer de regie kregen in plaats van de medisch 
specialist. 
Huisarts: Hij is, denk ik, ook wel echt slachtoffer geworden van niet-continue zorg 
vanuit de huisartsenpraktijk. Anders was het [de ziekenhuisopname] misschien wel 
anders gelopen. (Patiëntcasus 2: huisarts, vrouw, leeftijd 30-35 jaar) 
Er was vervolgens tijd nodig om een relatie van vertrouwen op te bouwen met de 
patiënt en de familie. Tijdens het ziekteproces van de patiënt was het van belang dat 
huisartsen en verpleegkundigen hun werk goed afstemden en elkaar informeerden 
over het verloop van de ziekte om continuïteit in de behandeling en zorg te 
waarborgen. 

BESCHOUWING 
Uit de diepte-interviews kwam naar voren dat het noodzakelijk is dat de 5 strategieën 
in samenhang worden toegepast om ziekenhuisopname aan het levenseinde te 
vermijden. Deze strategieën en hun samenhang zijn weergeven in de figuur. De 
strategieën treden in werking vanaf het moment dat is gemarkeerd dat effectieve 
behandeling in het ziekenhuis niet meer mogelijk is en het levenseinde nadert. Na het 
markeren begon voor huisartsen en verpleegkundigen het proces van anticiperen op 
problemen, gidsen en monitoren, alsmede het bieden van acute en van continue zorg 
en behandeling thuis. 
 
De 4 strategieën na het markeren kunnen worden gezien als onderdelen van een 
doorlopend proces dat geleidelijk aan begint en steeds intensiever wordt tot aan het 
levenseinde. De situatie van patiënten is echter vaak complex door ziektetrajecten die 
soms korter of langer zijn dan verwacht of door onverwachte, ernstige en acute 
problemen bij patiënten en mantelzorgers. Daarnaast is er geen continue 
beschikbaarheid van eigen huisartsen en verpleegkundigen. Deze complexiteit van de 
situatie rond de patiënt brengt met zich mee dat ziekenhuisopname niet altijd te 
vermijden is. Regelmatige beschikbaarheid van dezelfde huisartsen en 
wijkverpleegkundigen, die ongeneeslijk zieke patiënten in hun ziekteproces intensief 
begeleiden, dragen bij in het voorkomen van ziekenhuisopname aan het levenseinde. 

Markeren van naderende dood en anticiperen 
Zoals aangegeven is het belangrijk als beginpunt van de samenhangende strategieën 
te markeren dat de dood nadert en aan te geven dat er geen effectieve curatieve 
behandelopties meer zijn. In onze studie werd gezegd dat het soms moeilijk is om te 
herkennen wanneer de dood nadert, wat bevestigd wordt door ander onderzoek.16 
Internationaal en ook in Nederland wordt voor het herkennen van de naderende dood 
steeds meer de ‘surprise question’ gehanteerd: ‘Zou het mij verbazen dat deze patiënt 
binnen een jaar zou overlijden?’ Als deze vraag met ‘nee’ beantwoord wordt, kan 
een begin gemaakt worden met palliatieve zorg. Deze werkwijze wordt geadviseerd 
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in de internationale ‘Gold standards framework’ en in de Nederlandse zorgmodule 
‘Palliatieve zorg’.17,18 
De strategie om te anticiperen op het naderende levenseinde om ziekenhuisopname te 
vermijden wordt ook bevestigd in ander onderzoek. Zo blijkt dat er minder mensen 
in het ziekenhuis overlijden als anticiperende gesprekken worden gevoerd over 
medische beslissingen aan het levenseinde.19,20 Ook anticiperende interventies, 
zoals het klaarleggen van medicatie die zo nodig gebruikt kan worden en een goede 
schriftelijke informatieoverdracht aan de huisartsenpost, blijken het aantal 
ziekenhuisopnames aan het levenseinde te verminderen.21,22 

Palliatieve zorg thuis 
In deze studie werd genoemd dat het belangrijk is dat huisartsen en 
wijkverpleegkundigen samenwerken in een team om patiënten te begeleiden en te 
monitoren tot aan het levenseinde. In Nederland zijn er steeds meer palliatieve 
thuiszorggroepen, waarin huisartsen en wijkverpleegkundigen elkaar weten te 
vinden.23 In deze groepen markeren huisartsen en wijkverpleegkundigen samen dat 
bij bepaalde patiënten de dood nadert en maken ze een zorgplan voor het tijdig 
anticiperen, begeleiden, monitoren en accuraat behandelen en verzorgen van deze 
patiënten. 

Sterke en zwakke punten 
Een sterk punt van onze studie is dat we het thema ‘vermijden van ziekenhuisopname 
aan het levenseinde’ bekeken vanuit 3 verschillende perspectieven. Het perspectief 
van de medisch specialist ontbreekt echter en behoeft nader onderzoek. Daarnaast is 
kwalitatief onderzoek vooral beschrijvend van aard,24 en de bewijsvoering dat 
ziekenhuisopnames werkelijk voorkomen kunnen worden met de genoemde 
strategieën is beperkt. Er is echter wel internationaal onderzoek dat deze strategieën 
ondersteunt.17-20 

CONCLUSIE 
We beschreven 5 samenhangende strategieën die handvatten kunnen bieden om 
ziekenhuisopname van patiënten aan het levenseinde te vermijden. Om dit te 
bewerkstelligen is het van belang dat de huisarts en wijkverpleegkundige 
samenwerken vanaf het moment dat gemarkeerd is dat het levenseinde nadert en dat 
ze proactief patiënten en hun familie zorg verlenen, begeleiden en monitoren. 
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FIGUREN EN TABELLEN 
 
Tabel Kenmerken van huisartsen, wijkverpleegkundigen of verpleegkundigen, 
mantelzorgers en patiënten* 

kenmerk huisarts (n = 
26) 

verpleegkundige (n 
= 15) 

mantelzorger (n = 
18) 

patiënt (n = 
30) 

 
leeftijd in jaren; gemiddelde 
(spreiding) 

 
50 (32-64) 

 
45 (24-57) 

 
59 (44-82) 

 
73 (49-97) 

♀ 27 93 83 30 
relatie tot patiënt     
partner nvt nvt 72 nvt 
zoon of dochter nvt nvt 22 nvt 
vriend nvt nvt 6 nvt 
doodsoorzaak   kanker nvt nvt nvt 73 
ziekenhuisopname in laatste 
3 levensmaanden 

nvt nvt nvt 67 

 
nvt = niet van toepassing. 
* Getallen zijn %, tenzij anders aangegeven. 
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