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Anneke Francke: ‘Altijd streven naar 

evidencebased palliatieve zorg’ 

KEES VERMEER 

SAMENVATTING 

Het is niet altijd mogelijk om patiënten in de palliatieve fase te laten deelnemen 

aan wetenschappelijk onderzoek. Patiënten hebben in deze fase immers niet lang 

meer te leven. Zorgverleners willen hen veelal in bescherming nemen en 

aarzelen of zij hen moeten werven voor een studie. “Dat is een begrijpelijk punt, 

en zéker niet altijd op te lossen”, stelt prof. Anneke Francke. Zij is 

programmaleider Verpleging & Verzorging bij het NIVEL en bijzonder 

hoogleraar Verpleging en Verzorging in de Laatste Levensfase aan het 

VUmc/Amsterdam Public Health Research Institute. 

 

Palliatieve zorg richt zich op het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen 

die lijden aan een een ongeneeslijke uiteindelijk fatale aandoening, zoals 

ongeneeslijke kanker, ernstige COPD, hartfalen of dementie. Palliatieve zorg is 

breder dan pijn- en symptoombestrijding, al is dat wel een belangrijk onderdeel. Ook 

ondersteuning van de naasten maakt deel uit van palliatieve zorg. Francke geeft een 

voorbeeld. Een van haar promovendi doet momenteel onderzoek naar ondersteuning 

van zelfmanagement door verpleegkundigen bij ongeneeslijk zieke kankerpatiënten 

en naaste familie. De patiënten en familie kunnen onder andere leren omgaan met 

symptomen van de ziekte. “De gespecialiseerde verpleegkundigen zijn enthousiast 

over deze interventie en willen die ook wel aanbieden aan patiënten en familie. Maar 

toch worden weinig mensen geïncludeerd voor het onderzoek. Dat komt onder 

andere omdat vragenlijsten worden gebruikt om veranderingen over de tijd te kunnen 

meten. Als die na twee maanden opnieuw moeten worden ingevuld, bestaat de kans 

dat de patiënt inmiddels is overleden. Dat maakt het moeilijk om harde evidence te 

vergaren. Een randomized controlled trial met follow-up is bij palliatieve patiënten 

vaak lastig.” 

VERBETERPROJECTEN 

Veel huidige onderzoeksprogramma’s zijn wel gericht op het verbeteren van 

palliatieve zorg, weet Francke. Bijvoorbeeld het landelijke programma ‘Palliantie. 

Meer dan zorg’ van ZonMw. Tot 2020 investeert de overheid 51 miljoen euro in het 

programma voor verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs. 
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“Inmiddels zijn meer dan tachtig verbeterprojecten geïnitieerd. Maar er zijn veel 

verschillende settings, en interventies die heel verschillend worden ingevuld”, laat 

Francke weten. “Zorgverleners vinden wel dat hun deskundigheid toeneemt en dat 

samenwerking met andere partijen verbetert. Dus projecten hebben op het niveau van 

zorgprofessionals zeker een ervaren meerwaarde. Op patiëntenniveau ligt dat nog 

anders. Het is tot nu toe niet hard te maken of bijvoorbeeld symptomen van patiënten 

verminderen, of dat ervaringen over de zorg verbeteren. Strak omschreven 

interventies binnen controleerbare onderzoekssettings zijn vrijwel niet mogelijk 

binnen het steeds veranderende veld van de palliatieve zorg. Misschien is een meer 

flexibele en interactieve onderzoeksaanpak beter geschikt dan een klassieke 

randomized controlled trial. Er zijn meer dan honderd richtlijnen voor de palliatieve 

zorg en die zijn weliswaar evidence- based tot stand gekomen via een systematische 

aanpak waarin literatuuronderzoek wordt gedaan. Maar uit die reviews blijkt vaak 

juist dat er nog geen evidence is voor een interventie. De aanbevelingen in die 

richtlijnen worden dus gegeven op basis van minder sterk onderzoek en de mening 

van experts.” 

LACUNES 

In oktober 2016 verscheen een rapport waarin de Expertisecentra voor Palliatieve 

Zorg in Nederland, in opdracht van ZonMw, gezamenlijk kennis hebben verzameld 

over palliatieve zorg in relatie tot de thema’s en doelstellingen van het landelijke 

programma.
1)

 De evaluatie laat onder andere de lacunes zien over de kennis in de 

pal- liatieve zorg. En die zijn er op vele gebieden, zoals de organisatie en continuïteit 

van de zorg, de betekenis en rol van palliatieve zorg, kennis bij de bevolking over 

palliatieve zorg, en de rol van naasten in de laatste levensfase. Het rapport stelt dan 

ook dat kennisontwikkeling over palliatieve zorg nog steeds heel belangrijk is, zowel 

wat betreft kennis en attitudes van het publiek over palliatieve zorg als de 

ontwikkeling en evaluatie van effectieve interventies. Een andere conclusie is dat 

kennis is versnipperd: er zijn weinig landelijk representatieve gegevens beschikbaar, 

of gegevens die gelden voor grote groepen burgers uit meer dan één regio, setting of 

diagnosecategorie. Daarom is ook landelijk representatief onderzoek nodig. 

Francke onderzoekt onder andere of met bestaande zorg- registraties het palliatieve 

zorgaanbod in kaart kan worden gebracht, en of het mogelijk is om daaruit 

kwaliteitsindicatoren af te leiden. Zorgprofessionals zoals huisartsen en 

verpleegkundigen registreren in de dagelijkse praktijk veel gegevens over hun zorg 

en vaak ook over symptomen van patiënten of de plaats van overlijden. “Die 

routinematige registraties kunnen inzicht geven in het soort zorg, wie die levert en 

wat de uitkomsten daarvan zijn. Dat draagt ook bij aan de kennis over palliatieve 

zorg.” 

Momenteel werkt Francke aan de ontwikkeling van interventies voor palliatieve zorg 

voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook bij deze patiëntengroep is sprake 

van vergrijzing, en daarmee meer behoefte aan palliatieve zorg. Bijvoorbeeld mensen 

met het syndroom van Down hebben meer risico op dementie, en bij hen treedt vaak 

longontsteking op of andere lichamelijke complicaties waaraan ze overlijden. 

“Palliatieve zorg omvat ook goede communicatie. Bij mensen met een verstandelijke 

beperking is daarvoor een specifieke benadering nodig. In het kader van ‘advance 

care planning’, dat wil zeggen tijdig en proactief de zorg plannen die in de toekomst 

nodig is, is het belangrijk dat wensen bekend zijn als het overlijden nadert. We 
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hebben daarvoor inmiddels een wensenboek ontwikkeld met weinig taal en veel 

plaatjes en pictogrammen. De persoon met de verstandelijke beperking kan dat 

samen met naasten zelf invullen.” 

VELE SETTINGS 

Ook andere groepen vereisen een specifieke benadering. Zo publiceerde Francke met 

enkele collega’s eerder dit jaar over de palliatieve zorg voor dak- en thuislozen.
2)

 

Het NIVEL onderzocht negentien casussen, sprak met deskundigen en formuleerde 

een praktische handreiking. De palliatieve zorg voor deze groep mensen kan nog 

sterk verbeteren, is de conclusie. De laatste fase van het leven, brengen zij vaak niet 

meer op straat door, maar in een voorziening voor maatschappelijke opvang. Om 

goede palliatieve zorg in zo’n setting te kunnen realiseren, is samenwerking nodig 

tussen deze opvang en deskundigen in palliatieve zorg. Een grotere bundeling van 

expertise kan de palliatieve zorg voor deze doelgroep verbeteren. 

Francke heeft bij het NIVEL in vele settings onderzoek gedaan naar de ervaren 

kwaliteit van de palliatieve zorg. De ervaringen van honderden patiënten en ruim 

duizend nabestaanden zijn onderzocht met onder andere de Consumer Quality Index 

(CQI) Palliatieve Zorg.
3)

 Patiënten en nabestaanden beoordelen de zorg aan patiënten 

met gemiddeld respectievelijk een 8,2 en een 8,5. Maar nabestaanden zijn veelal iets 

minder positief over de begeleiding die zij zelf krijgen, met name na het overlijden 

van de patiënt. Iets meer dan de helft van de nabestaanden geeft aan dat met hen geen 

afscheid- of evaluatiegesprek is gehouden en dat zij niet op de mogelijkheden van 

nazorg zijn gewezen. 

“Palliatieve zorg is niet alleen zorg voor de patiënt, maar ook begeleiding van 

naasten”, vertelt Francke. “De helft van de naasten was in de laatste week voor het 

overlijden van de patiënt angstig of somber. Zorgverleners hadden hier meestal wel 

aandacht voor. Veel naasten konden met de zorgverleners praten over wat het voor 

hen betekende om voor de patiënt te zorgen.” 

AFSTEMMING VAN ZORG 

Uit het onderzoek blijkt tevens dat een derde van de patiënten thuis sterft. Het aantal 

patiënten dat thuis of op de plaats van voorkeur overlijdt, is een veelgebruikte 

indicator voor de kwaliteit van palliatieve zorg. Een andere indicator is afstemming 

van de zorg tussen patiënt, naasten en zorgverleners en tussen zorgverleners 

onderling. Belangrijk daarbij is een duidelijk aanspreekpunt voor de zorg. Het 

overgrote deel van patiënten en nabestaanden in het onderzoek geeft aan te weten 

wie dat aanspreekpunt is. Bovendien sluit de zorg van de verschillende zorgverleners 

meestal goed op elkaar aan. 

In bijna de helft van de zorgdossiers en medische dossiers van patiënten blijkt de 

gewenste zorg en behandeling rond het levenseinde te zijn vastgelegd. Dit zijn vaak 

afspraken over reanimatie, wensen over ziekenhuisopname aan het levenseinde, 

behandelrestricties en euthanasieverklaringen. Vooral in verpleeg- en 

verzorgingshuizen zijn de wensen van de patiënt vaak vastgelegd. 

In veel opzichten is de kwaliteit van de palliatieve zorg dus goed. “Alleen de zorg 

voor nabestaanden scoort nog niet altijd voldoende. Die nazorg maakt ook deel uit 

van palliatieve zorg. Daarvoor is dus meer aandacht nodig.” Volgens Francke is het 

daarnaast nodig om te streven naar evidence-based palliatieve zorg, maar dat zal niet 

altijd volgens de gebruikelijke methoden kunnen. “Voor de effectiviteit van 
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interventies hebben RCT’s de voorkeur. Maar evaluatie van praktijkverbeteringen 

kunnen soms beter gebeuren met een combinatie van kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek dan met een klassieke RCT. Palliatieve zorg is immers een bijzondere 

vorm van zorg voor een bijzondere patiëntencategorie.” 

Boeiend 

Francke is van huis uit verpleegkundige en heeft tevens Sociologie gestudeerd. Na 

die studie kwam zij terecht in het onderzoek, wat zij altijd heeft gecombineerd met 

haar verpleegkundige expertise. Veel van haar onderzoek heeft te maken met de 

laatste levensfase van patiënten. Zij vindt het boeiend dat in die fase veel aspecten bij 

elkaar komen, zoals lichamelijke zorg en sociale en spirituele aspecten. Zorg moet in 

die fase goed gebeuren: “Want er is geen mogelijkheid om het later nog eens op een 

andere manier te doen. Je hebt bovendien te maken met familie en naasten. Ook dat 

vind ik een relevant aspect van de palliatieve fase. Het is een heel cruciale fase.”  
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