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Samenvatting en aanbevelingen 
 
 
 
 
 
 
Organisaties die zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking krijgen steeds 
vaker te maken met cliënten die overlijden na een langdurig ziekbed. Dit heeft te maken 
met een toenemende levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking en 
vergrijzing van de doelgroep. Toch is tot op heden in de sector weinig bekend over hoe 
kwaliteit van zorg bij terminale patiënten met een verstandelijke beperking vorm krijgt. 
Uit de praktijk en incidenteel onderzoek kwamen er wel signalen dat medewerkers in de 
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vaak knelpunten ervaren in de zorg 
rondom het levenseinde. Het is bijvoorbeeld niet altijd eenvoudig om te communiceren 
met de cliënt en zijn familie over de gewenste begeleiding. Ook kunnen er problemen zijn 
in de personele bezetting of voelen medewerkers zich onvoldoende deskundig. Voor het 
bieden van goede palliatieve zorg is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in waar nu 
precies de knelpunten liggen. Dit inventariserende onderzoek, uitgevoerd door het 
NIVEL de Universiteit Maastricht en het Gouverneur Kremers Centrum in opdracht van 
het academisch ziekenhuis Maastricht, speelde in op deze lacune in kennis en biedt 
aanknopingspunten voor beleidsverbeteringen en voor nader onderzoek. 
 
De volgende vragen stonden in het onderzoek centraal: 
1. Welke zorg en ondersteuning wordt rondom hun levenseinde geboden aan mensen 

met een verstandelijke beperking en aan hun (directe) naasten? 
2. Vinden zorgaanbieders, vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke 

beperking en artsen beleidsmaatregelen en onderzoek op het terrein van zorg rondom 
het levenseinde wenselijk?  
● Ervaren zorgaanbieders, artsen en vertegenwoordigers van mensen met een 

verstandelijke beperking knelpunten in de zorg rondom het levenseinde? 
● Wensen zorgaanbieders, artsen en vertegenwoordigers van mensen met een 

verstandelijke beperking maatregelen en onderzoek omtrent specifieke thema's, 
die te maken hebben met zorg rondom het levenseinde? 

● Welke producten zouden toekomstig beleid en onderzoek op moeten leveren 
teneinde de kwaliteit van zorg rondom het levenseinde van mensen met een 
verstandelijke beperking te bevorderen? 
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Drie methoden zijn toegepast om de vraagstellingen van dit inventariserend onderzoek te 
beantwoorden:  
1. een schriftelijke enquête onder leidinggevenden van teams die zorg verlenen aan 

terminale mensen met een verstandelijke beperking, vertegenwoordigers van mensen 
met een verstandelijke beperking en artsen voor verstandelijk gehandicapten,  

2. focusgroepgesprekken met zorgverleners en  
3. een expertmeeting.  
 
 
Zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking rondom hun 
levenseinde en hun (directe) naasten 
In organisaties die hebben geparticipeerd in dit inventariserend onderzoek overleden 
gemiddeld vier cliënten per jaar na een ziekbed en kregen organisaties gemiddeld twee 
keer te maken met een cliënt die plotseling overleed. De meeste cliënten stierven op een 
leeftijd van 50 jaar of ouder. De variatie van het aantal cliënten dat overleed per 
organisatie is groot; de ene organisatie heeft vaker te maken met het overlijden van 
cliënten dan de andere organisatie.  
 
In de zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking wordt 
door organisaties met name aandacht besteed aan de lichamelijke zorg aan de cliënt, 
ondersteuning gedurende de nacht, technische instrumentele zorg en worden ook de 
benodigde zorg of lichamelijke problemen met de cliënt besproken, zo blijkt uit de 
schriftelijke enquête. Minder frequent wordt aandacht besteed aan complementaire zorg  
of zingevingvragen van de terminale cliënt. 
 
Directe naasten van terminale cliënten worden met name ondersteund bij het regelen van 
praktische zaken (ook na het overlijden van de cliënt), beslissingen rondom het 
levenseinde en het omgaan met het naderend overlijden en afscheid nemen. 
 
Directe naasten van cliënten worden volgens leidinggevenden, artsen voor verstandelijk 
gehandicapten en cliënten/familieraden voldoende betrokken in de zorg rondom het 
levenseinde van de betreffende persoon met de verstandelijke beperking. Cliënten zelf 
worden echter niet altijd voldoende betrokken bij de zorg rondom het levenseinde. Dit 
heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat het communiceren met de cliënt over 
de dood en over medische beslissingen als knelpunt wordt ervaren (zie volgende 
paragraaf). 
 
Instrumenten als een protocol, richtlijn, handleiding of checklist over hoe te handelen na 
het overlijden van een cliënt en lees- en studiemateriaal over het bieden van zorg rondom 
het levenseinde zijn meestal wel in een organisatie aanwezig.  
 
Er worden nauwelijks vrijwilligers ingezet bij de zorgverlening aan deze terminale 
cliënten. Vaak willen medewerkers zoveel mogelijk zelf de laatste zorg aan de terminale 
cliënt bieden, ook al betekent dit dat medewerkers veel uren (onbetaald) overwerken. 
Meestal wordt specifieke ondersteuning geboden aan medewerkers die zorg verlenen 
rondom het levenseinde. Vaak wordt er bijvoorbeeld in teamoverleg aandacht besteed aan 
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de situatie van de terminale cliënt of houdt de leidinggevende of pastoraal medewerker 
individuele gesprekken met betrokken medewerkers. 
 
Deskundigen binnen de eigen organisatie worden vaak om advies gevraagd over de zorg 
rondom het levenseinde. Deskundigen buiten de eigen organisatie worden met name door 
leidinggevenden minder vaak benaderd voor advies. Externe deskundigen die soms 
worden geraadpleegd zijn (reguliere) huisartsen, medisch specialisten, medewerkers van 
de thuiszorg en (reguliere) pastoraal medewerkers. 
 
 
Ervaren zorgaanbieders, artsen en vertegenwoordigers van mensen met een 
verstandelijke beperking knelpunten in de zorg rondom het levenseinde? 
In het algemeen zijn leidinggevenden, artsen voor verstandelijk gehandicapten en 
familie/cliëntenraden positief over de kwaliteit van zorg rondom het levenseinde. Ook de 
resultaten van de focusgroepen duiden in deze richting. Leidinggevenden en artsen voor 
verstandelijk gehandicapten, maar ook wel familie/cliëntenraden ervaren desalniettemin 
knelpunten in de zorg rondom het levenseinde. Daarnaast vertelden zorgverleners in de 
focusgroepen over moeilijkheden bij het zorg verlenen aan terminale mensen met een 
verstandelijke beperking. De volgende knelpunten zijn het meest vaak genoemd in de 
vragenlijsten en/of de focusgroepen: 
 
Woonomgeving 
Knelpunten kamer cliënt: de slaapkamers van mensen met een verstandelijke beperking 
 zijn doorgaans klein. Dit maakt een optimale lichamelijke verzorging en het 
 ontvangen van bezoek lastig. 
Verplaatsing van de cliënt uit zijn vertrouwde woonomgeving*:  terminaal zieke mensen 
 met een verstandelijke beperking worden geregeld verplaatst naar een andere 
 omgeving, terwijl zij bij voorkeur in hun vertrouwde woonomgeving blijven. 
Aparte ruimte voor ontvangst familie afwezig: in de intramurale voorzieningen zijn *

 nagenoeg geen aparte ruimtes aanwezig om familieleden van terminale 
 cliënten te ontvangen. Dit maakt het lastig voor familieleden om in privacy 
 met elkaar afscheid te nemen van hun familielid. 
 
Communicatie cliënt 
Knelpunt communiceren cliënt over het naderende einde*: begeleiders vinden het vaak 
 moeilijk om met mensen met een verstandelijke beperking te communiceren 
 over de dood en om in te schatten wat de persoon wel of niet begrijpt. Het  
 ontbreekt soms aan voldoende ondersteunende middelen. 

                                                      
* Deze knelpunten hebben van de experts prioriteit gekregen. 
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Belasting personeel 
Psychische overbelasting personeel: begeleiders ervaren sterke emoties bij het 
 verzorgen van een terminale cliënt, die zij vaak al jaren ondersteund hebben. 
 Ook het bieden van ondersteuning aan medebewoners en familie van de 
 cliënt kan een psychische belasting zijn. Met name als intensieve 
 ondersteuning wordt gevraagd, terwijl begeleiders onvoldoende tijd hiervoor 
 kunnen vrijmaken.  
Lichamelijke belasting personeel: begeleiders die een terminale cliënt verzorgen maken 
 doorgaans veel overuren. Daarnaast is ook het verzorgen van de persoon in 
 de vaak kleine kamer lichamelijk belastend. 
 
Visie in organisatie 
Ontbreken visie instelling zorg rondom levenseinde*: in veel organisaties ontbreekt het  
 aan een op schrift gestelde visie over de zorg rondom het levenseinde. 
 Hierdoor is het niet mogelijk om instellingsbreed op dezelfde manier 
 gestructureerd vorm te geven aan de zorg rondom het levenseinde en een 
 duidelijk standpunt in te nemen ten aanzien van een aantal onderwerpen op 
 dit terrein waar een visie vaak wel vereist is (zoals euthanasie, niet-
 reanimiatiebeleid). 
Nazorg aan medewerkers: vaak ad hoc: het bieden van nazorg aan medewerkers die zorg 
 verlenen rondom het levenseinde is niet ingebed in organisatiebeleid. 
 Afhankelijk van de leidinggevende wordt er nazorg geboden, terwijl deze 
 vorm van ondersteuning structureel geboden zou moeten worden. 
 
Inzet personeel 
Flexibele inzet personeel niet mogelijk*: inzetten van extra personeel is in veel 
 organisaties niet mogelijk, terwijl terminaal zieke mensen juist extra zorg en 
 ondersteuning nodig hebben. Als de terminale fase lang duurt terwijl de 
 personele bezetting hetzelfde blijft, dan breekt dit een team op een gegeven 
 moment op. 
Onvoldoende verpleegkundig personeel*:terminaal zieke mensen hebben meer 
 lichamelijke problemen en daardoor meer specialistische technische 
 instrumentele zorg nodig. In de praktijk zijn echter onvoldoende 
 verpleegkundigen werkzaam die die technische zorg kunnen leveren.  
Onvoldoende tijd voor de individuele cliënt: Een terminale cliënt vraagt vaak veel 
 aandacht en intensieve verzorging. Ook medebewoners en familie van de 
 cliënt hebben in deze fase extra aandacht nodig. Medewerkers hebben
 het gevoel dat zij onvoldoende tijd hebben voor de persoon met de 
 verstandelijke beperking en zijn directe naasten. 
 
Ondersteuning directe naaste(n) 
Onvoldoende tijd voor ondersteuning van directe naasten: in de laatste levensfase van 
 een persoon is het belangrijk om veel gesprekken te voeren met familie. 
 Men heeft het gevoel hier onvoldoende tijd voor te hebben. 

                                                      
*

 Deze knelpunten hebben van de experts prioriteit gekregen. 
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Nazorg aan familie: waar leg je de grens?*: sommige familieleden willen nog lang na 
 het  overlijden van de cliënt met begeleiders hierover praten. Het is voor een 
 team moeilijk hierbij grenzen aan te geven. 
Meningsverschil familie*: indien er meningsverschillen bestaan tussen familieleden en 
 begeleiders over de zorg aan de terminale cliënt, vinden begeleiders het over 
 het algemeen lastig hiermee om te gaan.  
 
Deskundigheid medewerkers 
Knelpunt tijdig signaleren en registreren pijn*: het is moeilijk om te zien of iemand pijn 
 heeft en hoe dat zo goed mogelijk kan worden geregistreerd. In de sector 
 ontwikkelde meetinstrumenten zijn ook niet bij iedereen bekend en voldoen 
 niet in alle opzichten aan de verwachtingen. 
Vaststellen intensiteit andere symptomen dan pijn: ook bij andere symptomen dan pijn is 
 het  moeilijk vast te stellen van welke symptomen iemand last heeft en in 
 welke mate de persoon van deze symptomen last heeft.  
 
Samenwerking 
Ontbreken coördinator*: het ontbreekt vaak aan een persoon die de zorg rondom het 
 levenseinde coördineert en aanspreekpunt is voor alle betrokkenen. Dit heeft 
 onder andere een negatief effect op de continuïteit van zorg en samenwerking 
 tussen zorgverleners.  
Knelpunt samenwerking reguliere zorgverleners*: reguliere zorgverleners hebben 
 doorgaans onvoldoende kennis van en ervaring met mensen met een 
 verstandelijke beperking. Hierdoor ontstaan er nog wel eens problemen als 
 deze zorgverleners ondersteuning bieden aan deze doelgroep.     
 
 
In de expertmeeting werden deze knelpunten die genoemd zijn in de vragenlijsten of 
focusgroepen herkend en erkend. Een aantal knelpunten is aan elkaar gerelateerd. Zo kan 
bijvoorbeeld onvoldoende tijd voor de cliënt en de directe naaste voortvloeien uit 
problemen met de personele bezetting. Ook het ontbreken van een instellingbreed 
gedragen visie zal andere knelpunten sneller in de hand werken, zoals het niet 
gestructureerd bieden van nazorg aan familie en aan medewerkers.   

                                                      
* Deze knelpunten hebben van de experts prioriteit gekregen. 
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Wensen zorgaanbieders, artsen en vertegenwoordigers van mensen met een 
verstandelijke beperking maatregelen en onderzoek omtrent specifieke thema's, die te 
maken hebben met zorg rondom het levenseinde? 
De experts hebben aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg 
rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is in de 
schriftelijke enquête gevraagd aan leidinggevenden, artsen voor verstandelijk 
gehandicapten en cliëntenraden naar welke thema's zij nader onderzoek wensen. 
 
 
Aanbevolen maatregelen voor praktijk of beleid 
De door experts aanbevolen maatregelen hebben betrekking op  
a. het primaire zorgproces,  
b. het beleid van een organisatie,  
c. samenwerking tussen organisaties binnen de sector van mensen met een verstandelijke 

beperking en met andere sectoren in de gezondheidszorg of  
d. landelijk beleid.  
 
a. Primaire zorgproces 
Experts hebben op basis van de geprioriteerde knelpunten enkele aanbevelingen gedaan 
voor verbetering van het primaire proces, bijvoorbeeld ten aan zien van de communicatie 
met mensen met een verstandelijke beperking. Zo beveelt men aan om al in een vroeg 
stadium in het leven met de cliënt te spreken over de dood en niet te wachten tot iemand 
terminaal is. Bovendien zou per cliënt bepaald moeten worden op welke manier en met 
welke hulpmiddelen wordt gecommuniceerd over de dood. Een andere aanbeveling is om 
directe naasten van de cliënt te betrekken bij de zorg rondom het levenseinde en met hen 
in gesprek te gaan, met name als er onduidelijkheden zijn of als de familie het niet eens is 
met de gang van zaken. Een coördinator zou aangewezen moeten worden om te zorgen 
voor een goede samenwerking tussen zorgverleners en continuïteit. Deze coördinator zou 
ook aanspreekpersoon voor directe naasten voor de cliënt kunnen zijn, want familieleden 
hebben er volgens experts behoefte aan dat zij weten bij wie zij terecht kunnen als het 
gaat om de zorg aan hun familielid. 
Tot slot zou er meer aandacht moeten komen voor het meten en bestrijden van pijn en 
andere symptomen en de implementatie van meetinstrumenten. 
 
b. Beleid in een organisatie 
Aanbevelingen voor het verbeteren van de kwaliteit van terminale zorg op organisatie-
niveau hebben voornamelijk betrekking op de inzet van personeel. Het flexibel inzetten 
van personeel kan mogelijk worden gemaakt door het opzetten van een ambulant team en 
het tijdelijk inzetten van ervaren medewerkers uit andere teams. De teams moeten 
bovendien bestaan uit een aantal verpleegkundigen, zodat de specialistische lichamelijke 
verzorging die vaak vereist is ook geboden kan worden. De inzet van vrijwilligers kan 
een aanvulling zijn op de zorg en kan ook medewerkers en of directe naasten ontlasten. 
Een andere aanbeveling richt zich op de visie en het beleid van de organisatie ten aanzien 
van zorg rondom het levenseinde. Hierin zou specifieke aandacht moeten zijn voor 
onderwerpen als euthanasie, palliatieve sedatie en niet-reanimatiebeleid. Ook zou 
duidelijk moeten zijn welke nazorg aan familie wordt geboden na het overlijden van hun 
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familielid met een verstandelijke beperking. Tot slot zouden mogelijkheden om in de 
eigen woonomgeving te sterven moeten worden vergroot door meer levensloopbestendige 
woningen, sneller herindiceren, flexibele inzet extra personeel en scholing personeel. 
Organisaties wordt aanbevolen altijd zorgvuldig de voor- en nadelen van verplaatsing van 
een terminale cliënt af te wegen. Organisaties dienen in hun beleid gebruik te maken van 
ervaringen binnen de organisatie, maar ook van andere organisaties, die terminale zorg 
bieden (zie ook volgende paragraaf). 
 
c. Samenwerking tussen organisaties binnen de sector en tussen sectoren 
De experts zijn van mening dat er te weinig wordt samengewerkt tussen organisaties 
binnen de sector. Bovendien wordt volgens hen ook te weinig gebruik gemaakt van reeds 
ontwikkelde expertise en instrumenten op het terrein van zorg rondom het levenseinde in 
andere sectoren. Samenwerking en uitwisseling van kennis zou bijvoorbeeld gewenst zijn 
bij het inzetten van vrijwilligers in de terminale zorg, het gebruik van ondersteunend 
communicatiemateriaal, het meten en registreren van pijn en andere symptomen en 
bijscholing. Consultatieteams voor palliatieve zorg en netwerken palliatief terminale zorg 
zouden moeten worden aangevuld met deskundigen uit de sector voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Een sociale kaart van relevante organisaties kan behulpzaam 
zijn voor zowel organisaties als voor mensen met een verstandelijke beperking en hun 
directe naasten. Tot slot zou ontschotting van zorg door intensieve samenwerking ten 
goede komen aan de kwaliteit van zorg rondom het levenseinde van mensen met een 
verstandelijke beperking. 
 
d. Landelijk beleid 
De aanbevelingen voor landelijke beleid ten aanzien van de zorg rondom het levenseinde 
zijn divers van aard. De experts pleitten voor een landelijk geaccepteerde visie op zorg 
rond het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking, die organisaties 
kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van hun eigen visie en beleid op terminale zorg. 
Een stimuleringsbeleid van koepelorganisaties moet zorgen voor een grotere bereidheid 
onder verpleegkundigen om te werken in de sector van mensen met een verstandelijke 
beperking en met name in de terminale zorg aan deze doelgroep. Daarnaast zou in de 
verpleegkundige opleiding meer aandacht besteed moeten worden aan palliatieve zorg, 
om de deskundigheid van verpleegkundigen op dit terrein te vergroten.  
Tot slot is volgens de experts een sneller proces van herindicatie gewenst, zodat 
organisaties meer adequaat kunnen inspelen op de veranderende wensen en behoeften aan 
zorg van terminale mensen met een verstandelijke beperking. Uiteraard is ook hierbij 
samenwerking tussen en binnen de sector van belang. 
 
 
Onderzoek 
Op basis van een analyse van de uitkomsten van de expertmeeting en voorgaande 
onderzoeksfasen, lijkt nader onderzoek vooral gewenst met betrekking tot de volgende 
vijf thema's:  
1. De implementatie van valide en betrouwbare instrumenten voor het meten van pijn en 

pijnbeleving en andere symptomen. 
2. De ontwikkeling en implementatie van valide en betrouwbare instrumenten om 
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kwaliteit van palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking te meten.  
3. De communicatie met de persoon met de verstandelijke beperking over zijn laatste 

levensfase.  
4. Het omgaan met wilsonbekwaamheid cliënt in relatie tot medische 

beslissingen/reanimatie-verklaringen.  
5. De zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking uit een andere 

cultuur. 
 
Experts bevelen aan om in vervolgonderzoek uit te gaan van reeds in andere sectoren 
ontwikkelde instrumenten en expertise op het terrein van terminale zorgverlening. Zo zijn 
er bijvoorbeeld in andere sectoren allerlei meetinstrumenten ontwikkeld voor het meten 
en registreren van pijn (o.a. bij kinderen).  
In de expertmeeting, maar ook in de schriftelijke enquête en in de focusgroepen is 
aangegeven dat het belangrijk is om in vervolgonderzoek op het terrein van zorg rondom 
het levenseinde mensen met een verstandelijke beperking zelf te betrekken. 
Vertegenwoordigers zouden beter op een andere manier dan via een schriftelijke enquête 
onder de familie/cliëntenraden ondervraagd moeten worden over hun ervaringen met 
terminale zorg, bijvoorbeeld via interviews met directe naasten die recent een familielid 
met een verstandelijke beperking hebben verloren, aldus familie/cliëntenraden. 
 
 
Welke producten zouden toekomstig onderzoek en beleidsmaatregelen op moeten 
leveren teneinde de kwaliteit van zorg rondom het levenseinde van mensen met een 
verstandelijke beperking te bevorderen?  
In het onderzoek hebben artsen voor verstandelijk gehandicapten en leidinggevenden een 
aantal instrumenten en protocollen/richtlijnen genoemd, die niet in hun organisatie 
aanwezig zijn, hoewel dat wel gewenst is. Het gaat om de instrumenten voor het meten 
van de kwaliteit van zorg, meetinstrumenten zoals bijvoorbeeld pijn en symptoomlijsten 
en materiaal voor het communiceren met de cliënt over het naderend overlijden, om een 
protocol hoe te handelen bij cliënten uit andere culturen en richtlijnen voor palliatieve 
sedatie. 
Bijscholing is vooral gewenst voor het meten van kwaliteitsaspecten van zorg rondom het 
levenseinde en het tijdig registreren en meten van pijn, zo blijkt uit de vragenlijsten van 
leidinggevenden en artsen voor verstandelijk gehandicapten. Ook bijscholing rondom de 
omgang van medewerkers met overlijden en rouw vinden leidinggevenden belangrijk.  
De thema’s waarvoor instrumenten of bijscholing gewenst is zijn nagenoeg allen reeds  
genoemd als knelpunt of als thema waar nader onderzoek wenselijk is.  
 
 
Conclusie 
Over het algemeen vinden artsen voor verstandelijk gehandicapten, leidinggevenden, 
zorgverleners en vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking de 
kwaliteit van zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking 
goed. Maar het kan nog beter. Bij het inventariseren van knelpunten en wensen voor 
verbeteringen kwamen steeds dezelfde hoofdthema’s in beeld: 1) meten en bestrijden van 
pijn en andere symptomen, 2) meten van de kwaliteit van zorg 3) communicatie met de 
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verstandelijk gehandicapte over de dood en zijn wensen rondom het levenseinde 4) inzet 
van personeel 5) verplaatsing van de persoon uit zijn vertrouwde woonomgeving 6) 
ondersteuning aan directe naaste(n) en 7) samenwerking tussen reguliere en specifieke 
zorgverleners en organisaties in de terminale zorg. Het ontwikkelen van een visie op 
terminale zorg aan mensen met een verstandelijke beperking vormt de basis van het 
oplossen van genoemde knelpunten. Diverse aanbevelingen voor beleid en onderzoek zijn 
gedaan om bovenstaande thema’s een impuls te geven. Een belangrijke boodschap daarbij 
is om niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar om zoveel mogelijk reeds (binnen de 
sector of in andere sectoren) ontwikkelde kennis te gebruiken en uit te wisselen. 
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1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 

1.1 Achtergrond 
 
In dit rapport staat de zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke 
beperking centraal. Zorg rondom het levenseinde (ook wel “palliatieve zorg” genoemd) is 
de zorg die gericht is op het verzachten van lijden - in de brede zin van het woord - in de 
laatste fase van een ongeneeslijke ziekte. Deze zorg houdt niet alleen bestrijding van 
lichamelijke symptomen in, maar ook aandacht voor psychosociale, emotionele en 
spirituele aspecten. Tevens is er in de zorg rondom het levenseinde aandacht voor 
ondersteuning van naasten.  
 
Ondanks de huidige politieke en publieke aandacht voor zorg rondom het levenseinde, is 
er weinig bekend over de wijze waarop deze zorg in de sector van mensen met een 
verstandelijke beperking wordt vormgegeven (Schrijnemaekers e.a., 2003). Terwijl 
medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking steeds vaker te 
maken krijgen met cliënten die overlijden na een langdurig ziekbed. De 
levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking is gegroeid en reeds 
bijna gelijk aan de levensverwachting van mensen zonder een verstandelijke beperking 
(Patja, 2001 uit: Todd, 2005). Naast de vergrijzing speelt ook het veranderen van 
condities waaronder mensen met een verstandelijke beperking sterven een rol. Zo sterven 
bijvoorbeeld steeds meer mensen met een verstandelijke beperking aan kanker, een ziekte 
die vaak met een lang ziektebed gepaard gaat (Patja, 2001 uit: Todd, 2005). Onderzoek 
uit 2003 laat zien dat 39% van de verpleegkundigen die in Nederland werkzaam zijn in de 
verstandelijk gehandicaptensector, in de voorgaande twee jaar zorg heeft gegeven aan 
mensen in de laatste fase van een ongeneeslijke ziekte (De Veer e.a., 2003). Naast 
verpleegkundigen zijn ook veel andere professionals werkzaam in de verstandelijk 
gehandicaptensector (zoals verzorgenden, sociaal pedagogische hulpverleners, sociaal 
pedagogische werkers) en naar verwachting zijn ook deze professionals betrokken bij de 
zorg rondom het levenseinde. Naast professionals die deel uitmaken van begeleidende 
teams hebben ook andere professionals, zoals artsen, gedragsdeskundigen, 
maatschappelijk werkers, pastoraal medewerkers en fysiotherapeuten, te maken met de 
zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking.  
 
Het organiseren en bieden van zorg rondom het levenseinde vergt van organisaties 
specifieke deskundigheid en beleid. Uit onderzoek onder de algemene populatie van 
terminale patiënten weten we dat in de laatste levensfase cliënten en hun directe naasten 
specifieke behoeften en wensen hebben met betrekking tot de organisatie van zorg, 
bejegening en plaats van overlijden (Francke & Willems, 2000). Daarnaast zijn er in de 
laatste levensfase vaak lichamelijke complicaties waarbij medisch technische 
hulpverlening een grotere rol gaat spelen dan daarvoor. Gegevens ontbreken in hoeverre 
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mensen met een verstandelijke beperking dezelfde of juist andere behoeften hebben in 
zorg rondom het levenseinde.  
Uit de praktijk komen wel steeds vaker signalen dat medewerkers in de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking knelpunten ervaren in de zorg rondom het levenseinde 
van cliënten. Ook de resultaten van recent verricht (voornamelijk buitenlands) onderzoek 
op dit terrein wijzen in die richting (o.a. Schrijnemaekers e.a., 2003). Zo worden 
symptomen door zorgverleners vaak toegeschreven aan de verstandelijke beperking zelf 
en niet aan de lichamelijke ongeneeslijke ziekte. Daarnaast blijkt het bij mensen met een 
verstandelijke beperking moeilijk om symptomen in kaart te brengen en te monitoren. 
Ook de communicatie over de ziekte en de problemen die daarbij horen en over 
beslissingen die genomen moeten worden in de allerlaatste levensfase, verloopt anders 
dan bij mensen zonder verstandelijke beperking (Tuffrey-Wijne, 2002). 
Naast knelpunten in de communicatie met de cliënt en het juist interpreteren van 
symptomen ervaren zorgverleners ook knelpunten op verpleegkundig-technisch terrein. 
Zorgverleners in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking weten veel 
over de begeleiding in het algemeen van deze mensen, maar hebben vaak weinig kennis 
van kanker en andere ziekten die kunnen leiden tot de dood, en van de zorg die daarbij 
nodig is (Ng&Li, 2003). De behoefte aan meer kennis komt ook in het Nederlands 
onderzoek van De Veer e.a. (2003) aan het licht. Zo meldt 44% van de onderzochte 
verpleegkundigen werkzaam in de verstandelijk gehandicaptensector dat richtlijnen over 
symptoombestrijding in de terminale fase ontbreken, terwijl hier wel behoefte aan is. 
Daarnaast geeft 81% van de verpleegkundigen aan behoefte te hebben aan bijscholing 
over bijvoorbeeld ondersteuning bij het naderend overlijden en bij het afscheid nemen. 
Ook ontbreken instrumenten om de behoefte aan zorg rondom het levenseinde van 
mensen met een verstandelijke beperking en de behoeften van hun naasten te kunnen 
inventariseren (De Veer e.a., 2003).  
 
 

1.2 Behoefte aan een inventariserend onderzoek 
 
Hoewel een groot aantal zorgverleners betrokken is bij zorg rondom het levenseinde van 
mensen met een verstandelijke beperking, lijkt deze zorg in Nederland een relatief 
onontgonnen onderzoeksterrein dat extra aandacht verdient. Enerzijds omdat het aantal 
mensen met een verstandelijke beperking die zorg rondom het levenseinde behoeven, 
groeit onder andere vanwege een toenemende levensverwachting (o.a. Bittles e.a., 2002 
uit: Schrijnemaekers e.a., 2003). Anderzijds omdat uit onderzoek blijkt dat zorgverleners 
behoefte hebben aan meer kennis over en instrumenten voor zorg rondom het levenseinde 
van mensen met een verstandelijke beperking (De Veer a.a., 2003).  
Hoewel het in Nederland verrichte onderzoek naar de zorg rondom het levenseinde van 
mensen met een verstandelijke beperking aanknopingspunten biedt voor verbetering van 
deze zorgverlening, is dit onderzoek vaak op een beperkte onderzoekspopulatie gericht 
(bijvoorbeeld alleen verpleegkundigen in het onderzoek van De Veer e.a. 2003) en 
ontbreekt het aan inzicht in de wijze waarop in Nederland zorg rondom het levenseinde 
aan mensen met een verstandelijke beperking wordt vormgegeven en aan een overzicht 
van de ervaren knelpunten op dit terrein. Gezien de verwachte toename van deze 
specifieke zorg is dit inzicht van belang om richting te geven aan nader beleid en 
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onderzoek op het terrein van zorg rondom het levenseinde van mensen met een 
verstandelijke beperking. En wel op een manier die aansluit bij ontwikkelingen in de 
praktijk. In samenwerking met de Universiteit van Maastricht en het Gouverneur Kremers 
Centrum verrichtte het NIVEL in opdracht van het academisch ziekenhuis Maastricht een 
inventariserend onderzoek naar de zorg rondom het levenseinde van mensen met een 
verstandelijke beperking. In kaart werd gebracht waar mogelijkheden liggen voor het 
verbeteren van de zorg op dit terrein via beleid of onderzoek. Zowel het perspectief van 
leidinggevenden, artsen, medewerkers in de directe zorgverlening, als het perspectief van 
cliëntvertegenwoordigers werd in beeld gebracht. Het is de bedoeling dat het perspectief 
van mensen met een verstandelijke beperking zelf in beeld zal worden gebracht in een 
toekomstig project. 
 
 

1.3 Vraagstelling 
 
De inventarisatie geeft antwoord op de volgende vragen: 
1. Welke zorg en ondersteuning wordt rondom hun levenseinde geboden aan mensen 

met een verstandelijke beperking en aan hun (directe) naasten? 
2. Vinden zorgaanbieders, vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke 

beperking en artsen beleidsmaatregelen en onderzoek op het terrein van zorg rondom 
het levenseinde wenselijk?  
● Ervaren zorgaanbieders, artsen en vertegenwoordigers van mensen met een 

verstandelijke beperking knelpunten in de zorg rondom het levenseinde? 
a. Zo ja, welke knelpunten zijn dat? (bijvoorbeeld praktisch-organisatorische, 

zorginhoudelijke en ethische knelpunten of knelpunten die samenhangen met 
deskundigheid van zorgverleners) 

b. Zo ja, welke knelpunten zouden volgens hen prioriteit moeten krijgen? 
● Wensen zorgaanbieders, artsen en vertegenwoordigers van mensen met een 

verstandelijke beperking maatregelen en onderzoek omtrent specifieke thema's 
die te maken hebben met zorg rondom het levenseinde? 

  Zo ja, op welke specifieke thema’s vindt men dat het beleid of onderzoek 
zich zou moeten richten?  

● Welke producten zouden toekomstig beleid en onderzoek op moeten leveren 
teneinde de kwaliteit van zorg rondom het levenseinde van mensen met een 
verstandelijke beperking te bevorderen (bijvoorbeeld scholingsproducten, 
richtlijnen, meetinstrumenten, kwaliteitscriteria)? 

 
 

1.4 Opbouw rapport 
 
Drie methoden zijn toegepast om de vraagstellingen van dit inventariserend onderzoek te 
beantwoorden. Ten eerste is een schriftelijke enquête gehouden onder zorgaanbieders, 
vertegenwoordigers van mensen met een verstandelijke beperking en artsen voor 
verstandelijk gehandicapten (AVG). In de tweede plaats zijn vier focusgroepen 
georganiseerd om met zorgverleners dieper in te gaan op de zorg die zij verlenen rondom 
het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking en de knelpunten die zij 
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hierbij ervaren. Ten derde is een expertmeeting georganiseerd om in overleg met 
vertegenwoordigers uit de praktijk en van belangenpartijen te bepalen welke onderwerpen 
in onderzoek en beleid op niveau van organisaties en op landelijk niveau de meeste 
prioriteit zouden moeten krijgen en op welke wijze. Bovenstaande methoden worden 
beschreven in hoofdstuk 2.  
De zorg en ondersteuning die wordt geboden aan mensen met een verstandelijke 
beperking rondom hun levenseinde en hun naasten wordt beschreven in hoofdstuk drie. 
Ervaren knelpunten in de zorg rondom het levenseinde van mensen met een 
verstandelijke beperking worden beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 komen de 
wensen voor verbetering aan bod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gewenste instrumenten 
zoals protocollen en richtlijnen en de wens voor nader onderzoek op specifieke thema's. 
Hoofdstukken drie, vier en vijf zijn gebaseerd op basis van de resultaten van de 
schriftelijke enquête en focusgroepen. De aanbevelingen die zijn voortgekomen uit de 
expertmeeting zijn beschreven in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt kritisch teruggeblikt 
op de methode en resultaten van dit inventariseend onderzoek.  
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2 Methode 
 
 
 
 
 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in drie stappen: (1) vragenlijstonderzoek; (2) 
focusgroepgesprekken; (3) expertmeeting. 
In dit hoofdstuk beschrijven we de methodische kenmerken van die drie fasen. 
 
 

2.1 Vragenlijstonderzoek 
 
Kwantitatieve informatie over de zorg rondom het levenseinde van mensen met een 
verstandelijke beperking in Nederland is verzameld via een schriftelijke enquête onder 
drie groepen: leidinggevenden van teams die zorg bieden rondom het levenseinde van 
mensen met een verstandelijke beperking, vertegenwoordigers van mensen met een 
verstandelijke beperking en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG-ers). 
Voor elke groep is een aparte vragenlijst ontwikkeld. Een aantal basisvragen zijn in alle 
drie de vragenlijsten opgenomen. Daarnaast zijn de vragenlijsten van artsen en 
leidinggevenden met enkele specifieke vragen uitgebreid. Enkele vragen in de 
vragenlijsten zijn overgenomen van de vragenlijst van het Panel Verpleegkundigen en 
Verzorgenden over de zorg rondom het overlijden (De Veer e.a. 2002). De meeste vragen 
zijn speciaal voor dit inventariserend onderzoek ontwikkeld.  
De vragenlijst is door de onderzoeker (NIVEL) in overleg met de samenwerkingspartners 
(azM / UM) ontwikkeld. Een concept vragenlijst is kritisch bekeken door twee 'managers 
wonen'  in dienst van een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, een 
beleidsmedewerker van AGORA (landelijk steunpunt palliatieve zorg), een medisch 
specialist van het Academisch ziekenhuis Maastricht en door mevrouw Tuffrey-Wijne, 
onderzoekster op het terrein van zorg rondom het levenseinde van mensen met een 
verstandelijke beperking. 
De resultaten uit de eerste focusgroep (zie volgende paragraaf) zijn gebruikt om na te 
gaan of volgens medewerkers de belangrijkste onderwerpen in de vragenlijst aan bod 
kwamen.  
 
De adresgids Zorg en Ondernemen 2004/2005 is gebruikt voor het traceren van adressen. 
nodig voor het versturen van de vragenlijst aan leidinggevenden en (wettelijk) 
vertegenwoordigers van alle algemene instellingen voor mensen met een verstandelijke 
beperking en beherende instellingen van mensen met een verstandelijke beperking. 
Omdat niet aan alle betreffende organisaties een AVG-arts verbonden is, is de vragenlijst 
voor artsen verstuurd via de ledenlijst van de NVAVG; Nederlandse Vereniging voor 
Artsen van Verstandelijke Gehandicapten.  
Aan de directie van elke organisatie (n=156) is informatie verzonden over het onderzoek. 
De vragenlijst aan de wettelijk vertegenwoordigers is geadresseerd aan de voorzitter van 
de (centrale) cliëntenraad/familieraad van de betreffende organisatie.  
Om de respons te verhogen onder leidinggevenden is via de e-mail of telefoon 
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achterhaald welke leidinggevende binnen de organisatie in aanmerking kwam voor het 
invullen van de vragenlijst. Bij 42 organisaties is het niet gelukt de naam van een 
leidinggevende te achterhalen. Deze vragenlijsten zijn aan de directie verstuurd met de 
vraag of zij de vragenlijst naar een leidinggevende wilde sturen van teams die zorg 
verlenen rondom het levenseinde. 
De vragenlijsten van artsen is, zoals eerder beschreven, verstuurd naar alle leden van de 
NVAVG. Niet elke organisatie heeft dus een vragenlijst voor een arts ontvangen. 
Enerzijds omdat niet elke organisatie een AVG-arts heeft, bijvoorbeeld omdat cliënten bij 
een reguliere huisarts zijn ingeschreven. Anderzijds omdat niet alle AVG-artsen lid zijn 
van de NVAVG. Daarentegen ontvingen sommige organisaties meerdere vragenlijsten 
voor artsen, namelijk als meerdere artsen van de organisatie lid zijn van de NVAVG. Het 
gebruiken van de adressenlijst van de NVAVG bracht dus beperkingen met zich mee 
waar onderzoekers zich pas in een later stadium van bewust raakten. 
Indien er per organisatie toch meerdere vragenlijsten van AVG-artsen waren ingevuld, is 
er willekeurig één vragenlijst van een AVG-arts per organisatie geselecteerd en in de 
analyses meegenomen. Zes ingevulde vragenlijsten zijn vanwege die reden niet 
meegenomen zijn in de analyses. 
 
De verzamelde gegevens zijn geanalyseerd met behulp van beschrijvende statistische 
methoden met SPSS 11.5. 
 
 

2.2 Focusgroepen 
 
Er is kwalitatieve informatie verzameld in vier focusgroepen met uitvoerende 
zorgverleners (verzorgenden, verpleegkundigen, sociaal-pedagogische 
hulpverleners/werkers, maatschappelijk werkers, pastorale medewerkers, en 
gedragsdeskundigen). Bij de zorgverleners is gekozen voor focusgroepen (en niet voor 
schriftelijke vragenlijsten) omdat uit eerder inventariserend onderzoek bekend is dat dit 
een goede methode is om vrij gedetailleerde informatie over ervaringen en meningen van 
uitvoerende zorgverleners te krijgen (De Veer e.a., 2002).  
Er zijn vier organisaties geselecteerd die verschilden in kenmerken, zoals het aantal 
cliënten dat zij zorg bieden, levensbeschouwelijke/neutrale achtergrond en regio, semi-
muraal en intra-muraal. Per organisatie is één focusgroep gehouden. 
De geïnterviewde zorgverleners waren geselecteerd en benaderd via de directie of 
manager van de organisatie die de coördinatie van het groepsgesprek op zich had 
genomen. De functie van de deelnemers varieerde van begeleider, arts, manager, 
gedragsdeskundige, teamhoofd, nachtdienstmedewerker tot pastoraal medewerker.  
 
In de focusgroepen is specifiek stilgestaan bij de manier waarop in de praktijk zorg 
rondom het levenseinde wordt vormgegeven en de knelpunten die deze zorgverleners 
ervaren bij zorg rondom het levenseinde. 
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De volgende vragen stonden in de focusgroepen centraal: 
- wat houdt goede zorg rondom het levenseinde aan mensen met een verstandelijke 

beperking in? 
- welke aspecten (voorwaarden/ kennis/ handelingen/ communicatie/ 

deskundigheid personeel) zijn essentieel om goede zorg rondom het levenseinde 
van mensen met een verstandelijke beperking te kunnen realiseren?  

- aan welke van de geïnventariseerde essentiële dingen wordt binnen de organisatie 
veel aandacht besteed? op welke wijze? 

- op welke gebieden ervaart men knelpunten bij het bieden van goede zorg rondom 
het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking? 

- hoe zouden deze knelpunten opgelost kunnen worden? 
- aan welke producten, zoals richtlijnen is behoefte? 

 
Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere: communicatie met de cliënt, 
communicatie met medebewoners, samenwerking met ander zorgverleners, nazorg aan 
medewerkers, communicatie met familie, verpleeg-technische zorg en ethische 
knelpunten. 
 
Van elk focusgroepgesprek is een verslag geschreven dat ter autorisatie en aanvulling aan 
alle deelnemers van het betreffende gesprek is toegezonden. Vervolgens zijn eventuele 
opmerkingen of aanvullingen in het verslag verwerkt. 
 
 

2.3 Expertmeeting 
 
Om prioriteiten voor onderzoek (en beleid) ter verbetering van de zorg rondom het 
levenseinde nader in kaart te brengen, is vervolgens een expertmeeting gehouden met 
vertegenwoordigers van verschillende relevante partijen. Vertegenwoordigers van de 
volgende organisaties hebben aan de expertmeeting deelgenomen:  

- de Federatie van Ouderverenigingen,  
- de Werveling: beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen in de 

verstandelijk gehandicaptensector,  
- STING, de landelijke beroepsvereniging verzorging,  
- de Nederlandse Vereniging voor Artsen van Verstandelijk Gehandicapten,   
- Landelijke Federatie Belangenverenigingen: 'Onderling Sterk'1,  
- Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland,  
- redacteur van Pallium,  
- AGORA,  
- het netwerk palliatieve zorg voor terminale patiënten,  
- de Vereniging Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen,  
- de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen,   
- het Nederlands Instituut voor Psychologen,  
- Integraal KankerCentrum en  
- de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg.  

                                                      
1 Omdat de Landelijke Federatie Belangenverenigingen: 'Onderling Sterk' niet aan de expertmeeting kon deelnemen is een 

vertegenwoordiger van deze partij geïnterviewd. 
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Daarnaast waren ook managers, medewerkers in de zorg en artsen voor verstandelijk 
gehandicapten aanwezig die werkzaam zijn in de praktijk en zorg verlenen rondom het 
levenseinde. 
 
In de expertmeeting werd gediscussieerd over de resultaten van de eerste fase 
(schriftelijke enquête en focusgroepen) en de ontwikkelingen in Nederland in de zorg 
rondom het levenseinde aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij is ook 
gediscussieerd over welke in het onderzoek geïnventariseerde knelpunten prioriteit 
zouden moeten krijgen. Vervolgens zijn de deelnemers verdeeld over drie groepen; elke 
groep boog zich over drie knelpunten en discussieerde over de wijze waarop de 
knelpunten verbeterd zouden kunnen worden en wie initiatief tot deze verbeteringen zou 
moeten nemen. Vervolgens zijn de resultaten plenair teruggekoppeld aan alle deelnemers 
aan de expertmeeting en zijn aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de 
geprioriteerde knelpunten op het terrein van onderzoek en beleidsontwikkeling.  
Het verslag van de expertmeeting is ter autorisatie en aanvulling aan de deelnemers 
toegezonden. Vervolgens zijn eventuele opmerkingen of aanvullingen in het verslag 
verwerkt. 
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3 Zorgverlening rondom het levenseinde  
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt de huidige zorgverlening rondom het levenseinde van mensen met 
een verstandelijke beperking in Nederland beschreven. Deze resultaten zijn gebaseerd op 
de schriftelijke enquête en aangevuld met gegevens uit de focusgroepgesprekken (cursief 
gedrukte tekst). 
In de eerste paragraaf wordt de respons op de schriftelijke enquête en de focusgroepen 
vermeld. In paragrafen 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5 wordt in beeld gebracht welke zorg wordt 
verleend aan de verstandelijk gehandicapte en zijn directe naasten en in welke mate zij bij 
de zorg worden betrokken. De aanwezigheid van protocollen en instrumenten ten 
behoeve van de zorg rondom het levenseinde wordt beschreven in paragraaf 3.6.  
Ondersteuning van medewerkers en de inzet van vrijwilligers komt in paragraaf 3.7 aan 
bod. Een algemeen beeld van de ervaren kwaliteit van zorg rondom het levenseinde van 
mensen met een verstandelijke beperking wordt tot slot in paragraaf 3.8 neergezet. 
 
 

3.1 Respons 
 
In deze paragraaf wordt de respons van de schriftelijke enquête en de focusgroepen 
beschreven. Een lijst van deelnemers aan de expertmeeting is als bijlage aan dit rapport 
gevoegd. 
 
Respons schriftelijke enquête 
In totaal zijn 156 verschillende instellingen benaderd voor deelname aan dit onderzoek. 
Meer informatie over de wijze waarop leidinggevenden, cliëntenraden en artsen voor 
verstandelijke gehandicapten zijn benaderd kunt u lezen in hoofdstuk 2. 
 
Tabel 3.1 Respons van de schriftelijke enquête 
 Aangeschreven  Niet van toepassing Netto respons  n  % 
Leidinggevenden 
 

 156  24  73  55,3% 

Cliëntenraden 
 

 138  24  40  35,1% 

AVG-ers *  86 
 

 7  58  73,4% 

* Het betreft het aantal organisaties waarin één of meerdere AVG-artsen lid zijn van de NVAVG 
 
 
Gedurende dit onderzoek bleek al snel dat voor een aantal respondenten de vragenlijst 
niet van toepassing was omdat er geen cliënten overleden waren afgelopen jaren. 
Bijvoorbeeld omdat de organisatie alleen ondersteuning bood aan jongeren met een lichte 
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verstandelijke beperking. De respons van leidinggevenden, centrale cliënten/familieraden 
en AVG-artsen is respectievelijk 55,3%, 35,1% en 73,4%. 
 
Redenen voor non -respons 
De respons onder de cliënten/familieraden is laag. Ongeveer 15 cliëntenraden hebben 
laten weten dat ze het onderwerp wel belangrijk vinden, maar geen zicht hebben op de 
zorg rondom het levenseinde in hun organisatie. Zij zouden dus nader onderzoek moeten 
doen (gesprekken met vertegenwoordigers van wie recent een familielid is overleden) om 
de vragenlijst in te kunnen vullen. De lezer van dit rapport dient bij het interpreteren van 
de resultaten rekening te houden met deze lage respons van cliënten/familieraden. 
De reden van non-respons onder leidinggevenden is geïnventariseerd via een telefonische 
enquête. Hieruit bleek dat leidinggevenden het te druk hadden, hoewel ze aangaven het 
onderwerp zorg rondom het levenseinde wel belangrijk te vinden. Vaak beloofden 
leidinggevenden de vragenlijst alsnog toe te sturen, maar kwam het er uiteindelijk toch 
niet van. 
 
Deelname focusgroepen 
De vier voor de focusgroepen geselecteerde organisaties (zie hoofdstuk 2) waren elk in 
een andere provincie gesitueerd en verschilden van grootte en signatuur. Drie organisaties 
boden naast ambulante zorg aan cliënten ook intramurale ondersteuning. Van iedere 
organisatie hebben respectievelijk 15, 8, 6 en 7 zorgverleners geparticipeerd.  
 
 

3.2 Zorg aan de terminale cliënt 
 
Omvang zorg rondom levenseinde  
Gemiddeld overleden in aan dit onderzoek participerende organisaties (n=73) vier 
cliënten met een verstandelijke beperking per jaar na een ziekbed. Organisaties kregen 
afgelopen jaar gemiddeld twee keer te maken met een cliënt die plotseling overleed. Het 
aantal cliënten dat afgelopen jaar na een ziekbed is overleden varieerde van 0 tot 18 
cliënten per organisatie. Het aantal cliënten dat per organisatie plotseling is overleden 
varieerde van 0 tot 12 cliënten. 
De meeste cliënten (71%) waren ouder dan 50 jaar op het moment dat zij overleden. 
Cliënten die op jongere leeftijd overleden hadden vaker een ernstige verstandelijke 
beperking. 
 
Aard van de zorg rondom het levenseinde 
Aan de leidinggevenden en artsen voor verstandelijk gehandicapten is gevraagd welke 
soort zorg werd geboden aan cliënten met een verstandelijke beperking die in de 
afgelopen 12 maanden zijn overleden na een ziekbed in de periode direct voor het 
overlijden1.  
In figuur 3.1 zien we dat de meerderheid van de organisaties lichamelijke verzorging 
geeft aan cliënten in hun laatste levensfase. Ook wordt door de meeste organisaties meer 
ondersteuning geboden in de nacht dan gebruikelijk was, technische instrumentale zorg 
                                                      
1 De resultaten van de cliëntenraden zijn niet weergegeven, omdat een kwart van de cliëntenraden aangaf geen antwoord op 
deze vraag te kunnen geven. 
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geboden en met de cliënt gesproken over de benodigde zorg of eventuele lichamelijke 
problemen. 
Minder vaak wordt met cliënten gesproken over zingevingsvragen ("wat is nu nog 
belangrijk in mijn leven", "waarom moet mij dit overkomen?") of wordt complementaire 
zorg geboden (zoals massage, warmtetoediening).  
 
Figuur 3.1  Percentage artsen voor verstandelijk gehandicapten (n=56) en 
 leidinggevenden (n=73) dat aangeeft dat binnen hun organisatie een aspect 
 van zorg rondom het levenseinde is geboden aan de meerderheid van cliënten 
 die in de laatste 12 maanden zijn overleden. 

In de focusgroepen is met name gesproken over lichamelijke zorg, communiceren met de 
cliënt over de dood, de ondersteuning bij het naderende levenseinde, religie en het 
betrekken van de cliënt bij beslissingen rondom het levenseinde. Hieronder wordt dit 
toegelicht. Zoals gezegd aan het begin van dit hoofdstuk zijn de resultaten ui de 
focusgroepen cursief gedrukt. 
 
Lichamelijke verzorging 
De lichamelijke verzorging is een belangrijk onderdeel van de laatste zorg. “In de laatste 
levensfase werk je op een andere manier met de cliënt. Je zet rustige muziek op of juist 
geen muziek, je verzorgt de cliënt niet meer alleen maar met z’n tweeën”.  Een deelnemer 
vertelde dat in hun team veel geknuffeld wordt met de cliënt die stervende is. Door 
lichamelijke nabijheid en rustige verzorging wordt extra liefdevolle aandacht aan de 
cliënt gegeven.  
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Communiceren over de naderende dood 
De deelnemers aan de focusgroepen vinden het belangrijk dat er eerlijk maar op 
gedoseerde wijze met de cliënt gesproken wordt over zijn situatie en zijn naderende 
einde. Op het moment dat medewerkers weten dat een cliënt komt te overlijden wordt 
hierover met de cliënt gesproken. Meestal wordt dan aan de cliënt verteld dat hij ernstig 
ziek is; er wordt niet altijd letterlijk over 'de dood' gesproken. "Vaak weet de cliënt dat 
zelf wel", aldus één van de deelnemers. "Cliënten stellen zelf vragen over de dood, 
bijvoorbeeld op een directe manier: 'Ga ik dood?' of indirect: 'Nu kan ik nooit meer met 
de trein mee hè?'." De vragen van de cliënt kunnen een goed ingang zijn om verder met 
hem te spreken over zijn situatie. 
Communicatie gebeurt mondeling en meestal door de persoon met wie de cliënt het 
fijnste contact heeft. Deze zoekt een geschikte omgeving  om over het naderende 
levenseinde te praten. In enkele organisaties zijn hulpmiddelen aangeschaft of ontwikkeld 
die medewerkers kunnen gebruiken om met de cliënt te praten over het naderende 
overlijden. Bijvoorbeeld een boekje zoals: 'getting on with cancer' met plaatjes en een 
video: ‘ik mis je zo’. Verder is het belangrijk dat je als medewerker creatief bent, aldus 
de deelnemers.  Niet alle cliënten kunnen verbaal communiceren, maar wel non-verbaal 
met hun lichaam en gezicht. Begeleiders die de cliënt goed kennen zien aan de 
lichaamstaal of de cliënt iets prettig vindt of bijvoorbeeld pijn heeft. Familie van de cliënt 
kan een belangrijke rol spelen bij het begrijpen van lichaamstaal, omdat zij de cliënt 
vaak heel goed kent.  
 
Ondersteuning omgaan met het naderende einde 
Soms hebben cliënten moeite om te accepteren dat ze dood gaan en willen er niet over 
praten. Volgens deelnemers komt er vanzelf een moment dat de cliënt er wel aan toe is, 
bijvoorbeeld omdat hij vragen stelt over zijn ziek zijn of over een overleden familielid. 
Andersom komt het ook voor dat de cliënt zelf heel nuchter is, terwijl medewerkers 
emotioneel zijn en veel nadenken over de juiste manier om het onderwerp aan te snijden. 
Deelnemers vinden het van belang om angsten van een cliënt te onderkennen en proberen 
deze angsten waar mogelijk weg te nemen. Als een cliënt niet verbaal kan communiceren 
is het van belang dat de begeleiding meer moeite doet om te begrijpen wat er in de cliënt 
omgaat en hoe hij zich voelt.  “Een cliënt was bang dat hij naar de hel zou gaan, maar 
kon niet (hierover) communiceren. Met een aantal medewerkers is toen pre-
traumatherapie gegeven. Dit is een therapie om contact te krijgen met mensen die omdat 
ze in een psychose zitten of wat voor andere reden dan ook niet kunnen communiceren. 
Via deze therapie is contact gekregen met de cliënt en is het gelukt om zijn angsten weg te 
nemen”.  
In de laatste levensfase van de cliënt besteden begeleiders aandacht aan dingen of 
mensen die voor de cliënt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld een vrijwilliger met wie de cliënt 
graag dingen doet in zijn vrije tijd, afspreken met vrienden van de cliënt of het doen van 
een bepaalde activiteit, zoals bijvoorbeeld het kijken van voetbal. “Je gaat uit van wat de 
cliënt prettig vindt of niet, bijvoorbeeld een bepaalde manier van verzorging of luisteren 
naar zijn lievelingsmuziek”. 
 
Religie / levensovertuiging 
Religie kan in de terminale fase van een cliënt op verschillende manieren van belang zijn. 
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Praten over het geloof kan een middel zijn om met de cliënt te communiceren over de 
dood, bijvoorbeeld door te spreken over 'naar de hemel gaan'. Cliënten zeggen wel eens: 
'dan ga ik naar pappa en mamma' aldus enkele deelnemers. De pastoraal medewerkers 
bieden zowel cliënten als medebewoners als teamleden veel ondersteuning in het 
communiceren over de dood en het rouwen om het naderende einde. Het uitvoeren van 
rituelen, zoals het aansteken van kaarsjes, samen bidden en de bediening, is voor cliënten 
van grote waarde. Deze voor de cliënten vertrouwde rituelen kunnen eventuele angst 
voor de dood verminderen. Via sommige rituelen wordt een boodschap overgebracht. Zo 
vertelde een pastor: "als ik een grijs pak draag, dan weet men dat er iemand is 
overleden".  
 
Beslissingen rondom het levenseinde 
Binnen een aantal organisaties is een lijst (checklist) ontwikkeld van onderwerpen die 
worden besproken met de cliënt. De lijst is bedoeld om te achterhalen wat de wensen van 
de cliënt zijn als het gaat om zijn laatste levensfase (welke dingen wil de cliënt nog doen, 
van wie wil hij afscheid nemen, wil hij worden begraven of gecremeerd, welke kleren wil 
hij aan als hij begraven/ gecremeerd wordt, welke muziek wil hij dat er gedraaid wordt 
etc). Van belang is om al voordat de cliënt ernstig ziek is met hem te spreken over zijn 
wensen rondom het levenseinde. De cliënt moet hier wel aan toe zijn. 
De cliënt wordt volgens deelnemers zoveel mogelijk betrokken bij het nemen van 
belangrijke medische beslissingen, zoals bijvoorbeeld het intensiveren van medicatie. Om 
goed te kunnen begrijpen wat een cliënt wil en om de signalen die hij afgeeft (ook non-
verbaal) goed te kunnen interpreteren is het van belang dat de cliënt wordt begeleid door 
zorgverleners die hem en zijn levensverhaal goed kennen. De mening en wensen van de 
cliënt staan centraal. Op het moment dat ingeschat wordt dat de cliënt zelf niet (meer) 
kan beslissen, wordt extra belang gehecht aan het creëren van draagvlak voor de te 
nemen beslissing bij familieleden, medewerkers en andere disciplines. Er wordt dan 
vaker advies aan collega’s gevraagd en multidisciplinair overlegd. Dit vergt echter 
intensieve communicatie en een extra tijdsinvestering van betrokken zorgverleners. 
Ook voor mensen zonder verstandelijke beperking geldt dat zij misschien minder goed in 
staat zijn om beslissingen te nemen als zij ernstig ziek zijn, aldus enkele deelnemers. 
Voorbeeld: een cliënt gaf aan niet meer behandeld te willen worden. Volgens de 
deelnemers zijn er geen kant en klare antwoorden: ieder individu en iedere situatie is 
anders, zo bleek uit de focusgroepen. In gesprek met elkaar wordt geprobeerd om een 
verantwoorde  beslissing te nemen. Het welzijn van de cliënt staat voorop. 
 
 

3.3 Zorg aan de directe naasten voor het overlijden van de cliënt 
 
Directe naasten van terminale cliënten worden met name ondersteund bij het regelen van 
praktische zaken, beslissingen rondom het levenseinde en het omgaan met het naderend 
overlijden en afscheid nemen van de cliënt, zo blijkt uit de schriftelijke enquête onder 
artsen en leidinggevenden2. Daarnaast wordt ook vaak met naasten gesproken over de 
benodigde zorg en ondersteuning geboden bij het waken gedurende de nacht. 
                                                      
2 De resultaten van de cliëntenraden zijn hier niet weergegeven, omdat een vijfde van de cliëntenraden aangaf geen 
antwoord op deze vraag te kunnen geven. 
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Veel cliënten krijgen al ondersteuning bij de huishoudelijke zorg en lichamelijk zorg. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat de naaste minder vaak ondersteuning wordt geboden bij 
de huishoudelijke verzorging en de lichamelijk verzorging van de cliënt; immers; deze 
zorg was vaak al overgenomen. 
 
Figuur 3.2  Zorg die door organisaties geboden werd aan naasten (familieleden) van de 
 cliënt in de periode direct voor het overlijden volgens artsen voor 

 

 verstandelijk gehandicapten (n=56) en leidinggevenden (n=73). 

 de focusgroepen is voornamelijk gesproken over het ondersteunen van directe naasten 

e en 

ndersteunen van directe naasten bij het naderende einde/ afscheid nemen  
hun 

en 

 uit handen 

den zijn nodig om hen te ondersteunen bij het idee dat hun 
 

 

echt 

In
bij het naderende einde/ afscheid nemen van hun familielid met een verstandelijke 
beperking, het betrekken van directe naasten bij beslissingen rondom het levenseind
het spreken over de benodigde zorg. 
 
O
De mate waarin en de manier waarop familie ondersteund wenst te worden als 
familielid terminaal is verschilt per familie. Daarom is het essentieel dat de wensen 
verwachtingen van familieleden worden achterhaald. Deelnemers vinden dat de al dan 
niet gewenste betrokkenheid van de familie in de laatste levensfase van de cliënt moet 
worden gerespecteerd. Een deelnemer vertelde: "Vaak zit er bij familie nog een stuk 
onverwerkt verdriet van vroeger.......met het opgroeien met een verstandelijk 
gehandicapte broer en zus. Dan is er nog een schuldgevoel....... Dat ze de zorg
hebben moeten geven".  
Gesprekken met familiele
familielid op korte termijn komt te overlijden. Een deelnemer die werkzaam is op een
dagcentrum voor kinderen met een ernstige meervoudige handicap vertelde: “Niet alle
ouders zijn er aan toe om over het naderend overlijden van hun kind te praten. Veel 
ouders duwen het van zich af en willen er niet aan. …… Soms moet je als begeleider 
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de confrontatie zoeken en de ouders wakker schudden. Dat is niet altijd makkelijk voor 
begeleiders, dat kan best hard zijn”.  
Van de gesprekken met familie wordt vaak een verslag gemaakt zodat het hele team weet 

et spreken over de benodigde zorg 
 cliënt wordt voortgebouwd op het contact met de 

 er 
n 

schilt een cliënt van mening met zijn familie. Een deelnemer vertelde 
d eten), 

elf 

ijd de 

et betrekken van directe naasten bij beslissingen rondom het levenseinde 
ordt 

n 

aar 
e 

ch echter ook situaties aan waarover nog geen afspraken zijn vastgelegd. 

wat er met de familie is besproken. Begeleiders hebben een belangrijke signalerende 
functie voor het organiseren van een gesprek en het vragen om ondersteuning hierbij 
door bijvoorbeeld hun leidinggevende, de gedragsdeskundige of de pastoraal 
medewerker. 
 
H
Bij de zorgverlening aan de terminale
familie dat er al was. Omdat er in de laatste levensfase specifieke zorg nodig is en 
veranderingen in de gezondheid van de cliënt snel achterelkaar kunnen optreden is
vaak intensiever contact met familie in de laatste levensfase. In veel organisaties worde
veranderingen, voordat deze in de zorg worden doorgevoerd, eerst doorgesproken met 
familie. 
Soms ver
bijvoorbeeld dat een cliënt heel ongezond wilde leven (drinken, roken, ongezon
terwijl dat vanwege de ziekte van de cliënt niet ten goede was van zijn lichamelijke 
toestand. In overleg met arts, familie en begeleiders is besproken dat de cliënt toch z
mocht bepalen wat hij at en dronk. Door het multidisciplinair (inclusief familie) te 
bespreken werd draagvlak gecreëerd voor de genomen beslissing. "De arts heeft alt
medische verantwoording, maar de cliënt heeft in principe het laatste woord", aldus een 
deelnemer.  
 
H
Enkele deelnemers vertellen dat in hun organisatie een aanvullend zorgplan w
gemaakt in de palliatieve fase. Hierin worden afspraken vastgelegd over wel of niet 
reanimeren, wel of niet naar het ziekenhuis, wel of geen sondevoeding. Begeleiders 
vinden het prettig als dergelijke afspraken met familie en cliënt zijn doorgesproken e
vastgelegd op papier, omdat dit houvast geeft in de situatie waarin een dergelijke 
beslissing rondom het levenseinde moet worden genomen. “Door afspraken met elk
op papier te zetten heb je ook altijd iets achter de hand waarmee je kunt aantonen dat di
afspraken zijn gemaakt en waarom op een bepaalde manier is gehandeld”, aldus een 
deelnemer. 
Er dienen zi
Begeleiders signaleren dit en communiceren over de situatie met hun locatiehoofd en 
arts. Vervolgens wordt een overleg met betrokken medewerkers en familie gepland. 
Vooral de arts kan veel vragen van begeleiders en familie beantwoorden, aldus de 
deelnemers.  
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3.4 Zorg aan directe naasten direct na het overlijden van de cliënt 
 
Na het overlijden lichten nagenoeg alle organisaties de nabestaanden in over het 
overlijden van de cliënt en worden de nabestaanden ondersteund bij het regelen van 
praktische zaken, bijvoorbeeld rondom de herdenkingsdienst3. Ook veel organisaties 
(90%) bieden de laatste lichamelijke zorg aan de cliënt (het afleggen), eventueel samen 
met nabestaanden.  
Minder vaak wordt aan nabestaanden ondersteuning geboden bij het bezig zijn met religie 
of levensovertuiging (53%) of wordt met nabestaanden gesproken over zingevingvragen 
(50%). 
 
In de focusgroepen is voornamelijk gesproken over regelen van praktische zaken na het 
overlijden, zoals het regelen van de begrafenis, en het ondersteunen van de directe 
naasten bij het verwerken van het verlies van hun familielid. Hieronder worden beide 
onderwerpen toegelicht. 
 
Regelen van praktische zaken 
In sommige organisaties wordt een protocol ontwikkeld waarin de wensen van directe 
naasten worden opgenomen. Op het moment dat een cliënt dan overlijdt hebben 
begeleiders al met directe naasten gesproken over hun wensen wat het voor medewerkers 
makkelijker maakt om het afscheid van de cliënt te regelen. Begeleiders vinden het prettig 
als zij samen met familie het afscheid van de cliënt kunnen regelen: "dan kunnen we het 
helemaal afmaken", aldus een deelnemer. 
 
Ondersteunen van directe naasten bij verwerken van verlies (nazorg) 
Ook na het overlijden van de cliënt wordt in veel organisaties aandacht besteed aan de 
familie en gesprekken met familie georganiseerd. Familieleden zitten vaak vol emoties en 
het is belangrijk om het contact met hen op een goede manier af te sluiten, aldus de 
deelnemers. Vaak zijn familieleden onder de indruk van de kerkdienst en de rituelen die 
daarbij worden uitgevoerd. 
Sommige familieleden vinden het moeilijk om afscheid van de organisatie te nemen en 
blijven bijvoorbeeld op de woning komen waar de cliënt heeft gewoond. Bij deze 
familieleden is het belangrijk om grenzen aan te geven en hen door te verwijzen naar 
andere hulpverleners, maar dat vinden begeleiders niet altijd gemakkelijk (zie ook 
Hoofdstuk 4 Knelpunten). 
 
 

3.5 Betrekken cliënt en directe naaste (familielid/vertegenwoordiger) bij de zorg 
 
Leidinggevenden, artsen voor verstandelijk gehandicapten en cliëntenraden zijn van 
mening dat cliënten niet altijd voldoende betrokken bij de zorg rondom het levenseinde 
(zie figuur 3.3). Directe naasten van cliënten worden volgens nagenoeg alle 
leidinggevenden, artsen voor verstandelijk gehandicapten en cliëntenraden wel voldoende 
                                                      
3 Deze  percentages zijn voor de leesbaarheid gebaseerd op de resultaten van de schriftelijke enquête onder 
leidinggevenden; waarbij over 73 organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking informatie is vergaard. Bij 
artsen zien we vergelijkbare resultaten. 
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betrokken worden in de zorg rondom het levenseinde van de betreffende persoon met de 
verstandelijke beperking (niet in figuur 3.3).  
 
Figuur 3.3 Percentage cliënten/familieraden (n=35) leidinggevenden (n=72) artsen voor 
 verstandelijk gehandicapten (n=56) dat van mening is dat cliënten voldoende 
 betrokken worden in de zorg rondom het levenseinde 
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3.6 Aanwezigheid protocollen, checklist, handleiding of richtlijn  
 
Instrumenten zoals een protocol, richtlijn, handleiding of checklist over hoe te handelen 
na het overlijden van een cliënt en lees- en studiemateriaal over het bieden van zorg 
rondom het levenseinde, zijn volgens de meeste leidinggevenden en AVG-artsen wel in 
hun organisatie aanwezig (zie ook tabel 3.2).4  
Een protocol, richtlijn, handeling of checklist over hoe te handelen bij het bieden van 
zorg rondom het levenseinde aan cliënten uit een andere dan de Nederlandse cultuur en 
een meetinstrument voor het meten van kwaliteit van zorg is meestal niet aanwezig in de 
organisatie. 
In de tabel zien we duidelijke verschillen tussen de antwoorden van de AVG-ers en 
leidinggevenden.  

                                                      
4 Deze vraag is niet aan cliëntenraden voorgelegd omdat niet zeker is dat de cliëntenraden een goed zicht hebben op de 

aanwezigheid van protocollen en instrumenten in de organisatie. 
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Tabel 3.2 Percentage leidinggevenden (n=73) en artsen voor verstandelijk 
 gehandicapten (n=58) dat aangeeft dat bij hen in de organisatie een 
 instrument ter ondersteuning van de zorg rondom het levenseinde aanwezig 
 is.  

 Leidingevende   AVG 
 (n=73)  (n=58) 
protocol/ richtlijn na overlijden 85%  81% 
lees/studiemateriaal 89%  60% 
protocol/ richtlijn wensen cliënt 74%  31% 
protocol/ richtlijn medische beslissingen rondom levenseinde  64%  47% 
specifiek materiaal communicatie cliënt 60%  26% 
protocol symptomen terminale fase 45%  24% 
protocol richtlijn palliatieve sedatie 33%  16% 
meetinstrumenten voor pijn en andere symptomen 27%  43% 
protocol/ richtlijn andere culturen 27%  16% 
kwaliteitsaspecten meten 21%    5  % 

 
In de vragenlijst aan artsen en leidinggevenden was gevraagd om protocollen, richtlijnen 
en andere beleidsstukken rondom het bieden van zorg rondom het levenseinde mee te 
sturen met de vragenlijst. In totaal is van 34 organisaties informatie ontvangen. De 
meeste protocollen en richtlijnen gaan over de handelingen die verricht moeten worden 
na het overlijden van een cliënt. Bij de ene organisatie waren hiervoor checklist 
ontwikkeld, inclusief telefoonnummers van mensen die gebeld zouden moeten worden in 
de organisatie. Bij andere organisaties werd in een beleidsdocument uitgebreid 
beschreven welke handelingen verricht moesten worden ná het overlijden van een cliënt; 
van het afleggen van de cliënt tot het regelen van financiële aspecten. 
Ongeveer een derde van de organisaties had een document ontwikkeld met daarin hun 
visie op zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking en 
ook aandacht besteed aan de zorg voor het overlijden van een cliënt. 
 
In de focusgroepen is met name gesproken over een protocol voor medische beslissingen 
rondom het levenseinde, specifiek materiaal voor communicatie met de cliënt en 
meetinstrumenten voor pijn. De informatie over specifiek materiaal voor communicatie 
met de cliënt is reeds eerder beschreven in dit hoofdstuk respectievelijk in de paragraaf: 
Zorg aan de directe naasten voor het overlijden van de cliënt en in paragraaf 3.2. 
 
Meetinstrumenten voor pijn 
Het is zeer lastig om goed in te kunnen schatten hoeveel pijn iemand heeft, aldus de 
deelnemers. Hoewel er reeds meerdere instrumenten ontwikkeld zijn om pijn (bij mensen 
met een verstandelijke beperking) te kunnen meten, kennen  de deelnemers geen enkel 
instrument dat voldoet en goed toepasbaar is. Ook ontwikkelde signaleringslijsten zijn 
volgens hen niet optimaal toepasbaar. De cliënt is afhankelijk van de begeleiders die 
pijnsignalen al dan niet oppikken en de verantwoordelijk hiervan kan zwaar op de 
schouders van begeleiders rusten, aldus de deelnemers. Naarmate de cliënt ernstiger 
verstandelijk gehandicapt is, is de cliënt meer van de signalering en interpretatie van de 
begeleiding afhankelijk. Veel cliënten hebben een hele hoge pijngrens, waardoor het 
interpreteren van de mate van pijn wordt bemoeilijkt. Daarnaast is het lastig om pijn te 
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onderscheiden van andere symptomen. Het kan bijvoorbeeld verschillende oorzaken 
hebben dat iemand een kopje moeilijk neerzet. Doordat het moeilijk is om in te schatten 
of iemand pijn heeft is het moeilijk om te beslissen of aan de arts pijnmedicatie gevraagd 
moet worden. Aan de ene kant willen begeleiders niet dat de cliënt onnodig pijnmedicatie 
wordt toegediend, maar aan de andere kant willen begeleiders ook niet dat de cliënt 
onnodig lijdt.  
 
 

3.7 Ondersteuning van medewerkers in de zorg rondom het levenseinde 
 
Aan de leidinggevenden en AVG-artsen werd gevraagd of er in hun organisatie specifieke 
ondersteuning verleend wordt aan medewerkers die zorg verlenen rondom het 
levenseinde aan mensen met een verstandelijke beperking5. Volgens leidinggevenden 
wordt meestal wel specifieke ondersteuning geboden aan medewerkers (78%). Volgens 
60% van de AVG-artsen wordt meestal ondersteuning verleend en 31% geeft aan dat dat 
soms gebeurt. 
Artsen en leidinggevenden lichten toe dat in teamoverleg aandacht wordt besteed aan de 
situatie van de terminale cliënt of dat er individuele gesprekken met de betrokken 
medewerkers worden gehouden. Ook bijscholingen of een klinische les worden 
georganiseerd ter ondersteuning van de medewerkers. 
 
In de focusgroepen werd gemeld dat in de organisaties geen structureel plan voor nazorg 
aan medewerkers aanwezig is. Er wordt wel nazorg geboden, maar dit gebeurt niet 
structureel. Als er iemand is overleden dan wordt er vaak in de wandelgangen over 
nagepraat met collega's. Een deelnemer merkte op: “Steun van collega's is van belang 
als je je tekort voelt schieten. Het is belangrijk dat je van collega's bevestiging krijgt dat 
je het goed hebt gedaan”. Ook bij het bieden van zorg rondom het levenseinde is het 
belangrijk dat het team af en toe bevestiging krijgt dat alles goed gaat en dat de inzet 
gewaardeerd wordt en niet als vanzelfsprekend wordt ervaren. 
Medewerkers hebben met sterke emoties te maken als een cliënt overlijdt. Zo komt het 
geregeld voor dat degene die de dienst draait waarin de cliënt komt te overlijden zich  
verantwoordelijk voelt voor wat er gebeurd is. Dat moet onderkend worden en 
ondersteund.  
In sommige organisaties wordt een evaluatie gehouden met het hele team over het 
overlijden van een bewoner en het proces wat hieraan vooraf is gegaan. "Ieder heeft een 
eigen beeld en het is belangrijk dat er een gezamenlijk beeld wordt gecreëerd en dat er 
niet allerlei verschillende verhalen rondgaan. Dat is essentieel voor het 
verwerkingsproces”.  
Soms zijn verschillende disciplines bij dit nazorg-overleg aanwezig. Een arts kan 
belangrijke informatie verstrekken over het medisch proces en kan daarmee onterechte 
verantwoordelijkheidsgevoelens van blaam van medewerkers wegnemen, aldus een van 
de deelnemers. Een dergelijk teamoverleg vindt niet altijd na een overlijden van een 
cliënt plaats. Dat is volgens de deelnemers ook niet altijd nodig; per situatie moet 
                                                      
5 Deze vraag is niet aan cliëntenraden voorgelegd omdat niet zeker is dat de cliëntenraden een goed zicht hebben op de 

aanwezigheid van protocollen en instrumenten in de organisatie. 
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bekeken worden aan welke nazorg binnen een team behoefte is. Het komt echter volgens 
deelnemers wel eens voor dat (bijvoorbeeld door bezuinigingen) dergelijke gesprekken 
niet meer kunnen plaatsvinden, terwijl dat wel gewenst was. Dat is vervelend; het 
overlijden blijft dan nog lang naslepen en wordt niet met een bevredigend gevoel in het 
team afgerond.  
Voorzichtigheid is geboden bij het inschatten (onderschatten) van gewenste 
ondersteuning aan teams die reeds veel ervaring hebben met het overlijden van cliënten. 
"Wennen doet het nooit. Als je niet de tijd krijgt om te verwerken dat een cliënt is 
overleden, voordat een nieuwe cliënt komt te overlijden dan kom je als team in de 
problemen”, aldus een deelnemer. 
Soms is het nodig om een zorgverlener langere tijd te volgen omdat hij moeite heeft met 
het verwerken van het overlijden van de cliënt en de manier waarop dat gelopen is. 
Deelnemers vinden dat die ondersteuning dan ook geboden moet kunnen worden. Mensen 
uit de nachtdienst worden nog wel eens vergeten in het proces van afscheid en nazorg. 
Dit blijft volgens deelnemers een aandachtspunt. 
Nazorg bij een jong team vergt extra aandacht, zowel voor het team als voor de 
medebewoners. "Ik heb wel eens een team gezien dat zo verdrietig was dat het alleen 
maar met zichzelf bezig was en de bewoners eromheen vergat. Het is dan belangrijk om 
ondersteuning in te schakelen". 
In de focusgroepen is benoemd dat de nazorg voor ambulante begeleiders sowieso zeer 
beperkt is, omdat zij nauwelijks collega's zien. Hierdoor zijn er weinig mogelijkheden 
om na te praten over wat er is gebeurd en hoe het proces van overlijden en de begrafenis 
is verlopen. Sterker nog: vanaf het moment dat de cliënt overlijdt loopt het zorgcontract 
letterlijk af en is er dus vanuit de organisatie officieel geen geld om praktische zaken 
voor de familie van de cliënt te regelen, zoals de begrafenis.  
Een bij de focusgroepen betrokken organisatie heeft een ondersteuningsteam van zes 
mensen (ervaringsdeskundigen) samengesteld. Onder leiding van de pastoraal 
medewerker bieden zij eerste opvang bij het overlijden van een cliënt aan een team. De 
aanwezigheid van een ondersteuningsteam wordt door medewerkers van de betreffende 
organisatie zeer gewaardeerd.  
Sommige organisaties bieden medewerkers een rouwcursus aan.  
 
Inzet van vrijwilligers 
De meerderheid van leidinggevenden (78%) en AVG-ers (76%) meldt dat in hun 
organisatie zelden of nooit vrijwilligers worden ingezet in de zorg rondom het 
levenseinde van cliënten met een verstandelijke beperking6. 
 
De deelnemers aan de focusgroepen meldden dat het voor de terminale cliënt fijn is als 
iemand waarmee hij vertrouwd is bij hem is. Medewerkers hebben vaak jarenlang 
ondersteuning geboden aan de betreffende cliënt en willen tot dit tot het laatste moment 
blijven doen. Het inzetten van vrijwilligers doen zij daarom liever niet, aldus de 
deelnemers. Medewerkers van een team zijn vaak bereid om extra uren te draaien om de 
meer intensieve zorg die in de terminale fase vereist is te kunnen bieden. Wel worden in 
een aantal organisaties vrijwilligers ingezet voor het organiseren van een kerkdienst voor 
cliënten die overleden zijn.  
                                                      
6 Deze vraag is niet aan cliëntenraden voorgelegd. 

34 Zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking, NIVEL 2006 



Toch begint men te beseffen dat met name voor cliënten die ambulante ondersteuning 
krijgen in de woonsituatie de inzet van vrijwilligers een belangrijke ondersteuning kan 
zijn bij het bieden van zorg rondom het levenseinde. Deze cliënten krijgen geen 24-uurs 
zorg en familie heeft ook niet altijd de mogelijkheid om de terminale persoon 
(bijvoorbeeld gedurende de nacht) te ondersteunen. 
 
Advies vragen binnen of buiten de organisatie 
In de meeste organisaties (89%) worden deskundigen binnen de eigen organisatie 
gevraagd om consultatie ten aanzien van de zorgverlening rondom het levenseinde7. Ook 
vraagt een meerderheid van de organisaties advies aan andere 
gezondheidszorginstellingen en/of ondersteunende organisaties over zorg rondom het 
levenseinde van cliënten met een verstandelijke beperking.  
Leidinggevenden geven aan dat hun organisatie met name advies vraagt aan huisartsen, 
medisch specialisten, de thuiszorg en aan pastoraal medewerkers (die niet aan de 
organisatie verbonden zijn). Artsen geven aan daarnaast ook advies te vragen aan 
palliatieteams van de Integrale Kankerentra, verpleeghuizen en netwerken palliatieve 
zorg. 
 
In de focusgroepen is het vragen om advies aan andere organisaties niet of nauwelijks 
aan de orde geweest. Als het wel aan de orde kwam gaf men aan met name advies te 
vragen aan deskundigen en of collega's binnen de eigen organisatie en aan medisch 
specialisten. 
 
 

3.8 Kwaliteit van zorg 
 
Aan leidinggevenden, artsen voor verstandelijk gehandicapten en cliëntenraden werd 
gevraagd een oordeel te geven over de kwaliteit van zorg binnen hun organisatie. Over 
het algemeen is men van mening dat de kwaliteit van zorg goed is (zie figuur 3.4). Soms 
vindt men de kwaliteit van zorg zeer goed, soms voldoende.  

                                                      
7 Deze vraag is niet aan cliëntenraden voorgelegd. 
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Figuur 3.4 De kwaliteit van zorg rondom het levenseinde geboden door de 
 organisatie volgens cliënten/familieraden (n=36), leidinggevenden (n=70) 
 en artsen voor verstandelijk gehandicapten (n=56). 

Daarnaast is leidinggevenden, artsen voor verstandelijk gehandicapten en cliëntenraden 
gevraagd of het in hun organisatie wel eens voorkwam dat de kwaliteit van zorg rondom 
het levenseinde niet goed was. De meeste leidinggevenden, artsen en 
cliënten/familieraden zijn van mening dat het nauwelijks of geheel niet voorkomt dat de 
kwaliteit van zorg niet goed is (niet in figuur). Echter een aantal artsen voor verstandelijk 
gehandicapten (37,5%) geeft aan dat soms de kwaliteit van zorg niet goed is.  
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3.9 Samenvatting 
 
De in dit hoofdstuk beschreven onderwerpen geven een beeld van de huidige 
zorgverlening rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking.  
Gemiddeld overlijden in de organisaties die betrokken waren bij dit onderzoek vier 
cliënten met een verstandelijke beperking per jaar na een ziekbed en krijgen die 
organisaties gemiddeld twee keer te maken met een cliënt die plotseling overlijdt. De 
meeste cliënten sterven op een leeftijd van 50 jaar of ouder. Er zijn zover de onderzoekers 
van dit project weten geen landelijke gegevens uit ander onderzoek of databases 
beschikbaar over het aantal mensen met een verstandelijke beperking dat jaarlijks 
overlijdt. 
Er worden nauwelijks vrijwilligers ingezet bij terminale mensen met een verstandelijke 
beperking. Dit is opvallend, omdat in andere sectoren veelvuldig gebruik wordt gemaakt 
van vrijwilligers gedurende de terminale fase (VTZ, 2005). Begeleiders lijken te vinden 
dat het hun taak is om de zorg af te maken; de meesten kennen de terminale cliënt vaak al 
jaren. 
In de organisaties wordt met name aandacht besteed aan de lichamelijke zorg aan de 
cliënt, vaker ondersteuning geboden gedurende de nacht, technische instrumentale zorg 
geboden en de nodigde zorg of lichamelijke problemen met de cliënt besproken. Minder 
frequent wordt aandacht besteed aan complementaire zorg of zingevingvragen van de 
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cliënt. Uit het onderzoek van De Veer e.a., (2004) blijkt echter dat in de verstandelijk 
gehandicaptensector relatief vaak complementaire zorg wordt verleend in vergelijking 
met in andere sectoren.  
Directe naasten van terminale cliënten worden met name ondersteund bij het regelen van 
praktische zaken (ook na het overlijden van de cliënt), beslissingen rondom het 
levenseinde en het omgaan met het naderende overlijden en afscheid nemen van de cliënt. 
In het onderzoek van De Veer e.a. (2004) wordt minder vaak ondersteuning geboden aan 
directe naasten van mensen met een verstandelijke beperking dan uit dit onderzoek naar 
voren is gekomen. De onderzoekers van het in dit rapport beschreven onderzoek hebben 
hiervoor geen verklaring kunnen vinden. 
Meestal wordt specifieke ondersteuning geboden aan medewerkers die zorg verlenen 
rondom het levenseinde. Teamoverleg, individuele gesprekken tussen leidinggevenden en 
medewerkers, bijscholing en klinische les zijn voorbeelden hiervan. 
Vaak worden deskundigen binnen de eigen organisatie om advies gevraagd over de zorg 
rondom het levenseinde, maar minder vaak worden deskundigen buiten de eigen 
organisatie benaderd voor advies. Extern advies wordt voornamelijk gevraagd aan 
(reguliere) huisartsen,  medisch specialisten, de thuiszorg en (reguliere) pastoraal 
medewerkers. Opvallend is dat, in tegenstelling tot organisaties in andere sectoren, 
weinig advies wordt gevraagd aan vertegenwoordigers van netwerken en consultatieteams 
op het terrein van palliatieve zorg. 
Een protocol, richtlijn, handleiding of checklist over hoe te handelen na het overlijden 
van een cliënt en lees- en studiemateriaal over het bieden van zorg rondom het 
levenseinde is meestal wel in de organisatie aanwezig. Het ontbreekt in de meeste 
organisaties aan een protocol, richtlijn, handleiding of checklist over hoe te handelen bij 
het bieden van zorg rondom het levenseinde aan cliënten uit een andere cultuur en een 
meetinstrument voor het meten van kwaliteit van zorg. 
In andere sectoren zijn er wel instrumenten op dit terrein ontwikkeld. Zo heeft de 
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) een handreiking ontwikkeld voor 
de palliatieve zorg in de laatste levensfase vanuit patiënten/consumenten-perspectief 
(Werkgroep Visie Palliatieve Zorg, 2004).  
Directe naasten van cliënten worden voldoende betrokken in de zorg rondom het 
levenseinde van de betreffende persoon met de verstandelijke beperking. Cliënten zelf 
worden echter niet altijd voldoende betrokken bij de zorg rondom het levenseinde, aldus 
leidinggevenden, cliëntenraden en artsen voor verstandelijk gehandicapten. 
Over het algemeen is men van mening dat de kwaliteit van zorg rondom het levenseinde 
goed is.  
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4 Knelpunten in de zorg rondom het levenseinde 
 
 
 
 
 
 
Aan leidinggevenden, cliënten/familieraden en artsen voor verstandelijk gehandicapten 
werd gevraagd of zij in hun organisatie knelpunten bemerken in het bieden van zorg 
rondom het levenseinde van cliënten met een verstandelijke beperking. De resultaten zijn 
in dit hoofdstuk weergegeven. De via de schriftelijke vragenlijst geïnventariseerde 
knelpunten worden toegelicht en aangevuld met informatie uit de focusgroepen (cursief).  
 
 

4.1 Knelpunten  
 
Hoewel men over het algemeen tevreden is over de kwaliteit van zorg rondom het 
levenseinde ervaart toch de meerderheid van de artsen voor verstandelijk gehandicapten 
(63,8%) en leidinggevenden (49,3%) en ruim een derde van de cliëntenraden knelpunten 
in de zorg rondom het levenseinde. 
In bijlage 2 wordt per aspect van zorg rondom het levenseinde vermeld welk percentage 
artsen voor verstandelijk gehandicapten, cliëntenraden en leidinggevenden dit aspect als 
een knelpunt ervaart.  
In deze paragraaf worden de aspecten van zorg rondom het levenseinde besproken die 
door minimaal 40% van de artsen voor verstandelijk gehandicapten, cliënten/familieraden 
óf leidinggevenden als knelpunt ervaren wordt. Hierbij moet worden opgemerkt dat het 
gaat om relatief kleine aantallen respondenten, namelijk die respondenten die knelpunten 
ervaren in de zorg rondom het levenseinde. 
 
Tabel 4.1 Door cliënten/familieraden (n=17), leidinggevenden (n=39) en artsen voor 
 verstandelijk gehandicapten (n=38) ervaren knelpunten in de zorg rondom 
 het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking. 
 Leidinggevende AVG Cliëntenraad
onvoldoende tijd individuele cliënt  56% 42% 47% 
psychische overbelasting personeel  41% 42% 35% 
verplaatsing cliënt uit vertrouwde woonomgeving 39% 32% 41% 
knelpunten kamer cliënt 44% 34% 41% 
lichamelijke belasting personeel  31% 39% 41% 
flexibele inzet (extra) personeel niet mogelijk 31% 48% 53% 
ontbreken visie instelling zorg rondom levenseinde  21% 32% 53% 
aparte ruimte voor ontvangst van familie afwezig  36% 21% 71% 
knelpunt tijdig signaleren registreren van pijn  31% 50% 18% 
onvoldoende tijd ondersteuning directe naasten  31% 18% 41% 
knelpunt vaststellen intensiteit andere symptomen dan pijn 18% 42% 12% 
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Leidinggevenden noemen de beperkte tijd voor de individuele cliënt, knelpunten in de 
kamer van de cliënt en de psychische overbelasting voor personeel het meest vaak als 
knelpunt. 
Artsen noemen deze knelpunten ook, maar vaker ervaren zij het tijdig signaleren en 
registreren van pijn en het ontbreken van de mogelijkheid om flexibel extra personeel in 
te zetten als knelpunt. Ook het vaststellen van de intensiteit van andere symptomen dan 
pijn verloopt volgens hen niet probleemloos.  
De afwezigheid van een aparte ruimte voor familie van de terminale cliënt ervaren 
cliënten/familieraden het meest vaak als knelpunt. Net als de artsen zien zij ook 
problemen bij flexibel inzetten van (extra) personeel en de beperkte tijd voor de 
individuele cliënt. Het ontbreken van een aparte visie voor de zorg rondom het 
levenseinde in een organisatie vaker door cliënten/familieraden als knelpunt genoemd. 
 
Toelichting knelpunten 
In de onderstaande alinea's worden bovengenoemde knelpunten kort toegelicht met 
informatie uit de focusgroepen. 
 
Onvoldoende tijd individuele cliënt  
In de terminale fase hebben cliënten intensieve ondersteuning nodig. De lichamelijke 
verzorging van de cliënt wordt bijvoorbeeld door twee begeleiders uitgevoerd in plaats 
van door één begeleider. Daarnaast is het zowel voor de cliënt als voor de begeleiders 
prettig dat er continu iemand bij de cliënt kan zijn; vooral als de cliënt angstig is. 
Voldoende personele bezetting is volgens de deelnemers een voorwaarde om voldoende 
aandacht te kunnen geven aan de individuele cliënt. 
Doordat de terminale cliënt veel aandacht en zorg nodig heeft, is het voor medewerkers 
niet altijd even gemakkelijk om de aandacht goed te verdelen over alle cliënten. "Je wilt 
er zijn voor de cliënt in zijn laatste levensfase, maar je wilt ook de andere cliënten niet 
tekort doen". "Je zou medebewoners intensiever bij de terminale fase van de cliënt willen 
betrekken dan nu gebeurt" aldus een deelnemer. 
 
Psychische/ lichamelijke overbelasting personeel  
Begeleiders zorgen soms al zo lang voor een cliënt dat zij ook graag samen de zorg voor 
die betreffende cliënt 'willen afmaken'. Dit betekent echter dat teamleden vaker onbetaald 
overwerken. Een team kan hierdoor in de problemen komen als teamleden te vroeg 
beginnen met waken en/of het stervensproces langer duurt dan men in eerste instantie 
dacht. "Dan breken de nachtdiensten op en dan is op een gegeven moment de rek uit een 
team". 
Als een medewerker nog nooit een overlijden heeft meegemaakt, dan kan het behoorlijk 
angstig zijn als hij voor het eerst wordt geconfronteerd met een overlijden. Maar 
andersom kan het ook emoties oproepen als iemand uit de eigen omgeving recent is 
overleden en de medewerker op het werk opnieuw met een overlijden te maken krijgt. 
Daarnaast kan het voor begeleiders zwaar zijn dat het begeleiden van de andere 
bewoners gewoon doorgaat, terwijl er net iemand is overleden. Zo vertelde een 
deelnemer: “Je moet je soms als personeel echt in tweeën kunnen splitsen. Bijvoorbeeld 
een bewoner gaat dood en de volgende dag is er iemand jarig en sta je lang zal ze leven 
te zingen aan zijn bed. Dit vergt emotioneel veel van begeleiders. 
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Voor begeleiders is het ook emotioneel belastend  als na een overlijden het bed van de 
overleden cliënt relatief snel ‘gevuld’ moet worden. Het team is nog het overlijden van de 
andere bewoner aan het verwerken en ‘op adem aan het komen’ van de zorgintensieve 
periode die met het overlijden van de bewoner gepaard ging. "We hebben het wel eens 
gehad dat in een week een kindje kwam te overlijden en dat vanuit het logeerhuis werd 
gebeld of er een logeerkind op dat plaatsje kon komen, terwijl het kindje nog niet eens 
begraven was. Toen heb ik een paar keer ruzie om gehad zo van: we zijn geen robots, dat 
kan niet”. 
 
Verplaatsing van de cliënt uit zijn vertrouwde omgeving  
Voor mensen met een verstandelijke beperking is het (net als voor mensen zonder 
verstandelijke beperking) belangrijk dat ze in hun laatste levensfase in hun eigen 
vertrouwde omgeving kunnen blijven, aldus de deelnemers. Doorgaans verhuizen 
intramurale cliënten die ouder worden al in een eerdere fase naar een huis waar het 
rustiger is en waar meerdere oudere mensen wonen. Op deze manier wordt getracht te 
voorkomen dat een cliënt op het laatste moment in zijn leven moet verhuizen.Toch komt 
het volgens de deelnemers regelmatig voor dat een terminale cliënt moet verhuizen. 
Bijvoorbeeld omdat het team niet de capaciteiten heeft om terminale cliënten te 
begeleiden of er op de betreffende woning onvoldoende bezetting is, aldus enkele 
deelnemers. Soms moet een cliënt naar een ziekenhuis, omdat specialistische 
verpleegkundige zorg noodzakelijk is. Het ondersteunen van terminale cliënten die semi-
muraal wonen is problematisch, omdat er per week slechts enkele uren begeleiding is 
gebudgetteerd. Deze terminale cliënten verhuizen naar een intramurale woonvoorziening, 
maar dit tot het laatste moment uitgesteld; het team is geneigd om de cliënt lang (soms te 
lang?) in de eigen woning te laten wonen, aldus enkele deelnemers. 
 
Knelpunten kamer cliënt  
De kamers van cliënten, met name cliënten die intramuraal wonen, zijn klein. Dit levert 
problemen op bij de lichamelijke verzorging van de cliënt, bijvoorbeeld als begeleiders 
gebruik willen maken van tilliften. Door middel van het schuiven van meubelen en 
verplaatsen van een cliënt naar een ruimere kamer wordt dit probleem zo ver mogelijk 
opgelost. Dit vraagt echter creativiteit van het personeel en flexibiliteit van 
medebewoners, die soms naar een andere kamer moeten verhuizen. In oude intramurale 
woningen wordt het bed van de terminale cliënt wel eens in de huiskamer gezet, omdat 
het niet mogelijk is om de cliënt op zijn kamer de verzorging en begeleiding te bieden die 
hij nodig heeft, aldus enkele deelnemers. Soms is het noodzakelijk dat vanwege de 
knelpunten in zijn kamer de cliënt naar een andere woonvoorziening moet verhuizen. 
 
Flexibele inzet (extra) personeel niet mogelijk  
De zorg rondom het levenseinde is zeer intensief. Het zou volgens deelnemers goed zijn 
als er de mogelijkheid is om extra personeel in te zetten; zowel overdag als ‘s nachts. Met 
name als de terminale fase lang duurt, merk je dat het team het zwaar krijgt en extra 
ondersteuning wenselijk is. Niet alleen om extra aandacht te kunnen geven aan de 
terminale cliënt, maar ook om medebewoners aandacht te kunnen geven. Want ook 
medebewoners hebben extra aandacht nodig als een cliënt, met wie zij vaak al jaren 
samenwonen ernstig ziek is. Tot slot is er in de terminale fase van de cliënt intensiever 
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contact met familie en wordt er vaker mulit-disciplinair overlegd. Deze activiteiten 
vragen een extra tijdinvestering en dus zou extra personeel gewenst zijn. Die extra 
ondersteuning zou volgens deelnemers geboden moeten worden door medewerkers die 
ervaring hebben met zorg rondom het levenseinde en met verpleegkundige zorg. 
 
Ontbreken visie instelling zorg rondom levenseinde  
Aangegeven is dat een specifiek beleid in de eigen organisatie ten aanzien van terminale 
zorg vaak ontbreekt. Op sommige punten mist men een duidelijke visie of beleid. 
Bijvoorbeeld bij het aangeven van grenzen aan directe naasten aan de ondersteuning die 
hen geboden wordt na het overlijden van hun familielid. Of op momenten dat 
ondersteuning aan medewerkers (door bijvoorbeeld de inzet van extra personeel of het 
verlenen van nazorg) gewenst is maar niet wordt geboden.  
 
Aparte ruimte voor ontvangst familie afwezig  
In de woningen in intramurale voorzieningen zijn nagenoeg geen aparte ruimtes om 
familieleden van terminale cliënten te ontvangen. Familieleden krijgen hierdoor niet de 
mogelijkheid om in privacy met elkaar afscheid te nemen van de cliënt. De kamer van de 
cliënt zelf is vaak te klein om familieleden te ontvangen. In de nieuw gebouwde woningen 
is meer ruimte, ook voor familie, waardoor er meer privacy kan worden geboden. 
Deelnemers ervaren dit als een positieve verandering. 
 
Knelpunt tijdig signaleren registreren van pijn  
Het is moeilijk om goed in te kunnen schatten of iemand pijn heeft, aldus enkele 
deelnemers. Hoewel er reeds meerdere instrumenten ontwikkeld zijn om pijn te kunnen 
meten, kennen  de deelnemers geen enkel instrument dat voldoet en goed toepasbaar is 
(zie ook hoofdstuk 3: instrumenten voor het meten van pijn).  
Een verpleegkundige achtergrond kan helpen om in te schatten of iemand pijn ervaart of 
niet. Bijvoorbeeld als iemand kanker heeft, dan weet de verpleegkundige dat die persoon 
hoogstwaarschijnlijk wel pijn zal hebben. Er werken echter volgens deelnemers te weinig 
verpleegkundigen in teams die zorg bieden rondom het levenseinde van mensen met een 
verstandelijke beperking.  
Als de begeleiders signaleren dat een cliënt pijn heeft zijn ze vervolgens afhankelijk van 
de arts of deze hen ondersteunt in hun observatie. Het kan voor begeleiders heel 
frustrerend zijn als de arts een andere mening heeft dan de begeleiders en geen 
pijnmedicatie geeft. Deelnemers zijn van mening dat begeleiders de cliënt het beste 
kennen en veel tijd met de cliënt doorbrengen en dat de arts dan ook in principe het 
advies van de begeleiding moet overnemen. Echter ook begeleiders onderling kunnen van 
mening verschillen of een cliënt pijn heeft of niet: het interpreteren van signalen die met 
pijn te maken kunnen hebben is zeer subjectief, aldus de deelnemers. 
 
Onvoldoende tijd ondersteuning directe naasten  
Zoals eerder vermeld is het per familie verschillend in welke mate en op welke manier zij 
ondersteuning wenst. Maar over het algemeen is het contact met familie intensiever dan 
voordat de cliënt ernstig ziek werd. Vaker wordt overlegd welke zorg voor de cliënt 
gewenst is en wordt via gesprekken ondersteuning geboden bij het verwerken van het 
(aankomend) verlies van het familielid. Deze extra contacten met familieleden kosten veel 
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tijd. Bovendien willen begeleiders naast de geplande gesprekken ook voor familieleden  
klaarstaan als zij spontaan langskomen en behoefte hebben aan een gesprek. Vaak 
hebben begeleiders het gevoel dat zij niet voldoende aandacht kunnen geven aan familie. 
 
Knelpunt vaststellen andere symptomen dan pijn 
Hierover is in de focusgroepen nauwelijks gesproken: het lijkt minder bij zorgverleners te 
leven. Opmerkingen die gemaakt zijn kwamen overeen met de knelpunten die genoemd 
zijn bij het signaleren en registreren van pijn.  
 
 

4.2 Aanvullende knelpunten uit focusgroepen 
 
In de focusgroepen zijn ook nog andere volgens de deelnemers belangrijke knelpunten 
genoemd , namelijk: communiceren over het naderende einde, ontbreken coördinator, 
nazorg aan medewerkers, onvoldoende verpleegkundig personeel, meningsverschil 
familie, nazorg aan familie en samenwerking reguliere zorgverleners. 
 
Communiceren cliënt over het naderende einde  
Het is niet altijd eenvoudig om over de dood te praten, maar het is wel noodzakelijk dat 
begeleiders dit kunnen, aldus de deelnemers. Echter in de praktijk gaan sommige (met 
name jongere) begeleiders het communiceren over de dood uit de weg, bijvoorbeeld  
omdat de dood hen beangstigt. Bij het verlenen van zorg rondom het levenseinde is het 
belangrijk dat de begeleider zelfkennis heeft. Een deelnemer vertelde: “Je moet uitgaan 
van je eigen gevoelens en kennis van jezelf. Wie ben ik, wie is de cliënt. Als je in een jong 
team werkt, dan merk je dat die lijn van zich zelf kennen nog dun is, waardoor het 
ondersteunen van de cliënt in zijn laatste levensfase ook moeilijker is. Als je jezelf kent 
kan je ook iets geven. Als je jezelf nog moet ontdekken is dat vaak lastiger”. 
Daarnaast is het vaak moeilijk om in te schatten wat een cliënt begrijpt. Specifiek 
ontwikkelde materialen kunnen worden ingezet bij het communiceren met de cliënt over 
de dood. Echter vaak is meer creativiteit vereist; de cliënt is afhankelijk van de 
creativiteit van de begeleider of deze een passende manier vindt om met hem te praten 
over de dood, maar ook wát hem precies wordt verteld. De cliënt wordt niet altijd 
geïnformeerd over zijn diagnose, bijvoorbeeld omdat men inschat dat een cliënt zeer 
angstig wordt als hij weet dat hij dood gaat en dit niet ten goede komt van zijn welzijn. 
Op welke informatie een cliënt recht heeft en welke informatie hem omwille zijn 
verstandelijke beperking beter onthouden blijft, blijft lastig om te bepalen. 
 
Ontbreken coördinator  
Zowel voor de familie van de terminale cliënt als voor betrokken zorgverleners is het van 
belang dat er een persoon is die de zorg rondom het levenseinde coördineert en 
aanspreekpunt is voor alle betrokkenen. In de focusgroepen werd benadrukt dat het 
aanwijzen van een coördinator met name voor een goede samenwerking met reguliere 
zorgverleners van  belang is. Als een (reguliere) arts bijvoorbeeld informatie wenst over 
een cliënt, dan moet dat bij voorkeur via de coördinator gaan. En als de coördinator 
bijvoorbeeld geen dienst heeft als de cliënt naar de huisarts gaat, dan zorgt de 
coördinator er bij voorkeur voor dat hij een brief of mail heeft geschreven aan de arts 
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met benodigde informatie, aldus enkele deelnemers. Volgens deelnemers wordt er in de 
praktijk lang niet altijd een coördinator aangewezen wat leidt tot misverstanden en 
ergernis. 
 
Meningsverschil met familie 
Een ander knelpunt wordt ervaren als er geen goed contact is met familie of als er sprake 
is van een meningsverschil. “Als contacten met de familie niet goed zijn, dan zal de 
zorgcoördinator meer moeite moeten doen om alles in goede banen te leiden. Dit kost 
veel tijd, maar in het belang van de cliënt wordt hier veel aandacht aan besteed”. Het 
formeel maken van de gesprekken is een belangrijk terugkerend onderwerp bij aspecten 
in de zorg rondom het levenseinde waarin betrokken partijen verschillen van mening. Dat 
betekent onder andere dat gemaakte afspraken op papier worden vastgelegd. Tijd is 
hierbij een belangrijke voorwaarde, want in gesprek gaan met elkaar kost tijd. 
 
Nazorg aan medewerkers: vaak ad hoc   
Zoals vermeld in hoofdstuk 3 is het bieden van nazorg aan medewerkers van groot 
belang. Echter: het bieden van nazorg is vaak niet ingebed in de organisatie en daarmee 
afhankelijk van een leidinggevende die het belang van nazorg erkent, aldus de 
deelnemers. Hoewel dit knelpunt niet voldoende uit de bus kwam in de schriftelijke 
enquête wordt het hier toch genoemd omdat het door de deelnemers aan de 
focusgroepen uitgebreid aan de orde is gesteld. Meer informatie over dit knelpunt kunt u 
lezen in paragraaf 3.7. 
 
Onvoldoende verpleegkundig personeel  
Het is van belang dat er voldoende medewerkers met een verpleegkundige achtergrond 
deel uitmaken van een team dat zorg biedt rondom het levenseinde, aldus de deelnemers. 
Dit verpleegkundig inzicht is nodig om lichamelijke ongemakken en symptomen (tijdig) te 
kunnen signaleren en bestrijden.  
Opgemerkt wordt dat het voorkomt dat de reguliere huisarts (agogisch opgeleide) 
begeleiders de bevoegdheid geeft om verpleeg-technische handelingen te verrichten. 
Begeleiders blijven echter zelf verantwoordelijk voor de handelingen die zij verrichten en 
voor het naleven van de wet BIG, zo wordt opgemerkt. Enkele deelnemers zijn van 
mening dat er in hun team te weinig verpleegkundige kennis aanwezig is. Als er te weinig 
verpleegkundigen deel uitmaken van een team kan dit als belastend worden ervaren door 
de enkele verpleegkundigen in het team, omdat de medische zorg volledig op hun 
schouders rust. 
 
Nazorg aan familie: waar leg je de grens?  
Sommige familieleden doen nog lang na het overlijden van hun familielid een beroep op 
begeleiding.  
Zo vertelde een deelnemer dat een familielid de begeleiding had verweten de verjaardag 
van de cliënt te zijn vergeten, terwijl die cliënt al meer dan een jaar geleden was 
overleden. Een andere deelnemer vertelde: “Een ouder komt twee jaar na overlijden van 
een kindje nog steeds regelmatig een hele ochtend op de groep en verwacht dat je tijd 
voor haar hebt. Begeleiders moeten dit zelf afsluiten met de ouder. Je moet grenzen 
aangeven, maar soms voel je je zelf hard”. 
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Bij deze familieleden is het volgens deelnemers belangrijk om grenzen aan te geven en 
hen door te verwijzen naar andere hulpverleners, maar dat vinden begeleiders niet altijd 
gemakkelijk. Met name omdat vanuit de organisatie geen specifiek beleid en of richtlijnen 
zijn ontwikkeld voor het verlenen van nazorg aan familieleden.  
 
Knelpunt samenwerking reguliere zorgverleners (medisch specialisten, thuiszorg, 
huisarts) 
Intramurale - maar vooral semimurale instellingen werken samen met reguliere 
zorgverleners zoals bijvoorbeeld de thuiszorg, wijkverpleging, de huisarts en de medisch 
specialist. Deelnemers merken op dat deze zorgverleners weinig tot geen ervaring 
hebben met het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking. En als ze al 
ervaring hebben, dan nog kennen ze  de persoon om wie het gaat en zijn manier van 
communiceren niet. Bijvoorbeeld een medisch specialist wilde een patiënt niet 
behandelen omdat hij van mening was dat de patiënt niet goed begreep wat hem te 
wachten zou staan. Terwijl een behandeling ten goede zou komen van de kwaliteit van 
leven van de patiënt. Volgens de deelnemers zou er een mentaliteitsverandering bij 
reguliere zorgverleners moeten optreden, waarin zij begeleiders raadplegen als 
belangrijke informatieverstrekkers over de gezondheid en het welzijn van de cliënt. 
Volgens enkele deelnemers besteden medisch specialisten te weinig aandacht aan ouders, 
die juist veel behoefte hebben om met de medisch specialist te praten hoe het gaat. 
Ouders voelen zich hierdoor niet serieus genomen. "Vaak is de AVG-arts een 
tussenschakel om eerst nog eventjes die medisch specialist te pakken te krijgen voordat 
ouders naar het spreekuur komen om hem te overtuigen aandacht te besteden aan de 
ouders", aldus een deelnemer. 
 
Reguliere zorgverleners zijn minder goed bereikbaar dan zorgverleners die verbonden 
zijn aan een intramurale woonvoorziening, aldus enkele deelnemers.  Zo merkte een 
deelnemer aan het groepsgesprek op: "Bij de GVT's merk je dat de huisartsen niet altijd 
tijd hebben voor deze specifieke zorg. Bij intramuraal is dat veel makkelijker omdat de 
arts altijd bereikbaar is en zo niet dan is altijd een gedragsdeskundige te bereiken. Deze 
ondersteunende diensten kunnen ook alle dossiers raadplegen als dat nodig is. Ze zijn dus 
altijd oproepbaar, bijvoorbeeld ook als een locatiehoofd er gewoon even over wilt praten 
of dingen nog eens na wil checken. Dat is intramuraal wel makkelijker te organiseren 
dan semi-muraal". 
“Vaak heb je als begeleiders het gevoel dat je achter de feiten aan loopt, dat je eigenlijk 
steeds te laat bent. Eer je een medisch specialist zover hebt dat je met hem in gesprek 
bent, dan ben je al weer zo’n tijd verder, het is een gevecht om met een medisch 
specialist in gesprek te komen, terwijl er eigenlijk op korte termijn iets zou moeten 
gebeuren”.  
Communicatie is essentieel voor een goede samenwerking en voor het realiseren van 
optimale zorg rondom het levenseinde. 
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4.3 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk zijn door artsen voor verstandelijk gehandicapten, familie/cliëntenraden 
en leidinggevenden ervaren knelpunten met zorg rondom het levenseinde beschreven. 
Over het algemeen is men van mening dat de kwaliteit van zorg rondom het levenseinde 
goed is. Toch ervaren met name artsen en leidinggevenden maar ook 
familie/cliëntenraden knelpunten in de zorg rondom het levenseinde. De meest frequent 
ervaren knelpunten zijn: 
 
Woonomgeving   - knelpunten kamer cliënt 
    - verplaatsing cliënt uit zijn vertrouwde woonomgeving 
    - aparte ruimte ontvangst familie afwezig  
 
Communicatie cliënt  - communiceren cliënt over het naderende einde 
 
Belasting personeel  - psychische overbelasting medewerkers 
    - lichamelijke overbelasting medewerkers 
 
Visie    - ontbreken visie instelling op zorg rondom levenseinde 
    - nazorg aan medewerkers: vaak ad hoc   
 
Inzet personeel   - flexibele inzet (extra) personeel onmogelijk 
    - onvoldoende verpleegkundig personeel    
    - onvoldoende tijd individuele cliënt 
 
Ondersteuning directe naaste(n) - nazorg aan familie: waar leg je de grens?  
    - onvoldoende tijd ondersteuning directe naaste(n) 
    - meningsverschil met familie 
 
Deskundigheid   - knelpunt tijdig signaleren registreren van pijn   

- knelpunt vaststellen intensiteit andere symptomen dan 
pijn 

 
Samenwerking   - ontbreken coördinator  
    - knelpunt samenwerking reguliere zorgverleners 
 
In Nederland is weinig onderzoek gedaan naar knelpunten in de zorg rondom het 
levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking. 
Bosch en anderen (2005) hebben in een kwalitatief onderzoek in de provincie Overijssel 
ook de meeste van de voornoemde knelpunten gesignaleerd. Zo hebben zij bijvoorbeeld 
ook knelpunten gevonden met betrekking tot de kamer van de persoon met de 
verstandelijke beperking, verplaatsing van de persoon uit zijn vertrouwde 
woonomgeving, knelpunten in de communicatie over de naderende dood, de inzet van 
personeel en het tijdig signaleren en registreren van pijn.   
Tuffrey-Wijne (2005) wijst in onderzoek in Engeland ook op problemen in de 
communicatie met mensen met een verstandelijke beperking over de dood. Volgens haar 
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wordt cliënten vaak niet alles verteld vanuit een goedbedoelde beschermende gedachte, 
terwijl dit de cliënt juist erg eenzaam kan maken. Volgens haar ontbreekt het verder aan 
kennis over de interpretatie van symptoomsignalen, toestemming voor behandelingen en 
psychosociale begeleiding. 
Daarnaast benoemt Tyffrey-Wijne de complicaties die kunnen optreden als verschillende 
partijen (familie, begeleiders, cliënt) het niet met elkaar eens zijn. 
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5 Wensen voor verbetering van zorg rondom het 
levenseinde  
 
 
 
 
 
 
In de schriftelijke enquête is geïnventariseerd welke instrumenten, beleidsactiviteiten en 
onderzoek gewenst zijn voor het verbeteren van de zorg rondom het levenseinde van 
mensen met een verstandelijke beperking. Hiertoe is informatie verzameld over gewenste 
protocollen, richtlijnen en instrumenten, de inzet van vrijwilligers, samenwerking met 
deskundigen, bijscholingswensen en wensen op het gebied van onderzoek.  
 
 

5.1 Wensen of verbeteringen genoemd in de schriftelijke enquête  
 
Gewenste protocollen/richtlijnen/instrumenten  
Artsen voor verstandelijk gehandicapten en leidinggevenden hebben aangegeven welke 
instrumenten (protocol, checklist, handleiding, richtlijn of meetinstrument) niet in hun 
organisatie aanwezig zijn, terwijl zij dat wel graag zouden willen1. De resultaten zijn 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 5.1  Instrumenten die volgens leidinggevenden (n=73) en artsen voor 
 verstandelijk gehandicapten (n=58) niet in hun organisatie aanwezig zijn, 
 terwijl dat volgens hen wel wenselijk is. 
 Leidinggevende AVG 
Instrument voor het meten kwaliteit van zorg rondom het levenseinde 67% 57% 
Hoe te handelen bij cliënten uit andere culturen 44% 45% 
Meetinstrumenten (bijv pijn-evaluatieformulier of symptoomlijsten) 48% 36% 
Specifiek materiaal communicatie cliënt over naderend overlijden 27% 48% 
Richtlijn palliatieve sedatie  23% 47% 
Hoe te handelen bij symptomen in terminale fase    
(bijv pijn, onrust, vermoeidheid, obstipatie, weigeren eten en drinken) 34% 47% 
Wensen cliënt: hoe te handelen volgens de wensen van de cliënt  14% 40%  
Hoe te handelen bij medische beslissingen rond levenseinde 23% 28%  
 
Zowel artsen voor verstandelijk gehandicapten als leidinggevenden zouden een 
meetinstrument wensen voor het meten van de kwaliteit van zorg en een protocol of 
richtlijn hoe te handelen bij cliënten uit een andere dan de Nederlandse cultuur.  
Leidinggevenden wensen daarnaast meetinstrumenten zoals bijvoorbeeld pijn- en 
symptoomlijsten. Artsen voor verstandelijk gehandicapten wensen onder andere meer 
ondersteunend materiaal voor het communiceren met de cliënt over het naderend 
overlijden en richtlijnen voor palliatieve sedatie. 

                                                      
1 Deze vraag is niet aan cliëntenraden voorgelegd. 
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Inzet vrijwilligers  
In de zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking wordt 
weinig tot nauwelijks gebruik gemaakt van vrijwilligers. We vroegen artsen voor 
verstandelijk gehandicapten, leidinggevenden en cliënten/familieraden wat zij vonden van 
de mate waarin vrijwilligers worden ingezet in de zorg rondom het levenseinde. Met 
name leidinggevenden (33%) en artsen voor verstandelijk gehandicapten (22%) geven 
aan dat zij vaker vrijwilligers in zouden willen zetten in de zorg rondom het levenseinde. 
Cliëntenraden geven vaak aan dat zij dit niet weten (50%). 
 
Consultatie van deskundigen 
Bijna een kwart van leidinggevenden (22%) zou graag deskundigen van buiten de eigen 
organisatie willen consulteren over zorg rondom het levenseinde. Bij artsen voor 
verstandelijk gehandicapten bestaat deze behoefte nagenoeg niet2; zij doen dit al (zie ook 
hoofdstuk 3).  
Meer consultatie met deskundigen binnen de organisatie zelf is volgens artsen voor 
verstandelijk gehandicapten en leidinggevenden niet nodig; respectievelijk 7% en 8% zou 
graag vaker deskundigen binnen de organisatie waarin zij werkzaam zijn willen 
consulteren. 
 
Wens voor bijscholing  
Bijscholing van medewerkers zou een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van zorg 
rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking. In Tabel 5.2 zijn 
de onderwerpen of vaardigheden die verband houden met zorg rondom het levenseinde 
genoemd waar meer dan 30% van de artsen of leidinggevenden vindt dat bijscholing 
gewenst zou zijn2:  
 
Tabel 5.2  Onderwerpen of vaardigheden waarover in de organisatie van 
 leidinggevenden (n=73) of artsen voor verstandelijk gehandicapten (n=56) 
 bijscholing voor medewerkers gewenst zou zijn. 
 Leidinggevende AVG 
Kwaliteitsaspecten meten zorg rondom levenseinde 59% 47% 
Tijdig registreren en meten van pijn 48% 63% 
Omgang medewerkers overlijden en rouw 49% 27% 
Pijnbestrijding  32% 18% 
Psychosociaal ondersteunen medewerkers  40% 21% 
Spreken met cliënt over overlijden 43% 27% 
Medische beslissingen rondom levenseinde*      - 43% 
Bijscholing handelen bij weigeren eten of drinken*     - 38% 
Kennis overlijden andere culturen  34% 32% 
Slecht nieuws gesprek  37%   7% 
*Deze onderwerpen voor bijscholing zijn alleen aan artsen voor verstandelijk gehandicapten voorgelegd. 
 
Bijscholing is vooral gewenst voor het meten van kwaliteitsaspecten van zorg rondom het 
levenseinde en het tijdig registreren en meten van pijn. Leidinggevenden vinden 
                                                      
2 Deze vraag is niet aan cliëntenraden voorgelegd. 
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bijscholing rondom de omgang van medewerkers met overlijden en rouw ook belangrijk. 
 

Thema's waarover nader onderzoek gewenst is 
In de schriftelijke enquête is een open vraag gesteld over welke thema's op het terrein van 
zorg rondom het levenseinde nader onderzoek gewenst is. De volgende vijf thema's 
werden door zowel leidinggevenden, artsen als cliëntenraden het meest vaak genoemd. 

- De implementatie van valide en betrouwbare instrumenten voor het meten van 
pijn en pijnbeleving. 

- De ontwikkeling en implementatie van valide en betrouwbare instrumenten om 
kwaliteit van palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking te 
meten.  

- De manier waarop er gecommuniceerd met de persoon met de verstandelijke 
beperking in zijn laatste levensfase en hoe kan dit beter kan 

- De manier waarop omgegaan zou moeten worden met wilsonbekwaamheid cliënt 
in relatie tot medische beslissingen/reanimatie-verklaringen  

- De zorgbehoeften van terminale mensen met een verstandelijke beperking uit een 
andere cultuur. 

 
Wat betreft het eerste thema, werd de wens uitgesproken om meetinstrumenten voor pijn 
te ontwikkelen en te implementeren. Echter, zoals benadrukt in de expertmeeting (zie 
hoofdstuk 6) zijn er reeds instrumenten voor het meten van pijn bij mensen met een 
verstandelijke beperking ontwikkeld. Zwakhalen e.a. (2004) hebben een literatuurstudie 
geschreven waarin zij een overzicht geven van wetenschappelijke literatuur met 
betrekking tot pijngedrag en pijnbeoordelingsinstrumenten. Daarnaast wordt in dat 
literatuuroverzicht de psychometrische kwaliteit van pijnbeoordelingsinstrumenten 
beoordeeld. Van Hastenberg-Van Dongen (2004) schreef een proefschrift over het meten 
van pijngedrag bij kinderen met een ernstige tot diepe verstandelijke beperking.   
 
In de focusgroepsgesprekken is de noodzaak van onderzoek naar specifieke thema's niet 
expliciet aan de orde gekomen. 
 
 

5.2 Samenvatting  
 
Meetinstrumenten voor het meten van de kwaliteit van zorg, richtlijnen hoe te handelen 
bij cliënten uit een andere dan de Nederlandse cultuur, meetinstrumenten zoals 
bijvoorbeeld pijnen symptoomlijsten, ondersteunend materiaal voor het communiceren 
met de cliënt over het naderend overlijden en richtlijnen voor palliatieve sedatie zijn op 
dit moment niet aanwezig in de organisaties, terwijl dit volgens leidinggevenden en 
artsen voor verstandelijk gehandicapten wel gewenst is. 
In eerder onderzoek gaven ook verpleegkundigen zelf aan dat er behoefte is aan 
richtlijnen over hoe om te gaan met terminale cliënten uit andere culturen, terwijl die nu 
ontbreken (De Veer e.a., 2004). Eveneens blijkt uit dat onderzoek dat verpleegkundigen 
zelf ook behoefte hebben aan richtlijnen over symptoombestrijding in de terminale fase.  
 
Met name leidinggevenden maar ook wel artsen voor verstandelijk gehandicapten geven 
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in dit onderzoek aan dat zij vaker vrijwilligers in zouden willen zetten in de zorg rondom 
het levenseinde dan nu het geval is.  
De meeste artsen consulteren externe deskundigen op het terrein van zorg rondom het 
levenseinde. Bijna een kwart van de leidinggevenden doet dit niet, terwijl ze dat wel 
graag zou willen. 
 
Bijscholing is vooral gewenst voor het meten van kwaliteitsaspecten van zorg rondom het 
levenseinde en het tijdig registreren en meten van pijn. Leidinggevenden vinden 
bijscholing rondom de omgang van medewerkers met overlijden en rouw ook belangrijk. 
Uit het onderzoek van De Veer e.a. (2004) komt naar voren dat verpleegkundigen zelf 
aangeven te willen leren hoe ze de cliënt ondersteuning kunnen bieden bij het naderende 
overlijden en afscheid nemen. In dit onderzoek geven vooral leidinggevenden (43%) aan 
dat behoefte is aan bijscholing als het gaat om het spreken met de cliënt over de 
naderende dood. Tuffrey-Wijne (2005) concludeert uit haar onderzoek in Engeland dat 
zorgverleners in de terminale zorg aan mensen met een verstandelijke beperking met 
name behoefte hebben aan bijscholing op het gebied van communicatie en het signaleren 
en registreren van symptomen gerelateerd aan lichamelijke problemen in de terminale 
fase (bijvoorbeeld pijn). Vooral dit laatste onderwerp is ook in dit inventariserend 
onderzoek naar voren gekomen als onderwerp waarover bijscholing gewenst is. 
 
Leidinggevenden, artsen voor verstandelijk gehandicapten en cliëntenraden wensen 
vooral nader onderzoek op de volgende vijf thema's: 1) meten en bestrijden van pijn, 2) 
meten kwaliteit van zorg 3) communicatie met cliënt 4) omgaan met wilsonbekwaamheid 
cliënt in relatie tot medische beslissingen/reanimatie-verklaringen 5) zorgverlening aan 
cliënten met een andere dan de Nederlandse cultuur. 
Bovenstaande thema's zijn ook genoemd als frequent voorkomend knelpunt in de zorg 
rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking. De aandacht voor 
deze onderwerpen wordt hiermee nogmaals benadrukt. 
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6 Aanbevelingen van de expertgroep 
 
 
 
 
 
 
Tot slot is in dit inventariserend onderzoek een expertmeeting gehouden met 
vertegenwoordigers van relevante partijen. De experts is gevraagd de meest voorkomende 
knelpunten in te delen naar prioriteit en aanbevelingen te formuleren ten aanzien van het 
verbeteren van de zorg rondom het levenseinde. 
 
 

6.1 Prioriteit knelpunten  
 
In hoofdstuk 4 werden de knelpunten beschreven die in de praktijk het meest voorkomen 
(uitgaande van de resultaten van de schriftelijke enquête en de focusgroepen). 
Aan deelnemers van de expertmeeting is gevraagd om aan te geven welke van deze 
knelpunten zij de meeste prioriteit geven in beleid en onderzoek. De volgende tien 
knelpunten kregen van de deelnemers aan de expertmeeting de meeste prioriteit: 
 - verplaatsing cliënt uit zijn vertrouwde woonomgeving 
 - communiceren cliënt over naderende dood 
 - ontbreken visie organisatie 
 - flexibele inzet (extra) personeel onmogelijk 
 - onvoldoende verpleegkundig personeel   
 - beperkte inzet personeel semi-muraal   
 - meningsverschil met familie 
 - nazorg aan familie: waar leg je de grens?  
 - knelpunt tijdig signaleren registreren pijn   
 - knelpunt samenwerking reguliere zorgverleners  
 
In de volgende paragraaf kunt u lezen welke aanbevelingen experts hebben gedaan voor 
het verbeteren van de knelpunten via beleid en/of onderzoek. 
 
 

6.2 Aanbevelingen voor beleid en onderzoek vanuit expertmeeting 
 
Hieronder worden per knelpunt de voorgestelde aanbevelingen voor beleid en onderzoek 
beschreven. 
 
Verplaatsing cliënt uit woonomgeving 
Mensen met een verstandelijke beperking sterven bij voorkeur in hun vertrouwde 
omgeving net als mensen zonder verstandelijke beperking. Echter, het komt voor dat een 
terminaal zieke cliënt naar een ander woning moet verhuizen, bijvoorbeeld omdat de 
omgeving onrustig is of omdat de kamer van de cliënt te klein is.  
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Aanbeveling  
Vergroot mogelijkheden om in eigen omgeving te sterven. 
 
Beleid van de instelling zou erop gericht moeten zijn om waar mogelijk de cliënt in zijn 
vertrouwde omgeving te laten sterven. Er zouden bij nieuwbouw meer 
levensloopbestendige woningen moeten worden neergezet om verhuizing te voorkomen, 
aldus de experts.  
Bij cliënten die ambulant ondersteuning ontvangen in hun woonsituatie kan een sneller 
proces van herindicering van belang zijn (zie verder in dit verslag). Daarnaast is het 
flexibel in kunnen zetten van extra personeel en (bij)scholing van de vaak jonge en op het 
terrein van sterven en rouw onervaren zorgverleners van belang. 
 

Aanbeveling  
Maak zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van verplaatsingen. 
 
Toch kan niet iedere cliënt in zijn vertrouwde omgeving blijven wonen, bijvoorbeeld 
omdat daar geen optimale zorg kan worden geboden. Dit geldt ook voor mensen zonder 
verstandelijke beperking. Hoewel het dus belangrijk is om te proberen de cliënt in zijn 
vertrouwde omgeving te laten sterven, moet de cliënt niet kost wat kost thuis gehouden 
worden. Continu dienen de voor- en nadelen van verhuizen en in de vertrouwde 
omgeving blijven tegen elkaar afgewogen worden, aldus de experts. 
Daarbij zou het streven moeten zijn de mensen met een verstandelijke beperking op te 
nemen in al bestaande (reguliere) voorzieningen en dus geen nieuwe voorzieningen op te 
zetten.  Een hospice kan een oplossing bieden voor semimurale cliënten, als een 
verplaatsing naar een intramurale voorziening niet gewenst is (zie ook verder dit verslag). 
Op dit moment zijn er in Nederland – zover de experts weten- vier organisaties in de 
sector voor mensen met een verstandelijke beperking bezig met het opzetten van een 
hospice, in samenwerking met organisaties buiten de verstandelijk gehandicaptensector. 
In overleg met de cliënt moet worden gekeken op welke plek de cliënt, als hij niet in zijn 
eigen woning kan blijven, zou willen sterven. 
Benadrukt wordt dat het niet de voorkeur heeft om specifiek voor een doelgroep 
(bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking) voorzieningen te creëren, mar de 
aandacht te richten op samenwerking tussen sectoren c.q.ontschotting van zorg (zie 
verder dit verslag). 
 
Communiceren cliënt over naderende dood 
 

Aanbeveling  
Bepaal per cliënt de communicatiewijze en –inhoud. 
 
Het blijft lastig om te bepalen wat je een cliënt wel of juist niet moet vertellen over zijn 
situatie. In de discussie met experts werd geconcludeerd dat hier geen standaard antwoord 
voor is; per cliënt en per situatie moet bekeken worden wat wordt verteld en op welke 
manier dat gebeurt. Begeleiders moeten goed communiceren over de gekozen strategie, 
zodat de cliënt op een eenduidige manier wordt benaderd en geïnformeerd. 
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Aanbeveling  
Wacht niet met communiceren over de dood tot iemand terminaal is. 
 
Experts merken op dat bij voorkeur niet gewacht wordt met het praten over de dood totdat 
de cliënt terminaal ziek is. Naar aanleiding van een programma op televisie of een 
overlijden binnen de familie van een bewoner kan het onderwerp aan de orde worden 
gesteld.  
Ook de pastoraal medewerkers kunnen aandacht besteden aan de dood. Het overlijden 
van een medebewoner kan ook aanleiding zijn om met de cliënt te spreken over zijn eigen 
dood of wensen in zijn laatste levensfase. 
 

Aanbeveling  
Betrek ook familie bij de zorg rondom het levenseinde. 
 
Belangrijk is om de directe naaste(n) van de cliënt te betrekken bij het communiceren met 
de cliënt over de dood. Het komt voor dat familie niet wil dat de cliënt wordt verteld dat 
hij dood gaat. Het is dan belangrijk dat begeleiders gesprekken aangaan met de directe 
naasten om hierover te praten en afspraken te maken. 
 

Aanbeveling  
Gebruik hulpmiddelen ten behoeve van de communicatie met de cliënt en verspreid 
informatie over hulpmiddelen. 
 
Organisaties voor verstandelijk gehandicapten hebben allerlei hulpmiddelen ontwikkeld 
voor het praten over de dood, zoals pictogrammen boekjes met plaatjes en video's. 
Sommige organisaties hebben de ondersteunende communicatiemiddelen verzameld in 
een 'rouwkoffer'. Medewerkers kunnen deze rouwkoffer lenen om met de cliënten op hun 
woning te praten over de dood.  
Het is belangrijk dat organisaties van elkaar weten wat er aan ondersteunende 
communicatiemiddelen ontwikkeld is zodat niet iedere organisatie zelf het wiel hoeft uit 
te vinden. Daarnaast wijzen experts op ondersteunende middelen die buiten de sector zijn 
ontwikkeld, bijvoorbeeld voor kinderen en (dementerende) ouderen. Bij de 
kennisverspreiding kan AGORA en de VIKC (Vereniging van Integrale Kankercentra) 
een belangrijke rol spelen bijvoorbeeld in samenwerking met de NGBZ (vereniging voor 
deskundigheidsbevordering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) en 
VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).  
 

Aanbeveling  
Besteed aandacht aan de bewustwording van medewerkers van eigen visie op dood. 
 
Het is voor medewerkers niet altijd eenvoudig om te praten over de dood, met name als er 
in hun omgeving nog niemand is overleden en ook in de zorg geen ervaring is opgedaan 
met overlijden. Dit komt vaak voor aangezien in de sector voor mensen met een 
verstandelijke beperking voornamelijk jonge mensen werken. Ten behoeve van het 
communiceren van mensen met een verstandelijke beperking over het naderende einde is 
het van belang dat medewerkers bewust zijn van hun eigen visie op de dood en hun rol bij 
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het begeleiden van cliënten daarbij. Bijscholingscursussen zouden hierop in kunnen 
spelen. 
 
Ontbreken visie organisatie 
 

Aanbeveling  
Ontwikkel een landelijk geaccepteerde visie op zorg rondom het levenseinde van mensen 
met een verstandelijke beperking. 
 
Een duidelijke visie ligt vaak ten grondslag aan goede kwaliteit van zorg en het 
verbeteren van de in dit onderzoek geïnventariseerde knelpunten. Bijvoorbeeld als een 
zorginstelling een duidelijke visie heeft over de bezetting van personeel in de laatste 
levensfase van cliënten, dan kunnen managers en leidinggevenden deze vertalen naar 
beleid (en budget) op dit terrein.  
Organisaties hebben wel een algemene visie op de zorgverlening aan mensen met een 
verstandelijke beperking, maar meestal ontbreekt een visie op het bieden van zorg en 
ondersteuning in de laatste levensfase. Of is alleen op specifieke aspecten van zorg 
rondom het levenseinde een visie geformuleerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de zorg na 
het overlijden van een cliënt. Experts merken op dat de VGN (Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland) een algemene visie ten aanzien van de laatste levensfase 
van mensen met een verstandelijke beperking zou kunnen formuleren. Organisaties 
kunnen deze algemene visie vervolgens gebruiken als basisdocument en vertalen naar hun 
eigen organisatie. Uit het inventariserend onderzoek is gebleken dat een aantal 
organisaties in de sector voor mensen met een verstandelijke beperking reeds een visie op 
zorg rondom het levenseinde hebben ontwikkeld en uitgebreid gedocumenteerd. Maar 
ook buiten de sector is veel kennis ontwikkeld over de terminale zorg. Organisaties zoals 
AGORA en Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg zouden een bijdrage kunnen leveren 
aan het verspreiden van reeds ontwikkelde kennis en documenten onder organisaties voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Bovenstaande actiepunten zouden moeten 
voorkomen dat elke organisatie onnodig veel energie steekt in het ontwikkelen van een 
visie rondom de zorgverlening aan terminale cliënten.  
 

Aanbeveling  
Besteed in visie en beleid specifieke aandacht aan onderwerpen zoals euthanasie, 
palliatieve sedatie en niet-reanimatiebeleid. 
 
Een expert voegde daaraan toe dat in de visie (en beleid) specifieke aandacht besteed zou 
moeten worden aan het niet volgens natuurlijk verloop overlijden van cliënten. 
Bijvoorbeeld in hoeverre een organisatie medewerking verleent aan vrijwillige euthanasie 
en indien zij hier medewerking aan verleent, welke juridische procedure is vereist. 
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld niet-reanimatiebeleid, stoppen met voeding, palliatieve 
sedatie, euthanasie en (andere) beslissingen rondom het levenseinde. 
 

Aanbeveling  
Verzamel en verspreid cijfermatige informatie over de populatie. 
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Daarnaast zou de VGN haar leden kunnen ondersteunen bij het maken van beleid door 
landelijke cijfers te bieden over het aantal overlijdens van mensen met een verstandelijke 
beperking en belangrijke sociaal demografische kenmerken van die overledenen. Deze 
cijfers zouden meer inzicht kunnen bieden in verwachte ontwikkelingen in de 
(toekomstige) vraag naar zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke 
beperking. 
 
Flexibele inzet (extra) personeel onmogelijk 
 

Aanbeveling  
Maak flexibele inzet personeel mogelijk. 
 
Een door het management gedragen visie op zorg rondom het levenseinde lijkt een 
basisvoorwaarde voor het flexibel inzetten van personeel. Deze visie moet zich onder 
andere vertalen in de structuur van de organisatie die het mogelijk moet maken extra 
personeel in te zetten. Bijvoorbeeld een semi-murale organisatie waarin personeel alleen 
tussen 5 en 9 uur 's avonds kan worden ingezet is geen voorwaardescheppende structuur 
voor het flexibel inzetten van personeel. 
 

Aanbeveling  
Zet een ambulant team/ flexpool op. 
 
Idealiter wordt er structureel extra personeel ingezet in teams waar relatief vaak mensen 
komen te overlijden. Sommige organisaties voeren dit beleid en enkele experts die 
hiermee bekend zijn, zijn zeer positief. Echter experts verwachten dat niet elke 
organisatie de mogelijkheid ziet om voldoende budget hiervoor vrij te maken. 
Goedkopere alternatieven zijn mogelijk volgens hen. Zo bevelen experts aan om in elke 
organisatie een ambulant team of een flexpool op te zetten, zodat in teams die daaraan 
behoefte hebben extra ondersteuning geboden kan worden.  
 

Aanbeveling  
Zet tijdelijk ervaren medewerkers uit andere teams in. 
 
Maar ook het opzetten van een flexpool kost geld, wat vooral door kleine organisaties niet 
altijd op te brengen is. Een andere oplossing is om zorgverleners uit andere teams in te 
zetten; de betreffende teams zijn dan tijdelijk wat minder ruim bezet. Die zorgverleners 
uit andere teams zijn bij voorkeur medewerkers die reeds ervaring hebben in het verlenen 
van zorg rondom het levenseinde. Of bijvoorbeeld teamleden met een verpleegkundige 
achtergrond (zie volgende knelpunt). Echter deze oplossing is alleen mogelijk voor een 
korte periode; bij een langer ziekbed van de terminale cliënt wordt het voor teams die 
tijdelijk met minder personeel werken omdat zij een teamlid ‘uitlenen’ te belastend. 
Bovendien zijn organisaties vaak zo georganiseerd, dat het informeel uitwisselen van 
personeel vaak moeilijk te realiseren is, aldus enkele experts.  
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Aanbeveling  
Vul consultatieteams aan met deskundigen uit de verstandelijk gehandicaptensector en 
maak bij zorginstellingen bekend dat deze consultatieteams er zijn. 
 
Naast het flexibel inzetten van personeel kan ook deskundig advies beschouwd worden 
als extra ondersteuning aan teams die zorg verlenen rondom het levenseinde. Uit dit 
inventariserend onderzoek is gebleken dat, in tegenstelling tot organisaties voor terminale 
cliënten in andere sectoren, organisaties in de verstandelijk gehandicaptensector niet vaak 
advies vragen aan de consultatieteams palliatieve zorg, opgezet door Integrale 
Kankercentra. Volgens experts zouden deze consultatieteams aangevuld moeten worden 
met deskundigen op het terrein van terminale zorg aan mensen met een verstandelijke 
beperking, zodat kennis binnen de sector voor mensen met een verstandelijke beperking 
maar ook daarbuiten optimaal benut kan worden. 
 

Aanbeveling  
Zet vrijwilligers in en wissel kennis uit tussen vrijwilligers bij mensen met een 
verstandelijke beperking en vrijwilligers uit andere sectoren. 
 
Vervolgens wordt door experts opgemerkt dat de inzet van vrijwilligers een belangrijk 
instrument kan zijn om zorgverleners te ondersteunen bij de zorgverlening aan terminale 
cliënten. Organisaties zouden vaker vrijwilligers in moeten zetten dan nu het geval is; de 
inzet van vrijwilligers moet niet worden gezien als in plaats van zorgverleners, maar als 
aanvulling op zorgverleners. 
Er zijn twee mogelijkheden om meer vrijwilligers in te zetten in de terminale zorg: 1) het 
inzetten van vrijwilligers die reeds bij de organisatie als vrijwilliger worden ingezet, maar 
dan op andere activiteiten, zoals vrijetijdsactiviteiten; 2) vrijwilligers van de Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg, die ondersteuning bieden aan familieleden of zorgverleners 
van terminale cliënten zonder verstandelijke beperking. 
Sommige organisaties hebben al contact opgenomen met de VPTZ, maar men geeft aan 
dat het voor deze vrijwilligers te belastend zou zijn om vrijwilligers in de sector voor 
mensen met een verstandelijke beperking in te zetten. Experts bevelen aan om de kennis 
en ervaring van vrijwilligers in de verstandelijk gehandicaptensector en vrijwilligers van 
de VPTZ te bundelen door de beide groepen elkaar te laten trainen of voorlichten. 
Experts stellen voor dat de VGN en VPTZ contact met elkaar opnemen en afspraken 
maken over mogelijke samenwerking.  
 

Aanbeveling  
Zorg voor een sneller traject van herindicatie. 
 
Voldoende inzet van personeel bij cliënten die semimuraal ondersteuning krijgen bij het 
wonen is ook één van de knelpunten die volgens de experts prioriteit zouden moeten 
krijgen. De semimurale cliënten krijgen vaak via het persoonsgebonden budget een 
indicatie voor een bepaald aantal uren begeleiding. Echter, terminaal zieke cliënten 
hebben meer intensieve ondersteuning en verzorging nodig waarvoor herindicatie vereist 
is. De ervaring van experts is dat dit proces van herindicatie zeer stroef en bureaucratisch 
verloopt en dat het doorgaans lange tijd duurt voordat een cliënt de ondersteuning en 
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verzorging krijgt die hij nodig heeft. Soms is de cliënt zelfs al overleden op het moment 
dat de herindicatie is uitgevoerd en bekrachtigd. Hierdoor komt de kwaliteit van zorg 
rondom het levenseinde ernstig in het geding. Een expert stelt voor om de AVG-artsen uit 
de AWBZ te halen en in de zorgverzekeringen op te nemen. Dat zou het proces van 
herindicatie versnellen. Een andere expert merkt op dat in het belang van de cliënt is dat 
goed wordt gekeken welke cliënten de mogelijkheid hebben om in de samenleving te 
wonen voordat daadwerkelijke verhuizing plaatsvindt. 
 

Aanbeveling  
Inventariseer reguliere zorgvoorzieningen/ ondersteunende organisaties in de buurt. 
 
Naast specifieke hulpverlening door organisaties in de sector voor mensen met een 
verstandelijke beperking is het van belang te inventariseren welke (reguliere) 
zorgvoorzieningen extra ingezet zouden kunnen worden. Netwerken palliatieve zorg 
kunnen hierbij behulpzaam zijn; organisaties zouden zich dus bij deze netwerken moeten 
aansluiten. Er zijn daarnaast allerlei buurtorganisaties die terminale patiënten en hun 
familie kunnen ondersteunen. 
 
Onvoldoende verpleegkundig personeel  
 

Aanbeveling  
Laat een paar verpleegkundigen deel uitmaken van teams die terminale zorg verlenen. 
 
De terminale fase gaat vaak gepaard met lichamelijke problemen waarbij specifieke 
verzorging en verpleging noodzakelijk is. Daarom zijn experts van mening dat een 
voldoende aantal verpleegkundigen deel uit moet maken van teams die terminale zorg 
verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking, zoals dat ook in andere sectoren 
het geval is. Een expert merkt op dat de VGN hier mogelijk richtlijnen voor zou kunnen 
geven. Ín de praktijk blijkt een tekort aan verpleegkundigen in het team. Extra 
verpleegkundige ondersteuning is mogelijk als verpleegkundigen deel uitmaken van het 
ambulant team of flexpool (zie ook aanbevelingen ten aanzien van het knelpunt: flexibele 
inzet personeel). 
 

Aanbeveling  
Motiveer verpleegkundigen om te werken in de sector voor verstandelijk gehandicapten. 
 
Experts merken op dat verpleegkundigen in de verstandelijk gehandicaptensector minder 
uitbetaald krijgen dan verpleegkundigen die werkzaam zijn in ziekenhuizen of de 
psychiatrie. Dit heeft een negatief effect op het aantal verpleegkundigen dat werkzaam is 
in de verstandelijk gehandicaptensector. Mogelijk zouden de VGN en de Algemene 
Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV) hier aandacht aan kunnen 
besteden, aldus de experts. 
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Aanbeveling  
Zorg dat er in de verpleegkundige opleiding meer aandacht is voor het verlenen van 
palliatieve zorg. 
 
Volgens experts zou er in de verpleegkundige opleiding meer aandacht besteed moeten 
worden aan terminale zorgverlening en zouden er specifieke bijscholingscursussen 
georganiseerd moeten worden rondom de zorgverlening aan terminale cliënten (met een 
verstandelijke beperking). De AVVV zou hier in samenwerking met AGORA en de 
VIKC (verspreiding van kennis) een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. 
 
Meningsverschil met familie 
 

Aanbeveling  
Ga met familieleden/ directe naasten in gesprek. 
 
De experts zijn van mening dat het betrekken van familie in de laatste levensfase van 
belang is, maar dit vraagt een extra tijdsinvestering van zorgverleners. Het management 
van organisaties moet zorgen voor randvoorwaarden om deze tijdinvestering mogelijk te 
maken. De experts wijzen hierbij wederom op de aanbeveling om een duidelijke visie van 
de organisatie op de zorgverlening aan terminale cliënten en de inzet van personeel in 
deze zorg te formuleren.  
 

Aanbeveling  
Zorg voor een aanspreekpersoon voor familie. 
 
Familieleden moeten weten bij wie zij terecht kunnen met vragen over hun familielid en 
de zorg die geboden wordt. Daarom wordt aanbevolen om een zorgverlener aan te wijzen 
die de contacten met de familie coördineert en aanspreekpunt is voor de familie.  
Indien er sprake is meningsverschillen tussen het team en de familie en of de cliënt, 
kunnen deze door middel van gesprekken met betrokkenen uitgesproken worden en 
afspraken worden gemaakt. Mede afhankelijk van de aard van het meningsverschil 
kunnen de coördinator maar ook de geestelijk verzorger (pastoraal medewerker), de arts 
en leidinggevende hierin een belangrijk rol vervullen. 
 
Nazorg aan familie: waar leg je de grens?  
In nagenoeg alle organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking ontbreekt het 
aan een duidelijke visie op het bieden van nazorg aan familie of directe naasten van de 
overleden cliënt. Hierdoor wordt in de praktijk ad hoc ingespeeld op behoeften van 
familieleden van een overleden cliënt. Echter eenduidig beleid in de organisatie is 
wenselijk; dit geeft teamleden van overleden cliënten houvast in het bieden van nazorg en 
het stellen van grenzen aan nazorg.  
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Aanbeveling  
Ontwikkel beleid voor het verlenen van nazorg aan familie. 
 
Experts zijn van mening dat in dit beleid pro-actief nazorg verleend moet worden aan 
familieleden. In gesprekken met familie na het overlijden van de cliënt kan het 
stervensproces van de cliënt nog eens worden nagesproken en laatste dingen worden 
afgerond. Ook is de ervaring dat het organiseren van een herdenkingsdienst een positieve 
bijdrage levert aan het rouwproces van familieleden en het afsluiten van het contact met 
de zorgverleners. Op het moment dat teamleden merken dat extra nazorg gewenst is, 
kunnen zij verwijzen naar andere zorgverleners (bijvoorbeeld maatschappelijk werk) die 
de gewenste ondersteuning kunnen bieden. Het formuleren en implementeren van beleid 
ten aanzien van nazorg aan familielieden is volgens de experts een taak van de 
organisaties zelf. 
 
Knelpunt tijdig signaleren registreren van pijn (en andere symptomen) 
Deelnemers merken op dat zorgverleners die de cliënt goed kennen wellicht het beste in 
staat zijn pijn te signaleren. Dit onderstreept het belang van het streven de cliënt zo lang 
mogelijk in zijn vertrouwde omgeving te laten (zie ook knelpunt: verplaatsing cliënt uit 
vertrouwde woonomgeving).  
 

Aanbeveling  
Maak gebruik van reeds in andere sectoren ontwikkelde kennis en ervaring rondom het 
meten en registreren van pijn en andere symptomen. 
 
Deelnemers aan de expertmeeting merken wederom op dat ook ten aanzien van het tijdig 
signaleren en registreren van pijn te weinig gebruikt wordt gemaakt van de reeds 
ontwikkelde hulpmiddelen en meetinstrumenten. Zowel instrumenten ontwikkeld binnen 
de sector als buiten de sector. Dit geldt volgens de experts niet alleen voor pijn maar ook 
voor andere symptomen. 
Experts bevelen dan ook aan om reeds ontwikkelde kennis en expertise te bundelen en te 
verspreiden. AGORA en de VIKC zouden hierin een belangrijke rol kunnen spelen. 
Verder kan naast instrumenten uit andere sectoren ook gebruik worden gemaakt van de 
expertise van consultatie teams palliatieve zorg.  
 

Aanbeveling  
Zorg voor bijscholing op het gebied voor pijnbestrijding (en andere symptomen). 
 
Ook bijscholing kan een belangrijke toevoeging zijn, zoals ook al bleek uit de resultaten 
van de schriftelijke enquête. Ook hier wordt aanbevolen om gebruik te maken van reeds 
in andere sectoren ontwikkelde bijscholingen op dit terrein. 
 

Aanbeveling  
Houd rekening met multi-dimensionele karakter van pijn. 
 
Bij het meten van pijn zou rekening gehouden moeten worden met het multi-
dimensionele karakter van pijn, zoals de pijnintensiteit, plaats van pijn en gedrag dat 
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duidt op pijn of het vermijden van pijn. Naast het behandelen van pijn zijn er nog andere 
factoren die de pijnbeleving beïnvloeden. Zo kan het verplaatsen van een cliënt uit zijn 
vertrouwde woonomgeving een negatieve invloed op pijn hebben, net als een onrustige 
woonomgeving. Ook op deze factoren zou beleid zich dus moeten richten als het gaat om 
pijnbestrijding. 
 
Knelpunt samenwerking medisch specialisten, thuiszorg, huisarts 
Steeds vaker krijgen cliënten zorg van reguliere zorgverleners, doordat cliënten gaan 
wonen in de lokale samenleving. Maar ook als cliënten vanwege lichamelijke 
complicaties niet meer in hun woning verpleegd kunnen worden is een verplaatsing naar 
het (reguliere) ziekenhuis noodzakelijk.  
 

Aanbeveling  
Bevorder ontschotting van zorg.  
 
Volgens experts komt ontschotting en intensieve samenwerking tussen verschillende 
zorgaanbieders ten goede van de kwaliteit van zorg. Het is van belang dat zorgverleners 
meer gebruik maken van elkaars expertise. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
scholingsprogramma's of in samenwerking met enkele bestaande palliatieve 
voorzieningen gezamenlijk projecten op te zetten binnen bestaande voorzieningen. 
 

Aanbeveling  
Benoem een coördinator. 
 
Voor een optimale samenwerking is het noodzakelijk dat een centraal persoon de 
verantwoordelijkheid van de communicatie tussen verschillende zorgaanbieders en de 
zorgcoördinatie op zich neemt. Dit kan een professional zijn, maar ook een betrokken 
familielid, aldus de experts. Deze persoon is goed op de hoogte van de sociale kaart, de 
consultatiemogelijkheden en wat er zoal kan en moet gebeuren in het kader van de zorg 
aan de terminale cliënt. Hij of zij is het aanspreekpunt als zorgverleners vragen hebben en 
kan het team/zorgverleners begeleiden in de zorg.  
Het benoemen van een coördinator is dus zowel voor de familie (zie ook de aanbeveling 
met betrekking tot het knelpunt meningsverschil familie) als voor de samenwerking 
tussen zorgverleners van belang. 
 
 

6.3 Samenvatting 
 
In de expertmeeting zijn aanbevelingen gedaan voor de knelpunten waar de meeste 
prioriteit aan is gegeven, namelijk: verplaatsing van de cliënt uit zijn vertrouwde 
woonomgeving, communiceren met cliënt over naderende dood, ontbreken visie 
organisatie, flexibele inzet (extra) personeel onmogelijk, onvoldoende verpleegkundig 
personeel, beperkte inzet personeel semi-muraal, meningsverschil familie, nazorg aan 
familie, knelpunt tijdig signaleren registreren pijn (en andere symptomen) en 
samenwerking reguliere zorgverleners. 
In dit hoofdstuk zijn per knelpunt de aanbevelingen van de experts beschreven. De 
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aanbevelingen kunnen echter ook op een andere manier worden ingedeeld, namelijk op 
het niveau waarop de aanbevelingen betrekking op hebben. De aanbevelingen zijn dan in 
te delen in aanbevelingen die betrekking hebben op: 
a) het primaire proces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanbevelingen voor het 
communiceren met de verstandelijk gehandicapte over de naderende dood en het 
betrekken van directe naaste(n) bij de zorg rondom het levenseinde van de cliënt; 
b) het beleid van een organisatie. Aanbevelingen zoals het inzetten van personeel in de 
zorg rondom het levenseinde en de inzet van vrijwilligers hebben betrekking op het beleid 
van de organisatie; 
c) samenwerking tussen organisaties binnen de sector van mensen met een verstandelijke 
beperking en met andere sectoren in de gezondheidszorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het uitwisselen van kennis en expertise op het terrein van het meten van pijn en 
d) landelijk beleid. Bijvoorbeeld het op landelijk niveau ontwikkelen van een visie op 
zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking. 
De centrale boodschap is om bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg rondom het 
levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking geen nieuwe instrumenten of 
middelen te ontwikkelen maar om zoveel gebruik te maken van reeds (in andere sectoren) 
ontwikkelde kennis en deze uit te wisselen. 
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7 Slotopmerkingen 
 
 
 
 
 
 
Dit rapport beschrijft de zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke 
beperking en aanbevelingen voor onderzoek en beleid ten einde de kwaliteit van zorg op 
dit terrein te verbeteren. Dit inventariserend onderzoek is in een korte periode uitgevoerd 
(juni-december 2005) en geeft derhalve slechts een globaal beeld van de zorg rondom het 
levenseinde.  
 
In het rapport worden de resultaten van de leidinggevenden en artsen voor verstandelijk 
gehandicapten (en soms ook cliëntenraden) uit de schriftelijke enquête naast elkaar 
gepresenteerd. In de tabellen en grafieken zijn verschillen te zien tussen deze groepen 
respondenten in de beoordeling van het betreffende onderwerp. Over het algemeen lijkt 
het erop dat artsen kritischer zijn in de zorg rondom het levenseinde van mensen met een 
verstandelijke beperking. Het is echter met de gegevens uit dit onderzoek niet zinvol om 
te analyseren of deze verschillen ook significant zijn, omdat het aantal vragenlijsten, 
waarvan zowel de arts voor verstandelijk gehandicapten als de leidinggevende van 
eenzelfde organisatie de vragenlijst heeft ingevuld te klein is.  
 
De respons op de schriftelijke enquête door cliëntenraden was laag, waarschijnlijk omdat 
de meeste cliëntenraden onvoldoende zicht hebben op de zorg rondom het levenseinde in 
hun organisatie. Nader onderzoek onder vertegenwoordigers van mensen met een 
verstandelijke beperking lijkt nodig en gewenst. Eveneens ontbreekt het in dit onderzoek 
aan de mening van mensen met een verstandelijke beperking zelf over de zorg rondom 
het levenseinde. Gezien de aard en duur van dit project was het niet mogelijk om deze 
mensen te raadplegen. In Engeland wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd 
waarin mensen met een verstandelijke beperking zelf worden geraadpleegd over de zorg 
rondom het levenseinde (Tuffrey-Wijne, 2005). Aansluitend hierop is vervolgonderzoek 
in Nederland gepland, waarbij men gebruik maakt van de ervaringen die reeds in 
Engeland zijn opgedaan. 
 
In dit rapport worden de resultaten van alle organisaties beschreven; er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen organisaties die verschillen in kenmerken en de (organisatie 
van) zorg rondom het levenseinde die zij bieden. Het is echter te verwachten dat 
bijvoorbeeld in semimurale instellingen wensen voor verbetering op andere aspecten van 
zorg rondom het levenseinde liggen dan in intramurale instellingen. Hoewel resultaten uit 
dit onderzoek duiden in deze richting is aanvullend onderzoek nodig om verschillen in de 
zorg rondom het levenseinde tussen organisaties in beeld te brengen. 
 
Dit onderzoek was in de eerste plaats gericht op het inventariseren van eventuele 
knelpunten in de zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke 
beperking. Dit heeft tot gevolg dat het accent van dit rapport ligt op aspecten waarop deze 
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zorg verbeterd zou kunnen worden. Dit kan de lezer mogelijk ten onrechte het gevoel 
geven dat de zorg rondom het levenseinde aan mensen met een verstandelijke beperking 
niet goed is. Dit kunnen we echter op basis van dit rapport niet concluderen. 
 
Hoewel de kwaliteit van zorg over het algemeen goed wordt beoordeeld, wordt er wel een 
aantal knelpunten ervaren bij het verlenen van zorg rondom het levenseinde van mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Het gaat met name om : 1) meten en bestrijden van pijn en andere symptomen, 2) meten 
van de kwaliteit van zorg 3) communicatie met de verstandelijk gehandicapte over de 
dood en zijn wensen rondom het levenseinde 4) inzet van personeel 5) verplaatsing van 
de persoon uit zijn vertrouwde woonomgeving 6) ondersteuning aan directe naaste(n) en 
7) samenwerking tussen reguliere en specifieke zorgverleners en organisaties in de 
terminale zorg. 
Nadruk in de aanbevelingen ligt op het gebruik maken van reeds ontwikkelde kennis en 
instrumenten binnen de sector of in andere sectoren waarin terminale zorg wordt 
verleend. 
Uit het gegeven dat in sommige sectoren reeds meer expertise is opgebouwd over 
terminale zorg zou men kunnen opmaken dat de zorg rondom het levenseinden in de 
sector voor mensen met een verstandelijke beperking minder goed is dan in andere 
sectoren. Dit is echter niet uit dit onderzoek op te maken. Nader onderzoek zou nodig zijn 
om eventuele verschillen tussen sectoren zichtbaar te maken. 
 
De in dit inventariserend onderzoek geformuleerde aanbevelingen ten aanzien van 
verbeteringen in de zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke 
beperking zijn voornamelijk het resultaat van de expertmeeting uit dit project. 
Nadere uitwerking van de aanbevelingen en afstemming tussen betrokken landelijke 
koepelorganisaties is noodzakelijk om daadwerkelijk de zorg rondom het levenseinde van 
mensen met een verstandelijke beperking te kunnen optimaliseren. 
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's Heeren Loo Zorggroep     mevrouw A. Dijkshoorn. 
         
Integraal Kankercentrum Oost,  Nijmegen   de heer R.J.A. Krol 
           
Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente  de heer H.J. de Winter 
         
Ipse        mevrouw T. van Brussel 
        mevrouw N. van den Berg 
         
Meare        mevrouw K. Seijdell   
         
Nederlandse Vereniging voor Artsen van    mevrouw A.M.A. Wagemans 
Verstandelijk Gehandicapten         
 
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en    de heer M.J. Mataheru 
Onderwijskundigen/ Schreuderhuizen      
   
Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten  de heer A. Rhébergen 
in Nederland          
 
Pallium        de heer R. Bruntink  
         
Sizadorpgroep       mevrouw S. Matzer 

 
STING, landelijke beroepsvereniging verzorging  mevrouw R. Verheggen 
         
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland   de heer J. Bokma 
         
Vereniging Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen/  de heer J.A.M. Jacobs 
Amarant           
 
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Thuiszorg    de heer L.J. Ruyten 
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Bijlage 2 
Knelpunten in de zorg rondom het levenseinde 
 
Door cliënten/familieraden (n=17) leidinggevenden (n=38) artsen voor verstandelijk gehandicapten 
(n=39) ervaren knelpunten in de zorg rondom het levenseinde van mensen met een verstandelijke 
beperking. 
 
 Leidinggevende Arts Clientenraad
Visie en beleid organisatie    
ontbreken visie instelling zorg rondom levenseinde  20,5 31,6 52,9 
ontbreken instellingsbeleid zorg rondom levenseinde  20,5 28,9 35,3 
problemen bij evalueren / meten kwaliteit van zorg r. levenseinde 17,9 28,9 23,5 
    
Woonomgeving cliënt    
verplaatsing cliënt uit vertrouwde woonomgeving 38,5 31,6 41,2 
knelpunten kamer cliënt 43,6 34,2 41,2 
afwezig aparte ruimte ontvangst familie  35,9 21,1 70,6 
onrustige woonomgeving  38,5 39,5 35,3 
    
Verzorging en verpleeg-technisch handelen    
huishoudelijke verzorging 2,6 0 5,9 
lichamelijke verzorging 25,6 18,4 11,8 
technische-instrumentale zorg 33,3 26,3 11,8 
complementaire zorg 17,9 13,2 17,6 
tijdig signaleren registreren pijn  30,8 50,0 17,6 
pijnbestrijding 17,9 5,3 17,6 
signaleren andere symptomen dan pijn 20,5 31,6 17,6 
vaststellen intensiteit andere symptomen dan pijn 17,9 42,1 11,8 
bestrijding andere symptomen dan pijn 12,8 13,2  5,9 
    
Ondersteunend materiaal    
gebrek aan aangepast meubilair   2,6   2,6 11,8 
gebrek aan verzorgingsmateriaal   7,7 0 17,6 
gebrek aan (medisch-)technische hulpmiddelen 10,3 18,4 17,6 
    
Begeleiding en ondersteuning aan de cliënt    
onvoldoende kennis levensverhaal cliënt   7,7 10,5 35,3 
communiceren cliënt over naderende dood  38,5 34,2 17,6 
communiceren met cliënt over benodigde zorg en lichamelijke conditie 20,5 15,8 5,9 
inzicht wensen en behoeften cliënt mbt laatste levensfase 23,1 39,5 23,5 
betrekken cliënt bij medische beslissingen 23,1 36,8 17,6 
de cliënt onderdeel laten blijven van zijn woonomgeving 15,4 21,1 35,3 
omgaan met cliënten met ongezonde levensstijl 10,3 21,1 11,8 
aandacht aan religie of geloofsovertuiging van cliënt   2,6   2,6 17,6 
    
Ondersteuning directe naaste(n) cliënt (familie)    
communicatie met directe naaste(n) 17,9 10,5 23,5 
betrekken van directe naaste(n) bij medische beslissingen   7,7   7,9 17,6 
psychosociale begeleiding directe naaste (n) 12,8 10,5 11,8 
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 Leidinggevende Arts Clientenraad
Communicatie met medebewoners van cliënt    
knelpunten in communicatie met medebewoners van cliënt 12,8 18,4 29,4 
    
Regelen van praktische zaken    
knelpunten met het regelen van praktische zaken   5,1 0 11,3 
    
Personeel en inzet van personeel en vrijwilligers    
onvoldoende tijd individuele cliënt  56,4 42,1 47,1 
onvoldoende tijd ondersteuning directe naasten  30,8 18,4 41,2 
lichamelijke belasting personeel  30,8 28,9 41,2 
psychische overbelasting personeel  41,0 42,1 35,3 
flexibele inzet personeel niet mogelijk 30,8 47,4 52,9 
groot verloop personeel 12,8 23,7 23,5 
onvoldoende zorg aan medewerkers 10,3 13,2 29,4 
beperkte inzet vrijwilligers 17,9 31,6 29,4 
    
Coördinatie/samenwerking tussen medewerkers (intern en extern)    
ontbreken coördinerend persoon    7,7   5,3 35,3 
beperkte samenwerking tussen verschillende disciplines   2,6   7,9 11,8 
verschil in visie op juiste verzorging en ondersteuning   5,1   5,3 17,6 
beperkte samenwerking met andere zorginstellingen  0   7,9 29,4 
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