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Informatiebrief over het onderzoekproject 
‘Implementatie en evaluatie van het 
Zorgprogramma Laatste Levensdagen in 
Woonzorgcentra’ 
 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent) werkt aan een 

vierjarig onderzoeksproject gefinancierd door Kom op tegen Kanker, waarbij we de zorg tijdens de laatste 

levensdagen in woonzorgcentra willen verbeteren. We hebben hiervoor een Zorgprogramma Laatste Levensdagen 

voor Woonzorgcentra ontwikkeld, dat we binnenkort wensen uit te testen in verschillende woonzorgcentra. De 

implementatie van het Zorgprogramma gebeurt volgens de principes van het participatief actieonderzoek, waarbij 

het woonzorgcentrum samen met een coach aan de slag gaan om de kwaliteit van sterven te verbeteren. We zijn 

hiervoor nu volop op zoek naar woonzorgcentra die willen deelnemen aan onze studie.  

Via deze brief willen we u meer informatie geven over het project en hopen we u interesse in het project te wekken. 

In eerste instantie zijn we nieuwsgierig naar uw feedback over het project. Daarnaast hopen we dat u binnen uw 

groepering/netwerk woonzorgcentra kent die geschikt zouden zijn om deel te nemen aan onze studie en deze warm 

wil maken voor een eventuele deelname. 

Welke woonzorgcentra komen in aanmerking om mee te doen aan het onderzoek? 

Woonzorgcentra komen in aanmerking voor deelname indien zij voordoen aan de volgende criteria: 

1. Het aantal bedden in het woonzorgcentrum ligt tussen de 80 en 120 

2. Er zijn geen andere grote, nieuwe projecten lopende of gepland in het komende jaar 

3. Er is geen grote herorganisatie of verandering in staf gepland in het komende jaar 

Indien u na het lezen van deze informatiebrief nog met vragen of bedenkingen zit, beantwoorden we deze graag. U 

kan ons bereiken via: fien.vansintjan@ugent.be of 04 71 85 74 92. Ook komen we het project graag persoonlijk 

verder toelichten. 

Dit onderzoek staat onder supervisie van prof. dr. Tinne Smets (VUB), prof. dr. Nele Van den Noortgate (UZ Gent), 

prof. dr. Lieve Van den Block (VUB) en dr. Liesbeth van Humbeeck (UZ Gent).  
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Achtergrond van het Zorgprogramma Laatste Levensdagen 
Het Zorgprogramma Laatste Levensdagen voor woonzorgcentra werd ontwikkeld op basis van bestaande, 

gelijkaardige instrumenten zoals het Zorgpad Stervensfase voor verpleeghuizen uit Nederland en input van 

verschillende werknemers van woonzorgcentra, specialisten in de geriatrische zorg en personen die recent iemand 

verloren die in een woonzorgcentrum verbleef.  

Het Zorgprogramma bestaat uit volgende elementen: 

1) Een zorgleidraad die in de laatste levensdagen het personeel helpt bij het herkennen van het levenseinde, 

interdisciplinaire communicatie, communicatie met bewoner en naasten, medicamenteus beleid en 

symptoomopvolging, en zorg na het overlijden. 

2) Een klinische richtlijn voor de medicamenteuze behandeling van symptomen tijdens de laatste levensdagen 

3) Een implementatiestrategie op maat van het woonzorgcentrum 

De woonzorgcentra die deelnemen aan het project zullen ondersteund worden door een onderzoeker en een 

implementatie coach om het Zorgprogramma te implementeren in de eigen organisatie. 

Volgende thema’s achten wij als belangrijk voor goede zorg aan het levenseinde. Hier zal dan ook op worden ingezet 

in het project:  

Het (h)erkennen van het levenseinde 

Goede zorg aan het levenseinde start met het herkennen van de stervensfase en als team hierrond heldere 

afspraken met duidelijke zorgdoelen te maken. Ook het bespreekbaar maken van het levenseinde onder het 

personeel en ieders bezorgdheden en overtuigingen hieromtrent kenbaar maken zijn van belang om het sterven zo 

optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Interdisciplinaire communicatie 

Een goede manier van samenwerken en communiceren zorgt ervoor dat de beste zorg voor de bewoner en de 

naasten steeds gegarandeerd kan blijven. Duidelijke afspraken zowel binnen het woonzorgcentrum als erbuiten 

(zoals met de huisarts) zijn hiervoor cruciaal.  

Communicatie met bewoner en naasten 

De stervende bewoner en de naasten hebben het recht om te weten wat er gaande is en wat er staat te gebeuren. 

Een heldere communicatie zorgt ervoor dat heel wat frustraties kunnen worden vermeden. Ook moet er aandacht 

zijn voor bevriende medebewoners. 

Medicamenteus beleid en symptoomopvolging 

Tijdens het sterven kunnen verschillende symptomen optreden of verergeren. Deze regelmatig opvolgen en 

behandelen zijn van belang om het comfort van de bewoner en de naasten te garanderen. Om symptomen adequaat 

te kunnen behandelen ontwikkelden we een evidence-based klinische richtlijn voor de medicamenteuze 

behandeling van stervenssymptomen bij kwetsbare ouderen. 

Zorg na het overlijden 

Het personeel van woonzorgcentra zorgt vaak gedurende een ruime periode voor haar bewoners. Een bewoner 

verliezen is ook voor hen een emotionele ervaring. Ook de andere bewoners van het woonzorgcentrum kunnen 

nood hebben aan rituelen wanneer één van hun medebewoners sterft. 
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Meer informatie over het onderzoeksproject en de implementatie van het 

Zorgprogramma in de deelnemende woonzorgcentra 
Een participatief actieonderzoek 

Een nieuw project implementeren loopt niet altijd van een leien dakje. Zeker niet in een complexe organisatie als 

een woonzorgcentrum. Er spelen verschillende factoren en er werken personen met diverse achtergronden die elk 

hun visie en expertise hebben. De manier waarop wij het project zullen implementeren heet ‘participatief 

actieonderzoek’. Deze manier van werken moedigt betrokkenen aan om samen te werken op een coöperatieve 

manier. We leveren geen kant-en-klaar pakket af met een leidraad die men van A tot Z kan volgen. Het is de 

bedoeling dat het personeel van het woonzorgcentrum stilstaat bij de huidige zorg in de stervensfase en op basis van 

deze bevindingen thema’s worden gekozen waaraan men binnen het project zal werken. Ook de manier waarop men 

deze doelen zal nastreven zal samen bepaald worden. Het hele proces wordt begeleid door een onderzoeker en 

implementatie-coach.  Er worden verschillende personen betrokken bij het bepalen van de doelen en het uitwerken 

van de implementatiestrategie, van alle afdelingen van het woonzorgcentrum. Het zijn namelijk de personeelsleden 

die dagelijks met de zorg en het project bezig zijn die het best kunnen inschatten wat er goed gaat, wat er minder 

goed gaat en wat nodig is om moeilijkheden aan te pakken. 

Het woonzorgcentrum krijgt ondersteuning van een implementatie coach en een onderzoeker bij het 

implementeren van het Zorgprogramma 

Vanuit het onderzoeksteam zullen een onderzoeker en een implementatie-coach het woonzorgcentrum 

ondersteunen tijdens de implementatie. De implementatie-coach gaat mee actief de implementatie uitvoeren en 

zoekt samen met het woonzorgcentrum de beste manier om het project tot een goed einde te brengen. De 

onderzoeker verzamelt data aan de hand van vragenlijsten, interviews, observaties, focusgroepen, … en koppelt de 

bevindingen van de analyse van deze gegevens terug aan het woonzorgcentrum. Het is de bedoeling dat deze 

resultaten gebruikt worden om te bepalen waar de noden van het woonzorgcentrum liggen en op basis hiervan de 

accenten te bepalen waarop het woonzorgcentrum zal focussen in de loop van het project.  

Het woonzorgcentrum duidt enkele personeelsleden aan die tijd en ruimte krijgen om de implementatie mee te 

coördineren 

Enkele werknemers van het woonzorgcentrum krijgen van de directie tijd en ruimte om samen met de onderzoeker 

en de implementatie coach aan de slag te gaan om de implementatie van het project goed te laten verlopen. 

Minstens één van de coördinatoren is een verzorgende of verpleegkundige en minstens één maakt deel uit van het 

management. Idealiter wordt ook iemand van het palliatief team betrokken bij het project. De coördinatoren zijn de 

interne trekkers van het project en zorgen ervoor dat de implementatie van het project zo vlot mogelijk loopt. Het 

project voorziet voldoende opleiding om de coördinatoren voor te bereiden op hun taak. 

Opleidingen organiseren 

De onderzoeker en implementatie-coach zullen samen met het woonzorgcentrum bekijken waar nood is aan extra 

opleiding om goede zorg aan het levenseinde te kunnen bieden. De opleidingen worden zo veel mogelijk 

georganiseerd met ondersteuning van de regionale netwerken palliatieve zorg.  

Regelmatig reflecteren, evalueren en bijsturen 

Doorheen het project zullen er op regelmatige basis gelegenheden gecreëerd worden om samen stil te staan bij de 

voortgang van de implementatie en de impact hiervan op het werk. 

Interviews, focusgroepen en vragenlijsten met personeelsleden 

Om de implementatie van het project op te volgen en de impact van het zorgprogramma te evalueren, zullen we op 

verschillende manieren data verzamelen in het kader van het onderzoek. De onderzoeker zal tijdens de project 

regelmatig gegevens verzamelen aan de hand van individuele interviews met personeelsleden, groepsdiscussies en 

vragenlijsten. 

Interviews en vragenlijsten naasten van overleden bewoners 

Daarnaast zullen we ook de naasten van overleden bewoners bevragen over hun ervaringen met de zorg voor hun 
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dierbare. Het is namelijk belangrijk om ook hun visie en ervaring mee te krijgen. Om deze naasten te contacteren 

zullen we ook de hulp van het woonzorgcentrum vragen. 

Privacy 

De privacy van alle deelnemende woonzorgcentra, het personeel, de bewoners en de naasten wordt ten alle tijden 

gewaarborgd. Alle data wordt geanonimiseerd voor de analyse. In de wetenschappelijke publicaties zal het 

onmogelijk zijn om te achterhalen om welke woonzorgcentra of individuen het gaat.  

 

Timing van het project 
Dit is een voorbeeld van de timing; de eigenlijke timing kan afwijken. 

Fases Periode Doel van deze fase 

Voormeting September-oktober 2022 Informatie verzamelen over de huidige werking 
van het woonzorgcentrum, met bijzondere 
aandacht voor de zorg tijdens de laatste 
levensdagen. 

Implementatie voorbereiden November-December 2022 Op basis van de resultaten van de voormeting 
wordt gekeken waaraan nood is binnen het 
woonzorgcentrum om het Zorgprogramma 
optimaal te kunnen implementeren. Er worden 
afspraken gemaakt, doelen vooropgesteld, rollen 
verdeeld, opleidingen georganiseerd, … 

Implementatie van het 
Zorgprogramma 

Januari – December 2023 
(min. 10 en max. 12 maanden) 

Het woonzorgcentrum gaat gedurende 10 à 12 
maanden aan de slag met het Zorgprogramma, 
onder begeleiding van de implementatie-coach en 
onderzoeker. 

Routinisatie Januari – Februari 2024 Het woonzorgcentrum blijft het Zorgprogramma 
gebruiken, de implementatie-coach en 
onderzoeker werken nog enkel ondersteunend. 

Nameting Maart – April 2024 Informatie verzamelen over de huidige werking 
van het woonzorgcentrum, met bijzondere 
aandacht voor de zorg tijdens de laatste 
levensdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


