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Palliative care aims to improve the quality of life of people with life-limiting conditions 
and their families. Dementia is a progressive and irreversible condition. Hence, people 
with dementia may benefit from a palliative approach to care. Palliative care is an 
important element in the delivery of high-quality dementia care and involves person-
centered care on the physical, psychological, social, and spiritual domain. Family 
support and involvement by professional caregivers is another essential part, as family 
caregivers of people with dementia often fulfill a prominent role. Due to the cognitive 
decline associated with dementia, eventually family caregivers often take over decision-
making about care and treatment. Having timely conversations with people with 
dementia about their wishes and care preferences facilitates shared-decision making 
on future goals of care. The barriers to high-quality palliative care for people with 
dementia are plentiful. Ideally, every member of the healthcare team should be able to 
apply the basic principles of palliative care (such as person-centered and relationship-
centered care, anticipating the future with people with dementia and their family 
caregivers, a holistic approach to addressing care needs). Nursing staff in particular 
have an important and central role in caring for people with dementia and their families, 
at home or in the nursing home. Yet, nursing staff may not feel competent to provide 
palliative care. To fulfill their key role and to contribute to high-quality palliative care 
for people with dementia until the end of life, they need to develop specific skills. This 
dissertation aimed to contribute to a deeper understanding of what constitutes high-
quality palliative care for people with dementia, taking into account the perspective 
of nursing staff, family caregivers and people with dementia. This knowledge forms 
the basis for the development of an intervention aimed to increase the competences of 
nursing staff in providing palliative dementia care.

Chapter 1 introduces key concepts related to palliative care and dementia. It 
describes the prominent caregiving role of family members of people with dementia 
and of nursing staff in the context of Dutch home care and nursing home care. The 
chapter highlights several challenges in the provision of high-quality palliative care for 
people with dementia until the end of life. The studies in this dissertation belong to a 
project entitled DEDICATED (Desired Dementia Care Towards End of Life) project. The 
first chapter briefly describes the DEDICATED project, and concludes with the overall 
aims and outline of this dissertation.

Chapter 2 describes a scoping review that aimed to explore what is known from 
the scientific literature concerning the needs of nursing staff when providing palliative 
dementia care at home or in the nursing home. A thematic analysis of the 15 included 
papers resulted in four themes that reflected needs on a direct care-level: 1) recognizing 
and addressing palliative care needs, 2) verbal and non-verbal communication, 3) 
dealing with challenging behavior, and 4) familiarity: knowing and understanding the 
person with dementia. In addition, three more themes were identified that reflected 
needs on more distant, organizational levels: 5) interdisciplinary collaboration, 6) 
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the domains ‘ethical care’, ‘care of the dying’, ‘spiritual care’ and ‘bereavement care’. 
No papers were found that informed the ‘cultural aspects of care’ domain. The scoping 
review demonstrated that there is a particular need for grief and bereavement support 
to mitigate adverse outcomes such as complicated grief and trauma. Grief and moral 
distress among nursing staff requires recognition and attention. Nursing leadership 
is needed to safeguard the quality of palliative care, interprofessional collaboration 
and peer support among nursing staff. The results of the review exposed practice 
and knowledge gaps with regard to palliative dementia care in the global response to 
COVID-19. The findings reflect the longstanding neglect and weaknesses of palliative 
care in the long-term care setting.

Chapter 5 presents the results of a secondary data analysis of questionnaires filled 
in by bereaved family caregivers of nursing home residents with dementia (N=252). 
Previous analyses of the data, derived from 34 Dutch nursing homes, showed that only 
56% of the family caregivers had perceived the death of their relative as peaceful. The 
study presented in this dissertation sought to explore the associations between families’ 
experiences with end-of-life care and their recollection of the person with dementia 
dying peacefully. Results showed a positive association between families’ satisfaction 
with care and decision-making and dying peacefully. Negative experiences with care 
were associated with families’ perceptions of a less peaceful death. A thematic analysis 
of answers to an open-ended question asking about the family caregivers’ negative 
experiences resulted in two main themes: 1) neglect and 2) lack of respect. Neglect 
meant that families faced inaccessibility and disinterest of professional caregivers, 
discontinuous care relationships, and negligence in tailored care for their relative. 
Lack of respect involved families’ perceptions of being disregarded on purpose, an 
insensitive approach by professional caregivers towards their relative, noncompliance 
with agreements, and violations of privacy. Insight into these specific experiences, 
which negatively relate to dying peacefully, provides meaningful information to 
improve practice in end-of-life care for people with dementia and their families. The 
results underline the need for humane and compassionate care and attention until the 
end of life. 

Chapter 6 describes a qualitative study that further explored family caregivers’ 
experiences with care at the end of life of people with dementia. Interviewees had 
experienced the care for their relative in a nursing home (N=24) or at home (N=8). Their 
experiences translated into four themes: 1) acknowledging human dignity, 2) being 
recognized as an important caregiver, 3) (not) talking about death and dying, and 4) 
making decisions together. The comparison between both settings showed that mainly 
family caregivers from the nursing home setting reported a lack of person-centeredness, 
which bothered them. They were also more uncertain about their caregiving role in the 
nursing home, and sometimes felt set aside by the care team. At home, family caregivers 
took on a more central caregiving role. Family caregivers from both settings valued 

training and education, and 7) organizational support (e.g., time, staffing, opportunities 
for professional development). The themes informed an integrated conceptualization 
of nursing staff ’s needs in providing palliative care for people with dementia. The needs 
of nursing staff related to direct care-delivery for people with dementia occur within 
workplace and organizational contexts. The results suggest that interventions aimed 
at increasing nurses’ competences in palliative dementia care should be tailored to 
their specific needs (e.g., the need for communication skills or tools for signaling pain). 
Healthcare organizations should play a facilitating role in the implementation of such 
interventions. Of the 15 included articles, only one concerned the home care setting; 
thus, palliative dementia care in the community requires particular attention.

Chapter 3 presents the results of a cross-sectional survey study to evaluate the 
types and forms of support that nursing staff need when providing palliative care for 
persons with dementia. The study compared nursing staff with different educational 
levels and nursing staff working in home care or in the nursing home. A sample of 
Dutch registered nurses (N=164), certified nurse assistants (N=218) and uncertified 
nurse assistants (N=34) filled in the survey. Of these 416 respondents, 224 worked in a 
nursing home and 192 worked in home care. Results showed that the highest-ranking 
needs were in dealing with family disagreement in end-of-life decision making (58%), 
dealing with challenging behaviors (41%), and recognizing and managing pain (38%). 
The highest-ranking form of support was peer-to-peer learning (51%). The survey 
included an open-ended question asking what respondents would do if they would 
have more time in their work. Of the 238 responses to this question, 198 concerned 
devoting personal attention to the person with dementia. Nursing staff from different 
educational levels and working in the home or nursing home setting largely indicated 
similar needs. It is vital to understand the needs of nursing staff in order to develop 
and implement tailored interventions. The findings suggest that interventions aimed 
at supporting nursing staff in providing palliative care for people with dementia may 
target similar areas to serve a heterogeneous group of nursing staff from different 
levels and working in home care or in a nursing home.

Chapter 4 describes a rapid scoping review performed to formulate 
recommendations for nursing staff on how to provide palliative dementia care in times 
of COVID-19. The review was carried out in April and May 2020, in response to the 
worldwide outbreak of COVID-19. The pandemic and its associated societal regulations 
posed specific challenges to the provision of high-quality palliative care for people with 
dementia living in long-term care facilities. The scoping review resulted in an overview 
of contemporary practice recommendations for nursing staff on how to safeguard the 
quality of palliative dementia care during the pandemic. The recommendations were 
grouped according to the essential domains in palliative dementia care. The highest 
number of papers informed recommendations under the domains ‘advance care 
planning’ and ‘psychological aspects of care’. The lowest number of papers informed 
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to maintain belongingness and uniqueness until the end of life.
Chapter 9 summarizes the main findings of all studies included in this dissertation, 

followed by theoretical and methodological considerations. It describes implications 
for research, practice and policy, following from the results of this dissertation. The 
knowledge base developed in this dissertation and the subsequent development of 
the DEDICATED approach are important steps towards advancing person-centered 
and relationship-centered palliative care provision for people with dementia and their 
families.

person-centeredness and being actively involved as a member of the care team. They 
faced similar challenges related to surrogate decision-making, which required ongoing, 
open communication with familiar professional caregivers. The findings highlight 
the importance of building close and supportive care relationships to aid end-of-life 
decision-making by families. Moreover, stimulating person-centeredness and family 
involvement may be a particular area for improvement in the nursing home setting. 

Chapter 7 reports on an analysis of combined, existing datasets to explore trends 
in family caregivers’ evaluations of quality of care and quality of dying of nursing home 
residents with dementia in the Netherlands. The analysis included reports of 1189 
family caregivers and covered a 14-year period from 2005 to 2019. Results showed 
a trend of increasing quality of care, while quality of dying did not change. Families’ 
evaluations of the well-being while dying subscale decreased over time. These results 
suggest that, despite the growing attention for palliative dementia care in research and 
practice, symptom management in dying with dementia needs further improvement. 
The gap between families’ expectations and their actual experiences with the dying 
process may be increasing. Further research is needed to disentangle the complex 
interplay between quality of care and quality of dying as perceived by family caregivers 
of people with dementia. Continuing monitoring of families’ perceived quality of 
care and quality of dying may aid an understanding of contemporary views on what 
constitutes ‘a good death’ for people with dementia.

Chapter 8 describes the results of a qualitative study that explored the perspectives 
of people with dementia on their future, the end of life, and on being cared for by others. 
The interviewees were 18 community-dwelling persons with dementia. Their story was 
reflected through five overarching themes: 1) my life still has value and meaning, 2) I am 
my own unique individual, 3) I place my trust in other people, 4) the future worries me, 
and 5) I accept and embrace what life brings. The interviewees expressed a strong wish 
to live a meaningful life, to feel that they matter and belong, and to be seen by others 
as worthy and unique humans. Their stories reflected resilience, despite their feelings 
of ambiguity and anxiety towards the future and their further decline. Interviewees 
preferred distancing themselves from a worrisome future and instead intended to ‘live 
in the moment’. They were generally content with the life they had lived, and thinking 
about death involved feelings of acceptance and resignation. They placed great trust in 
their family members and others who care for them now or may care for them in the 
future. Results showed that individuals cope with their condition in different ways. This 
suggests that conversations about future care in the context of advance care planning 
should be tailored to an individual’s stance towards the future and readiness to discuss 
it. This study demonstrated that people with dementia, when given the opportunity, are 
willing and capable of sharing their thoughts on complex and sensitive end-of-life topics. 
The findings emphasize the need for an inclusive community for people with dementia, 
in which others facilitate them to fulfil basic human needs: to live a meaningful life and 
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Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit van leven van mensen met een ongeneeslijke 
ziekte en hun naasten te verbeteren. Dementie is een progressieve en onomkeerbare 
aandoening. Mensen met dementie kunnen daarom baat hebben bij een palliatieve 
benadering van de zorg. Palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van hoogstaande 
dementiezorg en omvat persoonsgerichte zorg op lichamelijk, psychisch, sociaal 
en spiritueel vlak. Ook het bieden van ondersteuning aan en het betrekken van 
familie door zorgprofessionals is een essentieel onderdeel, aangezien mantelzorgers 
van mensen met dementie vaak een prominente rol vervullen. Door de cognitieve 
achteruitgang waarmee dementie gepaard gaat, nemen familieleden uiteindelijk vaak 
de besluitvorming rondom zorg en behandeling over. Tijdige communicatie met mensen 
met dementie over hun wensen en behandelvoorkeuren faciliteert gezamenlijke 
besluitvorming over toekomstige zorgdoelen. Er zijn veel factoren die de kwaliteit van 
de palliatieve zorgverlening aan mensen met dementie in de weg staan. Idealiter zou 
iedere zorgprofessional in staat moeten zijn om de basisprincipes van de palliatieve 
zorg toe te passen (zoals persoonsgerichte en relatiegerichte zorg, samen met mensen 
met dementie en mantelzorgers anticiperen op de toekomst, inspelen op zorgbehoeften 
vanuit een holistische benadering). Verzorgenden en verpleegkundigen hebben een 
belangrijke en centrale rol in de zorg voor mensen met dementie en hun naasten, 
zowel thuis als in het verpleeghuis. Toch voelen verzorgenden en verpleegkundigen 
zich niet altijd competent om palliatieve zorg te verlenen. Zij hebben specifieke 
vaardigheden nodig om hun essentiële rol goed te kunnen vervullen en om te kunnen 
bijdragen aan hoogstaande palliatieve zorg voor mensen met dementie. Het doel van dit 
proefschrift was om meer inzicht te krijgen in de aspecten die van belang zijn bij goede 
palliatieve zorg voor mensen met dementie vanuit het perspectief van verzorgenden 
en verpleegkundigen, mantelzorgers en mensen met dementie. Deze kennis vormt 
de basis voor de ontwikkeling van een interventie met als doel de competenties van 
verzorgenden en verpleegkundigen in de palliatieve dementiezorg te verbeteren.

Hoofdstuk 1 introduceert de belangrijkste concepten rondom palliatieve zorg en 
dementie. Het omschrijft de prominente rol van mantelzorgers van mensen met dementie 
en van verzorgenden en verpleegkundigen, binnen de context van de thuiszorg en de 
verpleeghuiszorg in Nederland. Het hoofdstuk belicht verschillende uitdagingen bij het 
verlenen van goede palliatieve zorg voor mensen met dementie tot aan het levenseinde. 
De studies in dit proefschrift zijn onderdeel van een project genaamd DEDICATED 
(Desired Dementia Care Towards End of Life). Het eerste hoofdstuk omschrijft kort wat 
het project DEDICATED inhoudt en sluit af met een omschrijving van de algehele doelen 
en de opbouw van het proefschrift. 

Hoofdstuk 2 beschrijft een scoping review met als doel te onderzoeken wat er 
bekend is vanuit de wetenschappelijke literatuur over de behoeften van verzorgenden 
en verpleegkundigen wanneer zij palliatieve zorg verlenen aan mensen met dementie, 
thuis en in het verpleeghuis. Een thematische analyse van de 15 geïncludeerde artikelen 
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Hoofdstuk 4 omschrijft een ‘rapid scoping review’ die werd uitgevoerd om 
praktische aanbevelingen te formuleren voor verpleegkundig personeel met betrekking 
tot het verlenen van palliatieve dementiezorg in tijden van COVID-19. De review werd 
uitgevoerd in april en mei 2020, in reactie op de wereldwijde uitbraak van COVID-19. De 
pandemie en de daaruit volgende maatschappelijke maatregelen leidde tot specifieke 
uitdagingen in het verlenen van goede palliatieve zorg voor verpleeghuisbewoners 
met dementie. De review resulteerde in een overzicht van actuele, praktische 
aanbevelingen voor verzorgenden en verpleegkundigen, over hoe zij de kwaliteit van 
palliatieve dementiezorg kunnen bewaken tijdens deze pandemie. De aanbevelingen 
werden gegroepeerd onder de kerndomeinen van palliatieve dementiezorg. De meeste 
artikelen hadden betrekking op aanbevelingen gegroepeerd onder de domeinen 
‘advance care planning’ (=proactieve zorgplanning) en ‘psychologische aspecten van 
de zorg’. Het minste aantal artikelen hadden betrekking op aanbevelingen gegroepeerd 
onder de domeinen ‘zorgethiek’, ‘spirituele zorg’, ‘zorg voor de stervende’, en ‘zorg 
voor de nabestaanden’. Er werden geen artikelen gevonden met informatie over het 
domein ‘culturele aspecten van de zorg’. De review liet zien dat er vooral nood is aan 
ondersteuning rondom verlies en rouw, om potentiële negatieve uitkomsten zoals 
gecompliceerde rouw en trauma te beperken. Rouw en morele nood onder verzorgenden 
en verpleegkundigen vraagt om erkenning en aandacht. Verpleegkundig leiderschap 
is nodig om de kwaliteit van palliatieve zorg, interprofessionele samenwerking en 
peer support onder verpleegkundigen te waarborgen. De resultaten van de review 
tonen de praktijk- en kennishiaten met betrekking tot palliatieve dementiezorg in de 
wereldwijde COVID-19 aanpak. Deze bevindingen weerspiegelen de persisterende 
uitdagingen rondom palliatieve zorg in de langdurige-zorgsector.

Hoofdstuk 5 presenteert de resultaten van een secundaire data-analyse van 
vragenlijsten ingevuld door familieleden van overleden verpleeghuisbewoners met 
dementie (N=252). Eerdere analyses van deze data, verkregen uit 34 Nederlandse 
verpleeghuizen, lieten zien dat slechts 56% van de familieleden de dood van hun naaste 
als vredig had ervaren. De studie in dit proefschrift onderzocht de associaties tussen de 
ervaringen van familieleden met de zorg aan het levenseinde en hun herinnering aan 
een vredig overlijden van de persoon met dementie. De resultaten toonden een positieve 
associatie tussen tevredenheid van familieleden met de zorg en de besluitvorming aan 
het levenseinde, en hun herinnering aan een vredig overlijden. Negatieve ervaringen 
met de zorg waren gerelateerd aan een minder vredig overlijden van de persoon met 
dementie, zoals bezien door de familie. Een thematische analyse van de antwoorden op 
een open vraag naar de negatieve ervaringen die familieleden hadden gehad, resulteerde 
in twee thema’s: 1) gebrek aan aandacht en 2) gebrek aan respect. ‘Gebrek aan 
aandacht’ hield in dat familieleden aanliepen tegen ontoegankelijkheid en desinteresse 
van zorgprofessionals, discontinuïteit in zorgrelaties en een gebrek aan zorg op maat 
voor hun naaste met dementie. ‘Gebrek aan respect’ hield in dat familieleden het gevoel 

resulteerde in vier thema’s rondom behoeften op het niveau van directe zorgverlening: 
1) het herkennen van en inspelen op palliatieve zorgbehoeften, 2) verbale en non-
verbale communicatie, 3) omgaan met onbegrepen gedrag, en 4) het leren kennen van de 
persoon met dementie. Daarnaast werden drie aanvullende thema’s omschreven rondom 
behoeften op een meer overstijgend, organisatorisch niveau: 5) interdisciplinaire 
samenwerking, 6) training en educatie, en 7) ondersteuning vanuit de organisatie 
(zoals tijd, personeel, mogelijkheden voor professionalisering). Vanuit deze thema’s 
is een geïntegreerde conceptualisatie van verpleegkundige behoeften in de palliatieve 
dementiezorg ontwikkeld. Behoeften gerelateerd aan de directe zorgverlening aan 
mensen met dementie ontstaan binnen de context van de werkvloer en organisatie. 
De resultaten suggereren dat interventies die erop gericht zijn verpleegkundige 
competenties in de palliatieve dementiezorg te vergroten, moeten worden afgestemd 
op de specifieke behoeften van verzorgenden en verpleegkundigen (zoals behoeften 
aan communicatievaardigheden of tools om pijn te signaleren). Zorgorganisaties spelen 
idealiter een faciliterende rol bij de implementatie van dergelijke interventies. Van de 
15 geïncludeerde artikelen had er slechts één betrekking op de thuiszorg; er is daarom 
specifieke aandacht nodig voor palliatieve dementiezorg in de thuissituatie.

Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van een cross-sectioneel 
vragenlijstenonderzoek om te evalueren welk type en welke vormen van ondersteuning 
verzorgenden en verpleegkundigen nodig hebben in de palliatieve zorgverlening 
aan mensen met dementie. De studie maakte een vergelijking tussen respondenten 
van verschillende verpleegkundige niveaus en tussen respondenten werkend in de 
thuiszorg of in het verpleeghuis. De vragenlijst werd ingevuld door een steekproef van 
Nederlandse verpleegkundigen (N=164), verzorgenden (N=218) en helpenden (N=34). 
Van deze 416 respondenten werkten er 224 in het verpleeghuis en 192 in de thuiszorg. 
De meest onderschreven behoeften betroffen ondersteuning bij conflicten tussen 
naasten bij de besluitvorming over het levenseinde (58%), het omgaan met onbegrepen 
gedrag, zoals onrust of agressie (41%) en het herkennen van en omgaan met pijn (38%). 
De gewenste vorm van ondersteuning die het meest werd onderschreven, was intervisie 
(51%). De vragenlijst bevatte een open vraag naar wat respondenten zouden doen 
indien zij meer tijd zouden hebben in hun werk. Van de 238 antwoorden op deze vraag, 
hadden er 198 betrekking op het geven van persoonlijke aandacht aan de persoon met 
dementie. Respondenten van verschillende verpleegkundige niveaus en werkzaam in 
de thuiszorg of in het verpleeghuis gaven vergelijkbare ondersteuningsbehoeften aan. 
Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de specifieke behoeften van verzorgenden en 
verpleegkundigen om interventies op maat te kunnen ontwikkelen en implementeren. 
De bevindingen suggereren dat interventies om competenties te vergroten op het vlak 
van palliatieve dementiezorg zich voor verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden 
werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeghuis op vergelijkbare thema’s kunnen 
richten om gepaste ondersteuning te bieden.
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zorg en kwaliteit van sterven door familie draagt bij aan ons inzicht in hedendaagse 
perspectieven op wat een ‘goede dood’ bij mensen met dementie inhoudt.

Hoofdstuk 8 beschrijft de resultaten van een kwalitatieve studie naar de 
perspectieven van mensen met dementie op het ontvangen van zorg door anderen, de 
toekomst en het levenseinde. De geïnterviewden waren 18 thuiswonende mensen met 
dementie. Hun verhaal weerspiegelde vijf overkoepelende thema’s: 1) mijn leven heeft 
nog steeds waarde en betekenis, 2) ik ben mijn eigen unieke individu, 3) ik plaats mijn 
vertrouwen in anderen, 4) de toekomst verontrust me, en 5) ik accepteer en omarm wat 
het leven brengt. De geïnterviewden uitten een sterke wens om een betekenisvol leven 
te leiden, om het gevoel te hebben dat ze ertoe doen en ‘erbij horen’, en om door anderen 
gezien te worden als volwaardige en unieke mensen. Ondanks een onzekere toekomst 
die soms angst opwekte, toonden de geïnterviewden veel veerkracht. Bij voorkeur 
distantieerden zij zich van een zorgwekkende toekomst en richtten zij zich op het 
‘hier en nu’. Over het algemeen waren ze tevreden met het leven dat zij hadden geleid. 
Ze ervaarden een gevoel van acceptatie en berusting ten aanzien van het naderende 
levenseinde. Zij plaatsten veel vertrouwen in hun familieleden en anderen die op dit 
moment voor hen zorgen of in de toekomst voor hen zullen zorgen. De resultaten 
lieten zien dat individuen verschillend omgaan met hun ziekte. Dit suggereert dat 
levenseindegesprekken in het kader van advance care planning afgestemd moeten 
worden op de manier waarop een individu aankijkt tegen de toekomst, en zijn of 
haar bereidheid om hierover in gesprek te gaan. Deze studie liet zien dat mensen 
met dementie in staat en bereid zijn om hun gedachten over complexe en gevoelige 
zaken rondom het levenseinde te delen, als zij hiertoe de kans krijgen. De bevindingen 
benadrukken het belang van een inclusieve maatschappij, waarin we mensen met 
dementie faciliteren om een basale menselijke behoefte te vervullen. Namelijk om een 
betekenisvol leven te leiden en om zich tot aan het levenseinde gezien, betrokken en 
gewaardeerd te voelen als mens.

Hoofdstuk 9 vat de belangrijkste bevindingen van alle studies in dit proefschrift 
samen, gevolgd door de theoretische en methodologische overwegingen. Het 
omschrijft implicaties voor onderzoek, praktijk en beleid, volgend uit de resultaten 
van dit proefschrift. De ontwikkelde kennis uit dit proefschrift, en de hieruit volgende 
ontwikkeling van de DEDICATED-werkwijze, vormen belangrijke stappen om de 
persoonsgerichte en relatiegerichte palliatieve zorgverlening voor mensen met 
dementie en hun naasten te bevorderen.        

hadden dat zij opzettelijk werden genegeerd en dat zorgprofessionals hun naaste 
met dementie onsympathiek benaderde. Ook hoorde hierbij het gevoel dat afspraken 
niet werden nagekomen en dat er onvoldoende aandacht was voor privacy. Inzicht 
in deze specifieke ervaringen, die negatief samenhangen met een vredig sterfbed, 
geeft belangrijke informatie op basis waarvan de levenseindezorg voor mensen met 
dementie en hun naasten kan worden verbeterd. De resultaten onderstrepen het belang 
van menselijke en compassievolle zorg en aandacht tot aan het levenseinde. 

Hoofdstuk 6 beschrijft een kwalitatieve studie om de ervaringen van familieleden 
met de zorg aan het levenseinde van mensen met dementie verder te verkennen. De 
geïnterviewden hadden ervaring met de zorg voor hun naaste in een verpleeghuis 
(N=24) of thuis (N=8). Hun ervaringen besloegen vier thema’s: 1) waarborgen 
waardigheid als mens, 2) erkend worden als mantelzorger, 3) (niet) spreken over de 
dood, en 4) beslissingen maken met elkaar. De vergelijking tussen beide zorgsettingen 
liet zien dat vooral familieleden die de zorg in het verpleeghuis hadden meegemaakt 
soms persoonsgerichte zorg hadden gemist en dit als hinderlijk hadden ervaren. Ook 
waren zij onzekerder over hun rol als mantelzorger in het verpleeghuis en voelden 
zij zich soms buitengesloten door het zorgteam. Thuis namen familieleden vaak het 
voortouw in hun rol als mantelzorger. Familieleden uit beide settingen waardeerden 
een persoonsgerichte benadering en zij werden graag actief betrokken als onderdeel 
van het zorgteam. In beide settingen werden vergelijkbare uitdagingen ervaren 
in het maken van surrogaatbeslissingen, waarbij er behoefte was aan structurele 
en open communicatie met zorgprofessionals. De bevindingen benadrukken het 
belang van hechte en ondersteunende zorgrelaties om familieleden te faciliteren in 
de besluitvorming aan het levenseinde van hun naaste met dementie. Verder is het 
stimuleren van een persoonsgerichte benadering en het betrekken van familieleden 
mogelijk een specifiek aandachtspunt in de verpleeghuissetting.

Hoofdstuk 7 rapporteert een analyse van gecombineerde, bestaande datasets 
om trends te onderzoeken in de kwaliteit van zorg en kwaliteit van sterven van 
verpleeghuisbewoners met dementie in Nederland, zoals beoordeeld door familieleden. 
In de analyse werden gegevens van 1189 familieleden meegenomen, waarbij een totale 
periode van 14 jaar werd beslagen (2005-2019). De resultaten toonden een stijgende 
trend in de kwaliteit van zorg, terwijl de kwaliteit van sterven niet veranderde. De 
subschaal ‘welzijn tijdens het sterven’, zoals beoordeeld door familieleden, daalde 
over de tijd. De resultaten suggereren dat symptoom management aan het levenseinde 
met dementie nog altijd om verbetering vraagt, ondanks de groeiende aandacht voor 
palliatieve dementiezorg in onderzoek en praktijk. Mogelijk is er een groeiende kloof 
tussen de verwachtingen van familieleden en hun daadwerkelijke ervaringen met het 
stervensproces. Aanvullend onderzoek is nodig om het complexe samenspel tussen de 
kwaliteit van zorg en kwaliteit van sterven zoals ervaren door familieleden van mensen 
met dementie te ontrafelen. Het doorlopend monitoren van de ervaren kwaliteit van 

AA

230 | ADDENDUM ADDENDUM | 231




