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Samenvatting

In dit proefschrift is de zorgverlening volgens ‘Passiviteiten Dagelijks Leven’ (PDL) 
beschreven. PDL wordt in toenemende mate toegepast in de Nederlandse en Vlaamse 
ouderenzorg en men ervaart hierbij positieve effecten op de kwaliteit van leven van 
de cliënt. Het sluit aan bij het huidige denken over zorg en de ontwikkelingen binnen 
de zorg. Met PDL wordt een inhoudelijk vraaggericht antwoord gegeven op de 
zorgvraag van cliënten met een hoge of volledige zorgafhankelijkheid waarbij geen 
genezing of herstel mogelijk is. Uitgangspunt bij PDL is het loslaten van het idee van 
genezing of herstel in die situaties waarin dat niet mogelijk is, en zich te richten op 
kwaliteit van leven, maximaal gebruik van restactiviteit, en een zo prettig mogelijke 
zorgverlening. Tot nu toe is PDL ontwikkeld in de praktijk, ze is begonnen als 
zogenaamde ‘receptenkennis’. Hierna heeft de praktijk ‘procedurekennis’ gevormd: 
PDL is beschreven in procedures, ontwikkeld door zorgverleners zelf, beinvloed door 
ervaringen van cliënten en henzelf tijdens de zorgverlening. Om de kwaliteit van zorg 
in relatie tot kwaliteit van leven te helpen ontwikkelen en onderbouwen, is het belang-
rijk praktijk aan theorie te koppelen. Dit proefschrift zorgt voor de follow-up op de 
procedure kennis van de praktijk met praktijkgericht onderzoek. In dit proefschrift 
wordt wetenschappeljke theorie naar PDL geformatteerd. Dit proefschrift is gericht 
op het wetenschappelijke onderbouwen van deze wijze van zorgverlening volgens 
PDL. De uitkomsten van dit onderzoek zouden tevens gebruikt kunnen en moeten 
worden voor het doen van verder onderzoek, zoals effectonderzoek. Voor wat betreft 
het verzamelen van informatie uit de praktijk heeft dit onderzoek zich gericht op 
verpleeghuizen in Nederland en grotere ouderenzorginstellingen in Vlaams België, 
aangezien PDL daar momenteel het meest wordt toegepast. 

Aan de hand van de hiertoe geformuleerde onderzoeksvragen (hoofdstuk 1) 
worden in deze samenvatting de belangrijkste resultaten beschreven. 

Welk type zorg is PDL?

Met behulp van een werkmodel wordt PDL vanuit verschillende perspectieven 
beschouwd (hoofdstuk 2): het zorg perspectief, het behandelings perspectief en het 
stadium van ondersteuning door de zorgverleners. Betreffende het niveau van func-
tioneren van de cliënt en diens gezondheidstoestand richt PDL zich op cliënten met 
een grote of volledige zorgafhankelijkheid. Hieruit is de volgende typering van PDL 
naar voren gekomen: PDL is een vorm van belevingsgerichte zorg. PDL richt zich op 
cliënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid, en is gebaseerd op een biopsychoso
ciaal model. Ze gaat uit van de wensen en de beleving van de cliënt en heeft tot doel stabi
lisatie, het omgaan met beperkingen waarvoor geen herstel mogelijk is en het maximaal 
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gebruiken van restactiviteit. Ze wordt verricht door professionele zorgverleners, met speci
fieke deskundigheid en vaardigheden, die gedeeltelijk of volledig de zelfzorgactiviteiten van 
het dagelijkse leven overnemen van de cliënt. 

Bij PDL worden de zorgsituaties waarin de zelfzorgactiviteiten plaatsvinden 
beschreven als ‘PDL-factoren’, te weten: liggen, zitten, gewassen worden, gekleed 
worden, verschoond worden, verplaatst worden en gevoed worden.

Wat is de huidige toepassing van PDL?

De huidige toepassing van PDL is onderzocht door middel van twee enquêtes bij 
ouderenzorginstellingen in Nederland en Vlaams België (hoofdstuk 3). Hieruit is 
naar voren gekomen dat de bekendheid resp. het gebruik van PDL onder de respon-
denten groot is, en dat PDL wordt toegepast zowel bij mensen met dementie als bij 
mensen met een chronisch somatische aandoening. Er is sprake van gestructureerde, 
belevingsgerichte zorgverlening door meerdere disciplines die multidisciplinair 
samenwerken. Er is altijd een verzorgende of een verpleegkundige betrokken bij het 
toepassen van PDL; er is altijd een fysiotherapeut of een ergotherapeut betrokken, 
meestal zelfs beide. Vaak is ook de familie betrokken, het gaat hierbij vooral om 
voorlichting en informatie, daarnaast gaat het ook om toestemming voor het toepas-
sen van PDL, betrokkenheid bij het zorgplan, instructie en advies en betrokkenheid 
bij gebruikte materialen en inrichting van de ruimte waar de cliënt verblijft. Bij de 
cliënt zelf gaat het naast deze items ook vooral om het vragen naar de beleving. In 
93,2% van de instellingen (N=74) worden de afspraken betreffende PDL vastgelegd 
in het zorgplan van de individuele cliënt. In 84% van de instellingen (N=74) wordt 
PDL toegepast in alle zeven beschreven zorgsituaties waarin zorg verleend wordt. Er 
zijn scholingsprogramma’s ontwikkeld in samenwerking met opleidingsinstituten. 
De door medewerkers ervaren meerwaarde van PDL betreft onder andere het welzijn 
en welbevinden van de cliënt, de relatie tussen familie en medewerkers en het werk-
plezier van de medewerkers zelf. 

Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van PDL en wat is een passende definitie van PDL?

Met behulp van de methode van Walker en Avant is PDL geanalyseerd (hoofdstuk 4). 
De volgende kenmerkende eigenschappen van PDL, gerelateerd aan belevings-
gerichte zorg zijn geformuleerd: 
Persoon-georiënteerd, dus gericht op het individu.•	
De beleving en het welzijn van de individuele cliënt vormen de basis van de zorgver-•	
lening.
De aandacht is gefocust op de interactie tussen de zorgverlener en de cliënt. De •	
zorgverlener start voorzichtig een dialoog met de cliënt, rekening houdend met haar/
zijn mogelijkheden en belevingen en creëert een rustige sfeer.
Systematische benadering van het primaire proces, waarbij de continuïteit in zorg •	
wordt bewaakt en bevorderd.
Gericht op het psychische, sociale en fysieke functioneren van de cliënt. •	
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Hiernaast zijn kenmerkende eigenschappen, specifiek voor PDL geformuleerd: 
Gericht op cliënten met blijvende zelfzorgtekorten.•	
Het accepteren van zelfzorgtekorten, indien deze niet op te heffen zijn; er wordt •	
maximaal gebruikgemaakt van restactiviteit en zelfzorg wordt waar dat noodzakelijk 
is, overgenomen. 
Aangepast aan de passiviteit van de cliënt, restactiviteit wordt maximaal benut en •	
waar nodig wordt zelfzorg overgenomen.
Gericht op zorgsituaties van het dagelijkse leven, welke zijn onderverdeeld in: liggen, •	
zitten, gewassen worden, verschoond worden, gekleed worden, verplaatst worden en 
gevoed worden. 
Er wordt gebruik gemaakt van speciale maatregelen, voorzieningen en handelin-•	
gen.
De werkwijze wordt per cliënt per zorgsituatie beschreven en vastgelegd in maatrege-•	
len, voorzieningen en handelingen, welke in verschillende zorgsituaties terugkeren, 
aangepast aan de specifieke zorgsituatie en aan de specifieke cliënt. 
Het doel van PDL is de zorgsituatie zo prettig mogelijk te laten zijn voor zowel de •	
cliënt als de zorgverlener. 
PDL gebruikt een interdisciplinaire en multidisciplinaire benadering; verpleegkun-•	
dige en de paramedische werkwijzen en deskundigheden worden in de zorgacti-
viteiten die door de verzorgende gedaan worden ingebracht. 
Zoveel mogelijk zorgverlening op een één-op-één basis, •	 primary nursing genoemd. 

De bij de conceptanalyse gevonden specifieke kenmerken van PDL zijn getoetst met 
een deskundigenraadpleging volgens de Delphi-methodiek (hoofdstuk 5). De con-
ceptanalyse en het daaropvolgende Delphi-onderzoek hebben geleid tot de volgende 
definitie van PDL: 

PDL is een vorm van belevingsgerichte zorg, gericht op dagelijkse zorg, voor cliënten 
met irreversibele zelfzorgtekorten en daardoor een grote blijvende zorgafhankelijkheid. De 
beleving en het welzijn van de cliënt zijn de basis voor zorg, coping met de – gedeeltelijke – 
passiviteit van de cliënt, en de fysieke, psychische en sociale aspecten die hiermee samen
hangen. De specifieke maatregelen, voorzieningen en handelingen die in een gestructureerde 
multidisciplinaire benadering worden gebruikt, worden beschreven. De zorg wordt gegeven 
op een éénopéénbasis en richt zich ook op een zo gering mogelijke belasting van de cliënt 
en de zorgverlener.

Wat zijn voorwaarden voor het toepassen van PDL?

De middels Delphi-onderzoek geformuleerde voorwaarden voor het succesvol toepas-
sen van PDL, waarover consensus bestaat, zijn als volgt (hoofdstuk 5): geïntegreerd 
in de totale zorg van de cliënt; de beschikbaarheid en indien nodig betrokkenheid 
van de volgende disciplines: verzorgende, ergotherapeut, fysiotherapeut en verpleeg-
kundige; in PDL geschoolde medewerkers; ondersteuning door het afdelingsmanage-
ment en het hogere management; aandacht voor het creëren van sfeer op de afde-
ling. 
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Van medewerkers worden specifieke competenties verlangd. Deze liggen vooral 
op het inlevingsvlak, samenwerking en observatie: goed contact kunnen leggen met 
individuele cliënten; sfeer kunnen creëren; flexibel in kunnen spelen op de wensen 
van de cliënt; goed kunnen observeren wat een cliënt wel of niet prettig vindt; gericht 
op het centraal stellen van de cliënt: een klantgerichte houding; multidisciplinair 
kunnen samenwerken.

Wat is de relatie tussen PDL en palliatieve zorg?

De doelstellingen en werkwijze van PDL sluiten aan bij palliatieve (terminale) zorg. 
Hoofdstuk 6 laat de relatie zien tussen PDL en palliatieve zorg en geeft een voorbeeld 
van het toepassen van PDL bij palliatieve zorg. In terminale palliatieve zorg zal ook 
aandacht moeten zijn voor spiritualiteit. 

Wat zijn de cliëntkenmerken die de keuze voor PDL bepalen en welk meetinstrument kan 
hiertoe gebruikt worden?

Door middel van enquêtes is onderzocht welke cliëntkenmerken mee bepalend zijn 
voor het wel of niet toepassen van PDL en welk bestaand meetinstrument gebruikt 
kan worden bij deze keuze (hoofdstuk 7). De cliëntkenmerken die hier in de praktijk 
gevonden worden, sluiten aan bij wat eerder bij de positionering van PDL en de 
conceptanalyse werd gevonden. Allereerst blijkt de prognose ten aanzien van herstel 
bepalend te zijn. Daarnaast blijkt dat als een van de volgende cliëntkenmerken zich 
voordoet bij een cliënt dit de keuze voor het toepassen van PDL versterkt: grote 
zorgzwaarte; bedlegerigheid; stijfheid, contracturen, verhoogde spierspanning en 
afweerspanning; moeizame communicatie en onbegrip bij de cliënt; problemen met 
kauwen en slikken en speekselvloed; desoriëntatie in situatie of tijd. 

Voor het meten van zorgzwaarte zijn twee meetinstrumenten geschikt gebleken 
om in de praktijk te gebruiken als richtinggevend voor het wel en het niet toepassen 
van PDL, te weten een PDL-scorelijst, gelieerd aan een aantal vragen van de ZZP-
scorelijst en de Care Dependency Scale. Aangesloten kan worden bij het meetinstru-
ment dat in een de instelling al gebruikt wordt of het best past bij de instelling. Er is 
sprake van een indicatie voor het toepassen van PDL bij een totaalscore van de PDL-
scorelijst gelieerd aan de ZZP-score lijst van 18 of hoger, of de totaalscore van de CDS 
van 28 of lager. Dit kan gebruikt worden bij vervolgonderzoek naar PDL, zoals effect 
onderzoek om een verdeling te maken bij wie wel en bij wie niet PDL toe te passen 
in het kader van het onderzoek.

Hoe wordt het besluit voor het toepassen van PDL genomen en hoe wordt het uitvoeren bij 
een individuele cliënt in gang gezet? Kan voor dit proces een richtlijn opgesteld worden?

Ten behoeve van de besluitvorming over het wel of niet toepassen van PDL, en de 
wijze van toepassen bij een individuele cliënt is in dit proefschrift een eerste aanzet 
gegeven voor een richtlijn: ‘PDL: Besluitvormingsproces omtrent het toepassen en 
de wijze van toepassen’. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in twee fasen: de eerste 
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fase: ‘De meting van de zorgzwaarte en andere cliëntkenmerken’ en de tweede fase: 
‘Besluitvormingsproces’.

Conclusies
Het onderzoek dat het onderwerp vormt van dit proefschrift heeft zich gericht op de 
situatie in het veld van de zorg. Het heeft zorgverlening volgens PDL onderzocht – 
een model dat ontwikkeld is door paramedici en verzorgenden in de dagelijkse prak-
tijk. Gedurende dit onderzoek heeft steeds interactie plaatsgevonden tussen praktijk 
en theorie. Het onderzoek heeft geleid tot inzicht in PDL zelf en de toepassing ervan 
in Nederland en Vlaanderen. Het onderzoek geeft aan bij welke cliënten PDL geïn-
diceerd is, hoe dat te meten is en geeft de aanzet voor een richtlijn voor besluitvorm-
ing en toepassing. Het onderzoek geeft aan hoe PDL toegepast zou moeten worden 
en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om het goed te kunnen toepassen. 
Deze elementen: bij wie, hoe en onder welke voorwaarden toepassen geeft een basis 
voor het onderbouwd toepassen van PDL en het geeft ook de basis voor het verder 
doen van onderzoek, zoals effect onderzoek betreffende PDL. 

Tevens zijn een aantal aanbevelingen gegeven ten aanzien van het omgaan met 
en toepassen van PDL.
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