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SAMENVATTING 

 

Deze thesis beschrijft de ontwikkeling van palliatieve zorg in Roemenië 

en evalueert een nieuwe dienstverlening, i.c. palliatieve zorg thuis door een 

multidisciplinair team. Deze studie is gebaseerd op de resultaten van een 

Roemeens Nederlands Matra programma, PACARO (PAlliative Care for 

ROmania) genaamd, dat gesubsidieerd werd door het Nederlandse Ministerie 

van Buitenlandse Zaken. Vijf multidisciplinaire teams werden getraind in 

palliatieve zorg en deze teams leverden in 24 maanden palliatieve zorg thuis aan 

129 patiënten, die aan ongeneeslijke ziekten in verschillende terminale stadia 

leden, in stedelijke en landelijke gebieden. 

Hoofdstuk 1 geeft een korte beschrijving van het gezondheidzorg 

systeem en van gezondheidszorgfaciliteiten in Roemenië. Voor de revolutie van 

1989 werd het Roemeense gezondheidssysteem gekenmerkt door ziekenhuis 

gebaseerde medische dienstverlening. De modernisering van het systeem startte 

voornamelijk met de hervorming van de eerste lijnsgezondheidszorg en de 

introductie van een sociale gezondheidsverzekering in 1999. Gedurende het 

laatste decennium is het aantal ziekenhuisbedden afgenomen, maar de 

mortaliteit neemt toe. De incidentie van kanker is hoog en het is een van de 

belangrijkste doodsoorzaken. Grote verschillen bestaan er tussen stad en 

platteland in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische diensten. 

Er is een grote behoefte aan palliatieve zorg en deze dienstverlening is 

nog altijd relatief zeldzaam. De ontwikkeling van de palliatieve zorg in het 

laatste decennium volgde de aanbevelingen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie. Palliatieve zorg beoogt de kwaliteit van leven 

van de patiënt te verbeteren door gespecialiseerde medische diensten. De 

volgende onderzoeksvragen worden gepresenteerd in hoofdstuk 1: 

1. Hoe heeft de palliatieve zorg in Roemenië zich ontwikkeld over de tijd? 
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2. Wat zijn de ervaringen en meningen van huisartsen betreffende 

palliatieve zorg in Roemenië? 

3. Welke patiënten stromen in het nieuwe palliatieve zorg programma in? 

4. Is de palliatieve zorg thuis effectief zowel vanuit het perspectief van de 

betrokken professionele zorgverleners en de betrokken familieleden als 

vanuit de diensten, die de teams hebben aangeboden? 

  De vraag over de instroom van de patiënten betreft alle 129 patiënten, 

die in 24 maanden instroomden. De effectiviteit van de diensten van de 

palliatieve zorg teams is na 24 maanden geanalyseerd op de tot dan toe 

overleden patiënten met kanker (n=102). 

Het onderzoek naar de effectiviteit vanuit het perspectief van de 

betrokken zorgverleners is uitgevoerd na 18 maanden en richt zich op de tot dan 

toe 80 overleden patiënten. Het perspectief van de betrokken familieleden is na 

24 maanden onderzocht voor vier van de vijf teams en richt zich op de tot dan 

toe 89 overleden patiënten. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van palliatieve zorg in 

Roemenië. Eerst wordt een historisch overzicht gegeven met speciale aandacht 

voor internationale ontwikkelingen gedurende de laatste dertig jaar. In 

Roemenië werd palliatieve zorg/geneeskunde in 1999 en in 2003 door met 

Ministerie van Volksgezondheid erkend als een ‘speciale competentie’. In 2003 

honoreerde de Wet Patiëntenrechten het recht op zorg voor terminale patiënten 

en de Wet Ziekenhuizen introduceerde die dienstverlening als onderdeel van 

andere ziekenhuisdiensten. Palliatieve zorg echter heeft zich hoofdzakelijk 

ontwikkeld binnen niet overheidsdiensten en werd opgericht en gefinancierd 

door buitenlandse organisaties. Een van de gevolgen is, dat vandaag de dag 

slechts een klein deel van de bevolking profiteert van dit type dienstverlening. 

Specifieke professionele organisaties op het terrein van palliatieve zorg 

zijn verschenen evenals diverse faciliteiten zoals hospices, afdelingen in 

ziekenhuizen, dagcentra, multidisciplinaire mobiele teams etc. Hulpverleners 
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hebben in toenemende mate belangstelling getoond voor palliatieve zorg 

methoden en om deze belangstelling te ondersteunen zijn twee trainingscentra 

in Brasov en Boekarest opgericht. 

Het hoofdstuk concludeert, dat palliatieve zorg nog in ontwikkeling is 

in Roemenië, dat de behoefte aan palliatieve zorg hoog is en dat palliatieve zorg 

thuis de voorkeur verdient. 

De ervaringen en meningen van Roemeense huisartsen aangaande 

palliatieve zorg worden gepresenteerd in hoofdstuk 3. In het hoofdstuk worden 

de antwoorden van 914 huisartsen geanalyseerd, die naar hun ervaring en kennis 

op het terrein van palliatieve zorg, naar de mogelijkheden om palliatieve zorg te 

geven in Roemenië en naar de behoefte en methoden om deze zorg te 

organiseren werden gevraagd. 

Hoewel meer dan 98% van de huisartsen zorg aan ongeneeslijke of 

terminale patiënten had gegeven, stelde de meerderheid, dat zij beperkte 

ervaring en kennis hadden aangaande palliatieve zorg. Ervaring en kennis 

hingen positief samen met leeftijd, geslacht en werkzaam zijn in een 

landelijke/stedelijke omgeving. Oudere personen, mannen en dokters, die in 

plattelandsgebieden werkten, rapporteerden meer ervaring en kennis. 

Verondersteld wordt, dat huisartsen die op het platteland werken geen 

alternatieve zorgmogelijkheden hebben en deze zorg zelf moeten leveren. 

De meeste huisartsen menen, dat de ontwikkeling van palliatieve 

zorgverlening thuis noodzakelijk was gezien de traditie in Roemenië om thuis te 

sterven en niet in een instelling. De meesten van hen zagen de huisarts als 

coördinator van het palliatieve zorg team. Zij gaven aan training in palliatieve 

zorgonderwerpen zoals pijnbehandeling, communicatie, speciale technieken e.d. 

wenselijk te vinden. 

Hoofdstuk 4 behandelt de kenmerken van de patiënten, die in de nieuwe 

palliatieve dienstverlening thuis, die door PACARO is ontwikkeld, werden 

opgenomen. In totaal zijn 129 patiënten in het nieuwe programma ingestroomd: 
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119 kankerpatiënten en 10 patiënten met andere aandoeningen zoals dementie 

of HIV. 

De sociaaldemografische gegevens, de functionele status, de 

psychologische toestand en de medische gegevens, verkregen tijdens het eerste 

onderzoek, het verdere beloop ervan en de interventies door de leden van het 

palliatieve zorg team werden vastgelegd op een standaard registratie formulier, 

dat werd ingevuld door de teamcoördinator en de verpleegkundige. 

Vergeleken met buitenlandse studies hadden de patiënten, die in deze 

nieuwe palliatieve zorg dienstverlening instroomden, een groot aantal 

symptomen: gemiddeld 12,8 symptomen per patiënt. Er was een significant 

verschil tussen stedelijke en plattelandsgebieden: gemiddeld 14,3 symptomen 

per patiënt in stedelijke gebieden vergeleken met gemiddeld 10,4 symptomen 

op het platteland. Eenzelfde patroon werd voor het aantal metastasen in 

stedelijke en plattelandsgebieden gevonden. Deze verschillen kunnen worden 

verklaard door de slechte toegankelijkheid van patiënten op het platteland tot 

gespecialiseerde medische diensten en door een gebrek aan informatie/kennis 

over de ziekte, dat ertoe kan leiden, dat sommige metastasen niet 

gediagnosticeerd zijn en bepaalde behandelingen niet worden overwogen. 

Het meest frequent gerapporteerde symptoom was pijn, gerapporteerd 

door 90% van de patiënten. Dit gegeven is hoger dan gegevens uit West Europa. 

Dit verschil kan deels gerelateerd zijn aan het gebruik van opioide middelen, dat 

problematisch is in Roemenië vanwege de oude wetgeving en vanwege 

problemen om de behandeling te verlenen conform het analgetica diagram van 

de Wereldgezondheidsorganisatie. 

Meer dan de helft van de patiënten gaven psychologische problemen 

aan. Ook hier bestond een significant verschil tussen patiënten in stedelijke en 

plattelandsgebieden (71% in stedelijke gebieden en 25% op het platteland). Het 

verschil kan worden verklaard door het grote vertrouwen in mechanismen van 

familie steun en de daaraan gerelateerde sterke steun voor patiënten op het 
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platteland en/of door het gebrek aan kennis over diagnose en prognose op het 

platteland. 

Om de effecten van de interventies door het palliatieve zorg team te 

evalueren werden het aantal symptomen en de intensiteit van de pijn als 

afhankelijke variabelen gebruikt. In hoofdstuk 5 worden de veranderingen in 

symptomen, intensiteit van pijn en andere medische gegevens beschreven 

evenals de interventies door het palliatieve zorg team. Om te zorgen voor een 

homogene groep gaat deze analyse alleen over de kankerpatiënten, die in de 

palliatieve zorg instroomden. De veranderingen in symptomen, gemeten bij de 

eerste consultatie (instroom) en de laatste consultatie voor overlijden, zijn voor 

102 patiënten geanalyseerd en in verband gebracht met het type en het aantal 

interventies. 

Patiënten vertoonden een sterke afname in het aantal symptomen en in 

de intensiteit van pijn na instroom in de palliatieve zorg. Het gemiddelde aantal 

symptomen nam af met acht (van 13,4 naar 5,4 per patiënt). Bij de instroom 

rapporteerden 42 patiënten hoge intensiteit van pijn en bij de laatste consultatie 

voor overlijden deden 7 patiënten dit. Vermoeidheid, verlies van eetlust en 

misselijkheid namen ook significant af tussen de eerste en laatste consultatie. 

Interventies door de leden van het palliatieve care team waren talrijk en 

gevarieerd. De medicatie werd bij driekwart van de patiënten gewijzigd. De 

meest genoemde interventie was consultatie, gevolgd door interventies gericht 

op verlichting van pijn en ongemak. De interventies van de artsen hielden onder 

meer in: kleine chirurgische ingreep, perfusies en veneus puncties. De 

interventies van de verpleegkundige betroffen onder meer: orale medicatie, 

kunstmatige voeding, injecties en functieoefeningen. De meeste patiënten (90%) 

ontvingen vijf interventies of meer. 

Meer dan de helft van de patiënten stelde, dat de interventies van de 

teams tot goede resultaten leidden voor al hun problemen en eenderde stelde, 

dat het aantal en/of de intensiteit van de problemen werden gereduceerd. 
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De interventies door de teamleden toonden een significant effect wat 

betreft de afname van intensiteit van pijn. De relatie tussen interventies en de 

afname van de symptomen was (net) niet significant. Voor de afname van de 

intensiteit van pijn waren interventies gericht op verlichting het meest effectief. 

De afname van symptomen was groter bij patiënten uit stedelijke gebieden 

vergeleken met die van het platteland en ook groter bij arme patiënten 

vergeleken met meer welvarende patiënten. Deze bevindingen kunnen worden 

verklaard door de slechte infrastructuur en tekort aan medisch personeel op het 

platteland en door de grote behoefte, die arme patiënten ervoeren (gebrek aan 

alternatieven en minder familie steun). Afname van de intensiteit van pijn was 

ook gerelateerd aan sociale steun, dit wil zeggen dat de patiënten, die een sterke 

sociale steun ervoeren, een grotere afname in de intensiteit van pijn toonden. 

De levering van palliatieve zorg kan een belasting zijn voor de 

professionele zorgverleners, die bij die zorg betrokken zijn. In hoofdstuk 6 zijn 

de inzichten van de betrokken zorgverleners (huisartsen, verpleegkundigen en 

oncologen) na de dood van de patiënt geanalyseerd. Gedurende de eerste 18 

maanden ontvingen 103 patiënten met kanker palliatieve zorg. In die periode 

stierven 80 patiënten. In de tweede maand na de dood van de patiënt ontving 

ieder lid van het palliatieve zorg team, dat betrokken was bij de zorg voor die 

patiënt, een vragenlijst met vragen over: tevredenheid en problemen met de rol 

als team lid, emotionele belasting en hoe daarmee werd omgegaan, 

noodzakelijke kennis, activiteiten van het team, communicatie met patiënt en/of 

familie en binnen het team en een algemene evaluatie van de verleende zorg bij 

deze patiënt. De antwoorden zijn verwerkt en gerelateerd aan 

achtergrondkenmerken van het zorg proces en van de hulpverlener zoals: duur 

van de ziekte, gerapporteerde complicaties, het team en de discipline van het 

betreffende team lid, dus huisarts, oncoloog of verpleegkundige. Dit is de eerste 

studie met een dergelijke benadering ooit in Roemenië uitgevoerd en er is in het 

algemeen binnen dit gebied niet veel literatuur over dit type evaluatie. 
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De meerderheid van de teamleden gaf een positieve evaluatie van hun 

activiteiten binnen het team, van de geboden zorg aan de patiënt en van hun 

kennis van palliatieve zorg.  Relatief meer problemen werden gerapporteerd bij 

patiënten, die op het platteland leefden. Dit is toe te schrijven aan de slechte 

infrastructuur, beperkte beschikbaarheid van medische diensten en 

moeilijkheden met communicatie. 

Bijna een kwart van de respondenten rapporteerde 

communicatieproblemen met de patiënt. Dat kan verklaard werd door de onwil 

van familieleden om de patiënt te informeren over de diagnose en/of prognose. 

Dit maakte de communicatie voor de teamleden moeilijker. Communicatie met 

familieleden en binnen het team werd positief geëvalueerd, maar het positieve 

beeld werd verstoord in die gevallen, waarin de patiënt zijn diagnose niet wist. 

Meer dan eenderde van de professionele zorgverleners rapporteerde een 

emotionele belasting en ongemak vanwege het lijden van de patiënt, maar de 

meeste zorgverleners beschouwden het niet als een te zware belasting. 

Huisartsen en verpleegkundigen rapporteerden vaker emotionele belasting dan 

oncologen. 

In het algemeen stelden slechts een paar team leden (huisartsen) dat zij 

anders zouden handelen wanneer zij weer met dezelfde case te maken zouden 

krijgen. Daarbij gaven zij aan dat zij een andere benadering zouden kiezen 

zowel in de communicatie als in de behandeling. Huisartsen (38%) gaven het 

vaakst aan, dat zij een gebrek aan kennis hadden ervaren, gevolgd door de 

verpleegkundigen (29%) en oncologen (14%). Dit was meestal gekoppeld aan 

die gevallen, waarbij onverwachte ontwikkelingen en complicaties 

voorkwamen. 

 

De kwaliteit van palliatieve diensten, geleverd aan de patiënt, kan ook 

worden gemeten door betrokken familieleden te vragen naar hun tevredenheid 
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en mening over de diensten. De resultaten van een dergelijke analyse worden 

gepresenteerd in hoofdstuk 7 gebaseerd op gegevens van familieleden van 

patiënten, die door vier teams zijn behandeld. Vanwege organisatorische 

redenen konden de gegevens van het vijfde team niet worden verzameld. 

Familieleden van de na 24 maanden overleden patiënten (89 patiënten) 

werden gevraagd in te stemmen met een bezoek door een maatschappelijk 

werkende voor een interview en om een korte vragenlijst in te vullen. De meeste 

familieleden werden zes weken na de dood van de patiënt benaderd. Vieren 

zeventig familieleden stemden in met deelname aan de studie. 

De vragenlijst bevatte onderwerpen als communicatie, de 

verwachtingen van patiënt en familie over de zorg, toegankelijkheid van de 

diensten, mogelijke conflicten en algemene tevredenheid. Indien nodig konden 

de familieleden uitweiden over hun antwoorden. 

In het algemeen gaven de familieleden uitdrukking aan hun 

tevredenheid met de zorg die aan de patiënt was geleverd. Dat was vooral het 

geval voor familieleden die een rol speelden als centrale mantelzorgers. De 

informatie, die was ontvangen, werd door de meeste familieleden als (erg) goed 

gekwalificeerd en de communicatie met de teamleden werd als goed 

beoordeeld. 

De verleende zorg leidde niet tot familieconflicten of conflicten met 

teamleden. Integendeel familieleden rapporteerden, dat deze zorg het risico van 

familie conflicten reduceerde. 

De toegankelijkheid van de teamleden werd als belangrijk gezien en 

werd positief geëvalueerd. Alle teams werden als erg toegankelijk beoordeeld 

ondanks de verschillen in infrastructuur tussen de regio’s. 

In het algemeen werden de verwachtingen van de familie vervuld, maar 

er waren gevallen waarbij de familie hogere verwachtingen had van het team. 

Dit gebeurde wanneer de familie- leden om hulp vroegen om de nodige 

medicijnen te krijgen. Zoals eerder vermeld zijn medicijnen nog moeilijk te 
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verkrijgen in Roemenië vanwege voorschrijfprocedures (voor opioides) en 

vanwege financiële redenen (te duur). 

Op de vraag of de familie in het geheel genomen tevreden was met de 

geleverde zorg antwoordde 84% van de familieleden, dat zij (erg) tevreden 

waren met de ontvangen zorg. Deze algemene tevredenheid hing samen met 

communicatie, informatie gegeven door de teamleden, de verwachtingen van de 

familieleden en de afwezigheid van conflicten. 

De meeste familieleden zouden dit type dienstverlening aan andere 

terminale patiënten of aan hun families aanbevelen. 

Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 8, presenteert een overzicht van de antwoorden 

op de onderzoeksvragen, bediscussieert de uitkomsten en doet aanbevelingen 

voor praktijk, onderzoek en beleid. Deze studie beantwoordt enkele zeer 

belangrijke vragen over de haalbaarheid en effectiviteit van palliatieve zorg 

thuis. De antwoorden worden ook als belangrijk beschouwd voor de 

toekomstige ontwikkeling van de palliatieve zorg. De studie verschaft ook 

informatie over de behoefte aan palliatieve zorg en evalueert deze nieuwe 

dienstverlening vanuit diverse perspectieven. Deze benadering is nieuw voor 

Roemenië. Tot nu toe bestaan geen gegevens, die de kwaliteit van 

gezondheidsdiensten systematisch evalueren, in Roemenië. 

  De ontwikkeling van palliatieve zorg is in Roemenië laat op gang 

gekomen en is vooral ontwikkeld met steun van buitenlandse expertise en 

middelen. De behoefte aan palliatieve zorg wordt duidelijk onderkend door de 

Roemeense huisartsen. Zij hebben relatief weinig ervaring op dit terrein en 

behoefte aan meer kennis en vaardigheden. 

Patiënten, die instroomden in de nieuwe palliatieve thuiszorg, hadden 

veel symptomen. Hun behoefte aan zorg was groot. De evaluatie heeft positieve 

effecten van de palliatieve zorg op de kwaliteit van leven van de patiënt 

aangetoond, heeft (grote) tevredenheid onder betrokken familieleden laten zien 

en heeft getoond, dat de betrokken professionele zorgverleners in staat waren 
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met de nieuwe dienstverlening effectief om te gaan. De studie heeft ook de 

grote behoefte aan dit type van dienstverlening, vooral in achtergebleven 

gebieden, gedemonstreerd. 

De bediscussieerde onderwerpen betreffen onder meer: de behoefte aan 

aanvullende diensten en aan aangepaste reguleringen, methodologische 

problemen voor soortgelijke studies in Roemenië inclusief het gebrek aan 

registers en aan ervaring met evaluatie onderzoek bij burgers en beleidsmakers, 

methodologische problemen voor de uitvoering van dit soort onderzoek bij 

kwetsbare groepen (patiënten en familieleden), die mogelijk problemen voor de 

betrouwbaarheid van bevindingen opleveren. 

In het laatste hoofdstuk wordt ook de ontwikkeling van meer 

trainingscentra voor palliatieve zorg en van regionale expertise (en consultatie) 

centra bediscussieerd en worden deze ontwikkelingen aanbevolen. Het is 

duidelijk dat het ministerie van Volksgezondheid direct bij de organisatie van 

dit type dienstverlening betrokken dient te zijn, terwijl betrokken hulpverleners 

gecompenseerd dienen te worden voor de dienstverlening via het 

gezondheidsverzekeringsysteem. Dit kan voor alle terminale patiënten 

betekenen, dat zij toegang krijgen tot gespecialiseerde diensten, die hun 

kwaliteit van leven kan verbeteren en hun lijden kan verlichten. 

De verdere ontwikkeling van palliatieve zorg in Roemenië is een 

noodzaak zowel vanuit het perspectief van patiënten en familie als van 

hulpverleners in de gezondheidszorg. Succes zal afhangen van het ministerie 

van Volksgezondheid en van niet gouvernementele organisaties die bekend zijn 

met dit terrein. Het zal ook een aanzienlijke materiële, wettelijke en menselijke 

investering vragen. 

 

 

 




