
Families lovend over palliatieve zorg 

BRUSSEL - Nabestaanden zijn ten zeerste te spreken over de palliatieve zorgen van 
artsen en verpleegkundigen. Maar voor pastoors en zeker voor morele consulenten 
hebben ze beduidend minder woorden van lof. Dat blijkt uit een onderzoek door Test 
Aankoop. 

Wel veel kritiek op falen morele consulenten 

Het is voor het eerst dat gepeild wordt naar de meningen over palliatieve zorgen en 
levenseindezorg. Daarvoor ondervroeg Test Aankoop 1.253 (40%) nabestaanden, 865 (28%) 
artsen en 976 (32%) verpleegkundigen. Veelal delen ze dezelfde mening, met dat verschil dat 
nabestaanden over het algemeen iets minder nuanceren. 

Tevredenheid 

Nabestaanden zijn overwegend tevreden over de manier waarop hun overleden familielid 
begeleid werd naar zijn/haar dood. Bij palliatieve zorgen in een gespecialiseerde eenheid 
binnen het ziekenhuis is de tevredenheid van de nabestaanden over de inzet van 
verpleegkundigen (9,27 op 10) en artsen (8,04 op 10) zelfs zéér groot. 

Mijnheer pastoor 

Waar de nabestaanden minder over te spreken zijn, is over de psychologische en morele 
ondersteuning door een pastoor of een morele consulent. Vooral de morele consulenten (2,24 
tot 4,70 op 10) scoren slecht. Mijnheer pastoor doet het goed in gespecialiseerde palliatieve 
eenheden (7,07 op 10), minder goed (4,40 op 10) wanneer het gaat om eindelevenszorg in 
het ziekenhuis. 

Palliatieve sedatie 

Sedatie is een techniek waarbij iemand buiten bewustzijn wordt gebracht wanneer 
behandeling geen zin meer heeft en de pijn niet meer onder controle kan worden gehouden. 
Patiënten worden alleen kort bij bewustzijn gebracht om afscheid te nemen. Het is een 
omstreden techniek. Dit neemt niet weg dat 60 procent van de artsen zegt dat ze al sedatie 
toepasten. Soms was het uitdrukkelijk als levensverlengend (10,9%) bedoeld, soms als 
levensverkortend (8,8%). 

Ambulante zorg 

Hoewel de overgrote meerderheid van de mensen aangeeft dat ze liefst thuis sterven, is dat in 
het geval van het TA-onderzoek toch maar in 27 procent van de gevallen zo. De meeste 
mensen sterven in het rusthuis (12%), het ziekenhuis(31%) of de palliatieve afdeling van 
het ziekenhuis (30%). Daar zijn veel verklaringen voor. Vaak laat de voorafgaande 
gezondheidssituatie van de patiënt thuisverzorging niet toe. Maar het is ook zo dat nog te 
weinig mensen weten dat er ook ambulante palliatieve zorg, dus zorg aan huis mogelijk is. 

Meer geld nodig 

De enquête van Test Aankoop is voor CD&V en voor FOS (Federatie Onafhankelijke 
Seniorenzorg) aanleiding om te pleiten voor meer financiële middelen voor palliatieve zorgen. 
Dan kan men niet alleen voor de patiënten maar ook voor de nabestaanden aandacht hebben. 
FOS vraagt specifiek meer middelen voor de rusthuizen, omdat nu al één persoon op de vier in 
een rusthuis sterft. 
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