
PASSENDE PALLIATIEVE ZORG BIJ COPD
Wat is de e�ectiviteit van palliatieve zorg bij patiënten met COPD? En hoe kun je deze 
zorg het beste implementeren in de standaard COPD-zorg? Dat zijn de vragen in het 
Compassion-onderzoek. Lees in deze factsheet over de resultaten van dit onderzoek.

Waarom dit 
onderzoek?

• COPD is de 5e doodsoorzaak in Nederland.
• Patiënten met ernstig COPD hebben een hoge symptoomlast en 
 lage kwaliteit van leven.
• Desondanks wordt palliatieve zorg nog niet of nauwelijks ingezet.

Wat was 
de opzet 
van het 

onderzoek?

• 8 ziekenhuisregio’s werden willekeurig ingedeeld (gerandomiseerd) in    
 een interventie- en controlegroep.
• Eerste- en tweedelijnszorgverleners van de interventieregio’s kregen     
 training in het uitvoeren en implementeren van palliatieve zorg bij  COPD. 
 Ook kregen zij toegang tot de online toolbox www.palliatievezorgcopd.nl.

Wat was 
het 

e�ect?

De 
interventie

Coördinatie en continuïteit

Ziekenhuisopname 
voor longaanval

Markeren met 
Propal COPD-tool 

Positief

Positieve Propal-score? 
Startsignaal voor 
palliatieve zorg

Eerste palliatieve zorggesprek
•   Multidimensionaal assessment
•   Symptoommanagement
•   Proactieve zorgplanning

Vervolg palliatieve 
zorggesprekken

Consultatie Palliatief 
advies team

Nazorg
•   Rouwzorg
•   Evaluatie zorgIn

di
en

 o
ve

rle
de

n

In
di

en
 v

an
 to

ep
as

si
ng

De data-
verzameling

Dossieronderzoek Interviews met patiënten, 
mantelzorgers en zorgverleners 

• Er werd geen verschil in de kwaliteit van leven gemeten. 
• Er waren vaker behandelwensen gedocumenteerd. 
• Er waren minder opnames op de intensive care in 
 de interventiegroep en een trend voor 
 minder ziekenhuisopnames. 
• Er waren geen verschillen in overige uitkomsten.
• Resultaten kunnen beïnvloed zijn door een kleinere   
 sample size en het uitstellen of annuleren van de    
 palliatieve zorggesprekken ivm de coronapandemie.

• Patiënten, mantelzorgers en zorgverleners gaven in   
 interviews aan positief te zijn over de gesprekken. Het   
 geeft rust en duidelijkheid voor de toekomst, verbetert   
 de patiënt-zorgverlener relatie en geeft veel      
 werkvoldoening aan zorgverleners. De patiëntfolder 
 met tips over omgaan met benauwdheid werd ook heel 
 waardevol gevonden. 

• Kwaliteit van leven
• Angst en depressie
• Spiritueel welzijn
• Tevredenheid met de zorg

• Ziekenhuisopnames
• Documentatie van  
 behandelwensen
• Plaats van overlijden

Uitkomstmaten 
dataverzameling:

222 patiënten
98 interventiegroep

124 controlegroep
59 % vrouw
41 % man
70 jaar gemiddelde leeftijd

Vragenlijsten ingevuld 
door patiënt op 
3 momenten

Bij 
start

Na 3 
mndn

Na 6 
mndn

Na 12 
mndn

Haaglanden
Medisch Centrum

Langeland
Ziekenhuis

Zaans
Medisch 
Centrum

Treant
Zorggroep

Deventer
Ziekenhuis

Slingeland
Ziekenhuis

Laurentius
Ziekenhuis

DEELNEMENDE ZIEKENHUISREGIO’S

Martini
Ziekenhuis

Interventiegroep

Controlegroep

https://palliatievezorgcopd.nl
https://palliatievezorgcopd.nl/wp-content/uploads/2021/11/PF_Omgaan-met-benauwdheid.pdf
https://palliatievezorgcopd.nl/wp-content/uploads/2021/11/PF_Omgaan-met-benauwdheid.pdf



