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Met dit overzicht tonen we de activiteiten en de door-
kijkjes van het lectoraat Zorg rond het Levenseinde 
van de Avans Hogeschool. In het lectoraat hebben we 
aandacht voor palliatieve zorg in brede zin. Palliatieve 
zorg bevordert de kwaliteit van leven van mensen met 
een verkorte levensverwachting. 

De opdracht van het lectoraat is het leveren van kennis 
en innovaties voor het onderwijs. Dit doen wij op basis 
van praktijkgericht onderzoek in samenwerking met 
werkveldpartners. Hiermee bedienen we de hoge-
schoolprofessionals van de toekomst.  

Daarnaast bedienen we ook de samenleving. Onder 
andere via samenwerking met maatschappelijke orga-
nisaties. Ook bedienen wij de (inter)nationale weten-
schappelijke gemeenschap via publicaties, presenta-
ties en samenwerking. In alle activiteiten laten we ons 
leiden door kwaliteitscriteria. 
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Onderzoek 
 

  
Wat betreft het onderzoek omarmen we in 
het lectoraat het concept Zorgzame Samen-
leving. De Zorgzame Samenleving is afge-
leid van Compassionate Communities van 
Allan Kellehear. Kellehear zegt dat professi-
onals 5% van de palliatieve zorg geven. 95% 
van de palliatieve zorg geeft de samenle-
ving: familie, naasten, buren, leraren, werk-
gevers… Wij willen de samenleving verster-
ken in de aandacht voor kwetsbaarheid, 
dood en rouw—en onze aankomende pro-
fessionals daarin een plaats geven naast 
alle spelers in de samenleving. Ook kijken 
we naar mogelijkheden om de mensen die 
geraakt zijn door het levenseinde of kwets-
baarheid een plek te geven in onze pro-
jecten om samen met de onderzoekers de 
onderzoeken uit te voeren. 

De Zorgzame Samenleving is op zich een 
onderzoeksthema. Andere thema’s zijn Zin-
geving en Palliatieve Zorg bij Mensen met 
Belemmerde toegang tot Reguliere Pallia-
tieve Zorg. Bij deze laatste groep kijken we 
ook samen met onze werkveldpartners hoe 
palliatieve zorg geïmplementeerd kan wor-
den zodanig dat het voor hen passend is. 
Verder hebben we ook aandacht voor pro-
jecten over psychologische aspecten. 

Projecten over randgebieden van palliatieve 
zorg: kwaliteit van leven, self-efficacy, out-
come expectancy. 

Projecten bij mensen die geen vanzelfspre-
kende toegang tot reguliere palliatieve zorg 

hebben. 

Zingeving is datgene dat maakt dat we zin 
hebben om de volgende ochtend weer op te 

staan. 

Professionals geven maar 5% van de pallia-
tieve zorg—de overige 95% geeft de samen-
leving. De zorgzame samenleving gaat over 
het versterken van deze 95%. 



 3 

 

 

  



 4 

Zorgzame Samenleving 
> Zorgzame school ASH. Het doel van dit project is het verkrijgen 

van een zorgzame school. De zorgzame school biedt structurele en 
positieve aandacht voor dood, kwetsbaarheid, rouw en andere ver-
lieservaringen van studenten, docenten en andere medewerkers in 
de Academie voor Sociale Studies ’s Hertogenbosch (ASH). Mari-
ette van Erp en Miriam Kersten leiden in het studiejaar 2021-22 een 
leergemeenschap waarin ASH het predicaat ‘zorgzame school’ 
moet krijgen.  

> Burgerschap en de Zorgzame Samenleving. Dit project beoogt 
een samenleving te verkrijgen waarin men naar elkaar omkijkt bij 
kwetsbaarheid—en elkaars veerkracht versterkt. In dit project on-
derzoekt Rutger van Eijken vanuit filosofisch en maatschappelijk 
perspectief hoe burgerschap vorm kan krijgen in de zorgzame sa-
menleving. Hij kijkt o.a. hoe zeer kwetsbare burgers gepositio-
neerd worden. Dit is een promotieproject in samenwerking met 
het Avans lectoraat Moeilijk Bereikbare Groepen en Veiligheidsbe-
leid van lector Henk Spies.  

> Zorgzame Stad ’s Hertogenbosch, Breda. Wij willen het concept 
Zorgzame Stad (‘Compassionate Cities’) toepassen in ’s Hertogen-
bosch en Breda. In Breda beginnen we in de wijk Hoge Vught met 
een leergemeenschap die samen met de wijkbewoners ontwerpt 
voor meer omkijken naar elkaars behoeften rond kwetsbaarheid 
en verlies. Projectleider is Rutger van Eijken. 

> Coronachallenge ’s Hertogenbosch. In een Coronachallenge heb-
ben we verhalen over verlies en veerkracht in coronatijd opge-
haald in ’s Hertogenbosch en teruggegeven aan de stad. We deden 
de challenge op basis van een SIA RAAK-subsidie. In deze challenge 
leidde Rutger van Eijken samen met Marjolein Rojo van de City 

Deal Kennis Maken ’s Hertogenbosch en Michael Echteld studenten 
van Avans en het Koning Willem I College. 

Zingeving 
> Betekenisvol Leven. In Betekenisvol Leven willen we de aandacht 

voor zingevingsvragen vergroten in de langdurige palliatieve zorg. 
We implementeren de Patient Dignity Question (PDQ; “Wat moeten 
wij van u weten, als persoon, om u goede zorg te geven?”) in drie 
verpleeghuisafdelingen en een hospice. Wij werken hierin samen 
met docent-onderzoeker Guus Munten van de Fontys Hogeschool 
en lector Robbert Gobbens van Hogeschool InHolland. Joost van 
Iersel is onderzoeker namens Avans. Dit project is gefinancierd 
door ZonMw. 

> Materialiteit en zingeving aan het levenseinde. In de palliatieve 
zorg is intermenselijk contact van groot belang, maar er is ook een 
materiële component aan de zorg: de fysieke omgeving, voeding, 
medicatie, communicatiemiddelen, zorgdossiers… Hoe stuurt de 
materiële omgeving ons denken en doen in de levenseindezorg en 
hoe geven wij vorm aan de levenseindeomgeving? Dit project 
wordt geleid door Michiel van Well van de Christelijke Hogeschool 
Ede. 

> Aandacht voor levensvragen. In dit project halen we goede voor-
beelden op over zingeving en kwaliteit van leven bij thuiswonende 
ouderen. We hebben 29 thuiswonende ouderen (85+) met diepte-
interviews bevraagd over zingeving, kwaliteit van leven en zorgbe-
hoeften. Projectleider is Monika van Peeren-Zwekars. We werken 
hierin samen met lector Robbert Gobbens van de Hogeschool In-
Holland. 

> Zingeving bij oudere dak- en thuisloze mensen. Dit project had 
tot doel om goede voorbeelden op te halen over zingeving bij 
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oudere dak en thuisloze mensen. Voor dit project interviewde Rut-
ger van Eijken oudere dak- en thuislozen en vroeg hen waarom ze 
zin hadden om de volgende dag weer op te staan. 

> Doodswensen bij psychiatrische aandoeningen. Wim Boluijt en 
Michael Echteld voerden samen met studenten Sociale Studies in-
terviews uit met mensen met psychiatrische problemen die een 
doodswens hebben gehad. Ze stelden de vraag wat heb wel en niet 
geholpen heeft. 

Belemmerde toegang 
> Palliatieve zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aan-

doeningen (EPA). Koen Westen leidt een project rond actiegericht 
implementeren van palliatieve zorg in FACT (Flexible Assertive Com-
munity Treatment) teams voor mensen met EPA. 

> Zorg voor de Ziekte van Huntington. In samenwerking met zorg-
organisatie Mijzo doet Michael Echteld onderzoek naar vroegtij-
dige zorgplanning, gezamenlijke besluitvorming en zingeving bij 
mensen met de Ziekte van Huntington. Michael kijkt ook samen 
met de medewerkers van Mijzo hoe palliatieve zorg een goed ge-
plaatst wordt in de organisatie. 

> Naar een hulpmiddel voor markeren van de palliatieve fase bij 
EPA. In dit project werkt Koen Westen samen met lector Marieke 
Groot van de Hogeschool van Rotterdam aan het ontwerpen van 
een hulpmiddel voor markeren van de palliatieve fase bij mensen 
met ernstige psychiatrische aandoeningen.  

> Effectiviteit van palliatieve symptoombehandeling bij mensen 
met een verstandelijke beperking. In dit project bepalen we de 
effectiviteit van medicamenteuze en niet-medicamenteuze behan-
deling van pijn, delier en angst bij mensen met een verstandelijke 
beperking in de palliatieve fase. We werken samen met Gabriëlle 

van de Graaf (Stichting Prisma), Wendy Oldenmenger (Erasmus MC 
Interne Oncologie), Dederieke Festen (Geneeskunde voor Verstan-
delijk Gehandicapten, Erasmus MC) en Marieke Groot (Lector Per-
soonsgerichte [Palliatieve] Zorg, Hogeschool Rotterdam). 

> Hoe maken mensen met een verstandelijke beperking keuzen 
aan het levenseinde? In dit project bepalen we hoe mensen met 
een verstandelijke beperking in de palliatieve fase keuzen maken 
in het licht van het VN-verdrag voor de rechten van de mens met 
een beperking. Ook kijken we naar de zorgethische aspecten van 
de uitkomsten van de studie. Hanna Noorlandt leidt de studie in 
samenwerking met Petri Embregts (Tranzo), Femmianne Brede-
wold (Universiteit voor Humanistiek) en Dederieke Festen (Genees-
kunde voor Verstandelijk Gehandicapten, Erasmus MC. 

> Palliatieve zorg in de long-stay TBS-kliniek. In de Pompestich-
ting, een kliniek voor langdurige forensische psychiatrische zorg, 
wordt in toenemende mate palliatieve zorg gegeven. Het team is 
daar niet volledig op toegerust en voor voorbereid. Wim Boluijt 
haalt kansen en knelpunten op en past samen met het personeel 
principes van palliatieve zorg toe. 

> ‘SamenSpraak’: gezamenlijke besluitvorming bij mensen met 
een verstandelijke beperking. in dit project ontwerpen en imple-
menteren we een gesprekshulpmiddel, SamenSpraak, voor geza-
menlijke besluitvorming met mensen met een verstandelijke be-
perking in de palliatieve fase. SamenSpraak implementeren we in 
4 zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Hanna Noorlandt (Erasmus MC) en Freek Felet (VGN) zijn onderzoe-
kers en medebegeleider is Ida Korfage (Erasmus MC Maatschappe-
lijke Gezondheidszorg). Het onderzoek is gefinancierd door 
ZonMw, in opdracht van Stichting Prisma. 
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> Dilemma’s in de langdurige dementiezorg. Samen met verpleeg-
huizen Avoord, Atlant en Van Neynsel ontwerpen Sharissa Korpo-
raal en Moniek Mathijssen een hulpmiddel dat zorgverleners en 
naasten moet helpen om te gaan met dilemma’s in de zorg voor 
mensen met gevorderde dementie. In de zorg voor deze mensen 
zijn er regelmatig verschillen van inzicht tussen naasten en zorg-
verleners. Deze verschillen van inzicht leiden tot dilemma’s die de 
kwaliteit van zorg negatief beïnvloeden.  

> PEPIC19: kwaliteit van de palliatieve zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking. In de studie Palliative and End-of-
Life Care, People with Intellectual & Developmental Disabilities 
(IDD) & Covid-19 (PEPIC19) is een enquête uitgezet in 25 landen 
over de kwaliteit van de palliatieve zorg aan mensen met een ver-
standelijke beperking. De enquête is gebaseerd op de consensus-
normen voor palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke 
beperking van de European Association for Palliative Care. Het pro-
ject staat onder leiding van Irene Tuffrey-Wijne. Het Nederlandse 
deel voeren Marieke Groot (lector Lector Persoonsgerichte (Pallia-
tieve) Zorg, Hogeschool Rotterdam) en Michael Echteld uit. 

Psychologische aspecten 
> Self-efficacy en Evidence-Based Practice. In zijn promotieproject 

doet Peter Hoegen onderzoek naar evidence-based practice (EBP): 

de visie op kwaliteitszorg waarbij de zorg wordt gestuurd door de 
ervaring van de zorgverlener, de waarden van de patiënt of cliënt 
en het wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van de in-
terventie. Het onderzoek gaat over de mate waarin verpleegkundi-
gen vertrouwen hebben (self-efficacy) en geloven dat hun werk het 
verschil maakt (outcome expectancy) in de zorg wat betreft het 
zoeken, vinden en implementeren van wetenschappelijk bewijs 
voor zorghandelingen. Cindy de Bot van het lectoraat Leven Lang 
in Beweging en Michael Echteld zijn copromotores van Peter; Hes-
ter Vermeulen van het Radboudumc is promotor.  

> Cure4Life: psychologische aspecten bij genetische behande-
ling. In dit multicentre-onderzoek dat wordt geleid door Frank 
Staal (LUMC), wordt genetische behandeling ontwikkeld voor ern-
stige, levensbedreigende erfelijke aandoeningen. Michael Echteld 
leidt een werkpakket waarin o.a. onderzoek wordt gedaan naar de 
sociale context van de patiënten en hun netwerk en naar outcome 
expectancy en self-efficacy rond het aangaan van de behandeling. 

> Kwaliteit van leven en positieve gezondheid. John Dierx en 
Cindy de Bot van het lectoraat Leven Lang in Beweging werken sa-
men met Michael Echteld aan onderzoek dat moet tonen hoe Posi-
tieve Gezondheid bij kan dragen aan palliatieve zorg. O.a. kijken 
we naar manieren hoe Positieve Gezondheid een model kan vor-
men voor kwaliteit van leven. 
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Onderwijs 
 

  
Het lectoraat levert met haar on-
derzoeksprojecten materiaal voor 
het onderwijs. Hiermee bevordert 
het lectoraat de deskundigheid 
van de aankomende professionals 
van Avans. Ieder onderzoekspro-
ject levert materiaal voor het be-
staande onderwijs.  

Het lectoraat biedt direct of indi-
rect ook zelf onderwijs. De minor 
Palliatieve Zorg en de Dag van de 
Dood zijn gelieerd aan het lecto-
raat, maar bestonden al voordat 
het lectoraat actief werd. Andere 
activiteiten zijn gestart door het 
lectoraat. 

Het lectoraat kan in principe ie-
dere opleiding bedienen, maar 
bedient vooral verpleegkunde- en 
sociale studiesstudenten.  
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Onderwijsactiviteiten van het lectoraat Zorg rond het Le-
venseinde 
> Minor palliatieve zorg. De minor wordt verzorgd door Irene 

Straathof, Loes van der Velden, Monika van Peeren-Zwekars en an-
dere docenten. Docent-onderzoekers van het lectoraat verzorgen 
structureel lessen. 

> Onderwijs in de Open Ruimte. Miriam Kersten en Mariëtte van Erp 
verzorgen ieder jaar onderwijsonderdelen in de Open Ruimte van 
de academie voor Sociale Studies ’s Hertogenbosch. 

> Leergemeenschap Zorgzame Stad Breda. Het doel van de leerge-
meenschap is het tot stand komen van de zorgzame wijk Hoge 
Vught in Breda. 

> Samenwerking met Suriname. Via contact met zorgverleners in 
Suriname die werkzaam zijn in de palliatieve zorg werd duidelijk 
dat er in Suriname behoefte is aan onderwijs op gebied van pallia-
tieve zorg. Via samenwerking willen daaraan bijdragen. 

> Palliatieve Tweedaagse. In het kader van de ‘palliatieve twee-
daagse’ verzorgt het lectoraat jaarlijks workshops aan tweede-
jaarsstudenten Verpleegkunde. 

> Leergemeenschap Zorgzame School ASH. Het doel van de leerge-
meenschap is het tot stand komen van de Zorgzame Academie 
voor Sociale Studies ’s Hertogenbosch.  

> Dag van de Dood. De Dag van de Dood, verzorgd door Wim Boluijt, 
biedt workshops aan rond het thema Dood, voor studenten van de 
Academie voor Sociale Studies Breda. 

> Levenseinde in het curriculum van Sociale Studies. Ook al zijn er 
veel onderwijsonderdelen rond het levenseinde voor studenten 
Sociale Studies en verzorgt het lectoraat veel gastlessen, zijn le-
venseindethema’s niet verankerd in het curriculum. Het lectoraat 
streeft ernaar dat iedere student sociale studies in aanraking komt 
met een overzicht van levenseindethema’s. 

> Praktijkmasteropleiding Palliatieve Zorg. Er is een markt voor 
een praktijkmasteropleiding palliatieve zorg, maar die bestaat in 
Nederland nog niet. Samen met de docenten palliatieve zorg wil 
het lectoraat deze opleiding vormgeven en opzetten binnen Avans. 

> De kunsten en het levenseinde. Al drie jaar treedt het lectoraat 
op als opdrachtgever bij de Kunstacademie van Avans, akv | st 
joost. De studenten, o.a. van de internationale minor Arts and Hu-
manities, ontwerpen in samenspraak met ons rond levenseinde-
thema’s zoals beeldvorming van palliatieve zorg. 
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Samenleving 
 

 

  

Met haar onderzoeksprojecten 
genereert het lectoraat kennis en 
deskundigheid dat ingezet kan 
worden voor maatschappelijke 
doelen in de samenleving. Hier-
voor sluiten leden van het lecto-
raat zich aan bij maatschappe-
lijke organisaties—of richten zelf 
organisaties op. 
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Activiteiten van het lectoraat in de samenleving 
> Community Rouw en Verlies van Avans. Deze community bevor-

dert aandacht voor collega’s en studenten die geraakt zijn door 
rouw en verlies binnen Avans. De community is gelieerd aan het 
lectoraat. 

> Bestuur Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland (PALZON). Mi-
chael Echteld is bestuurslid van PALZON. 

> Trainingsmateriaal samenstellen voor het werkveld. Onze 
werkveldpartner Van Neynsel gaf aan behoefte te hebben aan trai-
ningsmateriaal voor haar personeel. Dit materiaal zullen wij sa-
menstellen en waar mogelijk voor algemeen gebruik beschikbaar 
maken. 

> Zorgzame Samenleving: burgers met een migratieachtergrond. 
Omkijken naar elkaars kwetsbaarheid in de samenleving willen we 
verbijzonderen voor mensen met een migratieachtergrond. 

> Zorgzame Samenleving: Collectief Compassionate Communi-
ties. Wij willen een platform creëren om samenwerking en zicht-
baarheid te bevorderen rond projecten in het kader van 

compassionate communities—of de Zorgzame Samenleving, zoals 
wij het noemen. 

> Lerend netwerk palliatieve zorg voor mensen met belemmerde 
toegang. In samenwerking met het Consortium Palliatieve Zorg 
Zuid-West zijn Michael Echteld en Koen Westen een lerend netwerk 
palliatieve zorg voor mensen met belemmerde toegang gestart. 
Het doel is om de uitwisseling tussen professionals en ervarings-
deskundigen te bevorderen rond palliatieve zorg voor mensen die 
belemmerde toegang hebben tot reguliere palliatieve zorg. 

> Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 
op het Kennisplein Gehandicaptenzorg. Michael Echteld is sa-
men met Hanna Noorlandt (SamenSpraak) beheerder van het on-
derwerp Palliatieve Zorg op het Kennisplein Gehandicaptenzorg 
van Vilans en VGN. 

> Richtlijnvorming voor palliatieve zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Hanna Noorlandt en Michael Echteld 
dragen bij aan het verbeteren van de richtlijn palliatieve zorg voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 
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Kwaliteitscriteria 
 

 

 

 

 

 

 

 

In ons onderzoek maken we gebruik van 
kwaliteitscriteria om in gezamenlijkheid 
te komen tot een rijke verantwoording 
op gezamenlijke gedeelde waarden. Het 
manifest komt ook tot uiting in de 
gekozen kwaliteitscriteria om het 
onderzoek mee te verantwoorden, 
opzetten en evalueren.  

Verschillende perspectieven dienen naar 
voren te komen in het onderzoek, in 
onze onderzoeksgroep, in de 
voorbereiding, bij de start, gedurende 
het onderzoek en tijdens de fase van 
valorisatie. Dat doen we in de 
gemeenschap, met de gemeenschap en 
ten behoeve van de gemeenschap. 

De volgende waarderende criteria 
worden in het lectoraat gebruikt om 
richting te geven aan 
onderzoeksverantwoording, -processen 
en -evaluaties: Inclusiviteit, Multiper-
spectiviteit, Praktijkgerichtheid en Out-
reachend. 

Onderzoek wordt uitgevoerd met de 
doelgroep, in de context van de doelgroep 
en draagt bij aan een inclusieve 
maatschappij voor de doelgroep. 

Ons onderzoek voeren we uit vanuit het 
perspectief van verschillende betrokkenen: de 

doelgroep zelf, verschillende professionele 
disciplines, studenten en vertegenwoordigers 

van de maatschappelijke context van de 
doelgroep. 

Het onderzoek beantwoordt aan 
vraagstukken die geformuleerd zijn in of 
met de praktijk en/of aan de behoeften van 
professionals vanuit hun professionele 
context. 

In het onderzoek zijn we daar waar de 
vraag zich voor doet en benaderen we 

actief de doelgroep en andere 
betrokkenen. 


