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English summary

In the Netherlands there are 4000 6700 children per year who require palliative care.
Despite improved treatment, currently 20 25% of children with cancer will die of their
disease. There are also several other conditions including metabolic, neurodegenerative
and chromosomal diseases, from which children will die prematurely. Medical
developments have led to longer survival of these children, which causes the palliative
phase to last longer.

During the last 20 years, the topic of palliative care in children has gained more
attention, both in the clinic and within the scientific research. Unfortunately, there is no
consensus about the optimal form and content of this palliative care for children.
Literature describes several definitions of palliative care for children. In this dissertation
we have used the following definition.

“Palliative care for children (0 18) is the active, total approach of care for children with life
threatening or life shortening disease. The care for the child and/or the family includes
physical, psychological, social, pedagogical, cultural and spiritual aspects. The care is
aimed for the highest possible quality of life of the child and the family. There has to be
attention for palliative care from the moment of diagnosis. The palliative care should be
continuous, regardless of transitions in location, caregiver and/or perspectives of care.
Effective palliative care demands a coordinated, broad approach by a multidisciplinary
team, which includes the family.”

“Palliative terminal care for children is part of palliative care for children. An essential
aspect is learning to handle the approaching death and to conclude the life of the child as
positive as possible; this focus has to be present in the contacts between the child/family
and the involved caretakers. Also bereavement support is an essential part of this care.”

In order to get more consensus on what pediatric palliative care should comprise, it is
necessary to fill in a number of gaps in palliative care for children. The studies in this
dissertation are part of the PANDA study (Palliative Care ANticipatory, Dedicated and
individually Adapted) and are aimed at filling these gaps in knowledge. This thesis focuses
on children with a life shortening disease, either malignant or non malignant, who are not
expected to reach adulthood and thereby they qualify for palliative care.
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This thesis comprises three main topics that all contribute to improving the quality of
pediatric palliative care;

1. Insight in the palliative course of disease of children with a malignant disease

2. Insight in the intensity and content of care provided by a pediatric palliative care team
(PPCT)

3. Compliance of the PPCT to the national clinical guideline pediatric palliative care

Insight in the palliative course of disease of children with a malignant disease
One of the important aspects of palliative care mentioned by the World Health
Organization is the aim that this care should be anticipatory. The importance of
anticipation in this care is also emphasized in various publications. Parents turn out to
appreciate this care and care providers more when they are prepared for medical issues
surrounding death. In addition, parents also experience lower levels of stress when they
are well prepared and when the treatment goals are made clear. In addition, a good
preparation for the end of life phase may reduce parents' post traumatic stress
complaints.

In order to provide adequate anticipatory care, it is necessary to gain more knowledge
about the palliative phase. The studies on symptoms in the palliative phase of children
with cancer, often show very diverse numbers of symptoms, are scored by a fixed
symptom list, do not provide information about the moment of occurrence of symptoms
and do not make enough distinction between the different types of cancer. The first part
of this dissertation focuses on the palliative phase of children with cancer and gives a
comprehensive overview of the various symptoms that occur, when they occur within the
palliative phase, the treatment of children in the palliative phase, and when treatment
restrictions with the parents and the child are discussed and under what circumstances
the child eventually dies. In addition, insight is given in the duration of the palliative
phase, the number of hospitalizations, its durations, and the indications for
hospitalization.

Chapter 2 summarizes the palliative phase of children with brain tumor while Chapter 3
gives an overview of the palliative phase of children with a non central nervous system
(CNS) tumor. The results indicate that patients with a bone tumor have a significantly
longer palliative phase (median 123 days, range 45 855 days) than children with another
type of tumor (median 72 days, range 1 603 days).

In evaluating the frequency of symptoms, pain was most documented in both cohorts,
namely in more than 90% of patients. In children with a CNS tumor, reduced mobility and



English Summary

147

somnolence were then the most frequent symptoms. In children with a non CNS tumor,
those were in particular affected by changed appearance, vomiting and dyspnea.

Early in the palliative phase, decreased mobility, speech problems and decreased
hearing and/or vision symptoms were reported in children with a CNS tumor, while
somnolence, dysphagia and dyspnea occur only late in the palliative phase. Symptoms of
pain, insults and skin problems are seen early in children with a non CNS tumor, while
altered cognition and dyspnea occurred only in the last days before death. Treatment
restrictions including DNR decisions were discussed with all parents and all children > 12
years old. Nearly 80% of all patients died at home.

The results of these two studies contribute significantly to the knowledge of the
palliative phase of children with cancer. These are also the first studies to provide insight
in the timing of occurrence of symptoms in the palliative phase of cancer in children. This
new knowledge supports pediatric oncologists in informing and preparing parents and
primary care workers. The information also provides the first necessary basis for
anticipatory care with pre defined symptom management and early end of life discussions
in children in the palliative phase of cancer. It is important that such research will also take
place in children in the palliative phase of non malignant diseases.

Insight in the intensity and content of care provided by a pediatric palliative care team
Another aspect of palliative care is that it requires a carefully coordinated approach.
Research shows that parents often had to take such a coordinating role, at the expense of
the time they had left with their child. It also turned out that parents experienced a lot of
stress from this coordinating role. Recently several pediatric palliative care teams (PPCT)
have been developed internationally, to relieve parents and take over this role from them
to ensure a coordinated broad approach to the palliative care of their child. In the
meanwhile, extensive research has shown that these teams have several advantages. The
teams appear to have a positive impact on symptoms experience, contribute to a better
quality of life and contribute to improved communication between parents and healthcare
providers. Issues such as treatment restrictions and preparations for the last stage of life
are discussed earlier and discussed more often. In addition, it has been described that a
PPCT can help to reduce and shorten hospital admissions, and team involvement often
allows home based death with the proper anticipated support from professionals.

In order to improve the quality of palliative care for children in the Netherlands, a
PPCT started in the Emma Children's Hospital in June 2012. The team consists of
specialized nurses with experience and training in palliative care for children, a child life
specialist, a psychologist, a chaplain and a social worker and permanent consultant
pediatricians. The specialized nurses act as case managers and organize the palliative care
for the children and assist the children and parents when needed. They coordinate the
(logistics of) care of all concerned care providers. In addition, the PPCT supports the first
line professionals. The PPCT performs a bridge function between the hospital and home
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and connects all healthcare providers around the child and family. The team does not take
over tasks from other healthcare providers but connects to these professionals to assist
them when needed. The goal of the team is to provide expert palliative care and to
provide the best guidance that focuses on quality of life and, at the moment, at a good
end of life. The team focuses not only on the child but also on the parents and the
brothers and sisters.

Although multiple studies have shown the benefits of such teams, little information is
available about the content of the work of such a team. The formation of a PPCT is
currently generally based on expert opinions. There is no consensus on which disciplines
should be present in a team, or whether 24 hour availability of the team is necessary to
provide care. This information is necessary to tune the support from the PPCT optimally to
the needs of the child and family. To gain this knowledge, we have performed two studies
to gain insight into the intensity and content of the care given by the team.

In Chapter 4, during a nine month pilot study, we looked at the duration of supervision
and the time spent on palliative care. We show that children with cancer were significantly
shorter with the team, but that these children received more intensive care, i.e. more
minutes of support per day than children with non malignant diseases. In addition, we
show that children with non malignant disease were taken more often and more in the
hospital and more PPCT contacts were offered at the hospital than in children with cancer.

In Chapter 5, we asked the PPCT team members to fill out a form about each contact the
team members had with their parents or parents. On the form, the team members could
indicate what kind of contact was provided (by phone, by mail, home visit, etc.), where the
contact took place, what time the contact was made, how much time they spent on the
contact, and how the contact was initiated. 62% of all contacts between parents and the
team were held by the specialized nurses. The child life specialist, psychologist and social
worker also had regular contact with children and parents. No contacts were registered
between the chaplain and child or parents. We show that almost all contacts (95%) came
about between 8 am and 6 pm on workdays. Only a very limited number of contacts were
between 9 am and 9 pm in the evening and only a single contact during the night. A
quarter of all contacts were initiated proactively by the PPCT, a quarter was made
unannounced at parents' initiative, while half of the contacts were pre scheduled. In these
characteristics, no differences were observed between patients with cancer and patients
with a non oncological disease.

The content of most contacts concerned psychosocial topics. Parents of children with
cancer consulted the PPCT more often about school, while parents of children with non
oncological diseases became more involved in socio economic questions. Based on these
data it was concluded that the anticipatory nature of the PPCT's method makes overnight
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availability almost superfluous; after which the availability of the PPCT was adjusted to
availability times from 8 am to 9 pm.

Compliance of the PPCT to the national clinical guideline pediatric palliative care
Clinical guidelines are being developed with the aim of providing the highest possible
quality of care. A clinical guideline is defined as "a statement with recommendations
aimed at optimizing patient care and based on a systematic review of research and an
assessment of the pros and cons of alternative care options." Guidelines aim at bridging
the gap between research results and clinical practice and are seen as an important means
of improving quality of care. In addition, they provide less variation in offered care and can
thus contribute to the regulation of healthcare costs. Unfortunately, uniform guidelines
for palliative care for children have so far been scarce. There are a number of guidelines
available, often giving general recommendations on, for example, the coordination of
care. Practical guidelines with recommendations for daily clinical practice and palliative
treatment are scarce and have often been developed for use within an individual care
institution. Within the Dutch Association for Pediatrics, a national directive "palliative care
for children" was published in 2013. The publication of the guideline did not come with an
implementation program to motivate the use of it. Research into the implementation of
different directives has shown difficulties to change people's behavior, and thus also the
behavior of caregivers. Multiple suggestions are made to apply guidelines in daily practice,
but no golden standard has yet been found that adequately supports successful
implementation.

In Chapter 6 we look at compliance with the guideline by our PPCT and we investigate
whether an implementation program with e learning modules and an educational meeting
contributes to compliance with the directive. To measure compliance, 11 quality
indicators were developed from the guideline, which focused on evaluation of symptoms
and treatment with VAS scores, treatment of nausea, presence of pain medication and
policy and fatigue advice. Within the PPCT's concern, it was scored for three months to
comply with these quality indicators. The indicators were scored on based on chart review
and an online questionnaire filled out by parents. After the first measurement period an e
learning program of four modules was offered to the team and thereafter an interactive
educational session was held in which the cases of the modules were discussed and also
the importance of file documentation was exposed once more. Then again, compliance
was scored for three months. Both before and after the implementation program, only the
recommendations regarding treatment of nausea and the presence of pain medication
and policy were positively scored. For the remaining quality indicators were it was not
demonstrable on the basis of the documentation that these indicators were sufficiently
applied with. The question remains whether we have measured the actual compliance
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with the indicators or only the compliance documentation. Further research about the
application of the guideline will have to prove

Discussion and future perspectives
Finally, chapter 7 summarizes the main findings, shortcomings and recommendations for
the future of research in childhood palliative care. The most important findings from this
dissertation have already been described above.

The studies in this dissertation have a number of shortcomings. First, it is often unclear in
what specific phase of disease patients are referred to palliative care. Although the WHO
recommends referring patients from diagnosis, this is not the daily practice. In children
with cancer, reference will not take place unless there are no curative options. In the
Dutch practice of pediatric oncology, supportive care is an important aspect of the care
provision in which the components of palliative care are then accommodated. In children
with non malignant disease, the moment of deterioration of the prognosis is often less
clear and the patients need support over a longer period of time. Also, research shows
that the time of referral is often dependent on multiple factors including, course of
disease, moments of aggravation, age and disease and a diversity of psychosocial factors.
Also, this moment of referral to palliative care will be internationally different, due to
differences in organization of care by country and / or region, and therefore the
generalization of the studies is limited. In addition, much data is gathered from
retrospective file research. It is known that symptoms and offered therapy and care
interventions are not always fully documented. In addition, the perception of, for
example, symptom burden is not specified by a child, caregiver and / or parent. For this
reason, we recommend in Chapter 7 that future research is prospective in nature and
focuses on the use of patient reported outcomes (PROs) in the palliative care of children.
Within the study a digital questionnaire has already been developed for patients and
parents, where the answers provides a complete overview of the presence and treatment
of symptoms, daily habits such as eating, drinking, sleeping and using tools and insight in
patient well being . In a pilot phase, the use of this questionnaire was tested, allowing the
results to be directly linked back to the healthcare providers. Additional research on
implementation and validation should follow to apply the use of this questionnaire to daily
practice. The use of this questionnaire also provides the ultimate opportunity for
longitudinal prospective research into childhood disease in the palliative phase of both
cancer and non malignant disease and also can demonstrate the actual compliance to the
clinical guideline "palliative care for children". Additionally, recommendations for
additional research on the effect of a PPCT on the health care costs can ultimately be
investigated by type of disease.
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Conclusion
In this thesis, "Improving aspects of palliative care for children" gaps are filled in with
palliative care for children, contributing to more insight into and better quality care for
children in the palliative phase of their illness. A unique overview is given of the course of
palliative phase of children who died from cancer, which contributes to better preparing
professionals, parents and patients for what is upfront of them. In addition, this
dissertation provides insight into the content and intensity of support that patients and
parents receive from a PPCT. Finally, we look at compliance with the "palliative care for
children" directive. In conclusion, this dissertation provides a good basis for adaptations in
the current practice of palliative care for children and sets the direction for future
research to further improve the quality of palliative care for children.
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Nederlandse samenvatting

In Nederland zijn er jaarlijks 4000 6700 kinderen per jaar die palliatieve zorg nodig
hebben. Ondanks verbeterde behandeling sterven op dit moment nog 20 25% van de
kinderen met kanker aan hun ziekte. Ook zijn er verschillende andere aandoeningen
waaronder metabole, neurodegeneratieve en chromosomale ziekten, waar kinderen
vroegtijdig aan overlijden. Medische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat deze
kinderen inmiddels langer doorleven met hun ziekte waardoor de palliatieve fase langer
duurt.

Gedurende de laatste 20 jaar heeft het onderwerp palliatieve zorg bij kinderen steeds
meer aandacht gekregen, zowel in de kliniek als binnen het wetenschappelijk onderzoek.
Helaas bestaat er nog geen consensus over de optimale vorm en inhoud van deze
palliatieve zorg voor kinderen. In de literatuur worden meerdere definities van palliatieve
zorg voor kinderen beschreven. In dit proefschrift houden we de volgende definitie aan.

“Palliatieve zorg voor kinderen (0 18 jaar) is de actieve, totale benadering van zorg voor
kinderen met een levensbedreigende of levensduur beperkende aandoening. De zorg voor
het kind en/of gezinsleden omvat lichamelijke, psychologische, sociale, pedagogische,
culturele en spirituele aspecten. De zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van
leven, en wordt voornamelijk bepaald door de individuele behoeften en mogelijkheden
van het kind en het gezin. Er moet aandacht zijn voor palliatieve zorg vanaf het moment
dat de diagnose gesteld wordt. De palliatieve zorg wordt gecontinueerd, ongeacht
transities in plaats, in de betrokken zorgverleners en/ of in het zorgperspectief. Effectieve
palliatieve zorg vereist een gecoördineerde, brede aanpak door een multidisciplinair team,
waarvan het gezin deel uitmaakt.”

“Palliatieve terminale zorg voor kinderen is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg
voor kinderen. Essentieel in deze laatste levensfase is het zo goed mogelijk leren omgaan
met het naderende einde en een zo goed mogelijke afronding van het leven van het kind
is een aandachtspunt in de contacten tussen kind/gezin en betrokken zorgverleners. Ook
het verlenen van nazorg is een essentieel onderdeel van deze zorg”.

Om meer consensus over de invulling van palliatieve zorg te krijgen is het noodzakelijk dat
een aantal hiaten in kennis over palliatieve zorg voor kinderen gevuld worden. De studies
in dit proefschrift maken onderdeel uit van de PANDA studie (Palliatieve zorg
ANticiperend, Doeltreffend en Afgestemd) en zijn gericht op het vullen van deze hiaten in
kennis. Dit proefschrift richt zich op kinderen met een levensduur verkortende ziekte
kanker en niet oncologische ziekten, kinderen van wie niet verwacht wordt dat ze de
volwassen leeftijd bereiken en daardoor in aanmerking komen voor palliatieve zorg.
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Dit proefschrift omvat drie hoofdthema’s:

1. Inzicht in de fase van palliatieve zorg bij kinderen met kanker

2. Inzicht in de intensiteit en inhoud van palliatieve zorg aan kinderen

3. Het naleven van de richtlijn palliatieve zorg voor kinderen

Inzicht in de palliatieve fase van kinderen met kanker
Een van de belangrijke aspecten van palliatieve zorg die door de WHO genoemd wordt als
streven is dat deze zorg anticiperend van aard moet zijn. Ook in verschillende publicaties
wordt het belang van anticiperen in deze zorg onderstreept. Ouders blijken deze zorg en
de zorgverleners beter te waarderen wanneer zij voorbereid worden op medische
aspecten rondom overlijden. Daarnaast blijken ouders ook lagere stressniveaus te ervaren
wanneer zij goed voorbereid zijn en de behandeldoelen duidelijk zijn. Daarnaast blijkt dat
een goede voorbereiding op de levenseinde fase mogelijk post traumatische stress
klachten van ouders kan verminderen.

Om adequaat anticiperende zorg te kunnen bieden, is het noodzakelijk om meer
kennis te vergaren over de palliatieve fase. De onderzoeken over symptomen in de laatste
levensfase van kinderen met kanker, laten vaak zeer diverse getallen zien, worden aan de
hand van een vaste symptomen lijst gescoord, geven geen informatie over het moment
van optreden van symptomen en maken geen of beperkt onderscheid tussen de
verschillende soorten kanker. Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op de
palliatieve fase van kinderen met kanker en geeft een uitgebreid overzicht van de
verschillende symptomen die voorkomen, wanneer deze binnen de palliatieve fase
ontstaan, welke behandeling kinderen in de palliatieve fase krijgen, of en wanneer
behandelbeperkingen met ouders en het kind besproken worden en onder welke
omstandigheden het kind uiteindelijk overlijdt. Tevens wordt inzicht gegeven in de duur
van de palliatieve fase, het aantal ziekenhuis opnames en de duur daarvan, indicaties voor
ziekenhuis opname en de duur van deze opnames.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de palliatieve fase van kinderen met een
hersentumor terwijl hoofdstuk 3 een overzicht geeft van kinderen met een niet centraal
zenuwstelsel (CZS) tumor. De resultaten geven aan dat patiënten met een bot tumor een
significant langere palliatieve fase hebben (mediaan 123 dagen, range 45 855 dagen), dan
kinderen met een ander typetumor (mediaan 72 dagen, range 1 603 dagen).

Bij evaluatie van de frequentie van symptomen werd in beide cohorten pijn het meest
gedocumenteerd, namelijk bij meer dan 90% van de patiënten. Bij kinderen met een
hersentumor waren verminderde mobiliteit en somnolentie vervolgens de meest frequent
voorkomende symptomen. Bij kinderen met een non CZS tumor betroffen de meest
frequente symptomen veranderd uiterlijk, braken en dyspneu.
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Vroeg in de palliatieve fase worden verminderde mobiliteit, spraakproblemen en
verminderd gehoor en/of zicht reeds gerapporteerd bij kinderen met een CZS tumor,
terwijl somnolentie, dysfagie en dyspneu pas laat in de palliatieve fase optreden. De
symptomen pijn, insulten en huidproblemen worden bij kinderen met een non CNS tumor
vroeg gezien, terwijl veranderde cognitie en dyspneu pas in de laatste dagen voor
overlijden optraden. Behandelbeperkingen werden met alle ouders en met alle kinderen >
12 jaar besproken. Bijna 80% van alle patiënten is thuis overleden.

De resultaten van deze twee studies dragen in belangrijke mate bij aan de kennis van
het ziekte beloop van kinderen met kanker. Dit zijn bovendien de eerste studies die inzicht
geven in het tijdsbeloop van symptomen in de palliatieve fase van kanker bij kinderen.
Deze nieuwe kennis ondersteunt pediatrisch oncologen bij het informeren en
voorbereiden van ouders en eerstelijns hulpverleners. De informatie levert bovendien de
eerste noodzakelijke basis voor anticiperende zorg met vooraf vastgelegd symptoom
management en vroege levenseinde besprekingen bij kinderen in de palliatieve fase van
kanker. Het is van belang dat dergelijk onderzoek ook zal plaatsvinden bij kinderen in de
palliatieve fase van niet oncologische ziekten.

Inzicht in de intensiviteit en inhoud van palliatieve zorg aan kinderen
Een ander aspect van palliatieve zorg is dat deze een zorgvuldig gecoördineerde aanpak
vergt. Uit onderzoek blijkt dat ouders voorheen vaak deze coördinerende rol op zich
moesten nemen, hetgeen ten koste ging van de tijd die zij nog met hun kind hadden. Ook
bleek dat ouders veel stress ervoeren van deze coördinerende rol. Om ouders te ontlasten
en deze rol van hen over te nemen om een gecoördineerde brede aanpak van palliatieve
zorg te waarborgen, zijn de laatste jaren internationaal diverse pediatrische palliatieve
zorg teams (PPZT) ontwikkeld. Inmiddels is er uitgebreid onderzoek dat laat zien dat deze
teams meerdere voordelen hebben. De teams blijken een positieve invloed te hebben op
ervaring van symptomen, dragen bij aan een betere kwaliteit van leven en dragen bij aan
een verbeterde communicatie tussen ouders en zorgverleners. Zaken als
behandelbeperkingen en voorbereidingen op de laatste levensfase worden vroeger in het
ziektebeloop en vaker besproken. Daarnaast is beschreven dat een PPZT kan bijdragen aan
het verminderen en verkorten van ziekenhuis opnames, en de betrokkenheid van een
team maakt het overlijden thuis vaak mogelijk met de juiste ondersteuning door
professionals.

Om de kwaliteit van palliatieve zorg voor kinderen in Nederland te verbeteren is in het
Emma Kinderziekenhuis in juni 2012 met een PPZT gestart. Het team bestaat uit
gespecialiseerde verpleegkundigen met ervaring en training in palliatieve zorg voor
kinderen, een pedagogisch medewerkster, een psycholoog, een geestelijke verzorgster en
een maatschappelijk werkster en vaste consulterend kinderartsen. De gespecialiseerde
verpleegkundigen acteren als case managers en organiseren de palliatieve zorg voor de
kinderen en staan de kinderen en de ouders bij wanneer nodig. Ze coördineren de
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(logistiek van) zorg van alle betrokkene zorgverleners. Daarnaast ondersteunt het PPZT de
eerste lijn hulpverleners. Het PPZT vervult een brugfunctie tussen het ziekenhuis en thuis
en verbindt alle zorgverleners rondom het kind en gezin. Het team neemt geen taken van
andere hulpverleners over maar sluit daarbij aan. Het doel van het team is om samen
deskundige palliatieve zorg te bieden en de beste begeleiding te geven, die gericht is op
de kwaliteit van leven en, als het moment daar is, op een goed levenseinde. Het team
focust daarbij niet alleen op het kind, maar ook op de ouders en de broers en zussen.

Ondanks dat meerdere onderzoeken de voordelen van dergelijke teams hebben
aangetoond, is er nog weinig informatie bekend over de inhoud van de werkzaamheden
van een dergelijk team. De formatie van een PPZT wordt momenteel over het algemeen
gebaseerd op de meningen van experts. Er is geen consensus over welke disciplines in een
team aanwezig moeten zijn, of 24 uur beschikbaarheid van het team noodzakelijk is waar
de zorg geboden moet worden. Deze informatie is noodzakelijk om teams zo goed
mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van het kind en diens gezin. Om deze kennis
te vergaren hebben we twee onderzoeken gedaan om meer inzicht te krijgen in de
intensiteit en inhoud van de zorg die door het team gegeven wordt.

In hoofdstuk 4 hebben we gedurende een pilot studie van negen maanden gekeken naar
de duur van de begeleiding en de tijd die besteed wordt aan palliatieve zorg. We laten zien
dat kinderen met kanker significant korter begeleid werden door het team, maar dat deze
kinderen intensere zorg, dat wil zeggen meer minuten zorg per dag kregen dan kinderen
met een niet oncologische ziekte. Daarnaast laten we zien dat kinderen met een niet
oncologische aandoening vaker en langer opgenomen werden in het ziekenhuis en meer
contacten van het PPZT in het ziekenhuis werd geboden dan bij kinderen met kanker.

In hoofdstuk 5 hebben we de teamleden van het PPZT gevraagd om over elk contact
dat de teamleden met patiënt of ouders hadden een formulier in te vullen. Op het
formulier konden de team leden aangeven wat voor soort contact geboden werd
(telefonisch, per mail, huisbezoek, ed.), waar het contact geboden werd, hoe laat het
contact plaatsvond, waar het contact over ging, hoeveel tijd ze aan het contact
besteedden en hoe het contact geïnitieerd werd. 62% van alle contacten tussen ouders en
het team werden gehouden door de gespecialiseerde verpleegkundigen. Ook de
pedagogisch werker, de psycholoog en de maatschappelijk werkster hadden regelmatig
contact met kind en ouders. Er werden geen contacten geregistreerd tussen de geestelijk
verzorgster en kind of ouders. We laten zien dat bijna alle contacten (95%) tot stand
kwamen tussen 8 uur ’s ochtends en 6 uur ’s avonds op werkdagen. Slechts een zeer
beperkt aantal contacten werd tussen 6 uur ’s avonds en 9 uur ’s ochtends uitgevoerd
waarvan een enkel contact gedurende de nacht. Een kwart van alle contacten werd
proactief geïnitieerd door het PPZT, een kwart werd ongepland op initiatief van ouders
gemaakt, terwijl de helft van de contacten vooraf gepland waren. In deze karakteristieken
werden geen verschillen gezien tussen patiënten met kanker en niet oncologische ziekte.
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De inhoud van de meeste contacten betrof psychosociale onderwerpen. Ouders van
kinderen met kanker consulteerden het PPZT vaker over school, terwijl ouders van
kinderen met een niet oncologische aandoening het team vaker inschakelden voor
sociaaleconomische vragen. Op basis van deze gegevens werd geconcludeerd dat het
anticiperende karakter van de werkwijze van het PPZT de beschikbaarheid gedurende de
nacht vrijwel overbodig maakt; waarna de beschikbaarheid van het PPZT werd aangepast
naar bereikbaarheidstijden van 8 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds.

Het naleven van de richtlijn palliatieve zorg voor kinderen
Klinische richtlijnen worden ontwikkeld met het streven om een zo hoog mogelijke
kwaliteit van zorg te bieden. Een richtlijn wordt gedefinieerd als “een document met
aanbevelingen, met als doel de patiëntenzorg te optimaliseren en aanbevelingen die
gebaseerd zijn op een systematisch review van onderzoek en een beoordeling van de
voor en nadelen van alternatieve zorg opties.” Richtlijnen hebben als doel een brug te
slaan tussen onderzoeksresultaten en de klinische praktijk. Daarnaast zorgen ze voor
minder variatie in geboden zorg en kunnen zo bijdrage aan regulatie van de zorgkosten.
Helaas zijn uniforme richtlijnen voor palliatieve zorg voor kinderen tot nog toe schaars. Er
zijn een aantal richtlijnen beschikbaar, deze geven vaak algemene aanbevelingen over
bijvoorbeeld de coördinatie van zorg. Praktische richtlijnen met aanbevelingen voor de
dagelijkse klinische praktijk en de palliatieve behandeling zijn schaars en zijn vaak
ontwikkeld voor gebruik binnen een individuele zorginstelling. Binnen de Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde is in 2013 een nationale richtlijn “palliatieve zorg voor
kinderen” gepubliceerd. Bij de publicatie van de richtlijn werd geen implementatie
programma gelanceerd om gebruik van de richtlijn te motiveren. Uit onderzoek naar
implementatie van verschillende richtlijnen is bekend dat het moeilijk is gedrag van
mensen, en dus ook zorgverleners te veranderen. Er worden meerdere suggesties gedaan
om richtlijnen in de dagelijkse praktijk vaker toe te laten passen, maar er is nog geen
gouden standaard gevonden die een succesvolle implementatie adequaat ondersteunt.

In hoofdstuk 6 kijken wij naar de naleving van de richtlijn door ons PPZT en onderzoeken
wij of een implementatie programma met e learning modules en een educatieve
bijeenkomst een bijdrage levert aan naleving van de richtlijn. Om de naleving te meten
werden er 11 kwaliteitsindicatoren ontwikkeld uit de richtlijn, die zich richtten op
evaluatie van klachten en behandeling met VAS scores, behandeling van misselijkheid,
aanwezigheid van pijnmedicatie en beleid en adviezen rondom vermoeidheid. Binnen de
geleverde zorg van het PPZT werd gedurende drie maanden gescoord op het naleven van
deze kwaliteitsindicatoren. Het scoren van de indicatoren werd gedaan aan de hand van
de dossiers en van een online vragenlijst die door ouders werd ingevuld. Na de eerste
meetperiode werd een e learning programma van vier modules aangeboden waarna een
interactieve bijeenkomst werd gehouden waarin de casus van de modules werden
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besproken en ook het belang van dossier documentatie nog eens belicht werden.
Vervolgens werd opnieuw drie maanden lang gescoord in hoeverre de
kwaliteitsindicatoren aantoonbaar nageleefd werden. Zowel vóór als na het
implementatie programma waren alleen de aanbevelingen rondom behandeling van
misselijkheid en aanwezigheid van pijnmedicatie en beleid aantoonbaar als voldoende
nageleefd. Voor de overige kwaliteitsindicatoren was onvoldoende aantoonbaar op basis
van de documentatie dat deze werden nageleefd. De vraag hierbij blijft of we de
daadwerkelijke naleving van de indicatoren gemeten hebben of alleen de documentatie
van naleving. Verder onderzoek over toepassing van een richtlijn zal dit moeten aantonen.

Discussie en aanbevelingen voor de toekomst
Tot slot worden in hoofdstuk 7 de belangrijkste bevindingen, tekortkomingen en
aanbevelingen voor de toekomst besproken. De belangrijkste bevindingen uit dit
proefschrift zijn hierboven al beschreven.

De studies in dit proefschrift kennen een aantal tekortkomingen. Ten eerste is het vaak
onduidelijk in welke specifiek fase van ziekte patiënten verwezen worden voor palliatieve
zorg. Ondanks dat de WHO adviseert patiënten vanaf diagnose al te verwijzen, is dit niet
de dagelijkse praktijk. Bij kinderen met kanker vindt de verwijzing pas plaats wanneer er
geen curatieve opties meer zijn. In de Nederlandse praktijk van de kinderoncologie is tot
dien ondersteunende zorg (supportive care) een belangrijk aspect van de zorgverlening,
waarin de componenten van palliatieve zorg dan zijn ondergebracht. Bij kinderen met
niet oncologische ziekten is het moment van verslechtering van de prognose vaak minder
duidelijk en zal de zorg over een langere periode gespreid zijn. Ook laat onderzoek zien
dat het moment van verwijzen vaak afhankelijk is van meerdere factoren waaronder,
ziektebeloop, eventuele verslechteringen, leeftijd en ziekte van het kind en diverse
psychosociale factoren. Ook zal dit moment internationaal verschillend zijn, mede door
verschillen in organisatie van de zorg per land en / of regio en daardoor de
generaliseerbaarheid van de studies beperkt is. Daarnaast is veel data vergaard uit
retrospectief dossier onderzoek. Het is bekend dat symptomen en geboden therapie en
zorginterventies niet altijd alles compleet gedocumenteerd worden. Daarnaast wordt de
perceptie van bijvoorbeeld symptoombelasting door een kind, zorgverlener en/of ouder
niet gespecificeerd. Om die reden geven we in hoofdstuk 7 de aanbeveling dat toekomstig
onderzoek prospectief van aard is en zich richt op het gebruik van patiënt reported
outcomes (PRO’s) in de palliatieve zorg van kinderen. Binnen het studieverband werd
reeds een digitale vragenlijst ontwikkeld voor patiënten en ouders, waarbij de
beantwoording een compleet overzicht geeft van aanwezigheid en behandeling van
symptomen, dagelijkse gewoonten als eten, drinken, slapen en het gebruik van
hulpmiddelen en inzicht biedt in het welbevinden van de patiënt. In een pilot fase werd
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het gebruik van deze vragenlijst getest waarbij de uitslagen direct teruggekoppeld kan
worden naar de zorgverleners. Aanvullend onderzoek naar implementatie en validatie zou
moeten volgen om het gebruik van deze vragenlijst toe te passen in dagelijkse praktijk.
Het gebruik van deze vragenlijst biedt tevens een ultieme kans om longitudinaal
prospectief onderzoek te doen naar het ziektebeloop van kinderen in de palliatieve fase
van zowel kanker als de niet oncologische aandoeningen en geeft tevens zicht op het
daadwerkelijk toepassen van de richtlijn “palliatieve zorg voor kinderen”. Daarnaast is het
aanbevelingswaardig voor aanvullend onderzoek naar het effect van een PPZT op de
zorgkosten uiteindelijk te onderzoeken per type ziekte beeld.

Conclusie
In dit proefschrift “Improving aspects of palliative care for children” worden hiaten in
kennis van palliatieve zorg voor kinderen opgevuld die bijdragen aan meer inzicht in en
een betere kwaliteit van zorg voor kinderen in de palliatieve fase van hun ziekte. Er wordt
een uniek overzicht gegeven van het beloop van de palliatieve fase van kinderen die
komen te overlijden aan kanker, wat een bijdrage levert om (ouders van) patiënten beter
voor te kunnen bereiden op wat er komen gaat. Daarnaast biedt dit proefschrift inzicht in
de inhoud en intensiteit van begeleiding die patiënten en ouders krijgen van een PPZT. Tot
slot wordt gekeken naar de naleving van de richtlijn “palliatieve zorg voor kinderen”.
Concluderend, biedt dit proefschrift een goede basis voor aanpassingen in de huidige
praktijk van palliatieve zorg voor kinderen en geeft het richting voor toekomstig
onderzoek om de kwaliteit van palliatieve zorg voor kinderen verder te verbeteren.
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