
FORMULIER BEKENDMAKING ONDERZOEK GEESTELIJK VERZORGING 
 

Dit formulier verzenden aan Richart.Huijzer@radboudumc.nl , secretaris Commissie Wetenschap 

Naam  Nienke Fortuin 

Adres Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen 

 Mail  n.fortuin@ftr.ru.nl 

Mobiel - 

Telefoon Werk 024 3616013 

Naam Onderzoek 

 

 

“Levensbeschouwing en kwaliteit van leven van ouderen” (valt onder het promo-

tieproject dat als universitaire onderzoekstitel heeft ‘Eschatology of the Mind’)  

Onderzoek is ondergebracht 

bij (universiteit): 

- Promotores?  

- Projectpartners?  

(bijv. zorgkoepel, werkgever) 

Het onderzoek is ondergebracht bij de Radboud Universiteit, Faculteit der Filoso-

fie, Theologie en Religiewetenschappen, leerstoel empirische en praktische 

religiewetenschap; de promotores zijn Hans Schilderman (hoogleraar Religie en 

Zorg), Eric Venbrux (hoogleraar Vergelijkende godsdienstwetenschap en direc-

teur van het Centrum voor Thanatologie) en Judith Prins (Radboudumc, hoogl e-

raar Medische psychologie). 

Korte beschrijving van het 

onderzoek met indien moge-

lijk een link naar meer 

informatie 

 

(max 300 woorden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraagstelling (hoofdvraag) 

De hoofdvraag van dit onderzoek is: Welke invloed heeft de visie op het leven en 

de dood van Nederlandse ouderen op hun ervaren kwaliteit van leven? Deelvra-

gen die zullen worden onderzocht, zijn: 

a) kwalitatief onderzoek: Hoe omschrijven Nederlandse ouderen hun ervaren 

kwaliteit van leven, hun kijk op het leven, de dood en wat daarna komt, en hun 

wensen m.b.t. medische zorg tijdens de laatste levensfase? 

b) kwantitatief onderzoek: Wat zijn de relaties tussen de kwaliteit van leven van 

Nederlandse ouderen, hun kijk op de dood, hun levensbeschouwing en hun 

wensen m.b.t. medische zorg rond het levenseinde? 

Doelstelling 

In het kwalitatieve deelonderzoek willen we vanuit het perspectief van Neder-

landse ouderen hun leefwereld beschrijven, uitzoeken wat hun dagelijks leven 

kwaliteit geeft (of niet) en hoe zij hun visie op het leven en de dood, en hun 

wensen voor medische zorg rond het levenseinde, zelf onder woorden brengen.  

In het kwantitatieve onderzoek willen we schalen ontwikkelen die de visie op de 

dood en wensen m.b.t. medische zorg tijdens de laatste levensfase kwantifice-

ren. Hiermee willen we relaties onderzoeken met enkele bestaande schalen die 

kwaliteit van leven meten, en relevante achtergrondvariabelen (zoals gezond-

heid, sociale inbedding, levensbeschouwing en kerkgang).  

Methode 

kwalitatief onderzoek: diepte-interviews met Nederlandse 75-plussers, zowel 

ouderen die thuis verblijven als ouderen die in een woonzorgcentrum of ver-

pleeghuis verblijven 

kwantitatief onderzoek: vragenlijstonderzoek onder Nederlandse 75-plussers; dit 

is inmiddels uitgevoerd (N = 356) 

Beoogde resultaten 

We hopen dat het uitvoeren van dit onderzoek inzichten zal opleveren die zinvol 

zijn voor het bieden van geestelijke verzorging aan ouderen, en ook inzi chten die 

de communicatie kunnen helpen verbeteren over de zorg rond het levenseinde 

tussen ouderen en hun zorgverleners. 

Typering onderzoek in 5 trefwoorden 

Zingeving, dood, ouderen, levensbeschouwing, zorg 

Datum geplande afronding 

onderzoek 

augustus 2018 

  

Datum indiening Dit vijfjarige promotietraject is gestart in augustus 2013 en aangemeld bij de 

VGVZ in juni 2016. 
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