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Tussentijds Rapport  
 
Titel project: Supportieve en palliatieve dagcentra in Vlaanderen: de meerwaarde 
voor gebruikers en de gezondheidseconomische impact 
 
 

1. Gerealiseerde activiteiten/fasen van project 

WP1 - Vragenlijstonderzoek 

In mei 2018 startte de projectgroep, bestaande uit drie onderzoekers van de 
onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde en een vertegenwoordiger van de 
werkgroep palliatieve dagcentra, met de ontwikkeling van het onderzoeksprotocol 
en vragenlijsten voor patiënten en hun mantelzorgers. De werkgroep palliatieve 
dagcentra werd op de hoogte gehouden en betrokken bij de ontwikkeling bij wijze 
van e-mail updates, tweemaandelijkse vergaderingen en vraag naar feedback op de 
vragenlijst. In oktober 2018 werden protocollen en vragenlijsten afgewerkt (inclusief 
validatie in een kleine steekproef van patiënten en mantelzorgers) en voor advies 
voorgelegd aan de Commissie Medische Ethiek van het UZ Brussel. Op 4 december 
werd het onderzoek goedgekeurd en kon de dataverzameling beginnen. Die zal zes 
maanden lopen, waarin we streven naar een totaal van 200 deelnemende patiënten 
en mantelzorgers. 

WP2 - Gezondheidseconomische analyse 

De projectgroep wil ook nagaan in hoeverre het zorggebruik beïnvloed wordt door 
dagcentrumbezoek. Daartoe worden gegevens van het InterMutualistisch 
Agentschap (IMA) gebruikt. Bij het plannen van de uiterst complexe data analyse is 
de projectgroep op een technisch probleem gestoten waardoor we naar alternatieve 
manieren moeten zoeken om de analyse naar behoren uit te voeren en de 
onderzoeksdoelstellingen van het WP te behalen. Dat heeft voor een vertraging 
gezorgd en gezien het euvel nog steeds niet is verholpen ligt de projectgroep niet 
geheel op schema voor deze analyse. De verwachting is evenwel dat tijdig een 
oplossing gevonden wordt, en de doelstellingen behaald zullen worden. 

 

2. Verdere planning van het project 

WP1 - Vragenlijstonderzoek 

December 2018 - Mei 2019: Werving van deelnemers, follow-up, 
gegevensverzameling en gegevensinvoer. 

Mei - juli 2019: gegevensanalyse 

Juni - juli 2019: schrijven van wetenschappelijk rapport. 
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WP2 - Economische analyse van gezondheid 

December 2018 - februari 2019: operationalisering van de dataset 

Maart-mei 2019: data-analyse op basis van vooropgesteld data-analyseplan 

Juni-juli 2019: schrijven van wetenschappelijk rapport 

De verdere timing voor dit projectgedeelte is licht onzeker gezien de complicatie die 
de projectgroep heeft aangetroffen. Mogelijk loopt de analyse grote vertragingen 
op. In dit geval is de projectgroep vastbesloten verder te werken aan de geplande 
analyse voorbij de projecttermijn. 


