
         
 

 

Functieprofiel: implementatiecoach voor actieonderzoek ‘Implementatie van het 
Zorgprogramma Laatste Levensdagen voor Woonzorgcentra’. 
 

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB & UGent) is voor de implementatie van een nieuw project in de 
woonzorgcentra op zoek naar een implementatie-coach om samen met een onderzoeker de implementatie van het 
Zorgprogramma Laatste Levensdagen in goede banen te leiden. Het project wordt mogelijk gemaakt met de steun van 
Kom op tegen Kanker en staat onder begeleiding van prof. dr. Nele Van den Noortgate, prof. dr. Tinne Smets, prof. dr. 
Lieve Van den Block en prof. dr. Liesbeth Van Humbeeck.  

Het Zorgprogramma wordt geïmplementeerd in acht woonzorgcentra, startende vanaf het najaar 2022. 

Wat wordt verwacht? 

• Samen met een onderzoeker zal je instaan voor het begeleiden van het personeel van de deelnemende 
woonzorgcentra bij de implementatie van het Zorgprogramma Laatste Levensdagen voor Woonzorgcentra (zie 
bijlage voor meer informatie over het zorgprogramma). Je zal daarbij een coachende rol opnemen, op basis 
van de principes van participatief actieonderzoek. 
 

• Je zal dit doen in nauwe samenwerking met een onderzoeker die zich in eerste instantie vooral zal focussen 
op dataverzameling en –analyse, maar geleidelijk aan ook meer de rol van coach zal opnemen. De 
implementatiecoach en onderzoeker vormen een tandem en zorgen samen voor de vlotte implementatie van 
het project. De concrete invulling van je rol gebeurt in samenspraak met het onderzoeksteam. 
 

Wat bieden wij? 

• 2/5 FTE aanstelling met een contract van één jaar, startende in het najaar 2022. 

 

Wie zoeken we? 

• Je hebt bij voorkeur ervaring met participatief actieonderzoek en/of implementatie van veranderingstrajecten 
in complexe organisaties. 
 

• Je hebt voeling en/of ervaring met palliatieve zorg, idealiter in woonzorgcentra. 
 

• Je bent een enthousiaste persoon die anderen kan motiveren. 

 

 

 

 

 

 



Het Zorgprogramma Laatste Levensdagen 
De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent) werkt aan een 
vierjarig onderzoeksproject waarbij we de zorg tijdens de laatste levensdagen in woonzorgcentra willen verbeteren. 
We hebben hiervoor een Zorgprogramma Laatste Levensdagen voor Woonzorgcentra ontwikkeld, dat we binnenkort 
wensen uit te testen in verschillende woonzorgcentra. De implementatie van het Zorgprogramma gebeurt volgens 
de principes van het participatief actieonderzoek, waarbij het woonzorgcentrum samen met een coach aan de slag 
gaan om de kwaliteit van sterven te verbeteren. 

Het Zorgprogramma Laatste Levensdagen voor woonzorgcentra werd ontwikkeld op basis van bestaande, 
gelijkaardige instrumenten zoals het Zorgpad Stervensfase voor verpleeghuizen uit Nederland en input van 
verschillende werknemers van woonzorgcentra, specialisten in de geriatrische zorg en personen die recent iemand 
verloren die in een woonzorgcentrum verbleef.  

Het Zorgprogramma bestaat uit volgende elementen: 

1) Een zorgleidraad die in de laatste levensdagen het personeel helpt bij het herkennen van het levenseinde, 
interdisciplinaire communicatie, communicatie met bewoner en naasten, medicamenteus beleid en 
symptoomopvolging, en zorg na het overlijden. 

2) Een klinische richtlijn voor de medicamenteuze behandeling van symptomen tijdens de laatste levensdagen 
3) Een implementatiestrategie op maat van het woonzorgcentrum 

De woonzorgcentra die deelnemen aan het project zullen ondersteund worden door een onderzoeker en een 
implementatie coach om het Zorgprogramma te implementeren in de eigen organisatie. 

Volgende thema’s komen aan bod in het zorgprogramma:  

Ø Het (h)erkennen van het levenseinde. Goede zorg aan het levenseinde start met het herkennen van de 
stervensfase en als team hierrond heldere afspraken met duidelijke zorgdoelen te maken. Ook het 
bespreekbaar maken van het levenseinde onder het personeel en ieders bezorgdheden en overtuigingen 
hieromtrent kenbaar maken zijn van belang om het sterven zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
 

Ø Interdisciplinaire communicatie. Een goede manier van samenwerken en communiceren zorgt ervoor dat de 
beste zorg voor de bewoner en de naasten steeds gegarandeerd kan blijven. Duidelijke afspraken zowel 
binnen het woonzorgcentrum als erbuiten (zoals met de huisarts) zijn hiervoor cruciaal.  
 

Ø Communicatie met bewoner en naasten. De stervende bewoner en de naasten hebben het recht om te 
weten wat er gaande is en wat er staat te gebeuren. Een heldere communicatie zorgt ervoor dat heel wat 
frustraties kunnen worden vermeden. Ook moet er aandacht zijn voor bevriende medebewoners. 
 

Ø Medicamenteus beleid en symptoomopvolging. Tijdens het sterven kunnen verschillende symptomen 
optreden of verergeren. Deze regelmatig opvolgen en behandelen zijn van belang om het comfort van de 
bewoner en de naasten te garanderen. Om symptomen adequaat te kunnen behandelen ontwikkelden we 
een evidence-based klinische richtlijn voor de medicamenteuze behandeling van stervenssymptomen bij 
kwetsbare ouderen. 
 

Ø Zorg na het overlijden. Het personeel van woonzorgcentra zorgt vaak gedurende een ruime periode voor 
haar bewoners. Een bewoner verliezen is ook voor hen een emotionele ervaring. Ook de andere bewoners 
van het woonzorgcentrum kunnen nood hebben aan rituelen wanneer één van hun medebewoners sterft. 

 


