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Samenvatting / Summary 
Het behoud van waardigheid van patiënten in de laatste levensfase en het 
bevorderen van waardig sterven zijn kerndoelen binnen palliatieve zorg. Daarbij gaat 
het bij waardigheid om de waarde die we aan ons zelf hechten en denken dat 
anderen aan ons hechten. Onderzoek en het huidige maatschappelijke debat 
rondom waardigheid weerspiegelen vooral waarden van autochtone Nederlanders. 
Er ligt een sterke nadruk op waarden als autonomie, regie, onafhankelijkheid en 
recht op zelfbeschikking. Waardigheid wordt dan als synoniem gezien met de 
mogelijkheid van een persoon om tot het einde van het leven autonomie en controle 
te houden. Het is de vraag of deze lezing van waardigheid gedeeld wordt door de 
steeds groter wordende groep patiënten van niet-westerse herkomst die palliatieve 
zorg behoeft. Wat als 'waardigheid' wordt aangemerkt, is echter sterk cultureel 
bepaald . Binnen het voorgestelde project wordt met interviews onderzocht wat 
waardigheid in de laatste 
levensfase betekent voor patiënten van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse 
herkomst en hun naasten, en wat voor hen van belang is voor een waardige dood. 
Ook wordt zo inzicht verkregen in de competenties die zorgverleners moeten hebben 
om waardigheid van patiënten van diverse etnische herkomst te ondersteunen of te 
vergroten. Op basis van de verkregen inzichten zullen trainingen voor zorgverleners 
ontwikkeld worden en voor voorlichting aan patiënten van niet-westerse herkomst en 
hun naasten. Ook zal de kennis verwerkt worden in scholing aan 
geneeskundestudenten. 


