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Inleiding
De meeste mensen willen het liefst thuis overlijden,1-3 maar in 

werkelijkheid kunnen steeds minder mensen deze wens verwe-

zenlijken. In 1956 vond in Nederland 65% van alle sterfgevallen 

thuis plaats en in 1978 nog 43%. Dit percentage was in 2003 ech-

ter geslonken tot 25%.4,5 Voor mannen is de kans dat ze thuis 
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Onderzoek

kunnen overlijden groter dan voor vrouwen.6-9 Dat was al zo in 

de periode van 1978 tot en met 1985, getuige een onderzoek des-

tijds in de vier registrerende huisartsenpraktijken in Nijmegen en 

omgeving.10 Dat mannen in deze vier praktijken vaker thuis over-

leden dan vrouwen, bleek verband te houden met de mantelzorg, 

die in hoofdzaak verleend werd door vrouwelijke verwanten. De 

conclusie luidde toentertijd dat de aanwezigheid van een vrouw 

in de directe omgeving een belangrijke voorwaarde was om thuis 

te kunnen sterven.10

Sinds 1987 hebben zich veranderingen voorgedaan die dit ver-

schil tussen de seksen zouden hebben kunnen beïnvloeden. Méér 

vrouwen hebben een baan buitenshuis gekregen en de gezinnen 

zijn kleiner.11,12 Daardoor zijn de mogelijkheden voor mantelzorg 

beperkter geworden. Daar staat tegenover dat men de laatste jaren 

zorgverlof kan opnemen en dat meer mannen parttime zijn gaan 

werken.13 Ook zijn de afgelopen jaren de mogelijkheden vergroot 

voor nachtzorg thuis en – door de inzet van vrijwilligers – voor 

terminale thuiszorg. Wij vroegen ons daarom af of het seksever-

schil in de plaats van overlijden anno 2004 nog wel zou bestaan. 

Om deze vraag te beantwoorden onderzochten we, in dezelfde 

vier huisartsenpraktijken, na twintig jaar opnieuw de relatie tus-

sen sekse, leeftijd, doodsoorzaak en plaats van overlijden, en wie 

de mantelzorg verleent aan de terminale patiënt.

Methode
Het onderzoek vond plaats in de vier huisartsenpraktijken die 

samen de Continue Morbiditeitsregistratie (CMR) vormen.14 De 

praktijkpopulatie omvat in totaal ongeveer 12.000 patiënten en de 

leeftijdsopbouw komt goed overeen met de Nederlandse bevol-

king. De onderzoekspopulatie bestond uit alle patiënten die over-

leden in de jaren 2000 tot en met 2004. Wij gebruikten de CMR 

als index om de overleden patiënten te traceren. Ook patiënten 

die binnen drie maanden na opname in een verpleeghuis overle-

den, maken deel uit van de onderzoekspopulatie, omdat de CMR-

praktijken deze patiënten pas na drie maanden uit de registratie 

verwijderen.

Uit de medische dossiers zijn de volgende data verzameld: plaats 

van overlijden, doodsoorzaak, of de patiënt acuut dan wel na een 

terminale fase overleden is, of er professionele zorg aanwezig 

was en of er mantelzorg aanwezig was. Aan de huisartsen van de 

patiënten die niet-acuut thuis overleden, vroegen wij schriftelijk 

wie de mantelzorg verleende. Zo nodig werd aanvullende infor-

matie gevraagd over de gegevens uit het medisch dossier.

Als plaatsen van overlijden onderscheidden wij thuis (met inbe-

grip van de openbare weg), ziekenhuis, verpleeghuis (inclusief 
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Achtergond Een onderzoek in 1987 toonde aan dat mannen 

meer kans hadden om thuis te overlijden dan vrouwen. Vrou-

welijke mantelzorg bleek hierbij een belangrijke voorwaarde. In 

dit onderzoek gaan we na of de mantelzorg door vrouwen en de 

plaats van overlijden in de afgelopen twintig jaar veranderd zijn.

Methode De onderzoekspopulatie bestond uit alle in de jaren 

2000 tot en met 2004 overleden patiënten uit de vier praktijken 

van de Continue Morbiditeitsregistratie (CMR) van het UMC St 

Radboud. De volgende data zijn verzameld: geslacht, plaats van 

overlijden, doodsoorzaak, acuut overleden dan wel na een termi-

nale fase, aanwezigheid van professionele zorg en aanwezigheid 

van mantelzorg. Ook noteerden wij wie de belangrijkste mantel-

zorger was.

Resultaten In de onderzoeksperiode overleden 433 personen. 

Van degenen die thuis overleden, was 55% man en 35% vrouw. 

Vergeleken met het onderzoek in 1987 is het sekseverschil toe-

genomen. Mannen met kanker stierven driemaal zo vaak thuis 

als vrouwen met kanker, ongeacht de leeftijd. Vrouwen overleden 

vaker in een verpleeg- of verzorgingshuis. De sterfte in het zie-

kenhuis was met 39% voor mannen en vrouwen nagenoeg gelijk. 

De mantelzorg is voornamelijk in handen van vrouwen.

Conclusies Mannen overlijden vaker thuis dan vrouwen en dit 

verschil is de laatste twintig jaar groter geworden. Mantelzorg 

is nog steeds een vrouwenzaak. De aanwezigheid van een vrouw 

blijft belangrijk om thuis te kunnen sterven.
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hospice) en verzorgingshuis. Het verzorgingshuis verschilt van 

de thuissituatie doordat er professionele zorg aanwezig is. In de 

thuissituatie onderscheidden wij overlijden na een terminale fase 

en acuut sterven. We spraken van acuut sterven als het ziekte-

proces binnen een week na het ontstaan van de eerste klachten 

tot de dood thuis leidde. Bij alle patiënten die niet-acuut thuis 

stierven, gingen wij na of er professionele hulp was ingeschakeld 

en wie de eventuele mantelzorg op zich had genomen.

De doodsoorzaken hebben wij ingedeeld in acht categorieën: 

maligniteiten, hartfalen, cerebrovasculaire aandoeningen, (ande-

re) hart- en vaatziekten, COPD, infectieziekten, onnatuurlijke 

dood en overige. Hartfalen en cerebrovasculaire aandoeningen 

zijn apart gecategoriseerd omdat zij, vergeleken met andere hart- 

en vaatziekten, minder vaak leiden tot een acute dood en vaker 

intensieve zorg noodzakelijk maken. Onder onnatuurlijke dood 

vallen traumata, suïcide en euthanasie. Onder ‘overige’ vallen alle 

aandoeningen die niet in een van bovenstaande categorieën te 

plaatsen zijn, zoals dementie of een niet nader te duiden massale 

bloeding in het spijsverteringskanaal.

Voor de univariate analyses hebben we de chikwadraat- 

toets gebruikt. Er is sprake van statistische significantie indien 

p < 0,05.

Voor de enige doodsoorzaak waarbij 

thuis overlijden na een terminaal 

ziekbed voldoende frequent voor-

kwam (maligniteiten), voerden wij 

een multivariate analyse uit, met de 

plaats van overlijden als afhankelijke, 

en leeftijd en sekse als onafhankelij-

ke variabelen.

Resultaten
In totaal telde de onderzoekspopu-

latie 433 patiënten, 220 mannen en 

213 vrouwen (tabel 1) die in de onder-

zoeksperiode overleden. De gemid-

delde leeftijd bij overlijden was voor 

mannen 71,1 jaar (mediaan 74) en voor vrouwen 76,9 jaar (medi-

aan 80).

In iedere leeftijdscategorie, met uitzondering van de oudste, is de 

sterfte onder mannen hoger dan die onder vrouwen. Boven de 85 

jaar was het aantal overleden vrouwen driemaal zo groot als het 

aantal overleden mannen.

Plaats van overlijden

De groep die thuis overleed na terminale zorg telde meer mannen 

dan vrouwen (tabel 1). Dit verschil is vooral zichtbaar in de leeftijd 

tot 65 jaar (ruim tweemaal zo vaak; p < 0,01). Voor de totale popu-

latie gold dat 25% van de mannen en 15% van de vrouwen na een 

terminale fase thuis overleed (zie tabel 2; p = 0,03). Mannen met 

een maligniteit hadden – onafhankelijk van leeftijd – driemaal 

zoveel kans om thuis te overlijden als vrouwen, zo bleek uit de 

multivariate analyse (OR 3,1; 95%-BI 1,4-6,8; p = 0,004).

Ook meer mannen dan vrouwen overleden acuut thuis. In totaal 

overleed 45% van de populatie thuis (55% van de mannen en 36% 

van de vrouwen), acuut en niet-acuut.

Van de onderzoekspopulatie overleed 15% in een verzorgings- of 

verpleeghuis. Deze groep telde vier keer zoveel vrouwen als man-

nen.

Van zowel de mannen als de vrouwen in de onderzoekspopulatie 

stierf 39% in het ziekenhuis. Tot het 65e jaar overleden meer vrou-

wen dan mannen in het ziekenhuis (p = 0,04), al ging het hierbij 

om kleine absolute aantallen. Na het 65e jaar overleden evenveel 

vrouwen als mannen in het ziekenhuis.

Doodsoorzaken

Maligniteiten, hart- en vaatziekten, infectieziekten en cerebrovas-

culaire accidenten waren de belangrijkste doodsoorzaken (tabel 2). 

Vrouwen overleden, vergeleken met mannen, vaker aan cerebro-

vasculaire aandoeningen (p = 0,02), mannen vaker aan hart- en 

vaatziekten en aan COPD (p < 0,01). Jongere mannen stierven 

vooral aan hart- en vaatziekten en jongere vrouwen vooral aan 

maligniteiten. In de groep tussen 65 en 84 jaar overleden juist 

meer mannen aan maligniteiten dan vrouwen.

Traumata en suïcide waren de belangrijkste oorzaken van een 

Wat is bekend?
  Mannen hebben meer kans om thuis te overlijden dan vrou-

wen.

Wat is nieuw?
  Mannen overlijden vaker thuis dan vrouwen. Dit verschil (55 

versus 35%) is de afgelopen twintig jaar alleen maar groter 

geworden.

  Mannen met kanker sterven driemaal zo vaak thuis als vrou-

wen met kanker.

  De sterfte aan infectieziekten is vergeleken met twintig jaar 

geleden toegenomen van 4% tot 12%.

  Driekwart van alle mantelzorgers is nog steeds vrouw; het 

aandeel van mannen in de mantelzorg is de afgelopen twintig 

jaar nauwelijks toegenomen, van 25 tot 31%.

Tabel 1 Doodsoorzaak en plaats van overlijden onderverdeeld naar geslacht en per leeftijdscategorie

Thuis 
terminaal

Thuis acuut 
(of op straat)

Verzorgings-
huis

Verpleeghuis Ziekenhuis Totaal

M V M V M V M V M V M V
0-64 jaar
Maligniteit 19 6 1 2 1 1 1 8 22 17
HVZ 1 13 3 1 4 2 18 6
Overige 1 2 9 3 5 3 15 8
Totaal 21 8 23 8 1 2 10 13 55 31

65-84 jaar
Maligniteit 24 18 2 1 2 13 14 39 35
HVZ 3 28 18 1 3 1 4 27 27 60 42
Overige 1 1 6 4 2 2 1 3 27 11 30 20
Totaal 29 19 34 22 5 6 2 9 67 52 137 108

> 85 jaar
Maligniteit 1 2 4 1 1 7
HVZ 2 1 2 11 2 9 3 5 7 11 31
Overige 1 1 7 4 3 18 1 2 4 11 16 36
Totaal 4 4 9 15 5 31 1 5 9 19 28 74
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Figuur 2 Plaats van overlijden en veranderingen in de tijd

onnatuurlijke dood. Viermaal was er sprake van euthanasie, min-

der dan 1% van de totale onderzoekspopulatie.

Als we de vier belangrijkste doodsoorzaken analyseren in combi-

natie met de plaats van overlijden, dan blijken er duidelijke sek-

severschillen te bestaan als het gaat om maligniteiten (figuur 1). 

Van de mannen met een maligniteit overleed 71% thuis na een 

terminale fase, van de vrouwen slechts 44% (p = 0,03). Vrouwen 

met een maligniteit stierven relatief vaker in een verpleeg- of ver-

zorgingshuis. Bij de andere doodsoorzaken zijn nauwelijks sekse-

verschillen wat betreft plaats van overlijden.

Mantelzorg

In totaal stierven 85 personen – 31 vrouwen en 54 mannen – thuis 

na een terminale fase van minimaal één week (tabel 2). Bijna allen 

kregen professionele zorg van thuiszorg of wijkverpleging. Bij 8 

patiënten wist de huisarts niet meer precies wie de mantelzorg 

had verleend. De 77 overige overledenen kregen vaak van meer-

dere personen mantelzorg. In totaal waren bij deze patiënten 117 

mantelzorgers betrokken.

Meer dan tweederde van de patiënten kreeg de mantelzorg uit-

sluitend van vrouwen, bij een kwart verleenden zowel een man 

als een vrouw mantelzorg en bij 6% werd die alleen door een 

man gegeven, te weten de echtgenoot. Van alle mantelzorgers 

was driekwart vrouw (tabel 3). De meest genoemde mantelzorgers 

waren echtgenotes en dochters.

Veranderingen in de tijd

De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met het eerdere 

onderzoek in dezelfde vier praktijken uit de periode 1978 tot en 

met 1985.10

De kans dat vrouwen na een terminale fase thuis kunnen overlij-

den is gedaald van 23% in 1985 tot 15% anno 2004 (figuur 2). Dit 

verschil is significant (p < 0,01). Voor mannen daalde deze kans 

ook, maar niet significant, van 27% naar 25%. Mannen met een 

maligniteit overlijden tegenwoordig na een terminale fase juist 

vaker thuis dan twintig jaar geleden: 71% versus 49% (p < 0,01), 

terwijl die kans voor vrouwen met een maligniteit iets gedaald is 

van 49% naar 44% (niet significant).
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Figuur 1 Doodsoorzaak en plaats van overlijden
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Tabel 2 Doodsoorzaak en plaats van overlijden, onderverdeeld naar geslacht, voor alle leeftijden

Thuis terminaal Thuis acuut
(of op straat)

Verzorgings-
huis

Verpleeghuis Ziekenhuis Totaal

M V M V M V M V M V M V
Maligniteit 44 26 1 2 2 5 1 3 14 23 62 29% 59 28%
Hartziekten 1 38 25 1 6 2 23 17 63 28% 50 23%
Hartfalen 3 2 4 2 2 1 6 7 13 6% 14 7%
CVA 2 1 3 3 4 1 5 7 12 13 6% 25 12%
COPD 2 4 1 4 1 10 4% 2 1%
Infectie 1 4 3 2 4 2 2 22 13 31 14% 22 10%
Onnatuurlijk 1 6 3 1 1 6 3% 6 3%
Overige 1 3 8 5 3 15 2 10 10 22 10% 35 16%

Totaal 54 31 66 45 10 37 4 16 86 84 220 213
25% 30% 4% 2% 39% 100%

15% 21% 17% 8% 39% 100%

Tabel 3 Mantelzorgers naar sekse (n = 117, voor 77 patiënten)

Man Vrouw
Partner 13 39
Kind  9 34
Overige  6 16
Totaal 28 89

24% 76%
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In vergelijking met de periode 1978-1985 zijn de doodsoorzaken 

weinig veranderd. Ook toen stierven vrouwen vaker aan cere-

brovasculaire aandoeningen en mannen vaker aan hartziekten. 

Twintig jaar geleden stierven meer mannen dan vrouwen aan 

maligniteiten; dit verschil is verdwenen. Het aantal overledenen 

aan infectieziekten daarentegen is bij zowel mannen als vrouwen 

toegenomen. Overleed destijds slechts 4% van alle patiënten aan 

infectieziekten, nu is dat 12%: 14% van de mannen en 10% van de 

vrouwen.

Mannen zijn sinds 1985 nauwelijks een grotere rol in de mantel-

zorg gaan spelen. In de periode 1978-1985 was bij 25% van de 

patiënten een mannelijke mantelzorger betrokken, in 2004 was 

dat percentage gestegen tot 31%.

Discussie
Uit ons onderzoek blijkt dat mannen nog steeds, en zelfs uit-

gesprokener dan twintig jaar geleden, meer kans hebben thuis 

te overlijden dan vrouwen: bij maligniteiten, de aandoening bij 

uitstek waar een soms lang terminaal ziekbed speelt, overlijden 

mannen zelfs driemaal zo vaak thuis (ruim 60% als we het verzor-

gingstehuis meetellen als thuis). Dit komt overeen met andere 

onderzoeken.9,18 De doorslaggevende factor om thuis te kunnen 

sterven is de beschikbaarheid van adequate mantelzorg, zo blijkt 

uit diverse overzichtsartikelen.1,19-23 Ook in ons onderzoek kan de 

aanwezigheid van adequate mantelzorg verklaren waarom mannen 

vaker thuis sterven bij aandoeningen met een terminale fase.

Een aantal factoren maakt de kans voor vrouwen om adequate 

mantelzorg te krijgen kleiner. Vrouwen sterven gemiddeld op 

oudere leeftijd en daardoor vaker zonder partner, en hebben vaker 

moeilijk te verzorgen aandoeningen zoals CVA’s. Toch verklaart dit 

niet helemaal het verschil tussen mannen en vrouwen, want uit 

de multivariate analyse blijkt leeftijd niet bepalend te zijn voor 

de plaats van overlijden. Ook in de leeftijdsgroep tot 65 jaar zien 

we bij de sterfte aan maligniteiten dat mannen vaker thuis ster-

ven dan vrouwen. Een verklaring zou kunnen zijn dat mannen 

minder vaak en minder effectief mantelzorg verlenen dan vrou-

wen; dit blijkt althans uit verschillende onderzoeken.27-29 Vrou-

wen zijn gesocialiseerd om zorgtaken op zich te nemen en voelen 

zich meer verantwoordelijk voor de gezondheid van gezinsleden 

dan mannen.30 Aangezien de belangrijkste mantelzorger, zowel in 

ons onderzoek als in de literatuur, meestal de partner is, hebben 

mannelijke patiënten meer kans op adequate mantelzorg. Ook in 

andere onderzoeken blijkt dat er vrijwel altijd een vrouw betrok-

ken is bij de mantelzorg.10,24-26 Het aandeel mannen dat meehelpt 

met de zorg stijgt weliswaar licht, ook in ons onderzoek, maar de 

meeste mannen verlenen de zorg samen met een vrouw. Kennelijk 

is de betrokkenheid van een vrouw bij de mantelzorg belangrijk 

om thuis te kunnen sterven.

Ons onderzoek heeft een aantal beperkingen. Omdat patiënten 

die naar het verpleeghuis verhuizen na drie maanden uit het 

CMR-register worden verwijderd, kunnen we onze uitkomsten 

niet goed met de landelijke cijfers vergelijken. Vanwege de kleine 

getallen konden we een multivariate analyse alleen toepassen op 

de groep patiënten die stierf aan een maligniteit. Gegevens over 

de mantelzorg zijn uitsluitend beschikbaar voor de patiënten die 

thuis stierven na een terminaal ziekbed, zodat wij deze factor niet 

konden opnemen in de multivariate analyse. Bovendien moesten 

we voor de mantelzorg een beroep doen op het geheugen van de 

betrokken huisarts. Overigens achten wij de kans op vertekening 

in deze informatie (memory bias) klein omdat de huisarts inten-

sief betrokken was bij deze patiënten, die immers langdurig ziek 

waren. Wij denken ook dat de betrouwbaarheid van de verzamelde 

gegevens groot is. De dataverzameling binnen de CMR verloopt 

volgens een sinds jaar en dag gecontroleerd proces van toetsing.31 

In de vier CMR-praktijken overlijdt bijna de helft van de patiënten 

thuis, landelijk is dat percentage slechts 25%. Een mogelijke ver-

klaring is, naast regionale verschillen,15-17 dat patiënten die lan-

ger dan drie maanden in het verpleeghuis verblijven uit de CMR 

geschrapt worden. Bovendien kan ook de continuïteit van de zorg 

door de huisarts in de palliatieve fase een rol spelen in de plaats 

van overlijden. Wij hebben dit laatste aspect niet expliciet onder-

zocht, maar alle CMR-praktijken hechten er groot belang aan dat 

de huisarts in de terminale fase persoonlijk beschikbaar is.

Onze conclusie luidt dat mannen vaker thuis overlijden dan vrou-

wen en dat dit verschil de laatste twintig jaar is gegroeid. Tevens 

zien wij dat het nog steeds overwegend vrouwen en met name 

partners en dochters zijn die de mantelzorg verlenen. Nog steeds 

Abstract
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Gender differences as regards the place of death. Huisarts Wet 
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Background The place of death is not the same for men and 

women. Men have more opportunities for dying at home becau-

se of the availability of women as informal carers. In this study 

we analyse changes in the place of death in the past twenty 

years.

Method The research population consisted of all patients in 

four general practices of the Continuous Morbidity Registration 

who died between 2000 and 2005 inclusive. The following data 

were collected: place of death, cause of death, acute death or 

death after a terminal phase, presence of professional care and 

presence of informal care. We asked the patients’ GPs about the 

informal carers.

Results During the research period 433 persons died. Men died 

more often at home: 55% versus 35% of women. Gender dif-

ferences have grown when compared to the figures for 1987. 

Male cancer patients died three times more often at home than 

did women. Women died more often in a nursing home or in a 

home for the elderly. Informal care still is predominantly the job 

of women.

Conclusions Men die more often at home than women and this 

gender difference has increased in the last 20 years. Informal 

care is still predominantly performed by women. The presence 

of a woman is still a prerequisite for dying at home.
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lijkt de verzorgende nabijheid van een vrouw belangrijk om thuis 

te kunnen sterven.

Literatuur
 1 Higginson IJ, Astin P, Dolan S. Where do cancer patients die? Ten year 

trends in the place of death of cancer patients in England. Palliat 
Med 1998;12:353-63.

 2 Tiernan E, O’Connor M, O’Siorain L, Kearney M. A prospective study 
of preferred versus actual place of death among patients referred to a 
palliative care home-care service. Ir Med J 2002;95:232-5.

 3 Townsend J, Frank AO, Fermont D, Dyer S, Karran O, Walgrove A, et 
al. Terminal cancer care and patients’ preference for place of death: 
A prospective study. BMJ 1990;301:415-7.

 4 Crebolder HFJM. Over sterven en stervensbegeleiding: Een kwantita-
tieve analyse van honderd sterfgevallen. Huisarts Wet 1980;23:439-46.

 5 Deerenberg I. Een op de drie Nederlanders overlijdt in het zieken-
huis. Voorburg/Heerlen: CBS, 2004.

 6 Constantini M, Camoirano E, Madeddu L, Bruzzi P, Verganelli E, 
Henriquet F. Palliative home care and place of death among cancer 
patients: A population based study. Palliat Med 1993;7:323-31.

 7 Sessa C, Roggero E, Pampallona S, Regazzoni S, Ghielmini M, Lang 
M, et al. The last 3 months of life of cancer patients: Medical aspects 
and role of home-care services in Southern Switzerland. Support Care 
Cancer 1996;4:180-5.

 8 Sims A, Radford J, Doran K, Page H. Social class variation in place of 
cancer death. Palliat Med 1997;11:369-73.

 9 Grande GE, Addington Hall, Todd CJ. Place of death and access to 
home care services: Are certain patient groups at a disadvantage? 
Soc Sci Med 1998;47:565-79.

10 Lagro-Janssen T. Een plaats om te sterven ... voor man en vrouw 
gelijk? Huisarts Wet 1987;30:101-4.

11 Van Steeg GJ, Vergeer M. Meer mensen aan het werk. Voorburg/Heer-
len: CBS, 2002.

12 Garssen J, De Graaf A. Grote gezinnen. Voorburg/Heerlen: CBS, 2002.
13 Beckers I. Deeltijdwerk blijft toenemen. Voorburg/Heerlen: CBS, 2003.
14 Van de Lisdonk EH, Van den Bosch WJHM, Lagro-Janssen ALM. 

Ziekten in de huisartspraktijk. 4e, herziene druk, Maarssen: Elsevier 
gezondheidszorg, 2003.

15 Verheij R, De Boer AH, Westert GP. Stad-plattelandverschillen in het 
gebruik van informele zorg door ouderen. Tijdschrift voor Gezond-
heidswetenschappen 1998;76:2-9.

16 De Jong-Gierveld J, Fokkema T. Geographical differences in support 
networks of older adults. Tijdschrift voor Economische en Sociale 
Geografie 1998;89:328-36.

17 Breda J, Van Pellicom A. Is een hoogbejaarde beter af in de stad of 
juist in kleinere gemeenten? Het effect van verstedelijkingsgraad 
op het sociale zorggebruik van hoogbejaarden. Bevolking en Gezin 
1999;28:77-97.

18 Burge F, Lawson B, Johnston G, Gummings I. Primary care continuity 
and location of death for those with cancer. J Palliat Med 2003;6:911-
8.

19 Fried TR, Pollack DM, Drickamer MA, Tenettu ME. Who dies at 
home? Determinants of site of death for community-based long-term 
patients. J Am Geriatr Soc 1999;47:25-9.

20 Navaie-Waliser M, Spriggs A, Feldman P. Informal care giving: Differ-
ential experiences by gender. Med Care 2002;40:1249-59.

21 Van den Muijsenbergh M. Palliatieve zorg door de huisarts. [Proef-
schrift.] Leiden: Universiteit Leiden, 2001.

22 Hughes SL, Ulasevich A, Weaver FM, Henderson W, Manheim L, 
Kubal JD, et al. Impact of home care on hospital days: A meta analy-
sis. Health Serv Res. 1997;32:415-32.

23 Constantini M, Higginson IJ, Boni L, Orengo MA, Garrone E, Henri-
quet F, et al. Effect of a palliative home care team on hospital admis-
sions among patients with advanced cancer. Palliat Med 2003;17:315-
21.

24 Karlsen S, Addington-Hall J. How do cancer patients who die at home 
differ from those who die elsewhere. Palliat Med 1998;12:279-86.

25 Larsson K, Thorslund M. Does gender matter? Differences in patterns 

of informal support and formal services in a Swedish urban elderly 
population. Res Aging 2002;24:308-36.

26 Dwyer JW, Coward RT. A multivariate comparison of the involvement 
of adult sons versus adult daughters in the care of impaired parents. 
J Gerontol 1991;46:259-69.

27 Dautzenberg, MGH. Daughters Caring for Elderly Parents. (Proef-
schrift). Maastricht: Universitaire Pers Maastricht 2000.

28 Moynihan C. Theories in health care and research: Theories of mas-
culinity. BMJ 1998;317:1072-5.

29 Boeije HR, Duinstee MS, Grypdonck MN. Continuation of caregiving 
among partners who give total care to spouses with multiple sclero-
sis. Health Soc Care Community 2003;11:242-52.

30 Kao HF, McHugh ML. The role of caregiver gender and caregiver bur-
den in nursing home placements for elderly Taiwanese survivors of 
stroke. Res Nurs Health 2004;27:121-34.

31 Van Weel C, Van den Bosch WJHM, Van den Hoogen HJM. De Conti-
nue Morbiditeitsregistratie Nijmegen. Huisarts Wet 1986;29:373-7.

Afbeelding bij: Van Nieuwenhuizen CLC. 
De toekomst van de hartchirurgie. Huisarts Wet 1957(1):41-54.

Bij de eerste jaargang




