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DEEL III 
 

6. NORMEREND DEEL  
 
 
6.1  Inleiding  
 
Het staken van de levensverlengende behandeling op initiatief van de arts of het behandelende 
team, mogelijkerwijs leidend tot het overlijden van de patiënt, dient vooraf gegaan te worden 
door een oordeel over de medische zinloosheid van de behandeling. Bij het staken van een 
levensverlengende behandeling op verzoek van de patiënt (in een schriftelijke 
behandelweigering) of door diens vertegenwoordiger is het criterium ‘medisch zinloos’ niet 
van belang. De patiënt heeft immers het recht om elke behandeling, zonder enige motivatie, te 
weigeren op basis van het zelfbeschikkingsrecht zoals dat in Nederland geldend is.  
 
Het bepalen van ‘medisch zinloos’ is met onzekerheden omgeven. Naast alle onzekerheden 
rondom de medisch-technische kant van de zaak (tenzij verder behandelen ‘kansloos’ is), is 
bij een dergelijke beslissing, zoals in 3.3.6.1 gezien, ook onvermijdelijk een oordeel over de 
toekomstige kwaliteit van leven van de patiënt betrokken. Het is in dit verband van belang in 
herinnering te brengen, dat niet alleen het staken maar ook het continueren van een medisch 
zinloze behandeling problematisch is. Daar waar twijfel kan ontstaan dient de legitimiteit van 
het voortgaand levensverlengend handelen de ingang van de besluitvorming te zijn. En die 
kan alleen bepaald worden in het licht van het voordeel voor de patiënt, waarbij de kwaliteit 
van leven die hem wacht een bepalende rol speelt. Het idee dat het bepalen van ‘medisch 
zinloos’ altijd en alleen een medisch professionele verantwoordelijkheid is, impliceert dat de 
patiënt, diens familie of vertegenwoordiger elke beslissing dient te accepteren.334 Zo’n 
benadering staat op gespannen voet met de WGBO waarin het zelfbeschikkingsrecht van de 
patiënt uitgangspunt is en als zodanig richtinggevend dient te zijn voor het handelen van de 
arts. 
 
Vaststellen of een behandeling ‘medisch zinloos’ is, bestaat niet uit het simpel optellen en 
aftrekken van feiten en dan komen tot een uitkomst met het etiket ‘medisch zinloos’. De 
realiteit is, dat er geen algemeen geldende standaard is wat betreft ‘medisch zinloos’. Alleen 
het gezamenlijk nemen van de beslissing leidt tot een zekere ‘objectivering’ en tot acceptatie 
van de beslissing bij alle betrokkenen, dit heeft geleid tot het idee van ‘shared decision 
making’. 
 
Dit hoofdstuk gaat over de normen die gelden bij het nemen en uitvoeren van een besluit tot 
abstineren. Vooral gaat de aandacht uit naar de besluitvormingsprocedure, in het bijzonder 
wie betrokken dient te worden bij de beslissing en de uitvoering. Per onderdeel komt beknopt 
naar voren wat op basis van de literatuur als een norm mag worden beschouwd. Dit wordt 
afgezet tegen de situatie op de Nederlandse Intensive Cares zoals deze blijkt uit de 
bevindingen van dit onderzoek. En tenslotte worden per onderwerp enkele normerende 
                                                      
334 De NVIC richtlijn over opname en ontslag van de IC (NVIC 2001) lijkt dit standpunt in te nemen. Echter in 
deze richtlijn wordt het in dit verband cruciale onderscheid tussen ‘medisch zinloos’ en ‘medisch kansloos’ niet 
gemaakt. Wanneer de richtlijn het heeft over de rol van de vertegenwoordiger, heeft men kennelijk vooral de 
situatie van ‘medisch kansloos’ voor ogen. Overigens lijkt het standpunt van de richtlijn, dat een 
behandelweigering door de vertegenwoordiger van de patiënt niet bindend is, te ongenuanceerd (vlg. Sluyters 
1995: 154-157). 
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conclusies getrokken. Daarna worden in paragraaf 6.8 alle normerende conclusies 
samengebracht in een proeve van een richtlijn. 
 
 
 
6.2  Algemene normen bij abstineren 
Het zelfbeschikkingsrecht van de burger is het uitgangspunt van de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO) en vindt ondermeer zijn vertaling in het idee van 
‘informed consent’: de toestemmingsvereiste voor elke behandeling. Het onthouden van de 
toestemming tot behandeling dwingt de arts tot niets doen. Het realiseren van het 
zelfbeschikkingsrecht tijdens wilsonbekwaamheid is mogelijk gemaakt door de figuur van de 
schriftelijke behandelweigering en/of vertegenwoordiger. Alleen bij gebrek aan elke 
wilsuiting van de patiënt, direct of indirect, komt de arts de bevoegdheid toe zelf te beslissen 
wat in het belang van de patiënt is.  
 
Voor de handelingsbevoegdheid van de arts zijn twee situaties, waarin zijn professioneel 
inzicht anders luidt dan de wensen van de patiënt, niet elkaars spiegelbeeld. Als de arts wil 
handelen maar de patiënt wil geen behandeling, zijn de professionele opvattingen en de 
persoonlijke ethiek van de arts irrelevant: zonder toestemming mag de arts niets. Hij heeft 
geen recht een behandeling op te leggen. Als daarentegen de arts wil afzien van een 
behandeling die de patiënt wel wil, ligt dat anders, want de arts heeft het recht niet 
gedwongen te worden tegen de professionele standaard in te handelen. De cruciale ethische 
opdracht bij het reguleren van abstineren is, hoe de twee eventueel botsende principes van 
persoonlijk autonomie van de patiënt en van professionele autonomie van de arts gelijktijdig 
te respecteren.  
 
 
Vertegenwoordiger van de wilsonbekwame patiënt (zie 3.2.4) 
Bij wilsonbekwaamheid worden de rechten van de patiënt, namens de patiënt uitgeoefend 
door een vertegenwoordiger. De WGBO geeft een volgorde van vertegenwoordiging aan: een 
door de rechter aangestelde vertegenwoordiger, vervolgens een door de patiënt schriftelijk 
benoemde vertegenwoordiger, daarna de echtgenoot of levensgezel en dan de ouder, kind, 
broer of zus van de patiënt. Van de laatste categorie is geen volgorde bepaald.  
 
 
‘Medisch zinloos’ (zie 3.3.6) 
Een medisch zinloze behandeling kan, en in principe moet, de arts achterwege laten. Over wat 
‘medisch zinloos’ is bestaat een aanzienlijke hoeveelheid internationale literatuur en ook in 
Nederland hebben vanaf 1969 meerdere auteurs, commissies en organisaties hierover 
gepubliceerd. Steeds staat centraal het spanningsveld tussen wat medisch-technisch mogelijk 
is en wat wenselijk is. Kernachtig geformuleerd: “Mag alles wat kan?”335 
 
Een proces van tientallen jaren heeft geleid tot een in theorie uitgekristalliseerd, maar wel 
tamelijk abstract beeld van wat ‘medisch zinloos’ inhoudt. Operationaliseren van het begrip in 
de medische praktijk en ook op Intensive Cares is buitengewoon lastig (zie 3.4). Duidelijk is 
wel dat medisch handelen dat geen enkel medisch doel dient, zinloos is en niet toelaatbaar; 
dikwijls wordt dit ‘medisch kansloos’ handelen genoemd: handelen dat geen kans heeft om 
het fysiologisch doel van het handelen te bereiken. Medisch handelen dat een fysiologische 

                                                      
335 Titel van een boek over de grenzen van de geneeskunde van Kuitert: 1989 
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doel wel kan realiseren, maar voor de patiënt niet bijdraagt aan de kwaliteit van diens bestaan, 
is eveneens zinloos. In de besluitvorming aan het einde van het leven dient de vraag of 
(verdere) behandeling nog zinvol is steeds meegewogen te worden. Gebonden 
waardeoordelen op basis van de medische situatie en de waarden van de patiënt dienen daarbij 
inbegrepen te zijn. 
 
Kijkend naar het besluitvormingsproces komt uit de jurisprudentie en literatuur (zie 3.3.6) 
naar voren dat: 

• Het is aan de behandelende arts om te bepalen of de behandeling ‘medisch zinloos’ is. 
Louter subjectieve waardeoordelen van de arts over de kwaliteit van het toekomstige 
leven van een patiënt mogen hierbij geen rol spelen.  

• Wanneer het afzien van (verdere) behandeling het overlijden van de patiënt impliceert 
dient de besluitvorming buitengewoon zorgvuldig te zijn. Overleg binnen het 
behandelteam is mede daarom belangrijk. 

• De patiënt of diens vertegenwoordiger dient in de besluitvorming betrokken te zijn. 
• Er bestaat geen recht op een medisch zinloze behandeling. De arts kan niet gedwongen 

worden deze aan te vangen of door te zetten. 
• Alvorens het besluit wordt uitgevoerd, heeft de patiënt/vertegenwoordiger recht op de 

tijd die nodig is voor een ‘second opinion’ en een eventuele gang naar de rechter. 
 

 

 

6.3   Normen over het besluitvormingsproces bij abstineren op Intensive 
Cares 

 
De concepten ‘kansloosheid’ en ‘zinloosheid’ vallen zoals gezien onder het begrip ‘medisch 
zinloos handelen’, waarbij met ‘kansloos’ wordt gewezen op situaties waarin de behandeling 
niet kan slagen en ‘zinloos’ betreft gevallen waarbij het aspect van ‘kwaliteit van leven’ in 
meer of mindere mate van invloed is.336  
 
Onderstaande normen zijn van toepassing op abstineerbeslissingen die het (eerder) overlijden 
van de patiënt impliceren. 
 
 
A. ‘Medisch zinloos’ 
 
Normering vanuit de literatuur m.b.t. intersubjectiviteit bij ‘medisch zinloos’ (zie 3.3.6.2) 
Uit de literatuur en jurisprudentie blijkt, dat het de norm is om als behandelend arts niet alleen 
een besluit te nemen over het ‘medisch zinloos’ van een behandeling zodat wordt voorkomen 
dat een enkel subjectief waardeoordeel bepalend is. In bijvoorbeeld de rechtszaak ‘Prins’ 
constateert de rechter in zijn uitspraak over abstineren bij een wilsonbekwame:  

‘Daarbij past geen maatstaf die gegrond is op subjectieve, persoonlijke 
waardeoordelen omtrent de kwaliteit van het toekomstig leven van een patiënt die 
omtrent die kwaliteit zelf geen oordeel kan uitspreken.’337 

                                                      
336 Dillmann e.a. (CAL) 1997: 183; Leenen 1994: 309 
337 Arrest van het Gerechtshof Amsterdam, ‘Nederlandse Jurisprudentie’; 1991/113: 554 
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Besluitvorming waar meerdere mensen aan deelnemen, vermindert het risico dat de beslissing 
berust op ‘subjectieve, persoonlijke waardeoordelen’. Ook de CAL adviseert om het besluit 
tot abstineren te nemen in een team. De CAL waarschuwt wel voor een mogelijke negatief 
effect van besluitvorming middels een teambeslissing en dat is: ‘dat er geen beslissing wordt 
genomen’. Ook bij besluitvorming in teamverband blijft mede daarom de eind-
verantwoordelijkheid liggen bij de behandelend arts. 
 
 
Normering vanuit de Intensive Cares over intersubjectiviteit bij ‘medisch zinloos’(zie 4.3)  
Bij patiënten, die langer dan 24 uur op een Intensive Care verblijven, wordt op 69% van de 
Intensive Cares een ‘medisch zinloos’ besluit nooit door een behandelaar alleen genomen en 
op de rest van de Intensive Cares is dat zelden het geval. Het besluit tot abstineren wordt op 
een overgrote meerderheid van de Intensive Cares (80%) als regel tijdens een 
multidisciplinair overleg genomen. Op 20% van de Intensive Cares vindt het overleg over een 
abstineerbeslissing slechts informeel plaats. Er is daarbij veelal sprake van bilateraal overleg 
in de ‘wandelgangen’ waardoor de invloed op de besluitvorming van de verschillende 
betrokkenen niet transparant is. Bovendien is niet geregeld wie eraan deelneemt. Een ander 
bezwaar tegen informeel overleg is, dat de kwaliteit van besluitvorming mogelijk een andere 
is door het ontbreken van interactie tussen de verschillende deelnemers aan de 
besluitvorming. Het niet tegelijkertijd kunnen uitwisselen van de visies over een voorliggend 
abstineerbesluit maakt het onmogelijk om inhoudelijke argumenten tussen alle betrokkenen 
uit te wisselen, elkaars visies te testen en zo de kwaliteit van de besluitvorming te voeden op 
basis van argumenten.  
Op basis van deze bevindingen en overwegingen mogen we de volgende conclusies trekken:  
 
 
Normerende conclusies: 

• Het streven naar ‘intersubjectiviteit’ is altijd noodzakelijk bij het bepalen van 
‘medisch zinloos’. Daartoe dient de besluitvorming, in het bijzonder bij 
patiënten die langer dan 24 uur opgenomen zijn, altijd door meerdere 
betrokken hulpverleners (behandelend arts, insturend specialist, eventueel 
andere artsen, verpleging) te gebeuren. 

• Het is wenselijk om op alle Intensive Cares de mogelijkheid te creëren dat een 
besluit over ‘medisch zinloos’ zeven dagen per week in een gestructureerd 
multidisciplinair overleg kan plaatsvinden.  

• Ter voorkoming van vertraagde besluitvorming en ter wille van duidelijkheid 
betreffende de verantwoordelijkheid is het wenselijk om de inhoudelijke 
verantwoordelijkheid over een besluit tot abstineren te leggen bij de 
behandelend intensive care arts, die op basis van de geldende procedurele 
zorgvuldigheidseisen het proces van besluitvorming over ‘medisch zinloos’ 
leidt naar een beslissing. 

 
 
B. ‘Medisch kansloos’ 
Kansloos medisch handelen is het medisch handelen dat bij heersend medisch inzicht niet tot 
overleven kan leiden, zo luidt de formulering in het rapport ‘Doen of Laten’.338 Het is 
zonneklaar, dat ‘kansloos medisch handelen’ niet ingezet of gecontinueerd mag worden. 339. 

                                                      
338 NVK ‘Doen of laten?’ 1992: 25 
339 Dillmann e.a. (CAL) 1997: 11 
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Desalniettemin lijken de zorgvuldigheidseisen wat betreft de besluitvorming 
(‘intersubjectiviteit’), voor zover mogelijk, ook van toepassing. 
 
 
Normering vanuit de Intensive Cares over intersubjectiviteit bij ‘medisch kansloos’ (zie 4.3.) 
Tijdens dit onderzoek is gevraagd naar de besluitvorming met betrekking tot abstineren bij 
patiënten die korter dan 24 uur op de Intensive Care zijn opgenomen. Daaruit blijkt, dat de 
aard van de te nemen beslissing een andere is, dan bij patiënten die langdurig op Intensive 
Cares verblijven. Het concept ‘medisch zinloos’ is volgens betrokkenen bij deze patiënten 
minder van toepassing. Beter lijkt om te spreken van ‘medisch kansloos’ of ‘medisch 
onbehandelbaar’, want ondanks een optimale behandeling slaagt de arts er niet in een stabiele 
situatie tot stand te brengen. Abstineren komt dan neer op het accepteren van het fysiologisch 
gezien onvermijdelijke. Het medisch inhoudelijke verschil tussen ‘medisch zinloos’ en 
‘medisch kansloos’ is volgens respondenten van invloed op het proces van besluitvorming. 
Een vergelijkbare noodsituatie kan zich overigens ook voordoen bij een patiënt die langer op 
een Intensive Care verblijft en waarbij de situatie ineens verslechtert en acuut behandelen niet 
tot een stabiele situatie leidt. Ook daarbij is sprake van ‘medisch kansloos’ handelen. 
 
Uit de bevindingen van dit onderzoek blijkt, dat bij kortdurend opgenomen patiënten op 22% 
van de Intensive Cares het nooit voorkomt dat een besluit tot abstineren alleen wordt 
genomen, op 50% van de Intensive Cares is dat zelden het geval en voor de overige 28% van 
de Intensive Cares geldt, dat het “vaak” tot “altijd” voorkomt dat een dergelijk besluit tot 
abstineren alleen wordt genomen.  
 
Niet alleen de aard van de te nemen beslissing is verklarend voor het feit, dat bij deze groep 
patiënten op meer Intensive Cares vaker door een arts alleen een beslissing tot abstineren 
wordt genomen. Het is ook aannemelijk dat organisatorische beperkingen leiden tot de situatie 
dat een besluit tot abstineren bij patiënten korter dan 24 uur op een Intensive Care, vaker door 
een behandelend arts alleen wordt genomen. Een belangrijke organisatorische beperking is het 
op vele Intensive Cares ontbreken van een enige vorm van gestructureerd multidisciplinair 
overleg in het weekeinde en op feestdagen. Het ontbreken van een dergelijk overleg maakt het 
onmogelijk om een abstineerbeslissing bij een kortdurend opgenomen patiënt tijdens dit 
overleg te bespreken. 
 
 
Normerende conclusies: 

• Indien verder behandelen ‘medisch kansloos’ is, dient ook ‘intersubjectiviteit’ 
nagestreefd te worden, tenzij overmacht ten gevolge van een snel verlopend 
dramatisch proces dit onmogelijk maakt. 

• Het is wenselijk om op alle Intensive Cares de mogelijkheid te creëren dat 
besluit over ‘medisch kansloos’ zeven dagen per week in een gestructureerd 
multidisciplinair overleg kan plaatsvinden. 

• Het is wenselijk dat in het geval van abstineren op basis van ‘medisch 
kansloos’, ten minste met een andere (intensive care) arts overleg plaatsvindt. 
Denkbaar is, dat bij een zeer snel en dramatisch verlopend proces dit niet altijd 
realiseerbaar is. 

• Documentatie van het overleg (of de onmogelijkheid daarvan) met een andere 
arts dient altijd te gebeuren. 
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C. Betrokkenheid van de insturend specialist m.b.t. objectiveren ‘medisch zinloos’ 
 
Normering vanuit de literatuur 
Er is geen literatuur gevonden gericht op de betrokkenheid en invloed van de insturend 
specialist bij het bepalen of een behandeling ‘medisch zinloos’ is. Wel zijn er in dit verband 
enkele algemene overwegingen van belang: 

• De insturend specialist kent als regel de patiënt langer dan de intensivist en ook toen 
de patiënt nog niet wilsonbekwaam was. 

• Vaktechnische kennis van de insturend specialist, gericht op de mogelijkheden of 
onmogelijkheden van verdere behandeling, kan van belang zijn bij het bepalen van 
‘medisch zinloos’. 

• Belangenverstrengeling kan optreden indien de behandeling door de insturend 
specialist niet succesvol is gebleken of dat er sprake is van een fout in de behandeling. 
Het is mede daarom niet wenselijk dat de insturend arts een veto heeft over de 
beslissing tot abstineren bij de intensive care patiënt. 

 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Cares (zie 4.3.3.3) 
Intensive Cares kunnen een ‘closed format’ of ‘open format’ organisatiemodel hebben (zie 
1.4). Bij het ‘open format’ model is de insturend specialist de hoofdbehandelaar en neemt zelf 
de beslissing tot abstineren. Op 70% van de aan het onderzoek deelnemende Intensive Cares 
is een ‘closed format’ organisatiemodel aanwezig (de intensive care arts is de 
hoofdbehandelaar). Dit leidt beslist niet tot het uitsluiten van medebehandelaars van de 
beslissing tot abstineren. Uit dit onderzoek blijkt dat op 75% van de Intensive Cares als regel 
de instemming van de insturende specialist is vereist. Op meer dan de helft van alle Intensive 
Cares (55%) wordt nooit een besluit tot abstineren genomen zonder instemming van de 
insturend specialist.  
 
Redenen om niet zonder de instemming van de insturende specialist tot abstineren over te 
gaan zijn niet altijd gebaseerd op het streven naar ‘intersubjectiviteit’ met betrekking tot 
‘medisch zinloos’; ook redenen van draagvlak behouden, collegialiteit en het continueren van 
goede samenwerkingsverbanden kunnen een rol spelen. Uit de kwalitatieve data (paragraaf 
4.3.3.3) blijkt, dat dit niet altijd leidt tot een beslissing die het lijden van de patiënt begrenst 
en samenvalt met de mening van de professionals van de Intensive Care. Het uitstellen van 
een besluit tot abstineren om redenen van collegialiteit, draagvlak behouden en/of het 
continueren van goede samenwerkingsverbanden lijkt in strijd met de legitimiteit van het 
voortzetten van de behandeling.  
 
 
Normerende conclusies: 

• De insturende specialist dient betrokken te zijn bij een beslissing over ‘medisch 
zinloos’ en dat dient te gebeuren in een gestructureerd overleg waarbij meerdere 
betrokkenen aanwezig zijn. 

• Ook in het geval van een ‘open format’ organisatiemodel dient de 
eindverantwoordelijkheid voor de beslissing van ‘medisch zinloos’ bij de behandelend 
intensive care arts te liggen. 
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D. Consultatie/‘second opinion’  
 
Normering vanuit de literatuur/jurisprudentie (zie 3.3.6.2) 
Uit de jurisprudentie blijkt dat consultatie niet alleen bij euthanasie gerekend wordt tot de 
voor levensbekortend handelen vereiste zorgvuldigheid. Om een onafhankelijke mening te 
krijgen over het ‘medisch zinloos’ zijn van een behandeling is consulteren van een niet bij de 
behandeling betrokken arts een belangrijke manier om de ‘objectiviteit’ van de beslissing te 
verhogen. Consultatie is ook van belang als men in een team werkt, aldus de CAL-commissie 
in het rapport over besluitvorming met betrekking tot het staken van een levensverlengende 
behandeling bij comateuze patiënten.340 
 
‘Consultatie’ en ‘second opinion’ zijn verschillende labels voor dezelfde activiteit: een arts, 
niet betrokken bij de behandeling van een patiënt, wordt gevraagd een opinie te geven over de 
situatie van de patiënt en de behandelingsmogelijkheden. Als het initiatief uitgaat van de 
patiënt, vertegenwoordiger of naasten van de patiënt, wordt vaak van een ‘second opinion’ 
gesproken. Als een behandelende arts of een behandelend team een onafhankelijke mening 
wenselijk achten vanwege de complexiteit van de situatie, de aard van de beslissing of 
vanwege het ontbreken van overeenstemming, dan wordt van een ‘consult’ gesproken. 
 
Consultatie kan zowel binnen het ziekenhuis gebeuren als daar buiten. In grote ziekenhuizen 
zijn er soms meerdere Intensive Cares en is het mogelijk om een intensive care arts van een 
andere Intensive Care, niet betrokken bij de behandeling van de patiënt, te raadplegen. Is dat 
niet mogelijk, dan moet buiten de instelling gezocht worden naar een deskundige collega, bij 
voorkeur een intensive care arts. 
 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Care (zie 4.3.3.3) 
Het consulteren van een onafhankelijke arts komt op Intensive Cares weinig voor. Dit kan 
mogelijk worden verklaard doordat het besluit tot abstineren als regel een teambeslissing is. 
Meerdere opinies zijn al verenigd in een besluit en subjectieve oordelen worden daardoor 
‘geobjectiveerd’. Consultatie/‘second opinion’ blijkt op Intensive Cares vooral te gebeuren bij 
vakinhoudelijke onduidelijkheden, bij het ontbreken van draagvlak binnen een team en bij een 
verschil van mening met de vertegenwoordiger van de patiënt.  
 
 
Normerende conclusies: 

• Indien binnen het behandelteam er geen consensus over ‘medisch zinloos’ is, dan dient 
consultatie van een onafhankelijke en terzake deskundige arts (meestal een intensive 
care arts) plaats te vinden voorafgaande aan de uitvoering van een eventuele 
abstineerbeslissing. 

• Indien er niet sprake is van een teambeslissing (bijvoorbeeld wanneer gestructureerd 
overleg onmogelijk is), dient tenminste consultatie van één onafhankelijke en terzake 
deskundige collega-arts (bij voorkeur een intensive care arts) plaats te vinden bij het 
bepalen van ‘medisch zinloos’. 

•  Op ziekenhuisniveau dienen organisatorische maatregelen genomen te worden om het 
te allen tijde mogelijk te maken een (intensive care) arts te kunnen consulteren over 
een voorgenomen besluit tot abstineren.  

 

                                                      
340 CAL, ‘Langdurig comateuze patiënten’ 1991: 41 
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E. Rol verpleging bij de beslissing tot abstineren 
 
Normering vanuit de literatuur (zie par. 3.5.4) 
Zoals in paragraaf 3.4 is beschreven berust een besluit over ‘medisch zinloos’ niet per 
definitie alleen op medisch-inhoudelijke argumenten. Ook overwegingen die met de te 
verwachte kwaliteit van het leven te maken hebben, spelen een rol. De weging van 
persoonlijke, sociale en ethische problematiek is niet per definitie voorbehouden aan artsen, 
die daarvoor geen bijzondere deskundigheid bezitten. Omdat het belang van deze niet-
medische factoren in relatie tot abstineren groot kunnen zijn en intersubjectiviteit belangrijk 
is, is voor de verpleging (en eventueel ook anderen die bij de verzorging van de patiënt 
betrokken zijn) een rol weggelegd bij de besluitvorming. 
 
Over hoe vaak de verpleging betrokken is bij het besluitvormingproces en de tevredenheid 
daarover verschillen de meningen. Uit de literatuur blijkt dat artsen de kwantiteit en kwaliteit 
van het overleg met verpleegkundigen met betrekking tot abstineren positiever ervaren dan de 
verpleegkundigen (zie 3.5.5). 
 
Verpleegkundigen dienen volgens de literatuur betrokken te worden bij de besluitvorming. 
Het belang van betrokkenheid van de verpleegkundigen berust op verschillende 
overwegingen: 

• Ze zijn een mogelijke informatiebron over waarden en wensen van patiënt, 
vertegenwoordiger of familie met betrekking tot abstineren en kwaliteit van leven. 

• Ze zijn een informatiebron over de familie en de thuissituatie. 
• Ze kunnen een eigen ethische inbreng hebben. 
• Betrokkenheid van de verpleging vergroot ‘intersubjectiviteit’ van de beslissing. 
 

 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Cares (4.3.3.3) 
De verpleging is 24 uur per dag in nabijheid van de intensive care patiënt. Voor de individuele 
intensive care verpleegkundige betekent dit per dienst 8 uur in de directe nabijheid van de 
patiënt. Het meeste contact met de naasten van de patiënt heeft de verpleging. De 
kwantitatieve aanwezigheid tijdens het zorgproces en de aard van de functie van het 
verpleegkundig beroep leidt tot betrokkenheid met de situatie van de patiënt.  
 
De bereidheid van artsen om verpleegkundigen te betrekken bij de besluitvorming over 
abstineren blijkt uit dit onderzoek. Van de artsrespondenten vindt 2/3 deel dat op hun 
Intensive Care het als regel vereist is dat de verpleegkundigen instemmen met een besluit tot 
abstineren, waarvan 56% vindt dat het altijd zo gaat. Slechts 25% van de leidinggevende 
verpleegkundigen vindt ook dat op hun Intensive Care altijd instemming is vereist bij een 
besluit tot abstineren. De instemming van de verpleging heeft vooral de functie van 
ondersteunen van het besluit. Bij het ontbreken van consensus met de verpleging (de 
verpleging verzet zich tegen een besluit tot te abstineren) geldt uiteindelijk, dat op 30% van 
de Intensive Cares het uitvoeren van een besluit tot abstineren wordt uitgesteld totdat die 
consensus er is.  
 
In al deze antwoorden ligt echter een latent probleem besloten in de uitdrukking ‘de 
verpleging’. Want een praktische belemmering bij het betrekken van de verpleegkundigen bij 
de besluitvorming op een Intensive Care wordt gevormd door het sterk wisselende 
dienstenschema van verpleegkundigen. De verpleging werkt als regel in een dienstenschema 
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van drie diensten per dag, elke patiënt krijgt per dag tenminste drie verpleegkundigen bij zijn 
bed. Dit gecombineerd met een 36 urige werkweek en veel deeltijders, maakt het lastig om 
continuïteit in de aanwezigheid bij een langdurig besluitvormingsproces te realiseren. Dit 
houdt in, dat enkele voordelen van de voornoemde betrokkenheid van de verpleging mogelijk 
moeilijk te realiseren kunnen zijn. Wel voert de verpleging gewoonlijk een uitgebreide en 
punctuele dossiervoering (zie ook 4.8.3) mede gericht op ethische en psycho-sociale 
problematiek. Ook op het moment van de mondelinge dienstoverdracht worden ideeën over 
het ‘medisch zinloos’ zijn van verdere behandeling natuurlijk uitgewisseld evenals op vele 
momenten in het informele circuit. 
 
 
Normerende conclusies: 

• Verpleegkundigen dienen structureel betrokken te worden bij de besluitvorming en 
wel in een multidisciplinair overleg met de betrokken artsen.  

• Maximale continuïteit in de patiënttoewijzing binnen de verpleegkundige discipline 
dient te worden gerealiseerd opdat de verpleegkundige inhoudelijk een optimale 
bijdrage kan leveren aan het besluitvormingsproces met betrekking tot ‘medisch 
zinloos’. Daarom is het wenselijk om per patiënt een eerst verantwoordelijke 
verpleegkundige341 aan te wijzen die deelneemt aan het gestructureerde 
multidisciplinaire overleg over abstineren. 

• Betrokkenheid van de verpleging dient niet gelijk te zijn aan een veto over de 
beslissing. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de behandelend arts. 

 
 
 
F. Invloed van de patiënt middels een schriftelijke behandelweigering 
 
Normering vanuit de literatuur (zie 3.2.3) 
In Nederland is, zoals gezien, de status van een schriftelijke negatieve wilsverklaring 
(behandelweigering) juridisch sterk. De arts is gehouden om de wil van de patiënt te volgen. 
De WGBO stelt geen eisen aan de vorm noch de inhoud van een wilsverklaring. 
 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Cares (zie 4.4) 
Uit dit onderzoek blijkt dat intensive care artsen onvoldoende zijn doordrongen van het in 
principe bindende karakter van een schriftelijke behandelweigering. Slechts 3 deel van de 36 
artsrespondenten zijn van mening dat een behandelweigering als bindend moet worden 
gezien. Indien het inzicht van de behandelende arts in strijd is met de in de behandelweigering 
geuite wil van de patiënt, dan is op Intensive Cares de invloed van een schriftelijke 
behandelweigering als regel marginaal. Alleen dezelfde drie artsen zijn van mening dat op 
hun Intensive Care een behandelweigering gevolgd zal worden bij een verschil tussen het 
inzicht van de arts en de in de behandelweigering geuite wil van de patiënt. Uit de 
kwalitatieve data van het onderzoek blijkt, dat er vele artsen zijn die een behandelweigering 
negeren als deze niet past in hun medisch-inhoudelijke visie over wat in het belang van de 
patiënt is. 
 
                                                      
341 De eerst verantwoordelijke verpleegkundige is verantwoordelijk voor het verpleegkundig beleid van een 
patiënt op de Intensive Care van opname tot ontslag en daarop aanspreekbaar. Het betreft dan met name 
(verpleeg) problemen die de diensten overschrijden. Zie daarvoor Manly over ‘Primary Nursing in Intensive 
Care’: 1989. 
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Inhoudelijke onduidelijkheid van een behandelweigering bemoeilijkt het volgen van de door 
de patiënt geuite wil, zelfs voor de arts die dat zou willen doen. Maar er zijn ook andere 
redenen naar voren gekomen waarom een behandelweigering niet wordt gevolgd, zoals: een 
gebrek aan kennis van de WGBO, het ontbreken van de wil om de wet te volgen of het idee in 
belang van de patiënt anders te moeten handelen. 
 
Bij een verschil tussen de medische visie en in de behandelweigering geuite wil van de patiënt 
blijkt de invloed van een schriftelijke behandelweigering gering, toch is de aanwezigheid van 
een wilsverklaring zinvol. De overgrote meerderheid (75%) van de artsen en leidinggevend 
verpleegkundigen vinden, dat op hun Intensive Cares een behandelweigering wel degelijk 
invloed heeft op het besluit tot abstineren. Dit berust op de beslissing ondersteunende functie 
die de behandelweigering voor de behandelaar kan hebben bij de besluitvorming. 
Behandelweigeringen hebben voor behandelaars vooral een aanvullende informatieve functie 
bij het nemen van een abstineerbeslissing. 
 
Als in de wilsverklaring een vertegenwoordiger is aangewezen, en ook blijkt dat de 
wilsverklaring met de vertegenwoordiger en de huisarts is besproken, dan is volgens de 
respondenten de invloed van de wilsverklaring in samenhang met de ondersteunende mening 
van de vertegenwoordiger optimaal.  
 
 
Normerende conclusies: 

• Ook op Intensive Cares dienen artsen een schriftelijke behandelweigering in principe 
als ‘bindend’ te beschouwen. 

• Onduidelijkheden over de interpretatie van de behandelweigering dienen besproken te 
worden met de vertegenwoordiger en de huisarts.  

• Afwijkend handelen ten opzichte van de in de behandelweigering geuite wil van de 
patiënt is slechts toegestaan indien daar ‘gegronde redenen’ voor zijn. Deze redenen 
dienen niet ‘subjectief’ te zijn en gemotiveerd in het in het dossier van de patiënt te 
worden vermeld. 

 
 
 
G. Rol familie/vertegenwoordiger bij het besluit tot abstineren 
 
Normering vanuit de literatuur (zie 3.2.4) 
De WGBO kent een rangorde van vertegenwoordigers van de (wilsonbekwame) patiënt. In de 
eerste plaats komen vertegenwoordigers die door de rechter benoemd zijn: de curator of 
mentor. Is een door de rechter benoemde vertegenwoordiger niet aanwezig, dan dient 
nagegaan te worden of de patiënt, toen deze nog wilsbekwaam was, zelf een 
vertegenwoordiger heeft benoemd. Ontbreekt een door de patiënt schriftelijk aangewezen 
vertegenwoordiger, of treedt deze niet op, dan valt de bevoegdheid om de patiënt te 
vertegenwoordigen toe aan de echtgenote of levensgezel. Indien deze ontbreekt of van de 
vertegenwoordiging geen gebruik wenst te maken, dan komt een ouder, kind, broer of zus van 
de patiënt in aanmerking (art.7:465 derde lid BW). Bij de laatste groep is geen volgorde 
bepaald, indien zich geen vertegenwoordiger presenteert dan kan de arts bepalen welke van 
deze personen hij als vertegenwoordiger zal beschouwen. Onder de WGBO heeft de familie 
op zich geen stem in de besluitvorming. 
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Bij wilsonbekwaamheid van de patiënt oefent de vertegenwoordiger van de patiënt de rechten 
van de patiënt uit (art.7:465 BW). De vertegenwoordiger moet daarbij zoveel mogelijk 
beslissen zoals de eerder wilsbekwame patiënt gedaan zou hebben. Uitgaande van de gedachte 
dat op Intensive Cares bij een besluit tot abstineren ook niet-medische vakinhoudelijke 
argumenten een rol kunnen spelen, lijkt voor de vertegenwoordiger van de wilsonbekwame 
patiënt een belangrijke rol weggelegd bij het overleg over ‘medisch zinloos’. De CAL 
benadrukt dat, als er sprake is van een niet medisch-technische overweging:  

“de arts bescheidenheid past […] en zich niet tot plaatsvervangend denken moet laten 
verleiden, aangezien familie en naasten, mits goed geïnformeerd en begeleid, 
normaliter zeer wel in staat kunnen worden geacht de belangen van hun verwant en 
hun eigen draagkracht zelf te bepalen.”342 

 
Artsen moeten steeds de instemming van de vertegenwoordiger voor (verdere) behandeling 
krijgen, hetgeen inhoudt dat indien de vertegenwoordiger vindt dat de patiënt verdere 
behandeling niet zou hebben gewild en derhalve (verdere) instemming daarvoor weigert, de 
artsen dit hebben te respecteren. Slechts indien de vertegenwoordiger niet de ‘zorg van een 
goed vertegenwoordiger in acht neemt’, is afwijking mogelijk. 
 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Care (zie 4.5) 
De schriftelijk aangewezen vertegenwoordiger en ook door de rechter benoemde 
vertegenwoordiger komen nauwelijks op Intensive Cares voor. In de WGBO is de familie als 
zodanig geen vertegenwoordiger van de patiënt, maar voor de hulpverleners op Intensive 
Cares is dat vaak wel het geval. Zeker wanneer de familie zich als één geheel presenteert. 
Respondenten hebben het ook over overleg met ‘de familie’ en niet over overleg met ‘de 
vertegenwoordiger’ waarbij niet duidelijk is welke van de twee feitelijk wordt bedoeld.  
 
Hoe groot is de invloed van de vertegenwoordiger/familie van de patiënt bij een te nemen 
besluit tot abstineren? Uit dit onderzoek blijkt dat op 27% van de Intensive Cares altijd 
instemming van ‘de familie’ is vereist bij een beslissing tot abstineren. Op 61% van de 
Intensive Cares is dat volgens de artsrespondenten nooit het geval. Dit verschil is echter 
vooral theoretisch, want artsen van beide groepen zoeken naar acceptatie van de beslissing 
door de familie. Bij van verschil van mening over ‘medisch zinloos’ is tweederde van de 
respondenten van mening dat de ‘familie’ matig tot veel invloed heeft. Tegelijkertijd zegt 
tweederde van de artsrespondenten dat de mening van de ‘familie’ van de patiënt niet 
richtinggevend is bij een verschil van mening over abstineren. De invloed van de ‘familie’ 
doet zich vooral indirect gelden doordat deze belangrijk is als informatiebron. Indien de 
meningen van de arts en ‘familie’ in elkaars verlengde liggen, dan is dit tijdens de 
besluitvorming voor de medicus ondersteunend. Daarentegen zijn er intensive care artsen die 
een besluit tot abstineren zien als een puur medische beslissing. De ‘familie’ van de patiënt 
heeft dan geen enkele invloed. Een opmerkelijke visie, omdat duidelijk is dat bij ‘medisch 
zinloos’ ook niet-medische vakinhoudelijke argumenten worden meegewogen en deze zijn 
niet voorbehouden aan de arts. 
 
Een vertegenwoordiger/familielid van de patiënt kan op 90% van de Intensive Cares het 
besluitvormingsproces beïnvloeden (zie 4.6.2) door te dreigen met juridische implicaties of 
daadwerkelijk daartoe over te gaan. Op de helft van de Intensive Cares kan zelfs de inhoud 

                                                      
342 CAL, ‘Langdurig comateuze patiënten’, 1991: 39 
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van de abstineerbeslissing worden beïnvloed door juridische implicaties, ondanks het feit dat 
de behandelaars van mening zijn dat het niet zo zou behoren te zijn (zie 4.6.3).  
 
Per jaar zijn er op de Intensive Cares voor volwassenen in Nederland ongeveer 650 
‘conflicten’ met de familie over abstineren Gebruikelijke is dat bij een conflict het uitvoeren 
van abstineren wordt uitgesteld om de familie tijd te geven om de beslissing te accepteren. 
Over de tijdsduur van het uitstel zijn de meningen verdeeld. Persisteert het conflict dan is er 
geen eenduidige benaderingswijze op Intensive Cares. Het ontbreekt alle Intensive Cares aan 
een procedure met betrekking tot het omgaan met conflicten rond abstineren. Meer dan 80 
procent van alle respondenten (72% artsen en 91% leidinggevende verpleegkundigen) vindt 
een dergelijke procedure wel wenselijk (zie 4.6.4). 
 
Het aantal keren dat een vertegenwoordiger van de patiënt beslist wil, dat er geabstineerd 
wordt, is op Intensive Cares gering. Volgens schattingen van de artsrespondenten komt dit per 
jaar in Nederland ongeveer 400 keer voor (0.3% van alle opgenomen intensive care 
patiënten). Volgens de artsrespondenten verlopen gesprekken hierover zelden in een 
conflictueuze sfeer. Uit de toelichtingen (zie 4.5.3) blijkt dat een gesprek met de 
vertegenwoordiger hierover ook wel leidt tot andere inzichten bij de vertegenwoordiger.  
 
 
Normerende conclusies: 

• Bij elke intensive care patiënt dient in het dossier vermeld te zijn wie de 
vertegenwoordiger van de patiënt is. Als de WGBO niet een bepaalde persoon 
aanwijst en er is hierover onenigheid binnen de familie, dan kiest eventueel de 
arts of dient zo spoedig mogelijk via de rechter daarin te worden voorzien. 

• De vertegenwoordiger dient een belangrijke rol te hebben bij het bepalen van 
het kwalitatieve deel van ‘medisch zinvol’. 

• Er dient een duidelijke procedure te zijn gericht op het overleg en invloed van 
de vertegenwoordiger. Ook dient er één medicus het aanspreekpunt te zijn voor 
de vertegenwoordiger van de patiënt. 

• Een behandelweigering door de vertegenwoordiger dient in principe als 
‘bindend’ te worden erkend. De motivering voor een eventuele afwijking 
hiervan dient in het dossier te worden vermeld en duidelijk/tijdig aan de 
vertegenwoordiger van de patiënt kenbaar te worden gemaakt. Ook dient er een 
duidelijke en inzichtelijke procedure voor het omgaan met eventuele conflicten 
aanwezig te zijn. 

• Een lokaal geldende richtlijn over abstineren dient middels een brochure te 
worden verstrekt aan de vertegenwoordiger van elke intensive care patiënt. 

• ‘De familie’ en andere naasten komen geen formele rol toe in de 
besluitvorming. Overleg over ‘medisch zinloos’ en het geven van medische of 
andere informatie, vindt uitsluitend met de vertegenwoordiger plaats, tenzij de 
vertegenwoordiger ermee instemt dat anderen aanwezig zijn bij het overleg. De 
rol van de vertegenwoordiger en wie de arts beschouwt als de 
vertegenwoordiger dient duidelijk aan de overige familieleden meegedeeld te 
worden.  
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6.4  Normen over de uitvoering van abstineren: gebruik van analgetica 
 
Normering vanuit de literatuur (zie 3.5.2) 
Het comfort van de patiënt dient bij de uitvoering van abstineren voorop te staan, ook als dit 
leidt tot het eventueel eerder sterven van de patiënt. De toegediende dosis analgetica dient te 
zijn afgestemd op het individu en een maximum dosis bestaat daarbij niet vanwege de 
mogelijkheid van opgebouwde tolerantie. Echter, een dosis die (veel) hoger is dan voor 
pijnstilling aangewezen, komt neer op verkapte levensbeëindiging343 en dient niet voor te 
komen.  
 
Indien, nadat verdere ondersteuning van de vitale functies achterwege wordt gelaten, de 
patiënt niet op een humane wijze overlijdt, kan actieve levensbeëindiging worden overwogen. 
Er geldt verder een aantal zorgvuldigheidseisen die vergelijkbaar zijn met die voor 
euthanasie.344 Alleen daarvoor geschikte middelen (euthanatica) dienen te worden gebruikt. 
Het overlijden moet als ‘niet natuurlijk’ worden gemeld. Hoewel levensbeëindiging zonder 
verzoek van de patiënt in principe neerkomt op moord en als zodanig ook eventueel vervolgd 
zal worden, wordt een beroep op een rechtvaardigingsgrond waarschijnlijk gehonoreerd en 
worden dergelijke gevallen (althans in de neonatologie) thans regelmatig geseponeerd.345 Dit 
onderwerp ligt verder buiten het bereik van dit boek. 
 
Correcte dossiervoering, waaronder registratie van medicatie zoals opiaten, is volgens de 
WGBO een noodzakelijkheid. 
 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Cares (zie 4.7.2) 
Ook uit dit onderzoek blijkt dat het toedienen van sterk verschillende hoeveelheden analgetica 
bij abstineren niet alleen patiëntgebonden, maar ook Intensive Care gebonden is. Tussen 
Intensive Cares zijn er opvallende verschillen met betrekking tot de hoeveelheden 
toegediende opiaten. Er zijn Intensive Cares waar men als regel met geen tot weinig 
verhoging toe kan. Daarnaast zijn er Intensive Cares waar verdubbelen tot viermaal verhogen 
van de analgetica regel is en Intensive Cares waar men de analgetica fors verhoogt (ook meer 
dan 10 x). De motivering voor een bepaalde dosering analgetica gaat van palliatief gebruik en 
‘de dood niet willen verhaasten’ tot het ‘snel’ willen bereiken dat een patiënt overlijdt. Het 
laatste lijkt strijdig met het doel om het ‘comfort’ van de patiënt te willen bereiken.  
 
 
Normerende conclusies 

• Analgetica/sedativa mogen alleen toegediend in een dosering die noodzakelijk is voor 
palliatie.  

• Actieve levensbeëindiging na de uitvoering van abstineren is onder omstandigheden 
waarschijnlijk legaal. Daarvoor gelden specifieke eisen en een bijzondere procedure.  

• Nauwkeurige dossiervoering van de toediening van analgetica/sedativa dient plaats te 
vinden.  

 
 
 

                                                      
343 ‘Rapport van de Staatscommissie euthanasie’, Deel 1 1985: 77. Zie ook paragraaf 3.3.7 over 
levensbeëindiging en paragraaf 3.5.2 over hoeveelheden analgetica en sedativa bij abstineren. 
344 Griffiths e.a. 1998: 118-131; NVIC 2001; Verhagen 2005: 961 
345 Verhagen 2005: 961 
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6.5 Over de rol van verpleegkundigen bij het doseren van 
analgetica/sedativa en het toedienen daarvan 

 
Normering vanuit de literatuur (zie 3.5.4) 
Bij ‘normaal medisch’ handelen, waar abstineren onder valt, zijn intensive care 
verpleegkundigen gelegitimeerd om analgetica toe te dienen mits er een (schriftelijke) 
opdracht van een arts aanwezig is. Zonder een dergelijke opdracht van de arts is dit handelen 
buiten hun bevoegdheid wat tuchtrechtelijk en strafrechtelijk vervolgbaar is. Bij al dan niet 
legaal levensbeëindigend handelen is er geen sprake van ‘normaal medisch handelen’ en is de 
verpleegkundige niet bevoegd hier aan mee te werken.  
 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Cares (4.7.4) 
Op de meerderheid van de Intensive Cares is het gangbaar dat intensive care 
verpleegkundigen een schriftelijke opdracht krijgen over de hoeveelheden toe te dienen 
analgetica/sedativa bij abstineren. Er zijn echter ook Intensive Cares waar verpleegkundigen 
structureel de grenzen van hun bevoegdheden overschrijden doordat zij zelf de hoeveelheden 
analgetica/sedativa bepalen en zonder specifieke opdracht van de behandelend arts deze ook 
toedienen.  
 
 
Normerende conclusies: 

• Intensive care verpleegkundigen dienen het toedienen van analgetica/sedativa bij 
abstineren zonder een schriftelijke opdracht, die ook de dosering aangeeft, na te laten.  

• Ziekenhuizen dienen organisatorische maatregelen te nemen om te voorkomen dat 
intensive care verpleegkundigen in de praktijk onder druk worden gezet om 
onbevoegd analgetica/sedativa toe te dienen. 

• Intensive care verpleegkundigen moeten geen analgetica/sedativa toedienen wanneer 
voor hen duidelijk is dat de grenzen van palliatie of terminale sedatie worden 
overschreden.   

 
 

 

6.6  Normen over de dossiervoering  
 
Normering vanuit de literatuur (zie 4.8) 
In de WGBO (art.7:454, lid 1 BW) is de verplichting tot dossiervoering opgenomen. Goede 
dossiervoering is van belang voor de kwaliteit en continuïteit van het medisch handelen 
alsmede de controleerbaarheid daarvan en dit geldt zeker voor het hele proces van abstineren. 
 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Cares (zie 4.8.1- 4.8.4) 
Uit het onderzoek blijkt dat volgens de artsrespondenten op bijna tweederde van de Intensive 
Cares in het dossier altijd het besluitvormingsproces is terug te vinden. Volgens 
artsrespondenten is op 86% van de Intensive Cares het besluit tot abstineren eveneens terug te 
vinden. Een weergave van het overleg met de vertegenwoordiger van de patiënt over een 
besluit tot abstineren is op bijna tweederde van de Intensive Cares altijd in het dossier terug te 
vinden en dit geldt ook voor de wijze van uitvoeren van het abstineren. De conclusie is dan 
ook, dat volgens de respondenten op een grote meerderheid van de Intensive Cares de 
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dossiervoering plaatsvindt conform datgene wat mag worden verwacht. Punt van aandacht 
zijn die Intensive Cares waar bij een belangrijke beslissing als abstineren, dossiervoering niet 
altijd plaatsvindt. 
 
 
Normerende conclusie: 

• Elk deel van het proces van abstineren, vanaf het begin van het besluitvormingsproces 
tot en met de uitvoering, dient altijd zorgvuldig te worden geregistreerd.  

 
 
 
6.7 Over de wenselijkheid van een richtlijn 
 
Norm vanuit literatuur en de jurisprudentie (zie 3.3.6.2) 
De KNMG is altijd een voorstander geweest van het normeren van het levensbeëindigend 
handelen en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van richtlijnen 
gericht op het medisch handelen bij het levenseinde.346 Ook het Openbaar Ministerie en de 
Inspectie van Volksgezondheid stimuleren het ontwikkelen van richtlijnen aangaande het 
medisch handelen rondom het levenseinde.347 Daarnaast hebben ook andere artsenorganisaties 
hun bijdragen geleverd aan het normeren van het levensbeëindigend handelen.348 
 
Het nut van een richtlijn naar buiten toe blijkt uit de jurisprudentie van de ‘Utrechtse zaak’ 
waar het feit dat de behandelende intensive care artsen de ziekenhuisbrede richtlijn gericht op 
abstineren hadden gevolgd voor de rechter mede bepalend lijkt te zijn geweest voor zijn 
uitspraak ten gunste van het ziekenhuis. 
 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Cares (zie 5.2 t/m 5.7) 
Op de meeste Intensive Cares is geen enkele vorm van schriftelijke richtlijn gericht op 
abstineren aanwezig. Enkele Intensive Cares hebben een lokale richtlijn, maar deze 
verschillen sterk naar vorm en inhoud. Zo zijn ze niet eenduidig wat betreft de definiëring van 
de verschillende begrippen die met abstineren te maken hebben. Ook de invloed van de 
schriftelijke behandelweigering en de invloed van de vertegenwoordiger (familie) wordt 
verschillend ingevuld. De rol van de vertegenwoordiger/familie bij beslissingen aan het einde 
van het leven varieert van: ‘de mening van de familie mag niet mee gewogen worden’ tot aan 
de ‘familie beslist mee’. 
 
Over wie de beslist over abstineren en over de wijze van besluitvorming is ook geen 
eenduidigheid in de richtlijnen. Het gaat van: ‘de beslissing berust bij de arts en deze kan 
eventueel overleggen met een collega medicus’, tot aan: ‘het is een beslissing van het 
behandelteam en er dient consensus te zijn’. Een ‘second opinion’ als mogelijkheid ter 
ondersteuning van de besluitvorming wordt in vijf richtlijnen genoemd, maar uit de richtlijnen 
wordt niet duidelijk welke waarde dit heeft bij het nemen van een besluit. Over de rol van 
verpleegkundigen wordt in drie richtlijnen iets vermeld.  

                                                      
346 Zie de literatuurlijst voor deelpublicaties van de Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen 
(CAL- commissie van de KNMG) 
347 Griffiths 1998: 250 voetnoot 131; Verhagen 1995 
348 ‘Doen of Laten?’; NVK 1992; ‘Nota late zwangerschapsonderbreking’; NVOG 1994; ‘Hulp bij zelfdoding 
door patiënten met een psychiatrische stoornis’;NVP 1998; ‘Criteria voor opname en ontslag van Intensive Care 
afdelingen in Nederland’; NVIC 2001 (Zie ook de voetnoten bij 5.7 en 6.1 over deze NVIC richtlijn) 
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De meest vergaande invloed voor verpleegkundigen betreft een richtlijn, waarin staat dat de 
verpleegkundige deel uitmaakt van het behandelteam en er beslist wordt op basis van 
consensus. Geen enkele richtlijn heeft het karakter van een systematische regulering van de 
abstineerpraktijk. 
 
Naast de geschreven richtlijnen bestaan er ook ‘niet-geschreven afspraken’. Onderwerpen die 
in dit verband genoemd werden, zijn: het dagelijks bespreken van alle patiënten, wie de 
uiteindelijke beslissing tot abstineren neem en dat de patiënt dient te overlijden tijdens de 
dienst van degene, die de beslissing tot abstineren neemt. 
 
De meeste medisch hoofden van Intensive Cares (86%) vinden dat op een Intensive Care een 
geschreven richtlijn met betrekking tot abstineren aanwezig dient te zijn. Voor 
hoofdverpleegkundigen is dit percentage 100%. Respondenten verwachten dat een richtlijn 
een positief effect zal hebben op het besluitvormingsproces, de kwaliteit van handelen, en de 
duidelijkheid/continuïteit van het beleid. Als het gaat over de wenselijkheid van een landelijke 
richtlijn zijn de percentages nagenoeg gelijk. Bij het ontwikkelen van een landelijke richtlijn 
dient volgens respondenten gewaakt te worden voor een te ‘detaillistische’ richtlijn. Een 
landelijke richtlijn dient een raamwerk te zijn waarbinnen op lokaal niveau de nodige 
nuanceringen aangebracht kunnen worden. 
 
 
Normerende conclusies: 

• Elke Intensive Care dient een normerende richtlijn over  abstineren te hebben. 
• Een landelijke kaderrichtlijn is wenselijk. 
 

 
 
6.8  Proeve van een richtlijn over abstineren 
 
Uit de paragrafen 6.1 t/m 6.5 komt een aantal normatieve eisen naar voren met betrekking tot 
het gehele proces rondom abstineren. In deze paragraaf worden de daar getrokken conclusies 
schematisch weergegeven in de vorm van een tweetal stroomdiagrammen: een stroomdiagram 
over het proces bij aanwezigheid van een behandelweigering en een tweede gericht op het 
besluitvormingsproces in het geval dat de behandelende arts meent dat verdere behandeling 
‘medisch zinloos’ is. 
 
 
6.8.1 Procedure bij opname  
 
Bij opname op een Intensive Care dienen ter bevordering van een zorgvuldig verloop van een 
mogelijk abstineerproces duidelijke antwoorden in het dossier aanwezig te zijn op de 
onderstaande vragen:  

• Wie vertegenwoordigt volgens de WGBO de patiënt en is bij de familie duidelijk wie 
de vertegenwoordiger is?  

• Is aan de vertegenwoordiger een brochure, met daarin de procedure bij een 
behandelweigering en de procedure bij ‘medisch zinloos’, uitgereikt? 

•  Is er een schriftelijke wilsverklaring (behandelweigering)? Zo ja, dan geldt op elk 
relevant moment in het behandelingsproces het stroomdiagram 1 in de volgende 
paragraaf. 
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6.8.2 Procedure in geval van een behandelweigering 
 
Zoals eerder vermeldt, heeft een behandelweigering in Nederland een sterke juridische 
positie. Dit geldt zowel voor de schriftelijke behandelweigering als voor een 
behandelweigering door de vertegenwoordiger van de wilsonbekwame patiënt. Uit dit 
onderzoek is gebleken, dat op Intensive Cares de sterke juridische positie van de 
behandelweigering zich niet altijd even sterk vertaalt in het onthouden of staken van een 
behandeling conform de behandelweigering.  
 
Het volgen door de arts van een schriftelijke behandelweigering zal in het algemeen niet veel 
problemen geven.349 Het niet volgen van een behandelweigering, ondanks eventuele aandrang 
van de vertegenwoordiger, zal kunnen leiden tot een conflict.350 Het is daarom wenselijk dat 
er duidelijkheid komt over het besluitvormingsproces in het geval van de aanwezigheid van 
een behandelweigering. Dit geeft aan de vertegenwoordiger van de patiënt en de behandelend 
arts helderheid over hoe procedureel te handelen. 
 
De procedure bij een behandelweigering staat in stroomdiagram 1 en bestaat uit vier fasen: 
 
Fase 1 
Er is een behandelweigering. De arts besluit deze wel of niet te volgen.  
 
Fase 2 
Het volgen van de behandelweigering leidt tot abstineren conform de behandelweigering. Dat 
de arts de behandelweigering niet wil volgen kan twee mogelijke gevolgen hebben. Ten 
eerste: de vertegenwoordiger van de patiënt accepteert onder de omstandigheden het ‘niet 
volgen’ van de behandelweigering en dit leidt tot het continueren van de medische 
behandeling. Ten tweede: de vertegenwoordiger gaat niet akkoord met ‘niet volgen’ van de 
behandelweigering en dan dient binnen 48 uur de Medisch Ethische Commissie351 (MEC) (of 
bij afwezigheid van een MEC: een ‘second opinion’) een schriftelijk advies uit te brengen. 
Het is wenselijk dat de arts van de ‘second opinion’ voor beide partijen acceptabel is. 
 
 
Fase 3 
Het advies van de MEC of de ‘second opinion’ kan conform de behandelweigering zijn en 
dan wordt het medisch beleid uitgevoerd volgens de behandelweigering. Is het advies niet 
conform de behandelweigering, dan wordt het medisch beleid gecontinueerd. De 
vertegenwoordiger kan het advies van de MEC of ‘second opinion’ wel of niet accepteren. Bij 
acceptatie wordt het beleid gecontinueerd en bij niet accepteren, raakt het proces in een fase  
van ‘juridisering’. 
 
                                                      
349 Denkbaar is dat de vertegenwoordiger zich hiertegen verzet. Indien de toepasbaarheid van de schriftelijke 
behandelweigering duidelijk is, handelt de vertegenwoordiger niet conform de wettelijke standaard van een 
“goed vertegenwoordiger”. 
350 Wanneer niemand opkomt voor de belangen van de patiënt en voor het volgen van de schriftelijke 
behandelweigering, dan blijft ook gelden dat achteraf de behandelend arts strafrechtelijk en tuchtrechtelijk 
aansprakelijk gesteld zou kunnen worden, indien hij ten onrechte de schriftelijke behandelweigering naast zich 
neerlegt. 
351 MEC’s hielden en houden zich bezig met algemene beleidsvragen op ethisch gebied en/of de bespreking van 
problematische casuïstiek alsmede het beoordelen van onderzoek. Ze zijn te onderscheiden van de METC’s 
(Medisch-ethische toetsingcommissies) onder de wet Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO, 
in werking getreden op 1 december 1999) die belast zijn met het beoordelen van wetenschappelijk mensgericht 
onderzoek. 
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Stroomdiagram 1: procedure in geval van een behandelweigering 
 
 
Fase 4 
De vertegenwoordiger spant een rechtszaak aan om de behandelweigering alsnog te laten 
volgen. De rechterlijke uitspraak bepaalt in welke mate en hoe de behandeling wordt 
gecontinueerd. 
 
 
Bij aanwezigheid van een behandelweigering zal het volgen van het besluitvormingsproces 
volgens stroomdiagram 1 niet per definitie leiden tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare 
oplossing, maar het biedt de structuur ter voorkoming van een conflict of een 
conflictoplossende benadering. 
 
 
 
6.8.3 Procedure: de behandelend arts vindt (verdere) behandeling ‘medisch zinloos’ 
 
Het stroomdiagram ‘medisch zinloos’352 geldt voor de situatie waarin de behandelend arts 
(verdere) behandeling ‘medisch zinloos’ acht. Het diagram lijkt op dat van de American 
Medical Association (zie 3.4.5) maar bevat ook elementen van de wetgeving in Texas (zie 
3.4.5) en is mede afgestemd op de bevindingen van dit onderzoek. Deze procesmatige aanpak 
gaat ervan uit dat de beslissing in eerste en laatste instantie bij de behandelaar ligt. De 
procedure biedt veel gelegenheid voor het vinden van overeenstemming en/of acceptatie door 

                                                      
352 In het stroomdiagram is de nazorg voor de naasten van een overleden patiënt niet opgenomen. Bekend is, dat 
op meerdere Intensive Cares de naasten van een overleden intensive care patiënt een nagesprek kunnen hebben 
met de intensive care arts van hun voorkeur en eventueel in aanwezigheid van de door hen gekozen verpleegkun-
dige. In een landelijke kaderrichtlijn kan een algemene bepaling daarover worden opgenomen, die lokaal 
passend kan worden ingevuld. 

continueren
beleid

geen acceptatie door  vertegenw.
MEC-advies < 48 uur of

'seond opinion'

geen acceptatie door
vertegenwoordiger

melding bij de 
tuchtraad

uitvoeren beleid 
conform behandelweigering

uitvoeren beleid
conform behandelweigering

acceptatie door vertegenw.
dus continueren beleid

acceptatie door vertegenw.
dus continueren beleid

niet gevolgd door de arts gevolgd door arts

advies  niet conform visie vertegenwoordiger
ladvies conform visie vertegenwoordiger

Rechtszaak aangespannen
door vertegenwoordiger

uitvoeren beleid conform
behandelweigering

uitspraak niet vlgs.eis 
vertegenwoordiger

uitspraak vlgs.eis
 vertegenwoordiger

Schriftelijke behandelweigering of 
behandelweigering door een wette-

lijk vertegenwoordiger

l

Juridisering

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4



 - 201 -  

  
 

de vertegenwoordiger, maar geeft de vertegenwoordiger ook de gelegenheid het inzicht van 
de behandelend arts te (laten) toetsen. 
 
 
Toelichting op het stroomdiagram 
Een blijvend meningsverschil tussen behandelaar(s) en vertegenwoordiger over het ‘medisch 
zinloos’ zijn van een behandeling zal leiden tot het volledig ‘doorlopen’ van het besluit-
vormingsproces en dit duurt minimaal 14 dagen. Dit alles onder het voorbehoud dat de 
situatie van de patiënt stabiel slecht blijft en zich geen ‘medisch kansloze’ situatie ontwikkelt. 
 
In het stroomdiagram komen een aantal belangrijke fases c.q. overleg- en beslismomenten 
voor:  

1. Eerste oriënterend overleg met de vertegenwoordiger van de patiënt 
2. Tweede oriënterend overleg met de vertegenwoordiger van de patiënt 
3. Behandelteamoverleg 
4. Eerste acceptatiegesprek met de vertegenwoordiger over de beslissing 
5. Tweede acceptatiegesprek met de vertegenwoordiger over de beslissing 
6. Bindend advies van de Medisch-ethische commissie (MEC) of ‘second opinion’ 
7. Derde acceptatiegesprek met de vertegenwoordiger over de beslissing 
8. Gelegenheid om te zoeken naar een ander ziekenhuis door de vertegenwoordiger 
9. Eventuele juridisering 

 
Bij elk overlegmoment kan de vertegenwoordiger zich laten vergezellen door een beperkt 
aantal naasten van de patiënt. Voorkomen dient te worden dat de groep dusdanig groot wordt 
dat een gesprek niet effectief gevoerd kan worden. Over elke stap van het hele proces dient 
volledig verslag gedaan te worden in het dossier. 
 
 
Eerste oriënterend overleg met de vertegenwoordiger van de patiënt 
Zodra de behandelend arts zich realiseert dat er mogelijk sprake zal kunnen zijn van ‘medisch 
zinloos’ handelen, neemt hij zo spoedig mogelijk contact op met de vertegenwoordiger van de 
patiënt om een gesprek te arrangeren. Het is een oriënterend gesprek waarbij afgetast wordt 
wat de wederzijdse visies zijn met betrekking tot de situatie van de patiënt en het eventueel 
staken van de behandeling en in welke mate deze overeenkomen. In dit gesprek moet aan bod 
komen: 

• de mate van bekendheid van de vertegenwoordiger met het besluitvormingsproces, 
• de visie van de patiënt, al dan niet weergegeven in een behandelweigering, 
• de visie van de vertegenwoordiger op de situatie van de patiënt, 
• de visie van de arts op de situatie van de patiënt en zijn verwachting van mogelijk 

herstel; tevens vermeldt hij dat zijn visie nog getoetst moet worden door collegae in de 
komende behandelteambespreking, 

• de visie van de vertegenwoordiger over het eventueel besluiten tot abstineren op basis 
van ‘medisch zinloos’ en over het komende besluitvormingsproces. 

 
Tijdens dit gesprek dienen van het behandelteam de behandelende intensivist en de eerst 
verantwoordelijke verpleegkundige van de betreffende patiënt (zie paragraaf 6.3 onder E) 
aanwezig te zijn.  
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2. Tweede oriënterend overleg met de vertegenwoordiger van de patiënt 
Wanneer er meer of duidelijker informatie door de vertegenwoordiger gewenst is of de 
behandelend arts acht dit om wat voor reden dan ook nodig, dan volgt er eerst een tweede 
oriënterend gesprek voorafgaande aan het behandelteamgesprek over ‘medisch zinloos’. De 
tijdsperiode tussen het eerste en tweede oriënterende gesprek is tenminste 24 uur.  
 
 
3. Behandelteamoverleg 
Dit gestructureerde behandelteamoverleg over ‘medisch zinloos’ dient niet eerder plaats te 
vinden dan 24 uur na het eerste en c.q. tweede oriënterende overleg met de vertegenwoordiger 
van de patiënt. Het teamoverleg over ‘medisch zinloos’ (en dossiervoering daarvan) dient 
zodanig te gebeuren dat de besluitvorming transparant is en duidelijk is of er sprake is van 
consensus. In dit overleg participeren tenminste:353 

• de behandelend intensive care arts, 
• de insturende specialist, 
• de (eerst verantwoordelijke) verpleegkundige van de patiënt.  

 
De behandelend intensive care arts neemt naar aanleiding van het overleg en op basis van 
consensus (in de betekenis van zich niet verzetten tegen) een besluit over het ‘medisch 
zinloos’ zijn van de behandeling.  
 
Indien er geen consensus is tussen de artsen van het behandelteam, dan wordt een intensivist 
geconsulteerd van een andere Intensive Care binnen of buiten het ziekenhuis. Het advies van 
de consultarts dient een grote invloed te hebben op de besluitvorming van ‘medisch zinloos’. 
De intensive care arts blijft eindverantwoordelijk voor het nemen van de beslissing over 
‘medisch zinloos’. De behandelend intensive care arts is ook verantwoordelijk voor het 
informeren van de betrokken leden van het behandelteam over de inhoud van het advies. Is 
het advies ‘medisch zinvol’ dan wordt de behandeling gecontinueerd en bij ‘medisch zinloos’ 
komt het eerste acceptatiegesprek met de vertegenwoordiger van de patiënt aan de orde. 
 
4. Eerste acceptatiegesprek met de vertegenwoordiger over de beslissing ‘medisch zinloos’ 
Na overleg binnen het behandelteam en het besluit over ‘medisch zinloos’ door de 
behandelend intensive care arts, wordt opnieuw contact gelegd met de vertegenwoordiger van 
de patiënt. Bij het gesprek met de vertegenwoordiger zijn tenminste de behandelend intensive 
care arts en een verpleegkundige aanwezig. Indien de vertegenwoordiger het besluit tot 
abstineren accepteert, dan wordt de uitvoering van abstineren besproken.  
Bij uitblijven van acceptatie wordt de beslissing tot uitvoeren van abstineren tenminste 24 uur 
uitgesteld in afwachting van het tweede acceptatiegesprek. Datum en tijdstip voor een 
vervolggesprek (tweede acceptatiegesprek) worden tijdens het eerste acceptatiegesprek 
vastgelegd, zodat de vertegenwoordiger de gelegenheid heeft om te regelen wie er eventueel 
naast hem aanwezig zal zijn bij het vervolggesprek. 
 
5. Tweede acceptatiegesprek met de vertegenwoordiger over de beslissing 
In dit gesprek wordt opnieuw gezocht naar acceptatie van de visie van het behandelteam over 
het ‘medisch zinloos’ zijn van de behandeling. Lukt dit niet, dan wordt de vertegenwoordiger 
geïnformeerd over de volgende stap: de casus voorleggen aan de Medisch Ethische 

                                                      
353 Op lokaal niveau kan gekozen worden voor een uitgebreidere samenstelling van het behandelteam. Uit de 
data van dit onderzoek blijkt, dat de hier vermelde deelnemers als regel op de Intensive Cares deelnemen aan een 
dergelijke bespreking (zie ook paraaf.4.3.3.2). 
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Commissie (MEC) of bij afwezigheid van een MEC een ‘second opinion’ vragen van een 
onafhankelijke intensivist.  
 
Stroomdiagram 2: de behandelend arts vindt verdere behandeling ‘medisch zinloos’ 
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6. Consultatie medisch-ethische commissie (MEC) of ‘second opinion’ 
Mogelijk heeft niet elk ziekenhuis een MEC of de leden van de MEC achten zich niet 
competent voor een dergelijk consult. In dat geval kan gebruik gemaakt worden van een 
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intensivist van binnen of buiten het ziekenhuis voor een ‘second opinion’. De keuze van de 
intensivist dient na overleg en bij voorkeur met instemming van de vertegenwoordiger te 
gebeuren. 
 
Medisch-Ethische commissie (MEC) 
Een deskundig lid van de MEC bestudeert het dossier van de patiënt, hoort de behandelaars en 
mogelijk de insturende specialist, alsook de vertegenwoordiger van de patiënt. De beslissing 
over wel of niet ‘medisch zinloos’ dient binnen 48 uur na het tweede acceptatiegesprek op 
papier te staan. 
 
‘Second opinion’ 
De ‘second opinion’ arts verwoordt schriftelijk zijn visie. Hij richt zich niet alleen op het 
dossier van de patiënt, maar heeft ook contact met de behandelaars en de insturend specialist 
en met de vertegenwoordiger van de patiënt. 
 
Indien de MEC of de ‘second opinion’ arts besluit tot ‘medisch zinvol’ dan vindt optimale 
behandeling plaats. Dit kan gebeuren op de betreffende Intensive Care of op een andere 
Intensive Care van het zelfde ziekenhuis of in een ander ziekenhuis. Bij verstoorde 
verhoudingen kan het voor beide partijen wenselijk zijn om een andere Intensive Care te 
vinden. Het ziekenhuis, waar de intensive care patiënt ligt, is ervoor verantwoordelijk dat 
indien wenselijk overplaatsing zo mogelijk wordt gerealiseerd. 
 
Als de MEC of de ‘second opinion’ van mening is dat er sprake is van ‘medisch zinloos’, dan 
volgt het derde acceptatiegesprek. 
 
 
7. Derde acceptatiegesprek met de vertegenwoordiger over de beslissing 
Idealiter nemen een lid van de MEC of de ‘second opinion’ arts deel aan het derde 
acceptatiegesprek. De geloofwaardigheid van de bevindingen van een neutrale buitenstaander 
neemt toe, indien deze dat zelf verwoordt naar de vertegenwoordiger van de patient. 
In dit gesprek wordt de conclusie van de MEC of ‘second opinion’ besproken in relatie tot de 
stellingname van de vertegenwoordiger. Bij acceptatie door de vertegenwoordiger van 
‘medisch zinloos’ vindt het staken van de behandeling plaats.  
 
 
8. Gelegenheid om te zoeken naar een ander ziekenhuis door de vertegenwoordiger  
Als de vertegenwoordiger de conclusie van ‘medisch zinloos’ nog steeds niet kan accepteren, 
dan heeft de vertegenwoordiger tien kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van de 
schriftelijke conclusie van de MEC/‘second opnion’, om overplaatsting naar een andere 
ziekenhuis te regelen. Indien, binnen tien dagen na het ontvangen van de schriftelijke 
bevinding van de MEC of de ‘second opinion’, de patiënt niet wordt overgeplaatst naar een 
ander ziekenhuis, dan is de behandelende arts gerechtigd de behandeling alsnog te staken. 
 
 
9. Eventuele juridisering 
Op elk moment van het besluitvormingsproces heeft de vertegenwoordiger natuurlijk de 
mogelijkheid om naar de rechter te gaan.  
Het feit dat een zorgvuldig proces bij de besluitvorming over ‘medisch zinloos’ heeft 
plaatsgevonden, zal het oordeel van de rechter ten aanzien van het besluitvormingsproces 
mede bepalen. Een voortijdige rechtsgang, indien het vastgelegde besluitvormingsproces over 
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‘medisch zinloos’ nog niet volledig is doorlopen, zal waarschijnlijk niet door de rechter 
gehonoreerd worden. 
 
 
 
6.9 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk zijn de normen vanuit de literatuur en de jurisprudentie afgezet tegen de op 
Intensive Cares gevonden normen en praktijken rondom abstineren. Dit heeft geleid tot 
normerende conclusies bij verschillende onderwerpen en dit alles is geconcentreerd 
samengevoegd in twee stroomdiagrammen: 
1e  Een stroomdiagram gericht op de procedure bij een behandelweigering en wat te doen 

als de mening van de behandelende arts niet overeenkomt met die van de patiënt zoals 
vastgelegd in een schriftelijke behandelweigering of verwoordt door de 
vertegenwoordiger. 

2e  Een stroomdiagram voor de besluitvorming over ‘medisch zinloos’ en de acceptatie 
daarvan bij de vertegenwoordiger; en hoe procedureel te handelen indien de 
vertegenwoordiger van de patiënt ‘medisch zinloos’ niet kan accepteren.  
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