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Deel II 
 
 
4  BEVINDINGEN OVER ABSTINEREN OP INTENSIVE CARES 
 
 
4.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk staat beschreven, op basis van de bevindingen van dit onderzoek, hoe op 
Intensive Cares voor volwassenen het proces van abstineren, vanaf de besluitvorming tot en 
met de uitvoering, verloopt. De aandacht gaat niet zozeer uit naar medisch inhoudelijke 
aspecten van besluitvorming en uitvoering, maar richt zich vooral op de wijze waarop binnen 
Intensive Cares organisatorisch invulling wordt gegeven aan het gehele proces rondom 
abstineren. 
 
Bij een intensive care patiënt heeft de besluitvorming over het onthouden of staken van een 
levensverlengende behandeling meestal tot gevolg dat de patiënt op korte termijn sterft. Het 
gaat om een éénmalige beslissing van letterlijk levensbelang. Het eerste deel van dit 
hoofdstuk richt zich op de frequentie van abstineerbeslissingen bij patiënten die overlijden op 
Intensive Cares. Is het een incidenteel gebeuren, komt het regelmatig of zelfs frequent voor? 
En als het abstineren zich voordoet, hoe verloopt dan organisatorisch het 
besluitvormingsproces? Wie zijn de hulpverleners die deelnemen aan het 
besluitvormingsproces over abstineren en wat is hun invloed? Ook wordt ingegaan op de 
vraag in hoeverre het besluitvormingsproces recht doet aan de wens/wil van de patiënt of 
diens vertegenwoordiger. Niet voorbij wordt gegaan aan de mogelijkheid dat conflicten 
kunnen ontstaan tussen de vertegenwoordiger van de patiënt en de behandelaar. Op de 
achtergrond spelen juridische overwegingen bij artsen mogelijk een rol rondom abstineren, 
vandaar dat een paragraaf gewijd is aan de gevolgen van juridische implicaties op het 
besluitvormingsproces en de abstineerbeslissing zelf. Het abstineren zal een einde maken aan 
het lijden van de patiënt, maar er dient te worden voorkomen dat het abstineren zelf een 
oorzaak van lijden is. Daarom krijgen patiënten analgetica en sedativa toegediend om te 
zorgen dat de patiënt ‘comfortabel’ is. Over de hoeveelheden analgetica en de rol van de 
verpleging bij de toediening, daarover gaat het in de aansluitende paragraaf. De laatste 
paragraaf gaat over de mate van transparantheid van het proces van abstineren, dit kan blijken 
uit de mate van zorgvuldige dossiervoering. Een samenvatting sluit het hoofdstuk af. 
 
 
 
4.2  Frequentie van abstineren op Intensive Cares 
 
 
4.2.1  Inleiding 
 
In Nederland is sinds 1991 per vijf jaar uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 
medische beslissingen rond het levenseinde. Daarbij is ook onderzoek gedaan naar het 
percentage abstineerbeslissingen voorafgaande aan het sterven. Dit percentage steeg van 
17.9% van alle gestorvenen in 1991 naar 20.2% in 2001.278 Met andere woorden één vijfde 
                                                      
278 Wal van der 2003: 67. Het aantal sterfgevallen was in het jaar van onderzoek 140.000 waarvan bij 28.000 een 
besluit tot abstineren is genomen. 
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van alle sterfte in Nederland wordt voorafgegaan door een abstineerbeslissing. Deze 
bevindingen zijn internationaal gezien niet afwijkend. 279  
 
Uit een prospectief onderzoek in 17 Europese landen waarbij 37 Intensive Cares waren 
betrokken blijkt, dat bij 73% van de overleden intensive care patiënten, de arts een 
abstineerbeslissing had genomen. Het onthouden van een levensverlengende behandeling 
gebeurde in 38% van de gevallen (spreiding 16%-70%), beëindigen van de levensverlengende 
behandeling bij 33% (spreiding 5%-69%) en het actief versnellen van het levenseinde bij 2% 
(spreiding 0%-19%) van de op de Intensive Care gestorven patiënten. De verschillen worden 
vooral Europees regionaal verklaard.280 
 
De frequentie van abstineren op Intensive Cares blijkt per tijdsperiode en per locatie 
behoorlijk te verschillen. Op de Intensive Care van een Canadees ziekenhuis nam in de 
periode 1988-1993 de frequentie van abstineren toe van 46% tot 66% van de sterfte en op de 
Intensive Care van een ander ziekenhuis in dezelfde plaats nam in dezelfde periode het 
abstineren toe van 46% tot 80%.281 Op de Intensive Cares van twee ziekenhuizen in 
Californië groeide tussen 1988 en 1993 het aantal abstineerbeslissingen bij stervende 
patiënten van 51% naar 90%.282 Dat deze ontwikkeling niet alleen in deze ziekenhuizen 
plaatsvond, toont een landelijk prospectief onderzoek in de Verenigde Staten uit 1998 aan.283 
Het onderzoek strekte zich uit over 131 Intensive Cares verspreid over 31 staten en betrof 
5910 gestorven intensive care patiënten. Bij deze patiëntengroep was de mediaan 70% wat 
betreft abstineren. Tussen de onderzochte Intensive Cares werd een brede variatie gevonden. 
Dit verschil was echter niet gerelateerd aan het soort Intensive Care, het soort ziekenhuis 
(groot, klein, academisch, niet-academisch), het aantal opgenomen patiënten of het 
mortaliteitspercentage.  
Onbekend is wat in Nederland op Intensive Cares voor volwassenen de frequentie van 
abstineren is. Vandaar dat tijdens het onderzoek hier navraag naar is gedaan. 
 
 
 
4.2.2  Bevindingen frequentie abstineren  
 
Op het moment van dit onderzoek vindt op geen van de aan het onderzoek deelnemende 
Intensive Cares registratie plaats van het aantal abstineerbeslissingen (één respondent zegt 
daarmee te willen starten). Gericht op de frequentie van abstineren op de Intensive Cares is de 
volgende vraag gesteld:  

“Bij welk percentage van de patiënten die op uw Intensive Care sterven, denkt u dat er 
een abstineerbeslissing wordt genomen?”  

Binnen het kader van dit onderzoek maken de antwoorden het mogelijk een schatting te geven 
van de frequentie van abstineren. De schattingen door artsen over het aantal genomen 
abstineerbeslissingen bij overleden patiënten lopen nogal uiteen. Bij Intensive Cares van 
niveau I (voor toelichting indeling zie hoofdstuk 1) is het gemiddelde geschatte percentage 
59% met een minimum van 10% en een maximum van 100%. Voor Intensive Cares van 
niveau II is het gemiddelde percentage 57% met als minimum percentage 10% en een 

                                                      
279 Heide e.a. 2003: 347 
280 Sprung e.a. 2003: 794 
281 McLean e.a. 2000: 100 
282 Prendergast e.a. 1997: 15 
283 Prendergast e.a. 1998: 1163 
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maximum percentage van 85%. Op Intensive Cares van niveau III is het laagst genoemde 
percentage abstineerbeslissingen 4% en het hoogste percentage 75%, het gemiddelde is 34%.  
 
Voor alle Intensive Cares is het gemiddelde van de geschatte percentages over abstineren 
51,5% van alle sterfte waarbij een grote spreiding tussen de verschillende Intensive Cares 
aanwezig is.284  
 
Conclusie: 
Het geschatte gemiddelde percentage abstineerbeslissingen (51,5 % van alle sterfte) is relatief 
laag in vergelijking met bij prospectief onderzoek gevonden percentages. Uitgaande van een 
waarschijnlijk conservatieve schatting van gemiddeld 51.5% abstineerbesluiten bij patiënten 
die komen te overlijden, bij minimaal 120.000 opnames per jaar285 en een sterftepercentage 
van gemiddeld 10.5% (in dit onderzoek gevonden), kunnen we concluderen dat jaarlijks 
tenminste 6500 patiënten op Intensive Cares sterven na een abstineerbeslissing. Van de 
28.000 sterfgevallen286 na een abstineerbeslissing in 2001 vond ongeveer een kwart plaats op 
een Intensive Care. 
 
 
 
4.3  Het besluitvormingsproces 
 
 
4.3.1  Inleiding 
 
Medische beslissingen rond het levenseinde vinden niet uitsluitend plaats op basis van 
objectieve medische gronden. Deze beslissingen zijn soms subjectief en leiden dan ook niet 
altijd tot dezelfde oordeelsvorming van behandelaars bij dezelfde casuïstiek.287 Het is wellicht 
beter niet te spreken van  objectieve medische gronden bij abstineerbeslissingen, maar om bij 
beslissingen, waarbij meerdere behandelaars betrokken zijn, te spreken van intersubjectiviteit. 
Medische beslissingen rond het levenseinde dienen naar de mening van intensive care artsen 
en verpleegkundigen gezamenlijke beslissingen te zijn.288 Gemeenschappelijke 
besluitvorming kan een belangrijke organisatorische vorm zijn om de onvermijdelijke 
subjectiviteit van de beslissing te verminderen en intersubjectiviteit te bereiken. 
 
Eerst staat beschreven hoe de besluitvorming over abstineren als regel is georganiseerd bij 
patiënten die langer dan 24 uur op een Intensive Care verblijven, daarna over patiënten die 
korter dan 24 uur op de Intensive Care zijn opgenomen. De veronderstelling bij deze indeling 
is, dat een zeer kort verblijf op de Intensive Care mogelijk van invloed is op de wijze waarop 
de besluitvorming verloopt. Er wordt vooral gekeken naar: 

• Wordt een abstineerbeslissing door een arts als regel alleen genomen? 
• Wie zijn betrokken bij het nemen van een abstineerbeslissing? 
• Wat is de invloed van de verschillende hulpverleners op het abstineerbesluit? 

 
                                                      
284 De gevonden verschillen over de frequentie van abstineren tussen Intensive Cares zijn niet afwijkend van 
datgene wat in de literatuur wordt beschreven. 
285 Welling e.a. 1998: 8 
286 Wal van der e.a. 2003: 67 
287 Hoogerwerf 1999: 310 
288 Ferrand e.a. 2003: 1310. Uit dit landelijke onderzoek in Frankrijk onder 3156 stafverpleegkundigen en 521 
artsen van Intensive Cares blijkt dat meer dan 90% van de respondenten van mening is, dat een abstineerbesluit 
een gemeenschappelijke beslissing moet zijn.  
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4.3.2  Organisatie van de besluitvorming bij abstineren 
 
Tijdens de interviews is gericht gevraagd naar het gemeenschappelijke karakter van de 
beslissing, waarbij ervoor is gewaakt om de vragen niet suggestief te laten zijn (vraag 29 t/m 
35). De organisatie van de besluitvorming is bepalend voor het wel of niet bereiken van 
intersubjectiviteit en daardoor mede bepalend voor de kwaliteit van de besluitvorming. Hoe is 
de besluitvorming georganiseerd? Daarover gaat deze paragraaf. 
 
Bij patiënten langer dan 24 uur op een Intensive Care 
Het is volgens de medisch hoofden en leidinggevende verpleegkundigen op Nederlandse 
Intensive Cares regel, dat een abstineerbeslissing bij patiënten die langer dan 24 uur op een 
Intensive Care verblijven zelden of nooit door een behandelaar alleen wordt genomen. Op de 
vraag:  

“Hoe vaak is een abstineerbeslissing bij een patiënt die langer dan 24 uur op uw IC 
verblijft, een beslissing die door een behandelend ic-arts alleen wordt genomen?”,  

antwoordden 25 van de 36 intensive care artsen dat dit zich nooit voordoet (69 %) en 11 
intensive care artsen (31%) dat het zelden voorkomt. De antwoorden van de operationeel 
leidinggevend verpleegkundigen komen met die van de artsen overeen. Een specificatie van 
de gegeven antwoorden staat in tabel 2. 

 
 

tabel: 2 

 

“Hoe vaak is een abstineerbeslissing bij een patiënt die 
langer dan 24 uur op uw IC verblijft, een beslissing die 
door een behandelend ic-arts alleen wordt genomen?”. 

niveau IC altijd vaak regel-

matig 

zelden nooit totaal 

niveau I 0 0 0 6 (38%) 10 (62%) 16 

niveau II 0 0 0 3 (30%) 7 (70%) 10 

niveau III 0 0 0 2 (20%) 8 (80%) 10 

totaal 0 0 0 11 (31%) 25 (69%) 36 

 

Het aantal Intensive Cares van niveau I waar het (weliswaar) ‘zelden’ voorkomt dat een 
besluit tot abstineren toch alleen wordt genomen, is procentueel gezien bijna twee keer zo 
groot in vergelijking tot Intensive Cares van niveau III. De verschillen tussen Intensive Cares 
van niveau I en niveau III betreffen de complexiteit van ziektebeelden/aandoeningen, het 
aantal beademingsdagen en ook de organisatorische invulling van de Intensive Cares. Een 
tegengestelde bevinding zou niet vreemd geweest zijn. De redenering daarbij is, dat Intensive 
Cares op niveau III kleinere Intensive Cares zijn in een kleiner ziekenhuis, waarbij het minder 
frequent voorkomt dat er meerdere intensive care artsen aanwezig zijn. Vanwege het 
ontbreken van de mogelijkheid om een collega intensive care arts te raadplegen, kan men 
vaker in de positie komen om alleen een beslissing te moeten nemen. De gevonden data 
tenderen echter naar het verwerpen van deze redenering.  
 
Een verklaring zou kunnen zijn dat het organisatiemodel van ‘closed format’ of ‘open format’ 
(voor toelichting over ‘format’ zie hoofdstuk 1) meer bepalend is dan het niveau van de 
Intensive Care. Wanneer we nagaan hoe ‘open en closed format’ over de verschillende 
niveaus van Intensive Cares is verdeeld, dan blijkt dat op Intensive Cares van niveau I het 
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organisatiemodel van ‘closed format’ algemeen geldend is. Bij Intensive Cares op niveau III 
heeft slechts dertig procent van de Intensive Cares een ‘closed-format’ (Zie tabel 3).  
 
 

Verdeling open en closed format over 

niveaus van Intensive Cares 

tabel: 3 open format closed format totaal 

niveau I 0 ( 0 %) 16 (100%) 16 

niveau II 3 (30%) 7 (70%) 10 

niveau III 7 (70%) 3 (30%) 10 

totaal 10 (28%) 26 (72%) 36 

 

Zoals al eerder beschreven, houdt het organisatiemodel ‘closed format’ in, dat een intensive 
care arts de hoofdbehandelaar is en de beslissingen neemt. Op Intensive Cares van niveau III 
zijn intensive care artsen dus veel minder vaak hoofdbehandelaar dan op Intensive Cares van 
niveau I. Op Intensive Cares van niveau III is de organisatorische en medische 
afhankelijkheid van de insturend specialisten groter. De wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan de vorm van samenwerking kan mogelijk een factor van betekenis zijn, bij het 
wel of niet gelegitimeerd zijn of de intensive care arts alleen een beslissing tot abstineren 
neemt. De aard van de collegiale verhoudingen en grote wederzijdse afhankelijkheid zijn 
daarbij mogelijk belangrijke beïnvloedende factoren. Illustratief zijn de toelichtingen op de 
vraag:  

“Wat gebeurt er wanneer de consensus ontbreekt bij de besluitvorming bij een 
abstineerbeslissing. Consensus in de betekenis van ‘zich niet verzetten tegen een 
beslissing.” 

 
Van de Intensive Cares van niveau III met een ‘open format’ als organisatiemodel komen de 
volgende toelichtingen: 

- “De hoofdbehandelaar dat is de insturend specialist, beslist over uitstel van de 
beslissing, we zoeken altijd naar overeenstemming en instemming van iedereen.” 

- “Als er geen eenduidige mening binnen de groep is dan gaan we net zo lang door 
totdat de insturend specialist zich kan vinden in de beslissing”. 

- “Na een eerste bespreking hebben we altijd consensus. Dat is een proces waar je 
langzaam naar toe groeit als de patiënt drie of vier weken op je IC ligt. Op een 
gegeven moment komen de koppen bij elkaar, dat initiatief wordt door de intensivist 
genomen en het initiatief tot gesprek delen we de hoofdbehandelaar mee. Er wordt 
hier alleen met instemming van de insturend specialisten gewerkt.” 

- “De insturend specialist beslist bij ons en als er geen consensus is, dan gebeurt er 
niets. Altijd is overleg noodzakelijk met de primair behandelende specialist, behalve 
als de intensivist alleen de hoofdbehandelaar is en dat kan soms voorkomen.” 

 
Bovenstaande toelichtingen duiden op de zeer belangrijke positie die insturend specialisten 
hebben bij abstineerbeslissingen op Intensive Cares met een ‘open format’. Het ligt niet voor 
de hand dat een essentiële beslissing als abstineren wordt genomen zonder instemming van de 
hoofdbehandelaar. Mogelijk ligt daar de verklaring dat procentueel gezien op minder 
Intensive Care’s van niveau III, met dikwijls een ‘open format’, het voorkomt dat een 
abstineerbeslissing alleen wordt genomen. 
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Organisatie overleg abstineren 
Uitgaande van de bevinding, dat het gangbaar is dat men een abstineerbeslissing niet alleen 
neemt, komt de vraag naar boven hoe deze gezamenlijke besluitvorming is georganiseerd. 
Zijn er ongeschreven regels/afspraken hoe op een Intensive Care het besluitvormingsproces 
over abstineren dient te verlopen? Zo ja, waar bestaan die uit? Er blijken twee hoofdvormen 
van overleg te zijn: het formele gemeenschappelijke overleg en het informele overleg. Beide 
worden achtereenvolgens beschreven. 
 
Formeel overleg 
Op de meeste Intensive Cares wordt in het multidisciplinaire overleg (MDO) het te volgen 
medisch beleid van een patiënt besproken door hulpverleners uit meerdere disciplines. Op 29 
van de 36 aan het onderzoek deelnemende Intensive Cares (80%) heeft men een MDO en daar 
wordt gewoonlijk de beslissing tot abstineren besproken. De frequentie van het MDO varieert. 
Op de overgrote meerderheid van de Intensive Cares (22) vindt van maandag tot en met 
vrijdag het MDO dagelijks plaats. Van vijf Intensive Cares is bekend dat het zeven dagen per 
week is georganiseerd en op twee Intensive Cares drie keer per week.  
 
Eerder is al gebleken dat een abstineerbeslissing zelden of nooit alleen door een arts wordt 
genomen. Men bespreekt het met elkaar, omdat behandelaars vakinhoudelijke discussie nodig 
hebben om de eigen beeldvorming te toetsen. Maar ook om te komen tot een inhoudelijk 
geaccepteerde beslissing en dit kan een moeizaam traject zijn. Een Intensive Care arts vertelt 
het als volgt:  

“Wij hebben geen formele afspraken over de besluitvorming bij abstineren. Er zitten 
natuurlijk altijd heel veel subjectieve dingen bij dat soort beslissingen, subjectief 
versus objectief? Heel lang tegen een patiënt zitten aankijken, dat zal bij jullie wel net 
zo zijn? Een patiënt die absoluut niet vooruit wil en degene die daar tegenaan zit te 
kijken, wordt daardoor gekleurd. Als een intensivist al een maand tegen een patiënt 
aan loopt te kijken die nog steeds in een multi-orgaan falen is, dan zal hij 
waarschijnlijk de zaak wel enigszins persoonlijk inkleuren en verlies je de 
objectiviteit, omdat je zo weinig vooruitgang ziet! Maar dat wordt dan toch weer 
teruggebracht naar de multidisciplinaire bespreking. Maar ik kan niet zeggen dat er 
dan andere afspraken komen, dan die er eerder gemaakt zijn. We houden ons aan de 
afspraken, behalve als een afspraak in groter teamverband gewijzigd wordt.” 
 

Duidelijk komt de spanning naar voren tussen subjectieve beeldvorming en tegelijkertijd 
veranderende beeldvorming, versus ‘objectieve’ beeldvorming en de wijze waarop binnen 
deze Intensive Care daar invulling aan wordt gegeven. Getracht wordt om de subjectieve 
beeldvorming de gelegenheid te geven om te buigen naar een intersubjectieve (‘objectieve’) 
beeldvorming door strak aan de waarde en positie van het gemeenschappelijk bespreken vast 
te houden. Hoewel deze intensive care arts aangeeft geen formele afspraken te hebben over de 
wijze van besluitvorming, beschrijft hij heel duidelijk een vast patroon waarvan hij het 
waardevol vindt om dit te volgen. Hij zal het medisch beleid, gerelateerd aan abstineren, niet 
wijzigen zonder daarover een afspraak gemaakt te hebben in groter verband. 
 
Het bespreken in het MDO van een mogelijke beslissing tot abstineren bij een patiënt die 
langere tijd op de Intensive Care verblijft, is breed gangbaar en wordt ook wenselijk geacht in 
verband met het bereiken van intersubjectiviteit. Een arts vertelt het als volgt: 

“In ons protocol is niet beschreven, dat we dagelijks alle patiënten in het MDO de 
revue laten passeren om te bespreken wat de situatie van de patiënt is. Het 
belangrijkste daarvan is, dat er tussen de intensivisten op hoofdlijnen 
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overeenstemming ontstaat of er geabstineerd gaat worden en hoe er geabstineerd gaat 
worden.” 

Op deze Intensive Care van een groot (niet academisch) ziekenhuis met een ‘closed format’ 
organisatiemodel bereikt men blijkbaar in het MDO de afstemming en overeenstemming. 
Men zoekt naar consensus tussen betrokkenen. 
 
De organisatie van de besluitvorming bij abstineren op een Intensive Care met een ‘open 
format’ in een klein ziekenhuis blijkt analoog te verlopen:  

“Er zijn geen schriftelijke afspraken, we bekijken het per patiënt. Het wordt mondeling 
overgedragen, we hebben geen vaste richtlijn en we overleggen elke dag met de 
longarts, internist en cardioloog over de patiënten. Tussen de middag wordt per patiënt 
uitgebreid overlegd over de kansen die patiënten hebben en hoever we met de 
behandeling kunnen en willen gaan. Het staat niet op papier maar zo werkt dat wel. 
We bespreken alle patiënten per dag en als het woord abstineren valt, dan bespreken 
we de patiënt altijd. Het is nooit een éénmans beslissing, terwijl het nooit zo met 
elkaar is afgesproken. Dat is wel de gangbare praktijk. Komt vast omdat we een klein 
ziekenhuis zijn.” 

Ook hier is het overleg tijdens het MDO richtinggevend bij de besluitvorming. Niet altijd 
verloopt de besluitvorming tijdens het overleg even snel of harmonieus. Daarvan getuigt het 
volgende citaat:  

“We hebben een collegiale mix in het overleg en dan wordt er uitgebreid over 
gesproken door de mensen die bij de behandeling zijn betrokken. Meestal is het een 
proces van dagen en mensen met compassie nemen bijna altijd het voortouw met 
bijvoorbeeld uitspraken zoals: “als het mijn moeder was dan zou ik het niet zo willen.” 
Als de hoofdbehandelaar dan nog zegt: “we moeten nog eens dit en nog eens dat”, dan 
is er wel een probleem. En uiteindelijk, na verloop van dagen of een week, ontstaat 
toch het gevoel van: het gaat niet langer! Soms gaat het sneller en is de natuur ons 
voor.” 

 
 
Informeel overleg 
Een andere vorm van gemeenschappelijk overleg is niet structureel georganiseerd en daardoor 
ook minder transparant. Dit is het informele overleg met medebehandelaars, iets dat je zowel 
op Intensive Cares met een ‘closed- of open format’ ziet en evengoed op Intensive Cares van 
kleine en grote ziekenhuizen. Soms bestaan deze vormen van overleg ook naast elkaar. Een 
intensivist van een Intensive Care met een ‘closed format’ organisatiemodel gaf het als volgt 
weer:  

“Ik ben iemand die wel eens in een uitzonderingssituatie een beslissing alleen neemt. 
Maar het is vrijwel altijd zo, dat de beslissing wordt genomen in overleg tussen een 
intensivist en een andere intensivist in de vorm van ruggespraak of over de schouder 
meekijken. In de regel wordt daarbij ook de primaire hoofdbehandelaar betrokken, 
maar die staat daarbij wel op de achtergrond. Stemt daar meestal mee in zo van: “als jij 
dat zegt dan zal dat wel zo zijn”, of zoiets. Het is zelden dat je alleen werkt. Ik denk 
dat ik in onze setting één van de weinigen ben, die dat alleen doet. Maar dat gebeurt 
dus wel eens en ik denk dat het wel gerechtvaardigd is. Ik denk dat soms een situatie 
zo duidelijk is, dat iemand met veel ervaring, en dat ben ik, met heel veel ervaring en 
ook op dit gebied, ziende de medische situatie en in gesprek met de familie tot dit 
besluit kan komen. Een enkele keer zonder een ander te raadplegen, maar het is een 
uitzondering, dat is zeker zo! Normaal gesproken is er minimaal een overleg geweest 
met de verantwoordelijke intensivist, en een andere persoon zijnde een andere 
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intensivist of de primaire hoofdbehandelaar. Ook wel eens in een wat grotere kring, 
die grotere kring leent zich meestal daarvoor niet zo. Ik vind het niet iets voor grotere 
groepsgesprekken. Hoewel in de patiëntenbespreking het wel aan bod kan komen. Ik 
ben ook van mening, dat het te veel tijd kost en het is niet altijd zinnig. Je moet het 
beperken tot die mensen die er echt kijk op hebben en er wat over te zeggen hebben” 

Van een Intensive Care waar het bespreken van abstineren niet in een teambespreking plaats 
vindt, formuleert een intensivist het als volgt: 

“We werken met zijn tweeën overdag. We proberen het eens te worden of er sprake is 
van ‘medisch zinloos’ handelen en onderling hebben we als intensivisten afgesproken, 
dat we bij twijfel eventueel een derde arts raadplegen. Eventueel doen we dat 
telefonisch en op basis daarvan besluiten we: wel of niet door te gaan met de 
behandeling.” 

Een organisatievorm om abstineerbeslissingen te bespreken met meerdere bij de behandeling 
en de verpleging betrokken hulpverleners ontbreekt op deze Intensive Care. Men neemt de 
beslissing niet alleen, maar overlegt gaande het werkproces als intensivisten met elkaar, 
waarbij voor andere betrokkenen niet structureel een mogelijkheid aanwezig is om te 
participeren in het besluitvormingsproces. De leidinggevende verpleegkundige van deze 
Intensive Care merkt op dat er wel veel vraag was naar een gestructureerd overleg, omdat:  

“Verpleegkundigen er steeds vaker tegen aanlopen dat de familie een bepaalde 
gedachte heeft en dat de arts een bepaalde redenering heeft vanuit het 
ziekteperspectief, zodat de verpleging vaak intermediair is tussen familie en arts en het 
niet altijd bij elkaar komt.” 

 
Een intensive care arts van een kleiner ziekenhuis met een ‘open format’ formuleert de wijze 
waarop de besluitvorming bij abstineren verloopt, als volgt:  

“Inhoudelijk hebben we geen richtlijnen, maar we komen in overleg. Als het geen 
multidisciplinaire patiënt is dan neemt de hoofdbehandelaar alleen de beslissing, maar 
als het een multidisciplinaire patiënt is dan gebeurt het met meerderen. Als het 
bijvoorbeeld een patiënt met een cardiogene shock is en de anesthesist is er bij 
betrokken voor de beademing en de cardioloog die de hoofdbehandelaar is, dan zijn er 
al twee specialisten bij betrokken”.  

 
 
Conclusie: 
Bij een patiënt die langer dan 24 uur op een Intensive Care verblijft, is regel dat op de 
Intensive Cares voor volwassenen een abstineerbeslissing niet door een behandelaar alleen 
wordt genomen. De wijze waarop men dat organiseert kent ruwweg twee vormen. Vaak 
voorkomend (80% van de Intensive Cares) is om tijdens een multidisciplinair overleg te 
overleggen over een mogelijk abstineerbesluit. Opvallend is, dat op slechts een klein deel 
(14%) van de deelnemende Intensive Cares men zeven dagen per week een multidisciplinair 
overleg organiseert. In het weekeinde en op feestdagen ontbreekt op de meeste Intensive 
Cares de mogelijkheid om van het multidisciplinaire overleg gebruik te maken voor het 
bespreken van een abstineerbesluit. 
 
Een minder frequent voorkomende wijze (20% van de Intensive Cares) is het infomeel 
bespreken van een eventueel besluit tot abstineren. Het bespreken gebeurt intercollegiaal, 
onder artsen onderling, en is minder transparant en tevens minder open voor de inbreng van 
anderen, dan het bespreken in een  multidisciplinair overleg. 
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Doel van alle bespreekvormen is om de subjectieve menig van de behandelaar over wel of 
niet abstineren te toetsen aan anderen en daardoor intersubjectiviteit (‘objectiviteit’) te 
bereiken, tevens om consensus en draagvlak te bereiken over een te nemen beslissing. 
 
Bij patiënten korter dan 24 uur op de Intensive Care 
Bij snel en dramatisch verlopende aandoeningen/ziekteprocessen kan het nodig zijn om 
binnen 24 uur al een beslissing te nemen over wel of niet doorbehandelen.Van de intensive 
care artsen is een kleine meerderheid (56%) van mening dat het besluitvormingsproces in 
deze gevallen, hetzelfde is als het besluitvormingsproces bij een patiënt die langere tijd op een 
Intensive Care verblijft. Een minderheid is van mening dat het besluitvormingsproces dan 
anders verloopt. Het blijkt dat de beslissing tot abstineren bij een patiënt, die kortdurend op de 
Intensive Care verblijft, op meer Intensive Cares en vaker door een intensive care arts alleen 
wordt genomen (zie tabel 4). Bij langer op de Intensive Care verblijvende patiënten zegt 
tweederde (25) van de responderende dat op hun Intensive Care nooit een abstineerbeslissing 
alleen wordt genomen. Bij patiënten korter dan 24 uur opgenomen, zegt slechts ongeveer 
éénvijfde (8) van de responderende artsen dat bij deze patiënten op hun Intensive Care nooit 
een beslissing tot abstineren alleen wordt genomen (tabel 4). 
 

 

tabel: 4 

 

 

“Hoe vaak is een abstineerbeslissing bij een patiënt 
 die korter dan 24 uur op uw IC verblijft, een beslissing 
die door een behandelend ic-arts alleen wordt 
genomen?”. 

niveau IC’s altijd vaak regelmatig zelden nooit totaal 

niveau I 0 (0) 2 (0) 2 (0) 9 (6) 3 (10) 16 

niveau II 1 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (3) 4 (7) 10 

niveau III 0 (0) 1 (0) 4 (0) 4 (2) 1 (8) 10 

totaal 1 (0) 3 (0) 6 (0) 18 (11) 8 (25) 36 

   N.B.:Tussen haakjes zijn de aantallen bij patiënten > 24 uur opgenomen 

 
De helft van de respondenten zegt dat het ‘zelden’ voorkomt dat men alleen een beslissing 
neemt. De resterende artsen zijn van mening dat op hun Intensive Care regelmatig, vaak of 
altijd een beslissing tot abstineren alleen wordt genomen bij een patiënt die korter dan 24 uur 
op de Intensive Care verblijft, terwijl deze antwoorden nooit werden gegeven in het geval van 
een langer verblijf. 
 
Bij patiënten die langer dan 24 uur op de Intensive Care verblijven, wordt duidelijk minder 
vaak alleen een beslissing tot abstineren genomen dan bij patiënten die minder dan 24 uur op 
de Intensive Care verblijven. Respondenten zijn van mening dat het verschil komt door de 
aard van de aandoeningen bij deze groep patiënten. Hierna komt dit uitgebreider aan bod. 
 
 
Het overleg over de abstineerbeslissing  
Het blijkt dat er Intensive Cares zijn,waar: 

A. het besluitvormingsproces afwijkend is ten opzichte van een patiënt > 24 uur op de 
Intensive Care, 

B. het besluitvormingsproces niet afwijkend is ten opzichte van een patiënt > 24 uur op 
de Intensive Care.  

Beide situaties komen hierna kwalitatief aan bod. Niet alle respondenten hebben een 
toelichting gegeven. Desondanks zijn zeker enkele hoofdlijnen te herkennen. 
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A. Het besluitvormingsproces is afwijkend ten opzichte van een patiënt > 24 uur op de 
Intensive Care 

Het overleg is procedureel en inhoudelijk anders omdat de medische situatie verschilt. De 
aard van het medische probleem bepaalt met wie er overlegd wordt rondom abstineren bij een 
patiënt die korter dan 24 uur op de Intensive Care is. Als voorbeeld komt meerdere keren naar 
voren: de patiënt met een ernstig hersenletsel na een schedeltrauma. Daarvan is soms zo 
helder dat er geen kans is op een succesvolle behandeling dat het overleg alleen tussen de 
neuroloog en intensive care arts plaatsvindt:  

“Als je een patiënt met een schedelhersenletsel hebt, die inklemt, dan is dat natuurlijk 
een ander verhaal dan bij een patiënt die al zes weken hier ligt. Procedureel is er ook 
verschil. Bij een neurologische patiënt overleg ik alleen met een neuroloog als de 
patiënt kort op de IC is. Als er iemand midden in de nacht binnenkomt met een 
infauste prognose, dan is dat anders. Dan kan degene die ‘s nachts dienst heeft, naar 
eigen goedvinden, in overleg met de arts met wie hij samenwerkt, besluiten. Bij 
patiënten die langer liggen op de IC, is meer betrokkenheid van alle intensive care 
artsen vereist.” 

 
In de toelichtingen zeggen artsen dat de aard van de aandoening van de patiënten en de 
daaraan verbonden invulling van het begrip ‘medisch zinloos’ handelen voor hen het verschil 
in het besluitvormingsproces verklaart. Het verschil wat betreft medisch zinloos handelen bij 
patiënten die langdurig op een Intensive Care verblijven, en patiënten die korter dan 24 uur op 
een Intensive Care verblijven, lijkt vooral te worden bepaald door verschillen in 
eenduidigheid van de gestelde diagnose en de snelheid van het verlopende ziekteproces.  

“Eigenlijk ben ik van mening dat in principe hetzelfde besluitvormingsproces zou 
moeten plaatsvinden. Maar de uitzondering kan zijn, dat de onbehandelbaarheid van 
het medische probleem waar je mee bezig bent je gewoon voor is. Stel dat je iemand 
dertig zakken bloed hebt gegeven en dat leidt niet tot een verbetering. Dan ben je door 
noodzaak gedwongen om de behandeling niet te continueren omdat het logistiek 
medisch zinloos is. Er kan dan niet meer bloed geleverd worden en dan gaat de patiënt 
dood. Dan abstineer je noodgedwongen, maar niet volgens ons protocol. In feite gaat 
het in de praktijk altijd over patiënten die niet beter worden onder therapie of zelfs 
slechter worden onder therapie. Waarna er dan een gegeven moment komt dat je je 
afvraagt: ‘Waar zijn we eigenlijk mee bezig?’.” 
 

Veel artsen benoemen de situatie bij deze patiënten liever als ‘medisch kansloos’ of ‘medisch 
onbehandelbaar’ in plaats van ‘medisch zinloos’. De noodzaak tot een abstineerbeslissing is 
dringend en medisch gezien is voor hen helder wat de mogelijkheden en onmogelijkheden 
zijn. Consultatie van een andere arts is niet voor de hand liggend voor hen. 
 
Herhaaldelijk is door de responderende artsen opgemerkt, dat bij patiënten die korter dan 24 
uur op een Intensive Care zijn, de problematiek essentieel verschilt van patiënten die langer 
op een Intensive Care zijn. Patiënten die binnen 24 uur overlijden komen eigenlijk niet toe 
aan een abstineerfase. Een respondent formuleert het als volgt: 

“Als arts ben je dan bezig met acuut kansloos medisch handelen. Bijvoorbeeld: je bent 
dan als het ware 24 uur lang een shock289 aan het bestrijden en je komt tot de conclusie 

                                                      
289 Shock is een levensbedreigende situatie. Er is sprake van een absoluut of relatief tekort aan circulerend 
volume van vloeistof in het lichaam. 



 - 79 -  

  
 

dat het geen kans heeft, dan kom je niet aan een besluitvormingsprocedure als bij 
abstineren toe. Er is eigenlijk geen abstineerfase. Het is in mijn beleven ook geen 
abstineren, maar kansloos medisch handelen.” 

De situatie is medisch inhoudelijk eenduidiger en overleg met meerdere disciplines wordt als 
minder noodzakelijk gezien: 

“De wijze van beslissen wijkt wel af, omdat er uiteindelijk minder collegiaal en 
verpleegkundig contact is. Het aantal mensen dat bij de beslissing wordt betrokken is 
minder, omdat er minder tijd is om de patiënt door anderen te laten zien. Je mag hopen 
dat alle abstineerpatiënten onbehandelbaar zijn; als dat niet zo is, dan twijfel ik aan de 
abstineerindicatie. Misschien mag ik het met een voorbeeld toelichten? Als we iemand 
opnemen die respiratoir insufficiënt290 is, die aan de beademing ligt en het blijkt dat er 
gemetastaseerde maligniteiten291 zijn, de patiënt is dement en ik wist dat allemaal van 
tevoren niet. Dan zeg ik: ‘Ja, jongens het is wel mooi geweest.’ Terwijl bij de patiënt 
waar ik al een tijdje mee bezig ben, ga ik het beleid aanpassen en overleg dan met 
anderen daarover. Binnen 24 uur is het allemaal wat duidelijker, terwijl bij een wat 
langer liggende patiënt er zoiets komt van ‘we zien het niet meer zitten, daar en daar 
om’.” 

 
Kortom, bij een kortdurende opname is de medische situatie vaak zo helder, eenduidig en is 
ook sprake van een snel verlopend proces, dat beter gesproken kan worden van ‘medisch 
kansloos’ handelen. De noodzaak tot het nemen van een abstineerbeslissing lijkt bij deze 
patiënten dwingender bepaald te worden door de medisch onbehandelbare en kansloze situatie 
van de patiënt, dan bij langer opgenomen patiënten. Dit heeft tot gevolg dat gestructureerd en 
multidisciplinair overleg vaak achterwege blijft. 
 
 
B. Het besluitvormingsproces is niet afwijkend ten opzichte van een patiënt > 24 uur op de 
Intensive Care. 
Een kleine meerderheid (56%) van de artsen is van mening, dat er geen verschil is in het 
besluitvormingsproces. De verkregen toelichtingen laten zich in drie groepen indelen, te 
weten: 

1. De besluitvormingsprocedure is gelijk en de bespreking vindt altijd plaats in het multi- 
disciplinaire overleg. 

2. De besluitvorming wordt uitgesteld totdat bespreking in het multidisciplinaire overleg 
kan plaatsvinden. 

3. De besluitvormingsprocedure is in principe gelijk maar er vindt ‘versnelling’ plaats. 
Achtereenvolgens worden deze gegroepeerde toelichtingen hierna beschreven. 
 
 
Ad.1  De besluitvormingsprocedure is gelijk en bespreking vindt altijd plaats in het multi-  

disciplinaire overleg. 
Er zijn Intensive Cares waar zeven dagen per week het multidisciplinaire overleg (MDO) 
plaatsvindt. Men bespreekt tijdens het MDO ook de patiënt die korter dan 24 uur is 
opgenomen en streeft consensus na over de beslissing. Een arts licht het als volgt toe:  

“Het komt maar heel zelden voor, dat we dat binnen 24 uur besluiten en ook dan komt 
het ter sprake in het MDO. We hebben 7 dagen per week een MDO. De 
besluitvormingsprocedure komt altijd overeen, maar de uitzonderingen zijn er 
misschien wel. We houden eigenlijk altijd aan het protocol vast. Multidisciplinaire 

                                                      
290 Respiratoir insufficiënt betekent dat de patiënt een onvoldoende goede ademhaling heeft. 
291 Gemetastaseerde maligniteiten zijn uitgezaaide kwaadaardige kankercellen. 
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beslissing, consensus, familie inlichten. Ik ken eigenlijk niet de situatie dat het 
protocol niet gevolgd wordt.” 
 

Bij doorvragen komt naar voren dat er mogelijk wel eens casuïstiek is, die zo dramatisch snel 
verloopt, dat er geen gelegenheid meer is om dit te bespreken in een MDO en “dan moet de 
intensivist handelen in samenspraak met de insturend specialist”, aldus de arts.  
 
Een multidisciplinair overleg gedurende zeven dagen per week lijkt een voorwaarde om ook 
bij snel verlopende ziekteprocessen deze gestructureerd multidisciplinair te kunnen bespreken 
en multidisciplinair consensus te kunnen bereiken. 
 
 
Ad.2  De besluitvorming wordt uitgesteld totdat bespreking in het multidisciplinaire overleg 
kan plaatsvinden. 
Een tweede groep respondenten, die vindt dat er feitelijk geen verschil is in het 
besluitvormingsproces, is de groep die bij kortdurend op de Intensive Care verblijvende 
patiënten een abstineerbeslissing uitstelt. De beslissing wordt over het weekeinde heen getild 
om te zorgen, dat anderen mee kunnen besluiten over de abstineerbeslissing en consensus te 
bereiken. Ter toelichting formuleert een artsrespondent het als volgt: 

“Abstineerbeslissingen nemen en het uitvoeren van een abstineerbeslissing doen we 
als regel niet in het weekeinde. We tillen het naar de week, zodat we met meerdere 
mensen de beslissing kunnen nemen en dan zorgvuldig uitvoeren[…].” 

Een andere arts zei dat men niet binnen 48 uur gaat nadenken over wel of niet abstineren, 
behalve wanneer het mogelijk een donorpatiënt zou kunnen betreffen. Maar ook dan duurt de 
beslissing van de neuroloog tenminste 24 uur en is men als regel wel in de gelegenheid om de 
situatie in een multidisciplinair overleg te bespreken. 
 
 
Ad.3 De besluitvormingsprocedure is in principe gelijk maar er vindt ‘versnelling’ plaats. 
‘Versnelling’ van de besluitvorming betekent dat het besluitvormingsproces sneller en 
eenvoudiger verloopt, maar dat er gestreefd blijft worden naar consensus en afstemming over 
de te nemen abstineerbeslissing. Consultatie en het zoeken naar consensus vindt eerder 
bilateraal plaats, bijvoorbeeld intercollegiaal overleg tussen de insturend specialist en de 
intensive care arts. 
Het is ondermeer als volgt toegelicht:  

“In principe komt de besluitvormingsprocedure overeen. Al is de besluitvormingslijn 
korter. Als hier iemand drie weken ligt en het allemaal niet gaat, dan gaat het meer 
over de kwaliteit van leven op langere termijn. Terwijl, als iemand hier 24 uur is dan 
gaat het meer om het probleem van dat moment.” 

Andere artsen, met een multidisciplinair overleg op de Intensive Care, zeggen dat in principe 
voor hen het besluitvormingsproces gelijk is. De basisgedachte van het consensus zoeken met 
medebehandelaars door te consulteren, blijft gehandhaafd. Bespreking vindt dan niet plaats in 
het multidisciplinair overleg, maar de abstineerbeslissing wordt niet alleen genomen. Een 
intensive care arts licht het als volgt toe: 

“De besluitvormingsprocedure komt overeen, er komen geen uitzonderingen voor 
behalve in het weekeinde is het anders, het kan betekenen dat als er op zaterdag een 
neurotrauma komt, dan is de neuroloog meer sturend en zal een nette procedure met 
een bespreking meer achterwege blijven.” 
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Conclusie: 
Vergeleken met abstineerbeslissingen bij patiënten die langer dan 24 uur op een Intensive 
Care zijn, wordt bij patiënten die korter dan 24 uur op de Intensive Care verblijven aanzienlijk 
vaker alleen tot abstineren besloten.  
 
Van de responderende intensive care artsen is 56% van mening dat het besluitvormingsproces 
over abstineren bij patiënten korter dan 24 uur op een Intensive Care opgenomen, net zo 
verloopt als bij patiënten die langduriger zijn opgenomen op een Intensive Care. Maar 
tegelijkertijd benoemen zij afwijkingen van de procedure die zich kunnen voordoen in geval 
verder behandelen ‘medisch kansloos’ is. 
 
Als er op een Intensive Care zeven dagen per week een multidisciplinaire overleg aanwezig 
is, dan is de regel dat de abstineerbeslissing bij kortdurend opgenomen patiënten daar wordt 
besproken.  
 
De toelichtingen die artsen geven over het besluitvormingsproces bij abstineren van patiënten 
die korter dan 24 uur zijn opgenomen, worden vooral ingekleurd door de medische situatie 
van de patiënten. Het ziekteproces verloopt sneller en dramatischer dan bij patiënten, die 
langer op een Intensive Care verblijven. Het concept ‘medisch zinloos’ lijkt minder van 
toepassing bij deze patiënten dan de concepten ‘medisch kansloos’ of ‘medisch 
onbehandelbaar’.  
 
 
 
4.3.3  De participatie en invloed van de verschillende hulpverleners 
 
 
4.3.3.1 Inleiding 
Uit paragraaf 4.3.1 blijkt, dat een beslissing tot abstineren bij een patiënt die langere tijd op 
een Intensive Care verblijft, zelden of nooit alleen wordt genomen. Op een overgrote 
meerderheid van de deelnemende Intensive Cares (80%) vindt het bespreken van een 
abstineerbeslissing plaats tijdens het multidisciplinaire overleg. In de volgende paragraaf 
wordt beschreven wie als regel aanwezig is bij het bespreken van een abstineerbeslissing en 
wat de invloed is van de verschillende deelnemers. De data verkregen van de intensive care 
artsrespondenten vormen het uitgangspunt. De data van artsen en operationeel leidinggevend 
verpleegkundigen verschillen nauwelijks van elkaar. Daar waar het verschil wel opvallend is, 
staat dit apart vermeld. 
 
 
4.3.3.2 De deelnemers aan de bespreking over abstineren 
Om te weten wie normaliter de deelnemers zijn aan de bespreking over een 
abstineerbeslissing, is aan alle respondenten de volgende vraag gesteld:  

“Wie neemt op uw IC als regel deel aan het bespreken van een eventueel te nemen 
abstineerbeslissing bij een patiënt die langere tijd op uw IC verblijft?”  

De onderzoeker noemde vervolgens mogelijke deelnemers waarop de respondent bevestigend 
of ontkennend kon reageren. Als laatste mogelijkheid werd gelegenheid geboden om nog niet 
genoemde deelnemers te vermelden.  
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De genoemde deelnemers aan een bespreking over een besluit tot abstineren staan hieronder 
vermeld. Tussen haakjes staat het percentage Intensive Cares waar als regel de genoemde 
hulpverlener aanwezig is bij de multidisciplinaire bespreking over abstineren: 
intensive care verpleegkundige, betrokken bij de verpleging van de patiënt (94%) 

• behandelend intensive care arts (89%), 
• insturend specialist, die verwijzer is van de patiënt naar de IC (81%), 
• arts-assistent Intensive Care (28%), 
• consultarts betrokken bij de behandeling van de patiënt (22%), 
• medisch hoofd van de IC (15%), 
• fysiotherapeut (6%), 
• consultarts niet betrokken bij de behandeling van de patiënt (0 %), 
• maatschappelijk werker (0%). 

Incidenteel zijn een pastoor, dominee of psycholoog aanwezig bij het bespreken van 
abstineren. 
 
De data afkomstig van de leidinggevende verpleegkundigen komen met bovenvermelde 
aanwezigheid overeen, uitgezonderd het maatschappelijk werk. Vier leidinggevende 
verpleegkundigen melden, dat op hun Intensive Care als regel het maatschappelijk werk ook 
bij een bespreking over abstineren aanwezig is. 
 
 
Conclusie: 
Op meer dan 80% van de deelnemende Intensive Cares zijn, de intensive care arts, de 
insturend specialist en de betrokken verpleegkundige de hulpverleners die gewoonlijk 
deelnemen aan het bespreken van een abstineerbeslissing over een patiënt die langere tijd op 
een Intensive Care verblijft. 
 
 
 
4.3.3.3 Invloed van de verschillende hulpverleners  
De frequentie van aanwezigheid van een hulpverlener hoeft geen direct verband te houden 
met de invloed op de abstineerbeslissing. Wie van de betrokken hulpverleners heeft, hoe vaak 
en in welke mate, invloed op het besluit tot abstineren? Om inzicht te krijgen wie 
daadwerkelijk invloed heeft op wel of niet abstineren, is aan respondenten gevraagd: 

“Van wie is als regel instemming vereist met een beslissing tot abstineren bij een 
patiënt die langer dan 24 uur op uw IC verblijft? Instemming gebruikt in de betekenis 
van: het zich niet verzetten tegen.” 

Hierna gaat het eerst kort over hoe vaak van de aanwezige hulpverleners instemming is 
vereist bij een abstineerbesluit. Daarna komt een meer uitvoerige bespreking van de gevolgen 
van het eventueel niet instemmen met een abstineerbesluit aan de orde, gaat het abstineren 
dan wel of niet door? 
 
 
 
 
Hoe vaak invloed op de beslissing tot abstineren? 
De frequentie waarin volgens de geïnterviewde artsen van een bepaalde hulpverlener 
instemming is vereist bij een beslissing tot abstineren, staat in tabel 5. Bij het analyseren van 
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deze data is het aantal keren dat ‘altijd’, ‘vaak’ of ‘regelmatig’ is gescoord, beschouwd als 
zijnde dat een hulpverlener ‘als regel’ instemming moet geven. 
 

“Van wie is als regel instemming vereist 
 met een beslissing tot abstineren bij een patiënt  
die langer dan 24 uur op uw IC verblijft? 

 
tabel 5. 
 
 
 altijd vaak regelmatig zelden nooit niet van 

toepassing 
medisch Hoofd 29% 6% 8% 3% 50% 6%. 
behandelend intensive care arts 86% 3% 3% 0 8% 0 
arts-assistent Intensive Care 14% 8% 3% 11% 50% 14% 
insturend specialist 56% 14% 6% 8% 17% 0 
consultarts  
betrokken bij de behandeling 

31% 17% 14% 25% 14% 0 

second opinion* 6% 3% 6% 39% 47% 0 
verpleegkundige* 56% 6% 6% 3% 31% 0 
maatschappelijk werk 0 0 0 14% 86% 0 
fysiotherapeut 0 0 0 0 100% 0 
n =36 
*zie voor toelichting onder de beschreven onderwerpen hierna 
NB : percentages vanwege de leesbaarheid afgerond. 

 
In aflopende volgorde zijn de percentages van hulpverleners die ‘als regel’ hun instemming 
moeten geven bij een abstineerbeslissing als volgt: 

• de behandelend intensive care artsen op 92% van de Intensive Cares,  
• insturend specialisten op 76% van de Intensive Cares, 
• verpleegkundigen op 67% van de Intensive Cares, 
• consultartsen betrokken bij de behandeling van een patiënt op 62% van de Intensive 

Cares, 
• medisch hoofden op 42% van de Intensive Cares, 
• ‘second opinion’ op 14% van de Intensive Cares . 

Bij analyse van de kwalitatieve data blijkt echter dat deze frequenties niet altijd de invloed 
van de betrokken hulpverleners goed weergeven. Vooral bij de verpleging, het medisch hoofd 
en bij een ‘second opinon’ moet de kwantitatieve score uit de tabel gecorrigeerd worden op 
basis van de hieronder gegeven toelichtingen. Per hulpverlener wordt in de volgende 
paragraaf kwalitatief weergegeven wat de toelichtingen van de respondenten inhouden en in 
welke mate hun invloed daadwerkelijk aanwezig is. 
 
 
Hoeveel invloed op de abstineerbeslissing? 
Wie van de deelnemers heeft invloed op wel of niet abstineren? Niet het aantal keren staat 
hierbij centraal, maar vooral de mate van invloed van de verschillende hulpverleners en welke 
gevolgen dat wel of niet heeft op het abstineerbesluit.  
 
Behandelend intensive care arts 
Slechts drie van de 36 respondenten (8.4%) geven aan dat de intensive care arts zelden of 
nooit hoeft in te instemmen met een beslissing tot abstineren. Het betreft hier Intensive Cares 
met een ‘open format’ waar eigen intensive care artsen aanwezig zijn, maar diensten worden 
ingevuld door organisatorisch niet aan de Intensive Care gebonden artsen. Initiërend, 
opiniërend en mede besluitvormend is de behandelend intensive care arts aanwezig bij het tot 
stand komen van een abstineerbeslissing bij een patiënt, die een langere periode op de 
Intensive Care aanwezig is. Maar instemming is niet vereist. 
 
De meeste intensive care artsen geven daarentegen aan een veel grotere rol te spelen. Een 
intensive care arts omschrijft zijn rol in dit verband als volgt: 
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“We moeten wel eens wat druk uitoefenen op anderen. Soms worden er oneigenlijke 
argumenten gebruikt. Met oneigenlijke argumenten bedoel ik, dat er onvoldoende 
kennis is bij de insturend artsen om de prognose in te schatten. Er is ook een 
begrijpelijke grote emotionele binding met de patiënt. Niet willen toegeven dat de 
situatie verloren is en tegen beter weten in willen doorgaan, dan zetten wij anderen wel 
eens wat onder druk. Waarbij wij dan zeggen: jullie verzet is niet meer reëel hier.” 

 
Conclusie: 
Op meer dan 90% van de Intensive Cares is van de behandelend intensive care arts 
instemming nodig met een besluit tot abstineren. De intensive care arts is de centrale persoon 
binnen het proces van abstineren. Hij is degene die als regel de besluitvormingsprocedure 
initieert, een belangrijke stem bij de meningsvorming heeft en bij het eventueel ontbreken van 
consensus uiteindelijk een beslissing neemt over wel of niet abstineren (zie 4.3.3.4).  
 
 
Verpleging 
 
Frequentie  
De antwoorden van artsen en verpleegkundigen verschillen aanzienlijk over de frequentie 
waarin van verpleegkundigen instemming is vereist met een beslissing tot abstineren. Artsen 
zijn veel vaker dan leidinggevend verpleegkundigen van mening dat verpleegkundigen als 
regel moeten instemmen met een abstineerbeslissing (zie tabel 6). 
 

Instemming IC-vpk bij een abstineerbeslissing 
vereist? 

 
tabel 6 
 Altijd vaak regel- 

matig 
zelden nooit 

 
totaal 

ic-artsen  20  2  2  1 11  36 
leidinggevend vpk   9  7  2  4 14  36 

 
Het is opvallend dat artsen de invloed van de verpleegkundige veel hoger scoren dan 
leidinggevend verpleegkundigen. Volgens de artsen is het zo, dat op 20 van de 36 van de 
deelnemende Intensive Cares instemming van de verpleging altijd is vereist. Volgens de 
leidinggevend verpleegkundigen doet zich dat op slechts 9 van de Intensive Cares voor. Maar 
ook bij de antwoorden ‘zelden’ of ‘nooit’ zijn opvallende verschillen. Leidinggevend 
verpleegkundigen geven deze antwoorden vaker dan artsen.  
  
 
 
De verpleging verzet zich tegen een abstineerbesluit en dan? 
Hoe zijn verschillende kwantitatieve antwoorden van arts- en verpleegkundig respondenten 
over de vereiste instemming van de verpleging te duiden? Hiervoor zijn de kwalitatieve data 
van belang bij de vraag wat er gebeurt als de verpleging niet kan instemmen met een 
abstineerbeslissing. Aan de respondenten is gevraagd: 

“Wat gebeurt er als de verpleging niet instemt met een beslissing tot abstineren en  
zich verzet tegen een dergelijke beslissing?” 

 
Een veel voorkomende spontane opmerking van arts- en verpleegkundige respondenten is, dat 
het zelden voorkomt dat de verpleging het niet eens is met een beslissing tot abstineren. In de 
praktijk komt meestal vanuit de verpleging het eerste signaal dat er twijfels zijn over het 
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‘zinvol zijn’ van de behandeling. Dit signaal is vaak de aanleiding om over abstineren te gaan 
spreken. Een intensive care arts formuleert het als volgt:  

“Niet eens zijn met een beslissing tot abstineren? Het omgekeerde komt veel vaker 
voor. Zij zijn veel eerder toe aan een besluit tot abstineren dan wij! Dat komt doordat 
zij de hele dag bij de patiënt zijn en veel contact met de familie hebben.” 

 
De toelichtingen van 33% van de artsen en de helft van de leidinggevende verpleegkundigen 
die van mening zijn dat op hun Intensive Care dat ‘zelden of nooit’ instemming is vereist van 
de verpleging, richten zich altijd op de medische verantwoordelijkheid. Het is voor hen 
zonneklaar dat het oordeel ‘medisch zinloos’ een puur medische verantwoordelijkheid van de 
arts betreft. Verzet van de verpleging zal op hun Intensive Care niet leiden tot een ander 
besluit. 
 
Van Intensive Cares waar de instemming van de verpleging wel vereist is, zijn de reacties 
veel gevarieerder. Deze reacties zijn onder te verdelen in drie groepen : 

1. De beslissing blijft onveranderd en het abstineren gaat door; 
2. De beslissing blijft onveranderd, maar het abstineren wordt kortdurend uitgesteld; 
3. Er wordt niet geabstineerd. 

Onderstaand worden deze verschillende reacties per groep weergegeven.  
 
 
Ad.1 De beslissing blijft onveranderd en het abstineren gaat door  
De artsen in deze groep (n=9) zeggen allemaal dat de verpleging als regel moet instemmen 
met een beslissing tot abstineren. Indien de verpleging zich echter verzet, dan wordt toch 
geabstineerd.  
 
Bij het wel doorgaan van de beslissing, ondanks verzet vanuit de verpleging, wordt een 
beroep gedaan op het ‘medisch zinloos’ zijn van een behandeling. Dat is de onderbouwing 
voor het niet wijzigen van de voorgenomen beslissing tot abstineren. Een artsrespondent 
formuleert het als volgt: 

“Van de verpleging is altijd instemming vereist. Het team als geheel moet instemming 
geven. We zijn gelijkwaardig en als artsen beslissen we gezamenlijk. Het is prettig als 
buiten de intensivisten, de verpleegkundigen en anderen kunnen instemmen. Maar 
noodzakelijk is het niet, het is een medische beslissing gericht op het ‘medisch 
zinloos’ handelen.” 

Wat opvalt in deze toelichting is dat van de verpleging altijd ‘instemming’ is vereist, 
tegelijkertijd krijgt de instemming de kwalificatie ‘prettig’ als het zo is. Maar eigenlijk is het 
niet echt nodig. Een tegenstrijdigheid die nogal opmerkelijk lijkt. Het lijkt, dat vooral 
acceptatie van het voorgenomen besluit van belang is. Wanneer verpleegkundigen zich 
verzetten tegen een beslissing tot abstineren, dan geeft het aan artsen ‘voorbehouden’ oordeel 
over ‘medisch zinloos’ de doorslag. 
 
Verpleegkundigen weten dat het oordeel ‘medisch zinloos’ over een behandeling niet tot hun 
domein behoort. Verpleegkundigen hebben echter hun eigen specifieke manieren om invloed 
te verwerven. 292  

                                                      
292 Zie The 1997: 40 Op basis van participerende observatie komt de auteur tot de conclusie dat de verpleging 
veel informele macht heeft. Zij beschrijft een situatie waarin een IC-verpleegkundige aan beïnvloeding doet. Hij 
vindt dat de hoofdbehandelaar een abstineerbesluit zou moeten nemen en doet als volgt: “[…]iedere dag 
meelopen tijdens de visite, stukje bij beetje een mening geven, hardop de zorgen tentoonspreiden en zo de 
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Hierover gaat het volgende citaat:  
“De verpleegkundigen zijn wel bij de bespreking. Tussendoor bij de balie, in de 
wandelgangen ontstaat er ook een soort gemeenschappelijk gevoel over wat de situatie 
van de patiënt is. Op die informele wijze is de verpleegkundige erbij betrokken en 
heeft invloed. Vaak vindt de verpleging al langer dat de situatie niet houdbaar is. Ook 
is het wel eens zo, dat de verpleegkundige er moeite mee heeft dat er geabstineerd gaat 
worden, maar dat moet je dan bespreken. Maar van IC-verpleegkundigen is 
instemming formeel niet vereist, het betreft ‘medisch zinloos’ handelen.” 

Op deze Intensive Care worden intensive care verpleegkundigen gehoord als het over 
mogelijk abstineren gaat. Instemming is uiteindelijk niet aan de orde. ‘Medisch zinloos’ 
handelen is het kernbegrip waar ook deze arts zich op beroept als het gaat om instemming. 
Artsen zoeken naar consensus, naar draagvlak of acceptatie van de beslissing en men doet dat 
ook door de verpleging te informeren over de begrensde invloed die de verpleging heeft. Een 
intensive care arts licht het als volgt toe: 

“Ik houd van een bepaalde consensus. Toen ik in dit ziekenhuis kwam werken, was er 
een soort bespreking. Dan kwam er een internist, die eigenlijk helemaal geen verstand 
van de intensive care had, en vroeg dan aan de verpleging: “Wat vinden jullie wat we 
moeten doen? Moeten we stoppen of niet?” Dan krijg je een soort verkiezing of iets 
wel of niet moet. Zo krijg je geen heldere besluitvorming. Het gaat uiteindelijk om een 
medische beslissing, waarbij ik wel wil dat verpleegkundigen begrijpen waarom zo’n 
beslissing wordt genomen. En als dat begrip niet te krijgen is, dan zou ik 
heroverwegen of voor de beslissing wel genoeg gronden zijn.”  

Een andere arts in deze groep zegt: 
“De verpleegkundigen zijn meestal de eersten die zien dat een behandeling zinloos is. 
Maar als zij zich zouden verzetten, niet kunnen instemmen, en de behandelaars vinden 
dat er sprake is van ‘medisch zinloos’ handelen dan zou het wel doorgaan. Mogelijk 
dat de verpleegkundige dan een andere patiënt moet verplegen, maar we zouden er wel 
heel serieus mee omgaan. Het is natuurlijk heel vervelend als een verpleegkundige 
daarmee opgezadeld wordt. Maar ik denk als het hele behandelteam besluit dat het 
‘medisch zinloos’ is en de verpleegkundige kan zich daar niet in vinden, dan zal het 
toch gebeuren.” 

Opmerkelijk is, dat verpleegkundigen in deze optiek geen deel uitmaken van het 
‘behandelteam’ dat een beslissing over ‘medisch zinloos’ handelen neemt.  
 
Conclusie: 
Deze negen artsrespondenten zijn van mening, dat als regel de instemming van de 
verpleegkundige vereist is. Op basis van de toelichtingen zijn zij echter feitelijk 
representanten van die Intensive Cares, waar de instemming van verpleegkundigen juist niet 
vereist is. Immers, op het moment dat verpleegkundigen niet kunnen instemmen, blijkt dat dit 
niet van invloed op de beslissing zal zijn. De instemming van intensive care verpleegkundigen 
lijkt vooral ‘vereist’ te zijn, zolang zij kunnen instemmen met de beslissing tot abstineren.  
 
 
Ad.2 De beslissing blijft onveranderd, maar het abstineren wordt kortdurend uitgesteld  
Ook deze artsen (n=4) zijn van mening dat instemming van verpleegkundigen altijd is vereist, 
maar ook hier laat de kwalitatieve onderbouwing zien dat de situatie op hun Intensive Care 
eigenlijk een variant is van de vorige groep. Immers, wanneer verpleegkundigen niet kunnen 
instemmen en zich verzetten tegen de beslissing dan blijft de beslissing staan, al wordt de 
                                                                                                                                                                      
‘beslisser’ manipulerend en sturend richting zijn eigen oplossing bewegen. ‘De kunst is om de persoon die de 
beslissingen moet nemen het gevoel te geven dat hij de oplossing zelf heeft bedacht,’ vertrouwde hij me toe.’’ 
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uitvoering uitgesteld. De reden dat de beslissing soms wordt uitgesteld, formuleert een arts in 
zijn antwoord als volgt: 

“Als een verpleegkundige zich verzet, dan zeg ik altijd: ‘Je hebt een dag de tijd om er 
aan te wennen, dan gaat het gebeuren.’ Het klinkt alsof we het dagelijks aan de hand 
hebben, dat is niet het geval maar het gebeurt wel. We houden het heel helder dat de 
beslissing ligt bij de artsen.”  

Kortom, er is geen sprake van daadwerkelijk invloed op de beslissing. Het is veel meer dat 
acceptatie van een beslissing binnen het verpleegkundig team van belang wordt geacht. Een 
arts vertelt: 

“Van verpleegkundigen is altijd instemming vereist. Waar het op neer komt is, dat je 
je uiterste best zult doen om consensus te bereiken. We zoeken naar acceptatie, als het 
echt niet lukt en iemand verzet zich dan kan het voorkomen dat het toch gebeurt! Soms 
stellen we het even uit. Maar als de intensivisten de overtuiging hebben dat het zinloos 
is, dan stoppen we.” 

 
Conclusie: 
Ook bij deze groep artsen zijn de kwalitatieve antwoorden in tegenspraak met de 
kwantitatieve antwoorden. Bij daadwerkelijk verzet van verpleegkundigen wordt om redenen 
van tactische aard (acceptatie) de uitvoering kortdurend uitgesteld. Invloed op de feitelijke 
beslissing is echter niet aanwezig. 
 
 
Ad.3 Er wordt niet geabstineerd  
Alle artsrespondenten uit deze groep (n=11) benadrukken dat consensus nodig is met het hele 
team: artsen, verpleging en mogelijk andere betrokkenen. Zonder die consensus wordt er geen 
beslissing tot abstineren genomen. Bij alle respondenten is doorgevraagd naar wat er zou 
gebeuren indien ook op een later tijdstip geen consensus zou ontstaan. Alle respondenten van 
deze groep nemen ook dan geen beslissing tot abstineren. Hun antwoorden luiden 
bijvoorbeeld:  

“We zoeken naar consensus. Als er iemand van de directe hulpverleners niet kan 
instemmen, dan gaat het niet door. Geldt ook voor de verpleging.” 

Een andere intensive care arts vertelt hoe hij reageert als onenigheid zich op zijn Intensive 
Care voordoet: 

“De ic-verpleegkundigen zijn er altijd bij betrokken. Zij kaarten het meestal als 
eersten aan. Men vindt toch, dat wij bijna altijd langer doorgaan dan zinnig is. Soms is 
het ook absoluut waar! Om die reden is er bijna altijd instemming. Als de verpleging 
en artsen het absoluut niet met elkaar eens zijn, dan gaat de beslissing niet door. Dan 
moeten we heel goed naar elkaars argumenten luisteren! Meestal is het zo, dat de één 
of de ander iets over het hoofd ziet. Iemand van de betrokkenen heeft het niet scherp in 
beeld en dan nemen we daar de tijd voor. De situatie is vaak zo, dat als we een dag of 
twee dagen langer er naar kijken en dan met elkaar spreken, dat dan de conflicten 
meestal uit de lucht zijn.”  

Belangrijk argument om beslist consensus te willen hebben, is dat men vindt dat niemand van 
de betrokken hulpverleners met een ‘vervelend’ gevoel achter mag blijven. Men zoekt en 
onderzoekt wederzijdse argumenten. Men wil consensus vinden om te bevorderen dat elke 
hulpverlener het overlijden van de patiënt in de juiste context ziet en kan aanvaarden. 
 
 
Conclusie:  
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Volgens de artsrespondenten is op 11 Intensive Cares (30%) bij een abstineerbeslissing altijd 
instemming van de verpleging vereist. Als de verpleging zich verzet tegen de beslissing tot 
abstineren, dan gaat de beslissing niet door, totdat wel consensus is bereikt. Volgens de 
leidinggevend verpleegkundigen is dat op 9 (25%) van de deelnemende Intensive Cares het 
geval. Op deze Intensive Cares participeren verpleegkundigen als gelijkwaardige deelnemers 
in de bespreking over een te nemen abstineerbesluit op basis van consensus.  
 
 
Samenvatting instemming verpleging  
Uit de kwantitatieve data blijkt, dat de antwoorden van de artsrespondenten en de 
leidinggevend verpleegkundigen opmerkelijk van elkaar verschillen. Volgens de artsen is op 
20 Intensive Cares (55%) altijd de instemming van de verpleegkundigen met een 
abstineerbeslissing vereist, terwijl dit volgens de leidinggevend verpleegkundigen op 9 
Intensive Cares het geval is. Analyse van de kwalitatieve data toont aan dat de werkelijke 
verschillen veel kleiner zijn. Bij het niet kunnen instemmen met een beslissing tot abstineren 
door de verpleegkundige blijkt dat volgens de artsen uiteindelijk op 11 (30%) van de 
deelnemende Intensive Cares de beslissing niet doorgaat, wegens het ontbreken van 
consensus.  
 
 
Insturend specialist  
Op 20 van de 36 van de deelnemende Intensive Cares is altijd instemming vereist van de 
insturend specialist met de beslissing tot abstineren. Op negen van de Intensive Cares hoeft de 
insturend specialist zelden of nooit in te stemmen met een abstineerbeslissing bij een patiënt 
die langere tijd op de Intensive Care verblijft. Het betreft in dit geval Intensive Cares met een 
‘closed format’ organisatie model (zie tabel 7) . 

 

Hoe vaak is van de insturend specialist als regel instemming vereist 
bij een abstineerbeslissing? 

Tabel:7 

altijd vaak regelmatig zelden nooit totaal 
open format  9   1 0 0 0 10  
closed format 11  4  2  3  6  26  

 

Op Intensive Cares met een ‘open format’ komt besluitvorming over abstineren zonder 
instemming van de insturend specialist niet voor. Een leidinggevend verpleegkundige van een 
Intensive Care met een ‘open format’ illustreert dit als volgt: 

“Ik ben eigenlijk ontevreden over de invloed van de insturend specialist. Ontevreden 
ben ik soms over de inhoudelijkheid van de beslissing. Over de procedure ben ik wel 
tevreden, die is op zich helder. In de beslissingensfeer worden er besluiten genomen 
die ik, laat ik het zo zeggen, betreur. Het is niet het beste besluit voor de patiënt. Ik 
bedoel als een insturend specialist een abstineerbeslissing tegenhoudt, terwijl de rest 
van de aanwezige specialisten allemaal van mening zijn dat een abstineerbesluit het 
beste voor de patiënt is! Ik zie dan, dat het vakinhoudelijk medisch-technisch denken 
van de insturend specialist de doorslag geeft en minder het welzijn van de patiënt. Dat 
heeft voor mij zo nu en dan een wrange bijsmaak. Het is meer de vaktechnische twijfel 
van de insturend specialist waarmee hij iets tegenhoudt, dan dat hij keiharde 
argumenten geeft dat het beter is voor de patiënt. Ik heb het idee dat de patiënt dan 
onnodig lang lijdt. Dat gevoel van ‘steeds nog even een dagje aanzien’, terwijl andere 
specialisten (intensivisten) wel de mening hebben dat het zinloos is om verder te 
gaan.” 
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De insturend specialist staat meer op afstand en komt incidenteel op de Intensive Care. De 
insturend specialist kijkt ook naar de situatie van de patiënt vanuit een andere positie en 
vakmatige betrokkenheid dan de artsen en verpleging van de Intensive Care. Een intensivist 
formuleert het vanuit zijn positie als volgt:  

“Als je met veel mensen moet besluiten en heel tegenstrijdige visies op abstineren 
moet verenigen, dan komt het belang van de patiënt en de zorgvuldigheid van 
besluitvorming ook in het geding. Een thorax-chirurg denkt vanuit de gedachte dat zijn 
operatie is gelukt en dus de patiënt kan beter worden. Terwijl de intensivist de MOF293 
bij de patiënt ziet en weet dat de patiënt niet meer beter wordt. Wat is dan wijs?” 

Een respondent van een Intensive Care met een ‘closed format’ vertelt hoe het overleg met de 
insturend specialist soms verloopt en wat de invloed van de insturend specialist op deze 
Intensive Care is bij de beslissing tot abstineren:  

“Als de insturend specialist zijn instemming niet kan geven, dan hebben we een dag 
later daar een vervolggesprek over. Wij zetten als intensivisten die insturend specialist 
dan wel wat onder druk. Het is zo, dat als wij vinden dat het niet meer zinnig is om 
door te gaan omdat het verlengen van het sterven is, en de familie kan zich daar in 
vinden, dat we dan de chirurg daarmee confronteren. Hem ook soms meenemen naar 
een gesprek met de familie en meestal komen we wel tot een vergelijk. Er moet wel 
eens aan getrokken worden, maar we komen er wel uit. Soms wel later dan we willen. 
Maar ik sta er wel achter om consensus te krijgen.”  

Op de meeste Intensive Cares gaat men uit van consensus met de insturende specialist bij een 
abstineerbeslissing. Als consensus ontbreekt, gaat de beslissing op driekwart van de betrokken 
Intensive Cares niet door. Een intensive care arts merkt daarover op: 

“Als een chirurg er voor gaat liggen, neem ik geen beslissing. Wij moeten later nog 
verder met elkaar en draagvlak is noodzakelijk.” 

 
Conclusie: 
De insturende specialist heeft meer dan incidenteel een andere kijk op de situatie van de 
intensive care patiënt en wil dan dat er langer doorbehandeld wordt. Mede om redenen van 
collegialiteit, draagvlak behouden en het continueren van goede samenwerkingsverbanden, is 
als regel op driekwart van de Intensive Cares de instemming van de insturend specialist 
vereist bij een abstineerbeslissing. Op Intensive Cares met een ‘open format’ is de 
instemming van de insturende specialist bijna altijd vereist, maar op Intensive Cares met een 
‘closed format’ wordt op negen van de 26 Intensive Cares met een ‘closed format’, het zelden 
of nooit nodig gevonden dat van een insturend specialist instemming wordt verkregen. 
 
 
Consultarts betrokken bij de behandeling van de patiënt 
Op bijna tweederde van de Intensive Cares is volgens de respondenten als regel instemming 
vereist van de consultarts met een beslissing tot abstineren. Dit hangt mede af van de mate 
waarin de consultarts betrokken is bij de behandeling van de patiënt. Een intensive care arts 
formuleert het als volgt:  

“Het hangt af van de mate waarin deze consultarts erbij betrokken is. Bijvoorbeeld, we 
hadden onlangs een man met een oude buikoperatie. Na een hartoperatie barst de buik 
open en uiteindelijk vormt niet de hartoperatie de oorzaak van de slechte situatie van 
de patiënt maar de inoperabele buik en de algemeen chirurg zegt dan: ‘ik kan er 
helemaal niets meer mee’. Dan wordt op dat moment de invloed van deze consultarts 
belangrijk.” 

                                                      
293 Multi Organ Failure: meerdere organen werken niet goed, dit is een levensbedreigende situatie. 
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Uit de interviews blijkt dat consultartsen die worden betrokken bij een beslissing tot 
abstineren een relatief belangrijke stem hebben in het besluitvormingsproces.  
 
 
Medisch hoofd Intensive Care 
Van de 15 artsen die van mening zijn dat op hun Intensive Care het medisch hoofd als regel 
moet instemmen met een abstineerbeslissing, zeggen 10 artsen dat het medisch hoofd dit 
eigenlijk doet als behandelend arts uit hoofde van zijn organisatorische functie. Een 
geïnterviewde arts formuleert het als volgt: 

“De stem van het medische hoofd is niet belangrijker dan een collega; hij heeft als 
medisch hoofd een organisatorische functie. Alle intensivisten zijn gelijkwaardig en 
het medische hoofd heeft niet meer invloed bij zulke beslissingen.”  

Deze tien antwoorden zijn dus op basis van de gegeven toelichtingen onder te brengen bij de 
categorie ‘geen invloed’ van het medische hoofd. 
 
Op vijf Intensive Cares wordt het medische hoofd, ook als niet directe behandelaar, wel 
betrokken bij een beslissing tot abstineren. Men formuleert dat als volgt: “Instemming is niet 
vereist, maar ik ben er wel voor dat men het met elkaar eens is.” Een ander vertelt het als 
volgt: “Het medische hoofd zou zich er niet tegen moeten verzetten.”  
 
Conclusie: 
Een medisch hoofd van een Intensive Care hoeft als regel geen instemming te geven bij een 
beslissing tot abstineren, tenzij hij behandelend intensive care arts is van de patiënt.  
 
 
Arts-assistent  
Op driekwart van de deelnemende Intensive Cares is van de art-assistent zelden of nooit 
instemming vereist met een beslissing tot abstineren. Een respondent formuleert het als volgt: 

“Ze praten er over mee, hebben een idee erover. Als een assistent zodanige 
argumenten heeft, die ons doen twijfelen, dan gaan we nog een straatje om. In het 
algemeen hebben zij geen invloed.” 

Op 25% van de deelnemende Intensive Cares is instemming met de beslissing tot abstineren 
wel vereist. Dat zijn die Intensive Cares waar men consensus met het hele team van 
hulpverleners wil bereiken. 
 
 
‘Second opinion’ 
De mening vragen van een arts die niet betrokken is bij de behandeling van de patiënt, als 
‘second opinion’ is een bijzonderheid, want op 31 Intensive Cares (86%) komt het zelden of 
nooit voor. Voor de overige vijf Intensive Cares geldt dat trouwens ook, zoals blijkt uit de 
toelichtingen van de respondenten. Ook op deze Intensive Cares komt het vragen om een 
‘second opinion’ slechts incidenteel voor. Indien een ‘second opinion’ wel wordt gevraagd, 
dan heeft deze arts van de ‘second opinion’ veel invloed en is zijn instemming vereist om een 
abstineerbesluit te nemen.  
 
Waarom komt een ‘second opinion’ op Intensive Cares weinig voor? De reden daarvoor lijkt 
te liggen in het gemeenschappelijk nemen van een beslissing tot abstineren op basis van 
consensus. Een geïnterviewde arts licht het als volgt toe:  

“We vragen eigenlijk nooit een ‘second opinion’, we nemen als team een besluit en 
een enkele keer als we twijfelen dan vragen we een ‘second opinion’.”  
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Het vragen om een ‘second opinion’ gebeurt ook, als het draagvlak binnen het eigen team niet 
groot genoeg is. Een arts formuleert het als volgt: “Als het draagvlak bij de overige 
behandelaars ontbreekt omdat er verschillen van mening zijn, dan vragen we wel eens een 
‘second opinion’.” Ook als er verschillen van inzicht zijn tussen de behandelaars en de familie 
van de patiënt kan het vragen om een ‘second opinion’ zin hebben. Een artsrespondent merkt 
daarover op: 

“Bij een verschil van mening over wel of niet abstineren tussen het team en de familie, 
wordt tot in het extreme geprobeerd om de familie te overtuigen van de inzichten van 
het team. In sommige situaties is op onze instigatie het initiatief genomen om een 
‘second opinion’ te verkrijgen van het Universitaire Ziekenhuis en dat werkt erg goed. 
Het vergroot de acceptatie van een beslissing. Als behandelteam volgen wij altijd een 
‘second opinion’.” 

In een redelijk groot ziekenhuis kan een deskundige arts gevonden worden, die niet betrokken 
is bij de behandeling van de patiënt en toch deskundig is op het terrein van de intensive care 
geneeskunde. Een arts zegt daarover:  

“Bij onenigheid met familie of vertegenwoordigers van de familie dan kan je een 
‘second opinion’ vragen, maar meestal is het dan al een ‘third opinion’ want binnen 
het ziekenhuis zijn er natuurlijk al meerdere mensen bij betrokken geweest. Soms op 
initiatief van de familie en soms op initiatief van ons hebben we wel eens iemand van 
buiten ons ziekenhuis erbij gehaald. Die arts mag dan een soort ‘Salomonsoordeel’ 
uitspreken.”  

 
De conclusie mag zijn dat op Intensive Cares bij abstineerbeslissingen weinig gebruik wordt 
gemaakt van een ‘second opinion’. Als het voorkomt, dan heeft de arts die de ‘second 
opinion’ geeft veel invloed. Het vragen van een ‘second opinion’ gebeurt bij twijfel of 
onenigheid binnen het behandelteam en bij verschil van mening over abstineren met de  
vertegenwoordiger/familie294van de patiënt. De ‘second opinion’ arts heeft dan duidelijk een 
functie als conflictoplosser vanwege de neutrale positie van deze arts ten opzichte van de 
situatie van de patiënt, familie en behandelteam. 
 
 
 
4.3.3.4 Geen consensus, wie beslist? 
Zoals gezien (paragraaf 4.3.2) is het op bijna alle Intensive Cares de gewoonte, dat de 
behandelaar een abstineerbeslissing bij een patiënt die langere tijd op de Intensive Care 
verblijft, niet alleen neemt. Hij overlegt daarover met meerdere hulpverleners. De 
hulpverleners die bij de bespreking over abstineren het vaakst op Intensive Cares aanwezig 
zijn en ook in belangrijke mate invloed hebben op deze beslissing, zijn: de behandelend 
intensive care arts, de insturende specialist en de consultarts (betrokken bij de behandeling 
van de patiënt) en de verpleging. Om inzicht te krijgen in welke mate behandelaars consensus 
nastreven en wie er uiteindelijk een beslissing neemt bij het ontbreken van consensus, is de 
respondenten gevraagd wat er bij het ontbreken van consensus gebeurt. 
 
Eerst wordt in deze paragraaf kort weergegeven wie bij het ontbreken van consensus de 
uiteindelijke beslisser is. Kwalitatieve data onderbouwen daarna wat men uiteindelijk 
hieronder verstaat. 
 
Wie beslist?  
                                                      
294 Verderop in deze dissertatie zal blijken dat de vertegenwoordiger meestal een familielid is. Tevens dat voor 
de behandelaar(s) de ‘gehele familie’ vaak als de vertegenwoordiging van de patiënt wordt gezien. 
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Volgens alle respondenten is er bijna altijd consensus en dat is ook wat men nastreeft. 
Doorvragen over wat er gebeurt indien er toch geen consensus is en wie er dan beslist, levert 
de onderstaande gegevens op. Bij het ontbreken van consensus beslist op driekwart van de 
Intensive Cares de behandelend intensive care arts over wel of niet abstineren (zie tabel 8).  
Uit de toelichtingen komt naar voren dat het nemen van de beslissing tot wel/niet abstineren 
soms alleen het formuleren is van de constatering dat men niet abstineert vanwege het 
ontbreken van consensus. De behandelend intensive care arts heeft dan meer een 
voorzittersrol die de stand van zaken formuleert dan de rol van beslisser. Dit speelt op de 
Intensive Cares die consensus nastreven met alle betrokken hulpverleners of sommige 
hulpverleners. 
 
 

Tabel: 8 

P:0.002 
Stel: er is geen consensus over een te nemen 
abstineerbeslissing. Wie beslist er dan over wel 
of niet abstineren? 

organisatievorm 

Intensive Care 

medisch hoofd 

Intensive Care 

behandelend 

IC-arts 

insturend  

Specialist 

totaal 

‘open format’ 0 6 4 10 

‘closed format’ 5 21 0 26 

totaal 5 27 4 36 

   

Op 20% van de Intensive Cares met een ‘closed format’ is het medisch hoofd van de Intensive 
Care  uiteindelijk degene die als ‘conflictoplosser’ functioneert door wel of niet te besluiten 
tot abstineren.  
 
Altijd consensus? 
Hoever gaat het verwerven van consensus en wat gebeurt er als er geen consensus is? Wat is 
het effect als een voor de besluitvorming relevante behandelaar zich verzet tegen de beslissing 
tot abstineren? Een intensive care arts formuleert het als volgt: 

“Zolang er uiteenlopende meningen zijn, is onze policy meer tijd nemen met het 
behandelteam. De ervaring leert, dat de tijd leidt tot oplossingen, overeenstemming of 
tot acceptatie. Instemming in de door u gehanteerde betekenis moet je eigenlijk altijd 
hebben. Als je het stadium van instemming/acceptatie niet bereikt, dan kan je achteraf 
nog een heleboel problemen krijgen in de betekenis van: ‘moest dat nou? Hadden we 
niet zo of zo, moest dat zo snel?” 

 
Consensus vinden kan tijdrovend zijn en tegelijkertijd onder tijdsdruk staan. Dat consensus 
zoeken niet altijd betekent dat het ook lukt, maakt de volgende weergave van een 
artsrespondent duidelijk: 

“Geen consensus betekent: niet doen! We hebben het recentelijk gehad, dat we het niet 
met elkaar eens waren. We zoeken naar consensus en proberen dat te bereiken voordat 
we door de werkelijkheid zijn ingehaald. Ik zou me erg schamen als de patiënt onder 
maximale therapie overlijdt, terwijl we niet uit de bespreking zijn en het dus nog niet 
met elkaar eens. Dat gebeurt gelukkig bijna nooit.” 

Een andere intensivist beschrijft een bijna gelijksoortige situatie en de manier hoe daar op zijn 
Intensive Care mee om wordt gegaan: 

“Als er geen consensus is dan gaat het niet door. Heel vaak is bij ons de insturende 
specialist degene die niet kan instemmen. We gaan dan door met overleggen. Ook als 
we na enige keren overleg nog geen consensus hebben met de insturende specialist. 
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Dan is het onze taak om hem erop te wijzen dat de behandeling meer palliatief moet 
zijn. Als hij niet kan instemmen dan gaat de patiënt ‘gewoon’ dood aan de 
onderliggende ziekte die voortschrijdt.” 

 
Consensus zoekt de intensive care arts vooral met de insturende specialist en de consultartsen 
die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt. Ook uit de kwalitatieve data blijkt, dat 
op iets meer dan de helft (55%) van de deelnemende Intensive Cares een abstineerbesluit 
alleen wordt genomen indien de insturende specialist volledig kan instemmen met een 
dergelijk besluit.  
 
 
Geen consensus en dan? 
Op de overige Intensive Cares is het minder eenduidig, dat er niet geabstineerd wordt bij het 
ontbreken van consensus. Ook op deze Intensive Cares is men van mening dat consensus met 
alle betrokken artsen wenselijk is. Bij het ontbreken van consensus is het niet uitgesloten dat 
bij gebrek daaraan toch een abstineerbeslissing wordt genomen. Men zoekt naar consensus, 
totdat duidelijk is geworden dat het niet gaat lukken. Lukt het niet om consensus te bereiken, 
dan neemt de hoofdbehandelaar (intensive care arts wordt hier bedoeld) een beslissing over 
wel of niet abstineren. Een intensivist zegt:  

“Uiteindelijk neemt de intensivist wel de beslissing, maar alleen bij een patstelling. 
Maar meestal is de natuur zo mild, dat de patiënt overlijdt zonder dat de beslissing is 
genomen.” 

In tegenstelling tot een eerder aangehaalde respondent, ziet deze respondent het positief 
wanneer de natuur voorkomt dat er een beslissing moet worden genomen ondanks het 
ontbreken van consensus.  
 
Conclusie: 
Het is gangbaar op Intensive Cares in Nederland dat men consensus nastreeft met 
medebehandelaars als een abstineerbeslissing wordt overwogen. Op ongeveer de helft van de 
Intensive Cares vindt abstineren alleen plaats indien deze consensus er ook daadwerkelijke is 
met de medebehandelaars. Op driekwart van de Intensive Cares heeft de behandelend 
intensivist de eindverantwoordelijkheid voor de beslissing, ook al houdt dit soms alleen in dat 
hij vaststelt om de beslissing uit te stellen vanwege het ontbreken van consensus. 
 
 
 
4.3.4 Samenvatting 
 
Frequentie abstineren 
Op de Nederlandse Intensive Cares voor volwassenen is de schatting dat men jaarlijks bij 
minimaal 6500 patiënten besluit tot abstineren waarop het overlijden van de patiënt volgt.  
Het geschatte gemiddelde percentage abstineerbeslissingen (51,5 %) van alle sterfte op de 
deelnemende Intensive Cares is relatief laag in vergelijking tot bij prospectief onderzoek 
gevonden percentages in Europa en de Verenigde Staten. De gevonden (grote) verschillen in 
frequentie van abstineren tussen Intensive Cares onderling zijn niet afwijkend van datgene 
wat in de literatuur wordt beschreven. 
 
 
 
Organisatie besluitvorming 
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Een beslissing tot abstineren bij een patiënt die langer dan 24 uur op een Intensive Care 
verblijft, wordt zelden of nooit door een behandelaar alleen genomen. De wijze waarop men 
het overleg organiseert kent twee hoofdvormen: 

1. Vaak (op 80% van de deelnemende Intensive Cares) wordt tijdens een multi- 
disciplinair overleg gesproken over een abstineerbesluit. Opvallend is, dat op slechts 
een klein deel (14%) van de deelnemende Intensive Cares men zeven dagen per week 
een multidisciplinair overleg organiseert. In het weekeinde en feestdagen ontbreekt 
veelal de mogelijkheid om gebruik te maken van een gestructureerd multidisciplinair 
overleg. 

2. Op 20% van de deelnemende Intensive Cares wordt een eventueel besluit tot 
abstineren  informeel besproken. Het bespreken gebeurt intercollegiaal met artsen 
onderling en is minder transparant dan het bespreken in een multidisciplinair overleg. 

Doel van beide bespreekvormen is om de subjectieve mening van de behandelaar over wel of 
niet abstineren te toetsen aan anderen en daardoor intersubjectiviteit (‘objectiviteit’) te 
bereiken en tevens om draagvlak te verwerven voor een beslissing tot abstineren. 
 
Bij patiënten die korter dan 24 uur op een Intensive Care zijn opgenomen, verloopt het 
besluitvormingsproces over abstineren bij 56% van de deelnemende Intensive Cares op 
dezelfde wijze als bij patiënten die langduriger zijn opgenomen. Maar soms is een andere 
besluitvormingsprocedure onvermijdelijk. Vergeleken met abstineerbeslissingen bij patiënten 
die lang op een Intensive Care zijn, besluiten artsen vaker alleen tot abstineren bij patiënten 
die kortdurend op de Intensive Care verblijven. Het bespreken van wel of niet abstineren 
gebeurt dan niet in een groep, maar vooral met een eventuele medebehandelaar of insturend 
specialist. Vooral bij patiënten die korter dan 24 uur op een Intensive Care zijn opgenomen, 
kan de pathologie de behandelaars dwingen tot een andere besluitvormingsprocedure. Het 
ziekteproces verloopt vaak sneller en dramatischer dan bij patiënten, die langer op een 
Intensive Care verblijven. Het concept ‘medisch zinloos’ is minder van toepassing bij deze 
patiëntencategorie; liever spreekt men van ‘medisch kansloos’ of ‘medisch onbehandelbaar’.  
 
 
Consensus en invloed hulpverleners  
Het is gangbaar op Intensive Cares om consensus met medebehandelaars (in de betekenis van 
‘zich niet verzetten tegen’) te willen bereiken over een te nemen abstineerbeslissing bij een 
patiënt die langer dan 24 uur op een Intensive Care verblijft.  
 
Op 55% van de Intensive Cares is altijd de instemming van de insturende specialist vereist bij 
een beslissing tot abstineren, dit mede om redenen van collegialiteit, draagvlak behouden en 
het continueren van goede samenwerkingsverbanden. Dat leidt inhoudelijk niet altijd tot de 
beslissing die het lijden van de patiënt begrenst en samenvalt met de mening van de 
professionals op de Intensive Care. Op een kwart van de Intensive Cares is zelden of nooit de 
instemming van de insturende specialist vereist. 
 
Op 30% van de deelnemende Intensive Cares omvat ‘consensus bereiken’ ook de verpleging 
c.q. de verpleegkundige die de patiënt verzorgt.  
 
Op Intensive Cares wordt bij abstineerbeslissingen weinig gebruik gemaakt van een ‘second 
opinion’, maar als het gebeurt dan heeft de arts van de ‘second opinion’ veel invloed. Het 
vragen van een ‘second opinion’ gebeurt bij vakinhoudelijke onduidelijkheden, te weinig 
draagvlak binnen het behandelteam en bij verschil van mening over abstineren met de familie 
of de vertegenwoordiger van de patiënt. De ‘second opinion’ heeft dan duidelijk een functie 
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als conflictoplosser door de neutrale positie ten opzichte van de situatie van de patiënt, familie 
en behandelteam.  
 
De intensive care arts is op de meeste Intensive Cares de centrale persoon binnen het 
besluitvormingsproces over wel of niet abstineren. Hij is degene, die als regel de 
besluitvormingsprocedure initieert, een belangrijke stem heeft bij de meningsvorming en 
uiteindelijk, bij het ontbreken van consensus, een beslissing neemt over wel of niet abstineren.  
 
 
 
4.4  Invloed van de patiënt op een abstineerbeslissing 
 
 
4.4.1  Inleiding 
 
Voor het verrichten van een medische handeling is de toestemming van de patiënt vereist. 
Deze voorwaarde staat in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO).295 Dit toestemmingsrecht berust op het zelfbeschikkingsrecht van de burger. Het 
zelfbeschikkingsrecht komt als zodanig niet voor in de grondwet296, maar vindt wel een 
vertaling in het recht op onaantastbaarheid van het menselijke lichaam297, evenals in artikelen 
van het Wetboek van Strafrecht.298 Het wordt ook in het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens gewaarborgd.299 Dit alles betekent dat er geen medische ingreep kan verricht 
worden zonder de toestemming van de patiënt, behalve als er sprake is van een noodsituatie. 
 
Patiënten op Intensive Cares zijn door de ernst van de ziekte en door sedatie en/of pijnstilling 
meestal niet in staat om hun wil te verwoorden: ze zijn feitelijk wilsonbekwaam. Door 
gebruik te maken van een wilsverklaring, opgesteld op het moment dat de patiënt wel 
wilsbekwaam is, kan toch het zelfbeschikkingsrecht worden gerealiseerd. In de WGBO 
(art.7:450, lid 3 BW) is dit als volgt geregeld:  

“In het geval waarin een patiënt van zestien jaren of ouder niet in staat kan worden 
geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake, worden door de 
hulpverlener en een persoon als bedoeld in de leden art 2 of 3 van artikel 465300, de 
kennelijke opvattingen van de patiënt, geuit in schriftelijke vorm toen deze tot 
bedoelde redelijke waardering nog in staat was en inhoudende een weigering van 
toestemming als bedoeld in lid 1, opgevolgd. De hulpverlener kan hiervan afwijken 
indien hij daartoe gegronde redenen aanwezig acht.” 

 
Zoals in hoofdstuk 3.2.3 uiteengezet hebben ‘gegronde redenen’ betrekking op gefundeerde 
twijfel of de behandelweigering de daadwerkelijke wil van de patiënt verwoordt. Het medisch 
professioneel oordeel of het eigen geweten van de arts, als dit in strijd is met de wil van de 
patiënt zoals geuit in de wilsverklaring, mag niet leiden tot het aantasten van de rechten van 
de patiënt. 
                                                      
295 Art.7:450.lid 1 luidt als volgt: “Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de 
toestemming van de patiënt vereist.” 
296 Leenen 1994: 38 
297 Grondwet, Art 11: Een ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op 
onaantastbaarheid van zijn lichaam. 
298 Zie artikelen in Wetboek van Strafrecht Titel XIX,Titel XX en Titel XXI 
299 Tiende protocol bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele  vrijheden; 
Straatsburg, 25 maart 1992; hoofdstuk 1 art. 3.: ‘Recht op menselijke integriteit’ 
300 In deze artikelen worden de mogelijke wettelijke vertegenwoordigers genoemd. 
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Een andere mogelijkheid om de autonomie van de wilsonbekwame patiënt bij een 
abstineerbeslissing te respecteren is via de vertegenwoordiger van de patiënt. Ook deze 
mogelijkheid is, zoals in hoofdstuk 3 uiteengezet in de WGBO geregeld. Op Intensive Cares 
is een familielid de meest voorkomende vertegenwoordiger van de patiënt. Deze 
vertegenwoordiger kan toestemming voor een behandeling verlenen of onthouden op grond 
van de veronderstelde of uitgedrukte wil van de patiënt en in diens belang. Ook de 
vertegenwoordiger heeft juridisch gezien dus een zeer sterke rol bij abstineerbeslissingen op 
Intensive Cares. 
 
 
 
4.4.2  Hoe vaak komen schriftelijke behandelweigeringen voor en hoe vaak hebben ze 
invloed bij abstineerbeslissingen? 
 
Hoeveel schriftelijke behandelweigeringen komen er op Intensive Cares voor en hoe vaak 
leiden deze per jaar tot een beslissing om te abstineren? 
 
Hoeveel behandelweigeringen? 
Registratie van het aantal schriftelijke behandelweigeringen van patiënten vindt op Intensive 
Cares niet plaats. Daarom is gevraagd naar een schatting van het aantal keren per jaar dat een 
behandelweigering voorkomt op de Intensive Care waar men werkt. Deze schattingen staan in 
tabel 9. Op de Intensive Cares die deelnemen aan het onderzoek is het geschatte totaal aantal 
behandelweigeringen 190 bij een aantal opnames van 35756 patiënten per jaar. Omgerekend 
in percentages betekent dit, dat een half procent van de patiënten op Intensive Cares een 
wilsverklaring, inhoudende een behandelweigering, heeft.  
 

 
tabel:9 

Hoe vaak komt het naar uw inschatting 
per jaar voor dat een patiënt op uw 
Intensive Care een schriftelijke wilsverklaring 
(behandelweigering) heeft? 

behandel- 
weigeringen 
per jaar 

aantal 
Intensive Cares 

totaal aantal 
beh. weigeringen 

0 t/m 2 15 19 
3 t/m 5 10 42 
7 t/m 9 3 24 

10 t/m 30 8 105 
Totaal 36 190 

 

Artsrespondenten zeggen nogal eens dat het lastig is om het aantal behandelweigeringen per 
jaar aan te geven. Op meerdere Intensive Cares komen wilsverklaringen zo incidenteel voor 
dat er soms niet meer dan één behandelweigering per jaar is. Verbazingwekkend voor 
sommige respondenten: 

“Het is verrassend weinig, echt niet vaker dan eens per jaar. Men is in Nederland er 
best wel mee bezig, iedereen krijgt een vraag voor een donorcodicil en toch zie je het 
weinig.”  

 
Een andere arts voegt daar aan toe dat het een gemis is dat er zo weinig behandelweigeringen 
zijn: 

“Veel te weinig mensen hebben aan hun familie of op papier te kennen gegeven wat ze 
willen. Het zou beter en prettiger zijn als dat wat vaker zou gebeuren. Wij worden op 
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een acuut moment geroepen. De patiënt kan niets meer zeggen en dan komen we op 
een later tijdstip, via de familie er achter dat de patiënt de ingreep mogelijk niet gewild 
zou hebben. Dat is een gemiste kans.” 

Hoe vaak leidt een behandelweigering tot abstineren? 
Hoe vaak heeft een behandelweigering daadwerkelijk tot gevolg dat er een beslissing tot 
abstineren wordt genomen bij een patiënt die opgenomen is op de Intensive Care? Tabel 10 
geeft de schatting aan van het aantal keren dat een behandelweigering invloed heeft op een 
beslissing tot abstineren. In totaal worden volgens intensive care artsen op de 36 Intensive 
Cares per jaar in totaal slechts 35 abstineerbeslissingen genomen als gevolg van een 
behandelweigering die is opgenomen in een schriftelijke verklaring van de patiënt. 

 
 
tabel:10 

Hoe vaak wordt naar uw inschatting per jaar op uw Intensive 
Care een abstineerbesluit genomen, als gevolg van een 
behandelweigering die is opgenomen in de schriftelijke 
wilsverklaring van een wilsonbekwame IC-patiënt? 

aantal malen abstineerbesluit 
t.g.v. een schriftelijke 

behandelweigering 

aantal  
Intensive Cares 

aantal patiënten 

0 x 20 0 
1 x 5 5 
2 x 3 6 
3 x 3 9 
5 x 1 5 

10 x 1 10 
Onbekend 3 0 

 

Totaal 36 35 
 

Op de aan het onderzoek deelnemende Intensive Cares sterft jaarlijks 10.5% van het aantal 
opgenomen patiënten (zie paragraaf 4.2.1), ofwel 3754 patiënten. Bij de patiënten die op de 
Intensive Cares sterven, wordt bij 51.5% een abstineerbeslissing genomen: 1933 patiënten. 
Bij deze gestorven patiënten zijn volgens de artsen 35 abstineerbesluiten genomen als gevolg 
van de behandelweigering. Kortom, bij minder dan ongeveer 2% van de gestorven patiënten 
op Intensive Cares heeft volgens de intensive care artsen een schriftelijke behandelweigering 
een sturende invloed gehad.  
 
Samenvatting 
Registratie van het aantal wilsverklaringen op Intensive Cares is niet aanwezig. Respondenten 
schatten in dat bij ongeveer een half procent van de patiënten die op de Intensive Cares wordt 
opgenomen, een wilsverklaring aanwezig is. Volgens de opgave van de artsen is er bij minder 
dan 2% van de genomen abstineerbeslissingen sprake van een sturende invloed van de 
schriftelijke behandelweigering. 
 
 
 
4.4.3 Vinden intensive care artsen een behandelweigering bindend? 
 
Een behandelweigering is, zoals gezien, in Nederland in principe juridisch bindend voor de 
behandelaars. In deze paragraaf gaan we eerst kwantitatief na in hoeverre de meningen van de 
respondenten overeenstemmen met het geldende recht op dit punt. Vervolgens wordt 
nagegaan in hoeverre hun globale meningen gestaafd worden door het handelen op Intensive 
Cares. 
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Aan de respondenten zijn meerdere vragen en stellingen voorgelegd over de invloed van 
behandelweigeringen. Met de volgorde van de vragen is tijdens het interview rekening 
gehouden om vervuiling van antwoorden door een eerder gegeven antwoord te voorkomen. 
Meerdere vragen en stellingen waren nodig om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. 
Een belangrijke stelling richt zich op het ‘bindend’ zijn van een behandelweigering. De 
stelling, die de strekking van het geldend recht behelst, is als volgt: 

“Een intensive care arts moet een schriftelijke behandelweigering als bindend zien bij 
de medische besluitvorming.” 

Artsen en verpleegkundigen scoren verschillend op deze stelling. Leidinggevende 
verpleegkundigen scoren veel meer in de richting van ‘bindend zijn’ van de 
behandelweigering. Belangrijk is daarbij te bedenken dat leidinggevend verpleegkundigen 
geen eindverantwoordelijkheid hebben bij medische beslissingen. Bovendien: 
verpleegkundigen zijn anders opgeleid, vooral geschoold om te denken vanuit zorgbehoefte 
gebaseerd op de wens van de patiënt, terwijl artsen meer behandelingsgericht zijn opgeleid.  
 
Zoals uit tabel 11 blijkt zijn slechts drie artsen (1/12 deel) het helemaal eens met de stelling. 
Uit de kwalitatieve data komt echter naar voren dat ook de artsen, die vinden dat een 
behandelweigering als ‘bindend’ moet worden gezien, voorwaarden daaraan verbinden en 
situationeel soms toch zouden behandelen. Zoals blijkt uit tabel 11 zijn artsen ongeveer gelijk 
verdeeld in twee groepen die het in meer of mindere mate eens of oneens zijn met de stelling. 
Bijna eenderde is het beslist niet eens met de stelling, dat een schriftelijke behandelweigering 
als ‘bindend’ moet worden gezien. 
 

 

tabel:11 

 

Een intensive care arts moet een schriftelijke 
behandelweigering als bindend zien bij de medische 
besluitvorming. 

respondent 
 

helemaal 
eens 

deels mee 
eens 

deels mee 
oneens 

helemaal 
mee oneens 

totaal 

medisch hoofd 3 15 7 11 36 
leidinggevend 
verpleegkundige 

11 13 4 8 36 

Totaal 14 28 11 19 72 
 

Wat betekent het voor een arts dat een schriftelijke behandelweigering ‘bindend’ is. Om dat te 
toetsen is aan elke respondent die (aanvankelijk) vindt dat de behandelweigering ‘bindend’ is, 
het volgende gevraagd: 

“Mag ik doorvragen naar aanleiding van uw antwoord? Stel: een patiënt wordt op uw 
Intensive Care opgenomen met een voorbijgaand pulmonaal301 probleem, waarvan het 
uw inschatting is dat intubatie en enkele dagen beademing nodig zijn. Moet ik uw 
antwoord dan zo begrijpen, dat als in de behandelweigering staat: ‘ik wil niet 
geïntubeerd en beademd worden’, dat de patiënt dan door u niet wordt geïntubeerd?” 

Hiermee werd getracht om de standvastigheid van de abstracte mening te toetsen. Een aantal 
respondenten dat aanvankelijk van mening is dat de wilsverklaring ‘bindend’ is, nuanceren 
deze mening en kiezen voor een minder absoluut standpunt. Voor drie van de artsen is op hun 
Intensive Care de behandelweigering echter ook in een dergelijke situatie bindend. Zij toetsen 
dan nauwgezet de geldigheid van de schriftelijke behandelweigering. Is dat volgens hen in 
orde, dan wordt de schriftelijke behandelweigering gevolgd. Een arts vertelt het als volgt:  

“Dan zullen we kijken wat er precies in staat, dan gaan we heel formeel worden. Of de 
behandelweigering ondertekend is, het niet te lang geleden is en dat de patiënt goed bij 

                                                      
301 Een pulmonaal probleem is een probleem met de longen. 
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zinnen was toen hij het ondertekende. Als dat allemaal zo is, dan zullen we de 
behandelweigering volgen, ook als dat strijdig is met ons medisch inzicht.”  

Een andere arts vertelt dat het hem niet onbekend voorkomt, dat er een verschil is tussen het 
medisch inzicht en de schriftelijke behandelweigering, maar dat hij dan op zoek gaat naar de 
zeggingskracht van de schriftelijke behandelweigering. Hij formuleert het aldus: 

“We hebben die situatie al enige keren meegemaakt. Voor mij mag de schriftelijke 
behandelweigering niet te lang geleden gemaakt zijn. Dan nemen we ook contact op 
met de jurist en die heeft het dan over een jaar of twee. Ik denk wel dat de 
zeggingskracht toeneemt als het geformuleerd is bij de notaris en/of de huisarts. Als 
alles in orde is, dan volg ik de schriftelijke behandelweigering. Als wij het wel zinvol 
vinden en de patiënt wil niet beademd worden, dan lijkt het me niet dat ik een patiënt 
tegen zijn wil mag beademen.” 

Voor een andere arts ligt de begrenzing van zijn mening, dat hij het helemaal eens is met het 
bindend zijn van een schriftelijke behandelweigering, in het volgende: 

“Altijd de restrictie dat de situatie van patiënt niet altijd past op de situatie zoals die 
beschreven is, dat is de ‘speelruimte’ die je hebt. Maar als de patiënt heel concreet 
heeft beschreven dat hij niet gedialyseerd wil worden dan wordt hij niet gedialyseerd. 
Als we daar ons niet meer aan conformeren dan? Nee, dat moet gewoon!” 

 
De leidinggevend verpleegkundigen beargumenteren hun keuzes voor het ‘bindend zijn’ van 
een wilsverklaring voornamelijk vanuit een theoretische wenselijkheid. Tegelijkertijd weten 
zij dat het in de praktijk van de Intensive Care anders kan verlopen. Een leidinggevend 
verpleegkundige zei het als volgt:  

“Theoretisch gezien, ben ik het ermee eens dat een wilsverklaring ‘bindend’ is. Maar 
in de praktijk is het toch wenselijk om enige dagen te behandelen en dus de wil van de 
patiënt te overrulen, in het belang van de patiënt.”  

Een ander vertelt:  
“In theorie ben ik het eens dat het bindend is, maar de praktijk is veel weerbarstiger. 
Het is niet altijd goed omschreven en ik zou het zelf overigens ook niet weten. Ik zou 
veel eerder geneigd zijn om iemand als mijn vertegenwoordiger aan te wijzen. Hij/zij 
zou dan beter in staat zijn om mijn belangen te verwoorden.”  

Een derde respondent formuleert de spanning tussen de geachte wenselijkheid van het volgen 
van de behandelweigering en de werkelijkheid heel beknopt in de eerste zin van zijn 
toelichting: “Ik ben er mee eens dat je dat zou moeten volgen.” Vervolgens legt hij uit 
waarom:  

“Ik ga er vanuit dat als iemand verklaart niet beademd te willen worden, dan heeft de 
patiënt zich goed laten voorlichten. Anders komt hij niet zo concreet met die 
verklaring. Maar de wilsverklaring is voor de artsen niet altijd even eenduidig over 
wat de patiënt wil. De situatie is mogelijk net wat anders dan zij denken dat de patiënt 
heeft beschreven. Vooral als de artsen denken dat er nog kansen voor de patiënt zijn, 
dan is de wilsverklaring niet bindend”. 

 
 
Samenvatting 
De meningen van de artsen over de stelling, dat een schriftelijke behandelweigering bindend 
is, zijn gelijk verdeelt over categorieën ‘eens’ en ‘oneens’. Slechts 1/12 deel van de 
artsrespondenten acht de behandelweigering zonder meer bindend bij de medische 
besluitvorming, maar ook zij stellen wel eisen om bij een te nemen beslissing de 
behandelweigering ook daadwerkelijk bindend te kunnen laten zijn. Daar tegenover staat, dat 
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bijna eenderde van de artsen (11/36) een behandelweigering beslist niet als bindend ziet bij de 
medische besluitvorming.  
 
Bijna een derde deel (11/36) van de leidinggevende verpleegkundigen vinden beslist dat een 
behandelweigering als ‘bindend’ moet worden gezien bij de medische besluitvorming.  
 
 
 
4.4.4  Is een behandelweigering op de Intensive Cares ‘bindend’ in de praktijk? 
 
In het voorgaande deel van deze paragraaf is respondenten gevraagd of zij vinden dat een 
behandelweigering als ‘bindend’ gezien moet worden. Maar daarmee is nog weinig duidelijk 
geworden over de daadwerkelijke bindende invloed van een behandelweigering in het 
werkveld van de Intensive Cares. Immers, er kan een verschil zijn tussen de visie die 
hulpverleners hebben op het ‘bindend zijn’ van een behandelweigering en hoe daar in de 
werkelijkheid van de Intensive Cares invulling aan wordt gegeven.  
 
Aan respondenten is gevraagd wat er gebeurt als er een verschil is tussen het medische inzicht 
en de schriftelijke behandelweigering. Immers als het medische inzicht en de schriftelijk 
geuite wil van de patiënt in een zelfde lijn liggen, dan heeft de behandelweigering hooguit een 
bevestigende of ondersteunende functie. In dergelijke situatie is het lastig om de werkelijke 
invloed van een schriftelijke behandelweigering te herkennen. Herkenbaar is de invloed van 
de behandelweigering vooral als de behandelweigering conflicteert met de oorspronkelijke 
mening van de arts; de behandelaar staat dan voor de keuze wat te doen. 
 
In tegenstelling tot de meningen ten aanzien van het bindende karakter van een schriftelijke 
behandelweigering, verschillen artsen en verpleegkundigen niet van mening als het om de 
praktische werking van de behandelweigering gaat (zie tabel 12). 
 

 
tabel: 12 

Stelt u zich nu de situatie voor waarin de schriftelijke 
behandelweigering verschilt van het medisch inzicht, denkt u dat 
de schriftelijke behandelweigering wordt gevolgd? 

respondent zeker wel waarschijn- 
lijk wel 

waarschijn- 
lijk niet 

zeker niet geen  
mening
302 

totaal 

medisch hoofd 3 10 13 8 2 36 
leidinggevend 
verpleegkundige

3 7 17 8 1 36 

totaal 6 17 30 16 3 72 
 

Bij de leidinggevend verpleegkundigen valt de spanning op tussen de mate waarin zij vinden 
dat een behandelweigering bindend zou moeten zijn (tabel 11) en hoe het in de praktijk van de 
Intensive Cares toegaat.  
 
Bijna tweederde van de artsrespondenten geeft aan dat zij (waarschijnlijk) de 
behandelweigering niet zou volgen bij een verschil met het medische inzicht. Een arts vertelt 
waarom hij een schriftelijke behandelweigering niet volgt: 

“Meestal gaan de wilsverklaringen over niet comateus willen worden of niet in een 
verpleegtehuis willen geraken. Binnen de intensive care geneeskunde probeer je 

                                                      
302 De respondenten die bij deze vraag ‘geen mening’ hebben, vertellen dat zij op hun Intensive Care geen 
ervaring daarmee hebben gehad en daar zich dan ook geen mening over kunnen vormen.  
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natuurlijk altijd een idee te krijgen over wat de prognose van de patiënt zal zijn. Indien 
de prognose van de patiënt volledig herstel zal zijn, dan heeft dit soort 
wilsverklaringen geen invloed op het beleid dat wordt gevoerd.”  

Niet iedereen heeft evenveel vertrouwen in het kunnen stellen van een juiste prognose als de 
hierboven vermelde arts. In de interviews komen ook artsen naar voren, die het wel lastig 
vinden om een prognose te geven over de mate van herstel van sommige intensive care 
patiënten. Juist daarom zijn ze uiterst terughoudend om de behandelweigering te volgen. Een 
arts verwoordt het als volgt: 

“Het wel of niet volgen van de behandelweigering is sterk afhankelijk van wat het 
verschil is met het medische inzicht. Als de patiënt aangeeft dat hij niet gereanimeerd 
wil worden, dan zullen we dat volgen. Maar dat is iets anders, dan wanneer de patiënt 
aangeeft geen invalide te willen worden. Dat is heel lastig. Want een prognose 
daarover is niet te geven. Hoe concreter de wilsverklaring, hoe beter door ons te 
volgen.” 

 
De respondenten die kiezen voor het ‘niet volgen’ van de behandelweigering bij een verschil 
met het medische inzicht, hebben daarvoor verschillende redenen. Maar ook respondenten die 
‘waarschijnlijk wel’ de behandelweigering volgen, kunnen redenen hebben om dat niet te 
doen. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst kan men bij 
‘gegronde redenen’ afwijken van de behandelweigering.303 Maar wat zijn volgens deze 
respondenten de bepalende factoren bij het niet willen of kunnen volgen van een 
behandelweigering op Intensive Cares?  
 
De toelichtingen over het afwijken van de behandelweigering zijn onder te verdelen in een 
aantal hoofdgroepen: 

• Wilsverklaringen zijn vooral toepasbaar buiten de Intensive Care. 
• Wilsverklaringen zijn te vaag. 
• Het standpunt van de familie is mede bepalend. 
• De professionele autonomie van de arts is bepalend. 

 
Ad. Wilsverklaringen zijn vooral toepasbaar buiten de Intensive Care 
Sommige artsen zijn van mening dat een behandelweigering op de Intensive Care weinig 
gebruikt zal en kan worden vanwege de geringe relevantie in die situatie. Buiten de Intensive 
Care zou de toepasbaarheid veel groter zijn. Een intensive care arts licht dat als volgt toe:  

“Ik zou er wel belang bij hebben dat een patiënt een wilsverklaring heeft, dat hij niet 
op de Intensive Care wil komen […]. Daar zou veel meer mee kunnen gebeuren. Een 
patiënt die bij ons belandt en waarvan de familie komt met een papiertje dat is 
ondertekend door hem en de huisarts, waarin staat dat hij in bepaalde omstandigheden 
niet verder zou willen leven, dat is moeilijk te gebruiken […]. De invloed van een 
wilsverklaring doet zich vooral gelden voordat de patiënt is opgenomen op de 
Intensive Care. Als de patiënt op de Intensive Care is opgenomen en zelf niet zijn stem 
kan laten horen, dan is die wilsverklaring moeilijker te gebruiken.” 

Een Intensive Care is voor een enkele intensive care arts eigenlijk het verkeerde moment en 
de verkeerde plek voor een wilsverklaring:  

                                                      
303 Leenen 1994: 176 vermeldt: “De hulpverlener, - dus niet de gemachtigde of de vertegenwoordiger - kan van 
de schriftelijke verklaring afwijken indien hij daarvoor gegronde redenen aanwezig acht. Dat zou bijvoorbeeld 
het geval kunnen zijn als de weigering kennelijk was gebaseerd op gegevens die inmiddels zijn verouderd, of de 
behandeling werd geweigerd voor een onbehandelbare ziekte waarvoor inmiddels een doeltreffende therapie 
beschikbaar is gekomen.” 
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“Als je op de IC ligt, dan ben je eigenlijk al voorbij een dergelijke inschatting wat je moet 
doen met een wilsverklaring. Voordat de patiënt op de Intensive Care komt, dan heeft een 
behandelweigering wel invloed. Is de patiënt éénmaal op onze Intensive Care, dan ga ik er 
van uit dat er gecontroleerd is of er een behandelweigering is en ga ik er ook van uit dat de 
patiënt behandeld wil worden. Pas als de situatie van ‘medisch zinloos’ komt, dan raakt 
eventueel een wilsverklaring weer in zicht.” 

 
Een andere intensive care arts formuleert de wenselijkheid van het presenteren van de 
wilsverklaring voordat de patiënt op de Intensive Care komt, nog iets scherper:  

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik wilsverklaringen wel aardig vind. Maar dat als de patiënt 
éénmaal bij ons ligt, dan ben ik degene die bepaalt wat er gebeurt. Vaak is het zo van ‘ik 
wil niet gereanimeerd worden’, maar dan hadden ze die wilsverklaring al voor de deur 
moeten inleveren en niet bij mij. Zo kijken wij er een beetje tegenaan. Zo’n wilsverklaring 
is natuurlijk mooi maar een wilsverklaring moet vóór de Intensive Care al boven water 
komen.” 

 
Een intensive care arts die de wilsverklaringen ook als ‘globaal’ kwalificeerde, merkt op:  

“De wilsverklaringen geven soms wel een behandelweigering aan, maar dan moeten ze 
eigenlijk ook niet op de Intensive Care komen! […].”  

 
Kortom, een deel van de intensive care artsen lijken de behandelweigering vooral buiten de 
Intensive Care te willen houden, en als dat niet lukt dan is de invloed marginaal. 
 
 
Ad. Wilsverklaringen zijn te vaag 
Een deel van de artsrespondenten vindt de vaagheid van de wilsverklaringen belemmerend bij 
het toepassen van de wilsverklaring. Een ander deel van de respondenten herkent de vaagheid 
van de wilsverklaringen, maar zij ervaren dit niet als belemmerend.  
 
De vage formuleringen in wilsverklaringen zijn voor menig arts onvoldoende toegespitst op 
de Intensive Care en geven onvoldoende richting aan het handelen. Een arts formuleert het als 
volgt: 

“Ik kom ze nogal eens tegen, maar je kunt vaak niets met die wilsverklaring. Het komt er 
vaak op neer van ‘ik wil niet lijden’ en over echte zaken, zoals ik wil een bepaalde 
behandeling wel of niet, vind je niets terug. Je wordt met zoiets grofs opgezadeld als ‘ik 
wil niet lijden’. We laten patiënten niet lijden, en kunnen in detail hier dus verder niets 
mee.” 

Als de wilsverklaring niet specifiek vermeldt dat een patiënt een bepaalde (be)-handeling niet 
wil, dan is de toepasbaarheid geen vanzelfsprekendheid. De volgende toelichting gaat 
daarover: 

“Het grootste probleem dat we hebben met wilsverklaringen is, dat ze te vaag zijn. Het 
is vaak zo dat de behandeling soms lijkt op dat wat in de wilsverklaring is beschreven 
en door de patiënt geweigerd is, maar anders wordt toegepast en dat is moeilijk aan de 
naasten uit te leggen.” 

 
Hoe bepalend een behandelweigering is, hangt af van de interpretatie ervan, zoals blijkt uit 
het volgende citaat:  

“Als ik maar enigszins mee kan gaan dan ga ik mee met de wil van de patiënt. Als de 
patiënt aangeeft: ‘ik wil niet beademend worden’, en ik weet dat het twee, drie dagen 
zal duren dan ga ik met de patiënt mee. Maar als er bijvoorbeeld een pinda bij een 
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patiënt dwars zit, dan intubeer ik de patiënt en haal de pinda eruit. Ook als de patiënt 
benoemt in een wilsverklaring: ‘ik wil niet beademd worden’. Als hem een pinda 
dwars zit, dan ga ik hem natuurlijk wel voor die korte periode beademen. In de vage 
wilsverklaringen wordt naar mijn mening een langdurige beademing bedoeld.” 

Deze arts wil in principe recht doen aan de autonomie van de patiënt. Desalniettemin zou hij 
van de schriftelijke behandelweigering afwijken omdat naar zijn mening deze niet bedoeld 
was voor een korte beademing. 
 
Een andere arts is van mening dat de interpretatie van een behandelweigering afhankelijk is 
van de wijze waarop de individuele arts er tegen aan kijkt: 

“Meestal is de verklaring in een formulering van: ‘Indien er geen uitzicht meer is, dan 
geen verdere behandeling. ‘Geen uitzicht’ hebben wordt mede bepaald door 
omstandigheden zoals: Hoe oud is de dokter die behandelt, welk vak heeft de dokter 
een internist, een longarts of is hij een anesthesist? Is het een academicus of een 
perifeer arts?” 

 
Niet iedereen ervaart de vaagheid van wilsverklaringen als belemmerend bij het wel of niet 
beslissen over abstineren. Er zijn ook artsen die de vage formuleringen herkennen in de 
wilsverklaringen, maar daar toch enige houvast aan hebben. Een arts verwoordt dat als volgt:  

“Het is misschien dat je iets eerder ophoudt met de behandeling. Als een patiënt zegt in 
zijn wilsverklaring :’Jullie hoeven niet tot het gaatje’, dan ben je geneigd eerder op te 
houden. Dat beïnvloedt me zeker.”  

 
Er zijn respondenten die erop wijzen, dat patiënten zich in de wilsverklaring vooral richten op 
een eventuele eindsituatie en de kwaliteit van leven bij die eindsituatie. Een arts formuleert 
het als volgt: 

“Vage formuleringen komen voor… Het kan ook het verlies aan waardigheid zijn. 
Meestal zegt het iets over de autonomie wensen van de patiënt.… Het zegt mij meer 
hoe iemand in het leven wil staan en ook aan het einde van het leven wil zijn. Dat 
ervaar ik wel als ondersteunend.” 

Als de patiënt in zijn wilsverklaring heeft aangegeven niet verder behandeld te willen worden 
wanneer er geen zicht is op een goede kwaliteit van leven, dan kan de invloed van de 
behandelweigering veranderen na verloop van tijd. Een arts merkt bijvoorbeeld op:  

“Als in de wilsverklaring staat, dat bij het ontbreken van zicht op een goede kwaliteit 
van leven de patiënt dan niet verder behandeld wil worden, dan moet je toch de eerste 
dagen “vol gas” geven. Het is heel moeilijk om half te behandelen. Dus je behandelt 
volledig of je abstineert volledig en dat wordt bepaald door de kans op succes van de 
behandeling en de wens van de patiënt. Maar het geeft me wel steun bij het nemen van 
een beslissing als ik weet hoe de patiënt er over denkt.” 

 
 
Ad. Het standpunt van de familie is mede bepalend 
Het wel of niet volgen van de wilsverklaring van de patiënt wordt voor enkele respondenten 
mede beïnvloed door de stellingname van de familie. Verschilt het medische inzicht met wat 
in de wilsverklaring staat, dan gaat men te rade bij de familie. Daarbij blijkt niet, dat artsen 
altijd een duidelijk onderscheid maken tussen de familie en de vertegenwoordiger van de 
patiënt (meestal een familielid), noch tussen de familie als hulp bij de interpretatie van een 
behandelweigering en de familie als zelfstandige meebeslisser.  
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“Is er een schriftelijke wilsverklaring dan volgen we deze waarschijnlijk niet, tenzij de 
familie er erg achterstaat. Als de familie de behandelweigering ondersteunt dan is de 
power van de wilsverklaring groter.”  

Andere artsen lijken de invloed van de familie te beperken tot een bron van informatie die kan 
helpen bij een juiste interpretatie van de behandelweigering. Een arts merkt op:  

“Waarschijnlijk volg ik de behandelweigering, maar dan wel er van uitgaande dat de 
wilsverklaring conform is datgene wat de familie vertelt. Als het niet conform is met 
datgene wat de familie vertelt, dan laat ik de mening van de familie meewegen. Hoe 
concreter de wilsverklaring is hoe beter ik die kan volgen, wat de familie ook denkt.” 

 
 
Ad. De professionele autonomie van de arts is bepalend 
De professionele autonomie van de arts wordt meestal niet expliciet benoemd maar impliciet 
zeker wel. Daarover zijn enkele sprekende toelichtingen gegeven. Een arts vertelt:  

“Het altijd bindend zijn van een behandelweigering in elke situatie is lastig. Als het zo 
absoluut gesteld wordt, dan kom ik in conflict. Als de patiënt heeft vastgelegd wat hij 
wil, dan kan dat in conflict komen met wat het behandelingsteam voor ogen had. Het 
lastige is dat een patiënt in een document kan vastleggen dat hij niet geopereerd wil 
worden voor een appendicitis, daar kan je je als arts natuurlijk niet aan houden. Maar 
als de patiënt niet beademend wil worden, dan respecteer ik dat. Maar als de patiënt 
aangeeft geen niervervangende therapie te willen, dan zou ik wel een tijdelijke 
therapie geven als CVVH304. Mijn medisch inzicht heeft wel invloed over het wel of 
niet opvolgen van de wens van de patiënt in een schriftelijke wilsverklaring.”  

Het volgende citaat is nog stelliger:  
“Bindend is het nooit. Stel de patiënt wil niet dat hij gereanimeerd gaat worden. Hij 
heeft een klein probleempje dat opgelost kan worden waarbij een probleem ontstaat en 
ik moet reanimeren, dan zou ik theoretisch niet kunnen reanimeren? Dat volg ik niet! 
Dat verhoudt zich met de autonomie van de patiënt als volgt: De 
eindverantwoordelijkheid rust bij de behandelaar. Is het bij iemand met een klein 
voorbijgaand probleem, dat niet met de onderliggende ziekte te maken heeft, dan zal ik 
altijd kiezen voor het leven van de patiënt en de patiënt behandelen.”  

 
In het volgende citaat wordt de deskundigheid van de arts gebruikt om het 
zelfbeschikkingsrecht van de patiënt te begrenzen, omdat de patiënt er onvoldoende 
‘verstand’ van heeft:  

“Stel, dat iemand bij de oogarts komt en de patiënt wil niet gereanimeerd worden. De 
oogarts helpt de patiënt en de oogarts veroorzaakt door het trekken aan de oogbol en 
een vasovagale collaps, waardoor het hart niets meer doet. Moet ik dan niet 
reanimeren? Mag ik dan niet even pompen zodat het brein zuurstof krijgt? Dan 
masseer ik! In mijn ogen zegt de patiënt dan dingen, waar hij geen verstand van heeft 
en dan reanimeer ik. Ook als de patiënt een verklaring zou hebben van ‘ik wil niet 
gereanimeerd worden’, zo gaat dat.” 
 
 

 
 
Samenvatting 

                                                      
304 CVVH staat voor Continue Veneuze Veneuze Hemofiltratie: het is een vorm van nierfunctie vervangende 
therapie. Deze therapie kan tijdelijk zijn, maar ook overgaan in blijvende nierdialyse 
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De meningen van de artsrespondenten zijn gelijkelijk verdeeld als het gaat over het ‘bindend 
zijn’ van een wilsverklaring. Echter, ondanks de sterke wettige positie van de 
behandelweigering is slechts 1/12 deel van de artsrespondenten het ‘helemaal eens’ met de 
stelling dat een behandelweigering als ‘bindend’ moet worden gezien door de arts. 
 
Bij een verschil tussen het medische inzicht en de schriftelijke behandelweigering zegt ook 
datzelfde 1/12 deel zeker de behandelweigering te zullen volgen. Bijna tweederde van de 
artsen is van mening dat in die omstandigheden een behandelweigering waarschijnlijk of 
zeker niet zal worden gevolgd. 
 
Van de leidinggevend verpleegkundigen vindt tweederde deel dat een behandelweigering in 
meer of mindere mate als bindend moet worden gezien. Maar ook van hen is tweederde deel 
van mening dat in de praktijk de behandelweigering bij een verschil met het medische inzicht 
waarschijnlijk niet of zeker niet gevolgd zal worden.  
 
Als redenen voor het niet volgen van een behandelweigering worden opgevoerd, dat deze 
eigenlijk niet van toepassing zijn als men eenmaal op een Intensive Care ligt, dat 
behandelweigeringen meestal te vaag zijn om tot een eenduidige beslissing te leiden, dat de 
familie achter de beslissing van de behandelweigering moet staan, en dat de professionele 
autonomie van de arts dient te prevaleren boven wat de patiënt in een schriftelijke 
wilsverklaring heeft geschreven. 
 
 
 
4.4.5  Hoeveel invloed heeft een schriftelijke behandelweigering? 
 
Eerder hebben we in paragraaf 4.4.2 gezien dat volgens intensive care artsen een 
behandelweigering bij ongeveer 2% van de abstineerbeslissingen een sturende invloed heeft. 
In paragraaf 4.2.3 zagen we dat de behandelweigering slechts voor 1/12 deel van de 
artsrespondenten bindend is. Bindend in de betekenis, dat zij de behandelweigering ook zullen 
volgen bij een verschil tussen het medische inzicht en de schriftelijke behandelweigering. 
Maar doet de invloed van de behandelweigeringen zich wel vooral gelden bij een botsing met 
het medische inzicht of is het mogelijk zo dat behandelweigeringen op andere momenten en 
op andere wijze toch meer invloed hebben? Toen de respondenten gevraagd werd of een 
behandelweigering veel invloed heeft bij een medische beslissing betreffende het levenseinde, 
bleek dat artsen wel een grote invloed toekennen aan de behandelweigering op de 
besluitvorming. Dit wordt bevestigd door de leidinggevend verpleegkundigen.  
 
 
Hoeveel invloed? 
De respondenten is gevraagd de invloed van een zorgvuldig geformuleerde schriftelijke 
behandelweigering. De resultaten staan in tabel 13. Hieruit blijkt dat ruim 80 procent (30/36) 
van de artsen het er geheel of gedeeltelijk mee eens is, dat op hun Intensive Care een 
zorgvuldig opgestelde behandelweigering grote invloed heeft op beslissingen betreffende het 
levenseinde. Voor de leidinggevend verpleegkundigen is dat tweederde. 
 

 
tabel: 13 

Een zorgvuldig opgestelde schriftelijke 
behandelweigering heeft op uw Intensive Care een 
grote invloed op medische beslissingen betreffende 
het levenseinde. 

respondent helemaal  deels deels mee helemaal totaal 
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mee  
eens 

mee eens oneens mee oneens 

medisch hoofd 15 15 3 3 36 
leidinggevend 
verpleegkundige 

9 15 7 5 36 

totaal 24 30 10 8 72 
 

Hoe verhoudt deze bevinding zich tot de eerdere bevinding dat van de 190 
behandelweigeringen slechts 35 direct invloed hebben gehad op een beslissing tot abstineren?  
Het is mogelijk dat artsen wel veel invloed van een schriftelijke behandelweigering ervaren 
wanneer de behandelweigering niet conflicteert met het medische inzicht. Tabel 14 toont dat 
artsen in overgrote meerderheid een behandelweigering vooral als ‘aanvullend’ zien.  
 

 
tabel: 14 

Een intensive care arts moet een schriftelijke 
behandelweigering zien als aanvullende informatie bij de 
medische besluitvorming. 

respondent helemaal 
mee eens 

deels mee 
eens 

deels mee 
oneens 

helemaal 
mee oneens 

totaal 
 

medisch hoofd 23 5 5 3 36 
leidinggevend 
verpleegkundige 

19 8 5 4 36 

totaal 42 13 10 7 72 
 

Kwalitatief over ‘aanvullend zijn’ van de behandelweigering 
Een arts geeft aan waarom hij vindt dat een behandelweigering aanvullende informatie geeft:  

“Een schriftelijke wilsverklaring is leidend als die heel concreet is. Bijvoorbeeld als de 
patiënt heel concreet heeft beschreven dat hij geen bloed wil, dan krijgt hij geen bloed. 
De wilsverklaring is dan leidend. Maar als de patiënt de wilsverklaring meer in 
algemene termen heeft beschreven dan is de wilsverklaring aanvullend. Voorbeeld: ‘Ik 
wil niet in een verpleegtehuis terechtkomen’. Dat is typisch een wilsverklaring die 
aanvullende informatie geeft om te wegen hoever je met een behandeling gaat.” 

Als een schriftelijke behandelweigering gezien wordt als aanvullende informatie, dan kan het 
primaat van de medische autonomie zonder spanning gehandhaafd blijven. Een arts zei het als 
volgt:  

“Helemaal juist, aanvullend! Je hoeft niet in alle gevallen mee te gaan. Als je ziet dat 
er nog goede behandelingsmogelijkheden zijn, die de patiënt op het moment dat hij de 
wilsverklaring schreef niet kende, dan hoef je daar niet in mee te gaan.” 

 
Het zien van een behandelweigering als aanvullende informatie maakt het nemen van een 
beslissing makkelijker, zoals het volgende citaat aangeeft: 

“Helemaal mee eens, we houden er wel rekening mee. Het maakt het nemen van een 
beslissing makkelijker. Als je twijfelt of je wel helemaal tot het gaatje moet gaan en de 
patiënt heeft het aangegeven dat hij niet alles uit de kast wil, dan hou je daar rekening 
mee. Het maakt het nemen van een beslissing om te stoppen makkelijker.” 

 
Er zijn slechts drie artsen die vinden dat een behandelweigering meer zeggingskracht heeft 
dan als aanvullende informatie, zij achten een behandelweigering bindend. Een arts verwoordt 
het als volgt: 

“De wet is buitengewoon helder daarin. De patiënt beslist. Als de patiënt niet 
gereanimeerd wil worden dan wordt er niet gereanimeerd. Als chirurg ga je een patiënt 
die niet geopereerd wil worden, toch ook niet opereren? Het is niet op de achtergrond, 
maar het staat op de voorgrond!” 
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Een tweede respondent is er ook heel duidelijk over:  
“De patiënt beslist uiteindelijk wat wij doen. Al gaat het maar om een infuus prikken, 
dan heeft de patiënt het recht om dat te weigeren.” 

De derde arts vindt dat het voldoen aan de wens van de patiënt om op een juiste wijze de 
autonomie van de patiënt te respecteren lastig kan zijn, maar dat een behandelweigering toch 
meer is dan aanvullend op het medische oordeel. Deze intensive care arts formuleert het als 
volgt: 

“Het dilemma is dat je de autonomie van de patiënt wilt respecteren. Dus moet je het met 
dat velletje papier doen en dat is dus tegelijkertijd ook heel gevaarlijk. Dan moet je je 
overtuigen dat de behandelweigering zorgvuldig tot stand is gekomen. Maar als mij 
duidelijk gemaakt kan worden, dat de patiënt niet meer behandelingsbereid is, en ik ben er 
van overtuigd dat het echt zijn visie is, dan dien ik dat ook te respecteren en zal ik dat ook 
doen. Het is zeker mijn plicht. Je mag mensen niet behandelen tegen hun wil in. Dat is 
eigenlijk het enige waar het om gaat […].” 

Deze arts is een van de weinige geïnterviewde artsen die uit zichzelf aangeeft de autonomie 
van de patiënt op deze wijze te willen respecteren en te willen voldoen aan de wens van de 
patiënt, wat hij als een ‘plicht’ ervaart. 
 
 
Samenvatting 
Van 83% van de deelnemende Intensive Cares zeggen artsrespondenten dat een zorgvuldig 
opgestelde schriftelijke behandelweigering een grote invloed heeft op medische beslissingen 
betreffende het levenseinde. 
 
Een overgrote meerderheid (78%) van de artsen positioneert een schriftelijke behandel-
weigering als aanvullend op de medische besluitvorming. Slechts 1/12 deel van de 
respondenten vindt dat een te magere positie voor de behandelweigering om de autonomie 
van de patiënt te garanderen. Zij zijn van mening dat de behandelweigering bindend is. 
 
 
 
4.4.6 Waaraan moet een wilsverklaring volgens intensive care artsen voldoen? 
 
Een veel gehoorde opmerking van respondenten is dat een wilsverklaring zorgvuldig 
opgesteld moet zijn. Maar wat een zorgvuldige opgestelde wilsverklaring is, daarover lijkt 
niet echt een eenduidig beeld te bestaan. In deze paragraaf komen van respondenten 
verschillende aandachtspunten in citaten naar voren. Aan het einde van de paragraaf zijn de 
door artsen genoemde criteria voor een zorgvuldig opgestelde wilsverklaring geordend. 
 
 
Wat is een zorgvuldig geformuleerde wilsverklaring? 
Een arts verwoordt het idee van zorgvuldigheid als volgt: 

“Zorgvuldig opgesteld is als je eraan kunt herkennen dat de patiënt wilsbekwaam was, 
toen de wilsverklaring werd gemaakt. En als goed beschreven is dat de behandel-
weigering van toepassing is op de huidige situatie van de patiënt.”  

Een wilsverklaring moet ook duidelijk aangeven wat de patiënt wel of niet wil. Het volgende 
citaat gaat daar over:  

“Een zorgvuldige formulering zou voor mij zijn, dat mensen aangeven erover 
nagedacht te hebben hoe ze behandeld willen worden. Als ze aangeven ‘van mij hoeft 
het niet meer’, dan slaat dat nergens op. Maar als ze aangeven van ‘ik wil niet 
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beademd worden’ of ‘ik wil niet zus of zo’, dan denk ik dat je daar heel bewust 
rekening mee houdt.” 

De eis van deze arts dat de patiënt concreet aangeeft wat hij wel of niet wil wordt door 
meerdere collegae ondersteund. Er zijn echter ook respondenten die dat eigenlijk niet zo 
belangrijk vinden. Een arts zei het als volgt:  

“De meeste behandelweigeringen die ik tegenkom zijn zorgvuldig opgesteld, maar niet 
altijd van toepassing op de situatie die zich voordoet. Het geeft echter wel een richting 
aan die de patiënt denkt. Het maakt mij niet uit of het opgesteld is met de notaris of 
een huisarts.” 

Hoe hij kan handelen ‘in de geest’ van de patiënt is voor deze arts het belangrijkste en minder 
het concrete behandelingstechnische aspect. Een ander zorgvuldigheidsaspect dat 
laatstgenoemde arts naar voren brengt is de ‘officiële’ status die een wilsverklaring kan 
hebben doordat deze opgesteld is in samenspraak met de huisarts en/of notaris. Deze 
respondent heeft geen speciale voorkeur. Alhoewel de WGBO geen dergelijke vereiste stelt 
aan een bindende schriftelijke wilsverklaring, is het voor sommige respondenten wel degelijk 
van belang. De invloed van de wilsverklaring is voor hen, naar eigen zeggen, groter als 
duidelijk is dat de wilsverklaring in aanwezigheid van een deskundige is opgesteld. De notaris 
en/of de huisarts lijken voor meerdere artsen daarvoor de aangewezen personen. Het volgende 
citaat geeft helder aan dat een wilsverklaring een officiële status moet hebben:  

“We krijgen soms rare briefjes van patiënten. Je hebt soms patiënten die een 
zelfmoord doen, en dan een briefje bij zich hebben van: ‘Mocht ik na mijn 
zelfmoordpoging nog op een Intensive Care komen, dan wil ik geen behandeling 
meer’. Dat is een soort verkapte wilsverklaring die in onze ogen natuurlijk niet 
gevalideerd is. Niet bekend gemaakt bij de huisarts, niet op een officieel formulier. 
Waar niemand weet van heeft en die voor iedereen uit de lucht komt vallen. We 
vinden dan, dan moeten we dat de patiënt nog maar eens vragen als deze 
aanspreekbaar is. De vorm waarin een wilsverklaring wordt weergegeven is wel van 
invloed op de mate dat we rekening houden met de wilsverklaring.” 

 
Niet alleen de ‘officiële’ status van de wilsverklaring is belangrijk, maar voor sommige artsen 
vooral ook met wie de behandelweigering is besproken en/of opgesteld. De meeste intensive 
care artsen hebben een voorkeur voor de huisarts. In regio’s met een goede samenwerking 
tussen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg, is er makkelijk contact te leggen tussen 
behandelaars van de eerste en tweede lijn. Het volgende citaat licht dat toe: 

“Zorgvuldig opgesteld, is voor mij bij volledig bewustzijn en op het moment dat ze 
nog niet ziek zijn. Het maakt wel verschil als het in aanwezigheid van de huisarts is 
gemaakt, een notaris telt voor mij niet. De lijnen zijn hier kort en we kennen de 
huisartsen hier nog. We bellen elkaar ook op en dan hoor je wel soms van de huisarts: 
‘dat had helemaal niet gemoeten’. Als de huisarts met de patiënt heeft gesproken over 
de wilsverklaring, dan is dat van grote invloed. Dat is het voordeel van een ziekenhuis 
met een beperkte regio.” 

 
Het actueel zijn van de wilsverklaring is eveneens een aspect dat meerdere keren is genoemd 
als zijnde van belang bij het gewicht van de wilsverklaring bij de besluitvorming. Een 
intensive care arts vertelt dat hij een wilsverklaring heeft genegeerd omdat deze naar zijn 
mening veel te oud was:  

“Meestal is het zo, dat je je wel kunt vinden in datgene wat de patiënt wil. Ik kan me 
een situatie herinneren dat we er van zijn afgeweken. Het betrof een wilsverklaring die 
zeer gedateerd was, 15 jaar oud, en richtte zich op het onderwerp dat hij niet 
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gereanimeerd had willen worden, terwijl hij wel gereanimeerd is door ons. Daar 
hebben we met de patiënt onenigheid over gehad.”  

Een andere arts vertelt dat voor hem de periode tussen het maken van de wilsverklaring en 
opname niet te lang mag zijn. “Volgens mij zijn er wel regels voor. Voor mij is het wel 
wenselijk dat dit binnen een jaar voor de opname gemaakt is.” Anderen houden een periode 
van ongeveer twee jaar aan.  
 
Een ander aspect heeft betrekking op de familie van de patiënt. Voor menig arts is het van 
belang dat de familie kan instemmen met de wil van de patiënt, zoals deze is verwoord in de 
behandelweigering. Dat verhoogt voor hen de zeggingskracht van de wilsverklaring. Een arts 
vertelt: 

“Als er alleen een schriftelijke behandelweigering is dan volgen we die waarschijnlijk 
niet, tenzij de familie er erg achter staat. Als de familie het ondersteunt dan is de 
power van de wilsverklaring groter.” 

 
 
Conclusie: 
Uit de interviews kan met enige voorzichtigheid een aantal criteria worden gedestilleerd 
waaraan een zorgvuldig opgestelde wilsverklaring volgens de intensive care artsen zou 
moeten voldoen om zoveel mogelijk invloed op de besluitvorming te krijgen. Deze zijn: 

• de wilsverklaring laat zien dat de patiënt bij het opstellen wilsbekwaam is, 
• de wilsverklaring is toepasbaar bij de situatie op de Intensive Care, 
• de wilsverklaring maakt in concrete termen duidelijk wat de patiënt wel of niet wil, 
• de wilsverklaring geeft ook in algemene termen aan welke kwaliteit van leven 

aanvaardbaar is, 
• de wilsverklaring is opgesteld in samenspraak met de huisarts,  
• de tijdsperiode tussen het maken van de wilsverklaring en opname op de Intensive 

Care is niet te lang (twee jaar is voor een aantal artsen de grens), 
• in de wilsverklaring wordt een vertegenwoordiger benoemd en daaruit blijkt tevens dat 

met de vertegenwoordiger de wilsverklaring is besproken. De familie is betrokken bij 
het opstellen van de wilsverklaring. 

 
 
 
4.4.7  Samenvatting 
 
Registratie van wilsverklaringen (behandelweigeringen) op Intensive Cares komt niet voor. 
Respondenten schatten dat bij ongeveer een half procent van de patiënten een schriftelijke 
behandelweigering aanwezig is. Vertaald naar landelijk niveau zou dit betekenen dat op de 
Intensive Cares in Nederland per jaar ongeveer 600 behandelweigeringen voorkomen.305 
Artsen schatten ook in dat bij ongeveer 2% van de patiënten die op Intensive Cares sterft, een 
schriftelijke behandelweigering aanwezig is.  
 

                     Slechts een klein deel (1/12) van de artsrespondenten is van mening dat een 
behandelweigering als ‘bindend’ gezien moet worden bij de medische besluitvorming. Daar 
tegenover staat, dat bijna éénderde deel van de artsen een behandelweigering beslist niet ziet 
als bindend bij de medische besluitvorming. Bij een verschil tussen het medisch inzicht en de 

                                                      
305 Uitgaande van 120.000 opnames in Nederland op Intensive Cares per jaar. Welling e.a. (1998) in: Branche 
rapport Curatieve Zorg Curatieve Somatische Zorg voor het NZI. 
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schriftelijke behandelweigering is slechts een klein aantal (3/36) van de artsrespondenten van 
mening, dat een behandelweigering op hun Intensive Care zal worden gevolgd.  

 De leidinggevend verpleegkundigen zijn veel vaker (4x) dan artsen van mening dat een 
behandelweigering als ‘bindend’ gezien moet worden. De mening van de leidinggevend 
verpleegkundigen over de invloed in de praktijk van de behandelweigering komt overeen met 
die van de intensive care artsen. 

 
Volgens de artsrespondenten heeft op 83 % van de aan het onderzoek deelnemende Intensive 
Cares een zorgvuldig opgestelde schriftelijke behandelweigering in meer of mindere mate 
invloed op medische beslissingen betreffende het levenseinde. Een overgrote meerderheid 
(78%) van de artsen positioneert een schriftelijke behandelweigering op hun Intensive Care 
als ‘aanvullend’ op de medische besluitvorming. Slechts voor 3/36 deel van de Intensive 
Cares is ‘aanvullend’ een te magere positie voor de behandelweigering om de autonomie van 
de patiënt te garanderen.  
 
De wilsverklaringen zijn volgens de artsrespondenten lang niet altijd toegesneden op de 
situatie op Intensive Cares. Ook een zorgvuldig geformuleerde wilsverklaring kan volgens 
hen daardoor vaak niet worden gevolgd.  
 
Uit de opmerkingen van de artsrespondenten over wat wel of niet een zorgvuldig 
geformuleerde wilsverklaring is, kunnen met enige terughoudendheid wel criteria worden 
gedestilleerd waaraan een zorgvuldig opgestelde wilsverklaring zou moeten voldoen om 
zoveel mogelijk invloed te hebben op de medische besluitvorming. 
 
 
 
4.5  De invloed van de familie/vertegenwoordiger van de patiënt bij 

abstineren 
 
Deze paragraaf gaat over de invloed van de vertegenwoordiger van de patiënt op de beslissing 
tot wel of niet abstineren op Intensive Cares. Schriftelijke behandelweigeringen (met 
eventueel daarin vermeld de door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger) komen niet vaak 
voor op Intensive Cares (zie paragraaf 4.4.2). De artsrespondenten melden ook, dat curatoren 
en mentoren zich uiterst zelden als vertegenwoordiger van een intensive care patiënt 
presenteren. Daaruit volgt, dat een familielid op een Intensive Care bijna altijd de 
vertegenwoordiger van de patiënt is. De arts spreekt, zoals het een goed hulpverlener 
betaamd, met de familie over abstineren. Hoewel in de WGBO de familie als geheel geen 
vertegenwoordiger van de patiënt kan zijn, maken hulpverleners, zolang er binnen de familie 
geen onenigheid is, 306 geen onderscheid tussen de ‘familie’ en de ‘vertegenwoordiger’.  
 
 
 
4.5.1  Instemming van de familie/vertegenwoordiger vereist met de beslissing tot 
abstineren? 
 
Hoever gaat eigenlijk de invloed van de familie/vertegenwoordiger bij het nemen van een 
beslissing tot abstineren? Het helderst komt dat tot uiting door de respondenten te vragen hoe 

                                                      
306  Dit is gebaseerd op persoonlijke ervaring van de onderzoeker, ondersteund door de bevindingen van dit 
onderzoek. Zolang er geen onenigheid binnen de familie is, wordt de familie als een geheel gezien. 
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vaak er instemming is vereist van de familie met een beslissing tot abstineren. Instemming in 
de betekenis van ‘zich niet verzetten tegen de beslissing tot abstineren’. De meningen 
hierover zijn nogal polair verdeeld (zie tabel 15). 
 

 
tabel: 15 

Is er van de familie van de intensive care patiënt 
als regel instemming vereist met een beslissing 
tot abstineren bij een patiënt die langer dan 24 uur op uw IC verblijft? 
(instemming in de betekenis van ‘het zich niet verzetten tegen’) 

respondent altijd vaak regelmatig zelden  nooit totaal 
medisch hoofd 10 2 0 2 22 36 
leidinggevend 
verpleegkundige 

6 1 2 3 24 36 

 

Hieronder wordt beknopt de motivering van de keuzes weergegeven. 
 
Altijd instemming vereist 
Bijna een derdedeel van de artsen is van mening dat de familie/vertegenwoordiger van de 
patiënt altijd moet instemmen met een voornemen tot abstineren. De wens om een conflict te 
willen voorkomen speelt daarbij een rol. Dat blijkt uit ondermeer uit de volgende toelichting:  

“Ik zal nooit zonder instemming van de familie abstineren. In dit soort situaties moet 
je nooit conflicten krijgen. Het meest desastreuze scenario zou zijn dat je uiteindelijk 
voor de rechter moet uitvechten of je wel of niet mag abstineren. Zo’n scenario kent 
alleen maar verliezers.” 

Ook zonder juridische scenario’s op de achtergrond heeft de familie/vertegenwoordiger bij 
enkele respondenten een bepalende rol bij het wel of niet abstineren. Bij twee respondenten is 
niet slechts instemming van de familie/vertegenwoordiger verlangd, maar het meer 
invloedrijke ‘toestemming geven’. Het volgende citaat richt zich daarop:  

“We hebben wel toestemming van de vertegenwoordiger en/of de familie nodig. 
Persoonlijk denk ik dat de familie het allerbelangrijkste is. Als de familie het niet wil, 
zoals ik laatst nog meegemaakt heb, dan ben je gauw uitgepraat. We drukken iets niet 
door, dat leidt tot narigheid. Als ze geen toestemming geven dan gaat het niet door.” 

De achterliggende reden om instemming van de familie/vertegenwoordiger te willen hebben, 
is vooral te bereiken dat familieleden niet met onvrede over een genomen beslissing 
achterblijven. Zij moeten verder kunnen leven met het gegeven dat een abstineerbeslissing bij 
hun familielid is genomen. Bij deze respondenten gaat het (soms nadrukkelijk) om de familie 
en niet om de formele vertegenwoordiger. 
 
Nooit instemming vereist 
Bijna tweederde van de artsrespondenten vindt dat er nooit instemming is vereist van de 
familie/vertegenwoordiger bij een abstineerbeslissing. Belangrijkste reden voor de meeste 
artsen om geen ‘instemming’ te vragen is:  

“Het is een beslissing die we niet aan hen kunnen overlaten. Zij kunnen niet alle ‘ins’ 
en ‘outs’ overzien, deze beslissing mag je niet op hun schouders leggen.” 

Slechts drie respondenten uit de groep ‘nooit instemming’ zijn van mening dat het een puur 
medische beslissing is waar de familie/vertegenwoordiger helemaal buitenspel staat. De 
andere artsen vinden instemming niet nodig, maar wel: acceptatie. Een arts vertelt: 

“Ze moeten zich niet verzetten. Maar het gesprek wordt al zodanig gevoerd dat er geen 
keuze wordt open gelaten. We vragen acceptatie, geen instemming.”  

Deze toelichting laat een ander licht schijnen op zijn keuze voor ‘nooit instemming vereist’. 
Deze arts is geen uitzondering. Integendeel, veel artsen zijn van mening dat acceptatie van de 
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abstineerbeslissing van belang is. Een ander licht zijn antwoord van ‘nooit instemming’ als 
volgt toe: 

“Instemming klinkt sterk positief, acceptatie is een beter woord. Instemming is 
natuurlijk nog veel mooier. Als de familie zegt: ‘Vader wilde alleen maar beter 
worden als hij niet achter de geraniums hoefde te zitten of afhankelijk van apparaten’, 
dat komt bij mij meer in de buurt van instemming. Acceptatie is: als de familie kan 
aanvaarden dat we alles gedaan hebben wat we konden en dat het niet genoeg was.” 

In de toelichtingen komt ook frequent naar voren dat het een medische beslissing betreft, die 
niet de verantwoordelijkheid van de familie/vertegenwoordiger van de patiënt is. Dat blijkt 
mede uit de volgende toelichting: 

“Ik zie het formeel gesproken zo: de beslissing dat een behandeling medisch zinloos 
is, die moet de arts nemen. De familie kan daar mee instemmen of niet mee 
instemmen, maar wij zullen een beleid niet koste wat het kost doorzetten. Als de 
familie er moeite mee heeft dan zullen we het uitleggen. Het komt zeker voor dat er 
verschillen van mening zijn, beide kanten op. Het is acceptatie en niet instemming.” 
 

Er is een spanning tussen datgene wat artsen ‘formeel’ vinden en dat wat ze in de praktijk 
feitelijk doen. Het ‘formele’ standpunt lijkt rigider dan het in werkelijkheid blijkt te worden 
gehanteerd. Formeel gebruikt men het vakinhoudelijke standpunt waarop kan worden 
teruggevallen bij conflicten. Men past dit in de praktijk van de intensive care geneeskunde 
aan. Het volgende citaat is daar een voorbeeld van: 

“Ik vraag geen instemming, maar ik vraag wel of ze zich er in kunnen vinden. Als ze 
zeggen: ‘Ik ga naar de directeur, omdat ik het er niet mee eens ben.’ Dan zal ik 
zeggen: ‘Ga maar lekker naar de directeur want ik heb je toestemming niet nodig.’ 
Maar ik houd er wel rekening mee. Als ze zich verzetten, zal ik me wel drie keer 
bedenken.” 

 
Conclusie: 
Bijna éénderde deel van de artsrespondenten vindt dat altijd instemming vereist is van de 
familie/vertegenwoordiger met een abstineerbeslissing. Tweederde van de respondenten is 
van mening dat dit ‘zelden of nooit’ is vereist. Het verschil met degenen die vinden dat 
instemming wel vereist is, blijkt echter kwalitatief gering. Respondenten van beide groepen 
zoeken naar acceptatie van de beslissing door de familie van de patiënt. Het verschil zit in het 
willen benadrukken van enerzijds het beginsel van de professionele autonomie of anderzijds 
de praktijk waarin de acceptatie van belang is zowel voor de verwerking door de familie 
alsook om nare conflicten te voorkomen. 
 
 
 
4.5.2  Mate van invloed van vertegenwoordigers 
 
Vertegenwoordigers van de patiënt nemen niet tegelijk met de hulpverleners deel aan de 
bespreking over wel of niet abstineren. Op slechts één van de 36 deelnemende Intensive Cares 
is dat volgens de arts- en verpleegkundigrespondenten wel het geval.  
 
Het niet aanwezig zijn bij de bespreking wil echter niet zeggen dat de vertegenwoordiger geen 
invloed heeft op een te nemen abstineerbeslissing. Immers, buiten deze bijeenkomst zijn er 
mogelijkheden voor vertegenwoordigers om contact te hebben met artsen en de situatie van de 
patiënt te bespreken. Maar wat is in de praktijk de invloed van de vertegenwoordiger met 
betrekking tot een abstineerbeslissing? 
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Aan de respondenten is gevraagd, wie van de in de wet genoemde vertegenwoordigers de 
meeste invloed zou hebben bij een verschil van mening tussen de behandelaars en de 
vertegenwoordiger van de patiënt over abstineren. Uit tabel 16 blijkt dat alle in de WGBO 
genoemde formele vertegenwoordigers ongeveer even veel invloed zouden hebben op de 
Intensive Cares. Op tweederde van de Intensive Cares hebben zij matig tot veel invloed bij 
een verschil van mening over abstineren. Op eenderde van de Intensive Cares heeft de 
vertegenwoordiger geringe of geen invloed bij een verschil van mening over abstineren. 
 

 
tabel: 16 
 
 

Stel: er is verschil van mening met betrekking tot het 
abstineerbeleid tussen de behandelaars en de vertegen-
woordiger van de patiënt, welke vertegenwoordiger heeft dan 
in welke mate invloed op uw IC? 

vertegenwoordiger veel 
invloed 

matige 
invloed 

geringe  
invloed 

geen  
invloed 

geen 
mening 

totaal 

curator/mentor 12 9 5 8 2 36 
via wilsverklaring 14 10 5 7 0 36 
familie (lid) 12 12 5 7 0 36 
informele 
vertegenwoordiger 

1 3 16 16 0 36 

 
De vraag is daarbij wat die invloed eigenlijk inhoudt. Is het zo, dat de invloed van de 
vertegenwoordiger zo groot is dat het richtinggevend is voor de behandelaar bij het nemen 
van een abstineerbeslissing? Tabel 17 toont aan, dat dit niet zo is. Slechts 20 procent van de 
artsrespondenten is van mening dat de invloed van een vertegenwoordiger richtinggevend 
dient te zijn. Als de invloed van de vertegenwoordiger niet richtinggevend is, wat dan wel? 
Bij de kwalitatieve antwoorden over de invloed van de verschillende vertegenwoordigers 
wordt daar nader op ingegaan.  
 
Eerder hebben wij gezien dat minder dan een half procent van de intensive care patiënten een 
wilsverklaring heeft. Het aantal door de patiënten in een schriftelijke wilsverklaring 
aangewezen vertegenwoordigers kan dus niet hoger zijn. Respondenten vertellen in de 
toelichtingen, dat curatoren/mentoren een zeldzaam fenomeen zijn als vertegenwoordiger op 
de Intensive Cares, evenals informele vertegenwoordigers. Familieleden zijn dan ook degenen 
die gewoonlijk de intensive care patiënt vertegenwoordigen. Zoals eerder opgemerkt, wordt in 
de praktijk en in de antwoorden van onze respondenten amper onderscheid gemaakt tussen de 
familie en vertegenwoordiger. 
 

 
tabel: 17 
 

Als de vertegenwoordiger van de patiënt een 
abstineerbeslissing niet kan accepteren dan dient 
dit richtinggevend te zijn bij het nemen van een 
abstineerbeslissing. 

respondenten helemaal 
mee eens 

deels mee 
eens 

deels mee 
oneens 

helemaal 
mee oneens

totaal 

medisch hoofd 7 3 7 19 36 
leidinggevend 
verpleegkundige 

9 6 5 16 36 

 

Familie/vertegenwoordiger  
Bijna tweederde van de respondenten vindt dat de familie/vertegenwoordiger ‘matig tot veel’ 
invloed heeft bij een verschil van mening over abstineren (tabel 16). Tegelijkertijd vindt een 
gelijk deel ook, zie tabel 15, dat van de familie/vertegenwoordiger nooit instemming is vereist 
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met een beslissing tot abstineren. Wat is die invloed van de familie/vertegenwoordiger 
eigenlijk en kun je dan nog wel van invloed spreken?  
 
 
 
 
Matig tot veel invloed voor de familie/vertegenwoordiger 
De invloed van de familie/vertegenwoordiger blijkt zich bij deze respondenten vooral te 
manifesteren als bron van informatie voor de arts om het ‘plaatje’ te complementeren. Een 
arts vertelt daarover:  

“Je praat met de familie er over. Als je denkt dat men de patiënt goed kent en namens 
hem kan spreken, dan is dat bepalend voor de invloed. Die kunnen vertellen wat voor 
soort mens het was en of de patiënt dit alles wel gewild zou hebben, en of de patiënt 
wel blij zou zijn met deze behandeling. Daarnaast nog hele concrete dingen zoals: hoe 
vitaal was iemand nog, had hij nog zin in het leven?” 

Een andere arts zegt iets soortgelijks: 
“De invloed van de vertegenwoordigers wordt bepaald in hoeverre zij in staat zijn, ons 
een beeld te geven van wat de patiënt allemaal kon, voordat hij op de Intensive Care 
kwam. De informatie die zij ons geven is van belang. Vertellen zij, dat opa alleen nog 
maar naar het toilet kon lopen en dat hij verder niets deed en niets kon. Dat hij 
eigenlijk maar de hele dag zat te hijgen, dan zijn dat natuurlijk dingen die je 
meeneemt. Meeneemt in de weging wat de kwaliteit van leven was voordat de patiënt 
naar de Intensive Care kwam. Dat gecombineerd met de ernst van de ziekte waarvoor 
de patiënt op de Intensive Care ligt. En in hoeverre je denkt dat je dezelfde kwaliteit 
weer kunt krijgen of dat je juist bang bent dat het allemaal maar slechter wordt.” 

Vooral in situaties, waarbij een te nemen abstineerbeslissing niet alleen gebaseerd is op 
fysiologische overwegingen, maar ook op de te verwachten kwaliteit van leven, kan de 
informatie van de familie/vertegenwoordiger invloed hebben. De verkregen informatie over 
de kwaliteit van leven voorafgaande aan de huidige situatie en over de gewenste kwaliteit van 
leven heeft dan een toegevoegde waarde bij het nemen van een abstineerbeslissing. Op deze 
indirecte wijze heeft de familie/vertegenwoordiger een aanvullende invloed op de richting van 
de beslissing. 
 
Eerder (paragraaf 4.5.1) is beschreven dat een beslissing tot abstineren zelden wordt 
doorgezet indien de familie/vertegenwoordiger dat niet kan accepteren. Op het moment dat de 
familie/vertegenwoordiger zich verzet, wordt daar rekening mee gehouden. Een arts for-
muleert het als volgt: 

“Als de familie het niet kan accepteren dan hebben ze veel invloed. Ze hebben geen 
invloed op de beslissing. Door de specialisten wordt het abstinerend beleid vastgelegd 
en door de specialisten medegedeeld aan de familie. Ik denk dat we vaak goede 
gesprekken hebben. Meestal geldt niet het abstinerend beleid waar men het niet mee 
eens is, maar het plotselinge van de situatie. De familie moet er nog aan wennen en 
daar houden we dan rekening mee.” 

 
 
Geringe of geen invloed familie/vertegenwoordiger 
Eenderde van de respondenten vindt dat de familie/vertegenwoordiger weinig tot geen invloed 
heeft bij een verschil van mening. De onderbouwing van die keuze is gevarieerd. Een 
voorbeeld van een tamelijk rigide toelichting is de volgende:  
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“Als het multidisciplinaire overleg heeft besloten de behandeling te staken, dan is de 
mening van welke vertegenwoordiger dan ook niet meer belangrijk. Strikt genomen 
zou zelfs de patiënt geen invloed meer hebben als het multidisciplinaire overleg een 
beslissing heeft genomen.” 

Een andere rigide mening:  
“Niemand heeft enige invloed. Ik ga ervan uit dat de patiënt bij mij is gekomen om 
beter te worden. De familie of vertegenwoordigers behagen om ‘te rekken’? Nee, de 
vertegenwoordigers zijn mijn klanten niet. Dat is wel die patiënt en zo leg ik het altijd 
uit. We hebben vrij veel gelovige mensen in de omgeving en die zijn blij dat ik het zo 
benader. Dan is het onze beslissing als het op is en niet hun beslissing. Als een 
wettelijk vertegenwoordiger een behandeling eist dan ga ik daar niet in mee en beslis 
ik op basis van ‘medisch zinloos’ handelen. Ik heb ook wel gehad, dat de familie 
tijdens een behandeling zegt: ‘kap er nou mee’, maar als ik perspectief zie dan ga ik 
door.” 

Op basis van ‘objectieve medische normen’ wegen van ‘medisch zinloos’ lijkt in sommige 
verhandelingen over gezondheidsrecht het enige criterium te zijn bij het nemen van een 
abstineerbeslissing. Maar ook hier is de leer harder dan in de praktijk toegepast, artsen streven 
naar acceptatie, getuige ook het volgende citaat:  

“Technisch gesproken hebben vertegenwoordigers geen invloed. Het gaat puur om de 
vraag of een behandeling wel of niet ‘medisch zinvol’ is. Natuurlijk moet je dit niet op 
de spits drijven en bewust conflicten gaan uitlokken. Wanneer je gaat merken dat er 
een discrepantie is tussen onze ideeën over de haalbaarheid van de behandeling en de 
ideeën van de vertegenwoordiger, dan moet je in gesprek. […] Voor mij is het zo dat 
in feite de abstineerbeslissing op puur medisch-technische gronden gebeurt en dat de 
vertegenwoordiger dus geen invloed heeft. Maar we stellen de uitvoering soms wel 
drie dagen uit totdat de familie de beslissing kan accepteren.”  

 
Twijfel aan de ‘breedheid’ van het oordeel van de familie/vertegenwoordiger en dat 
gecombineerd met een afwijkende mening ten opzichte van de medische visie begrenst de 
invloed van de familie/vertegenwoordiger, zo blijkt uit: 

“Stel je voor, dat wij denken dat het nog zeer zinnig is met de behandeling door te 
gaan en de familie zegt: ‘dat heeft de patiënt zo niet gewild’. Maar wij hebben de 
stellige indruk dat de vertegenwoordiger alle consequenties niet kan overzien en dat 
het geen goed gewogen oordeel is. Dan zullen we daar niet zomaar gehoor aan geven. 
We luisteren daarnaar, indien het passend is binnen de medische visie.” 
 
 

Veel invloed curator/mentor 
De juridische status van een curator/mentor leidt bij een aantal respondenten tot de gedachte 
dat zij nu extra voorzichtig moeten zijn om juridische gevolgen te voorkomen. Dat is voor hen 
een reden om de curator ‘veel invloed’ te geven bij een verschil van mening. Een arts vertelt:  

“Veel invloed heeft een curator, omdat hij door de rechter is aangewezen. Mocht hij 
het er niet mee eens zijn, dan moet je natuurlijk oppassen voor een hoop juridische 
procedures. Je moet je eigen narigheid niet opzoeken. Een door de rechter aangewezen 
vertegenwoordiger is natuurlijk gevaarlijker voor de nasleep. Dat is niet datgene wat 
we willen, dat we naderhand nog ellenlange discussies krijgen over abstineren en 
euthanasie. Want als je niet oppast loopt dat vaak toch een beetje door elkaar heen. 
Dan zijn we wat oplettender. Nou ja, oplettender? Dan zijn we veel voorzichtiger.” 

Een andere respondent bewaakt vooral de snelheid van handelen, hij zegt: 
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“Een curator heeft veel invloed. Gelukkig heb ik dat pas twee keer meegemaakt, maar 
dan ben je nog meer op je hoede dat je geen dingen doet die mogelijk overhaast 
zouden kunnen lijken.” 

Andere respondenten geven een curator veel invloed omdat hij voor hen duidelijk bevoegd is 
namens de patiënt te spreken. Een voorbeeld:  

“Het lijkt mij een persoon die rechtmatig is aangewezen om de positie van de patiënt 
te vertegenwoordigen, terwijl hij niet zelf bij machte is dit te doen.”  

Een ander formuleert die vervangende rol van de patiënt als volgt:  
“Veel invloed heeft de curator omdat hij juridisch gezien bijna gelijkwaardig is aan de 
mening van de patiënt zelf.” 
 
 

Matige of geen invloed curator/mentor 
Bij degenen die een curator/mentor matige of geringe invloed toekennen, is er twijfel of deze 
een patiënt wel goed kent. Een arts zegt daarover: 

“Wat is dat voor een iemand? Het ligt er aan in hoeverre die man in staat is de 
gevoelens of ideeën van de patiënt te kennen. De rechter kan wel iemand aanwijzen, 
maar als die vertegenwoordiger de patiënt nauwelijks kent, dan heb ik daar geen 
boodschap aan!” 

Een intensive care arts die ervaring heeft met curatoren, omdat er enkele inrichtingen in de 
omgeving van het ziekenhuis zijn, bespeurt een afstandelijke opstelling van de curatoren. Hij 
formuleert het aldus: 

“Er zijn pupillen die in instellingen al vele jaren zitten en waar geen familie van is. Als 
er iemand dan als curator is aangewezen, dan is men afstandelijker en makkelijker in 
het accepteren van een abstineerbeslissing.”  

Twijfels over de emotionele betrokkenheid van een curator/mentor met een patiënt vermindert 
diens invloed, getuige het volgende citaat: 

“Een curator heeft geringe invloed. Ik denk, zo iemand heeft nauwelijks emotionele 
banden met de patiënt en abstinerend beleid heeft toch heel veel met emoties te 
maken.” 

 
Voor meerdere artsen is bij het ontbreken van familie de curator/mentor slechts een ‘juridisch 
fenomeen’. Men beschouwt diens invloed als een ‘technisch’ gebeuren en diens invloed is 
voor hem daarom miniem. Ook vraagt men zich af of wet en regelgeving met betrekking tot 
curatoren/mentoren wel voldoende is gericht op de Intensive Cares. Een arts formuleert het 
als volgt:  

“Een curator komt op een Intensive Care bijna nooit voor. Het komt vooral voor bij 
patiënten die in instellingen verpleegd worden, maar bij intensive care patiënten komt 
het niet voor. Een heleboel wetgeving die we nu hebben, gaat over het soort zaken als 
mentorschap en wilsonbekwaamheid. Dat gaat over mensen in instellingen en is niet 
gericht op intensive care patiënten, terwijl intensive care patiënten er wel onder 
vallen.” 

 
 
Vertegenwoordiger aangewezen via wilsverklaring 
Tweederde van de artsen vindt dat een door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger matig 
tot veel invloed heeft bij een verschil van mening over abstineren. De onderbouwingen van 
die keuzes zijn allemaal te herleiden tot het gegeven dat de vertegenwoordiger door de patiënt 
zelf is aangewezen. Nadere omschrijving van deze toelichtingen blijft daarom verder 
achterwege. 
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Matige of geen invloed voor de schriftelijk aangewezen vertegenwoordiger 
Eenderde van de respondenten vinden dat een via een wilsverklaring aangewezen 
vertegenwoordiger weinig tot geen invloed heeft bij een verschil van mening over abstineren. 
Soms is nauwelijks de bereidheid aanwezig om de schriftelijke aangewezen 
vertegenwoordiger op basis van de WGBO invloed te geven, getuige het volgende citaat:  

“Ik maak geen onderscheid tussen een door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger 
en de familie omdat ik niet zo in een papiertje geloof. De familie heeft eigenlijk meer 
invloed. Op een papier kan je niet vastleggen hoe de situatie zal zijn. Als je vastgelegd 
hebt op een papier wie je mag vertegenwoordigen, dan vind ik dat wel heel moeilijk. 
Ik weet niet hoe de wet is en dat maakt me ook niet uit, maar ik geef je een eerlijk 
antwoord en zo doe ik het. Je kijkt gewoon naar de praktische invulling van de 
situatie. Dat heeft met emoties te maken. Hoe ga je met doodgaan om en hoe ben je bij 
een patiënt betrokken? Iemand met een papiertje kan wat mij betreft net zo goed een 
spoorkaartje ophouden. Daar heb ik niets aan.” 
 

Acceptatie van een door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger is soms afhankelijk van 
het persoonlijk oordeel van de arts over de vertegenwoordiger en in welke mate, volgens de 
‘toetsing’ van de behandelend arts, merkbaar is dat er goede contacten waren tussen de patiënt 
en de vertegenwoordiger. Een arts vertelt daarover: 

“Een vertegenwoordiger door de patiënt aangewezen? Zijn invloed hangt af, van wat 
voor persoon zo iemand is. Is dat een kennis of iemand die de patiënt intiem kende? 
Dat maakt voor mij uit. Uiteindelijk behandelen wij de patiënt en niet anderen die voor 
de patiënt worden geacht op te treden.” 

Twijfel of de aangewezen vertegenwoordiger voldoende op de hoogte is van de wil van de 
patiënt kan ook een rol spelen:  

“Een vertegenwoordiger aangewezen middels een wilsbeschikking heeft matige 
invloed. Want hoeveel is er doorgesproken en hoe juist heeft men inzicht in de 
situatie? Voor mij is de schriftelijke wilsbeschikking van de patiënt het belangrijkste, 
dan de vertegenwoordiger aangewezen door de patiënt, dan de vertegenwoordiger via 
de WGBO en als laatste de curator.”  

 
 
Informele vertegenwoordiger 
Een informele vertegenwoordiger is bijvoorbeeld een buurvrouw van een alleenstaande 
intensive care patiënt, die deze patiënt ook gedeeltelijk in de thuissituatie verzorgde. De 
betrokken patiënt heeft geen familie, geen wilsverklaring en dus ook geen formele 
vertegenwoordiger. Respondenten kregen als toelichting dat van een informele 
vertegenwoordiger ondermeer sprake is, wanneer de patiënt geen familie heeft en 
bijvoorbeeld een buurvrouw zich opwerpt als degene die de patiënt het beste kent en ook de 
enige is die de patiënt bezoekt. Heeft zo’n informele vertegenwoordiger invloed bij 
abstineren?  
 
Negentig procent van de intensive care artsen vindt dat deze vertegenwoordiger weinig tot 
geen invloed heeft op hun Intensive Care (zie tabel 16). Dat heeft te maken met het ontbreken 
van familiebanden met de patiënt. Een intensive care arts formuleert het kernachtig: 

“Een informele vertegenwoordiger heeft weinig tot geen invloed. Geen band met de 
patiënt. Als je dat toestaat kom je in de situatie dat je elke willekeurige voorbijganger 
wel invloed kan willen geven.” 
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Een van de weinige artsen die vindt dat een informele vertegenwoordiger wel invloed heeft op 
zijn Intensive Care, verklaart dat aldus: 

“Een buurvrouw van een patiënte die alleen woont en haar ook gedeeltelijk verzorgt? 
Die kan wel eens meer invloed hebben dan een curator. Ik weeg dan, hoe goed zo 
iemand de patiënte kent.” 

 
 
Conclusie: 
Ongeveer tweederde van de artsen is van mening dat de (wettelijk) vertegenwoordigers van de 
patiënt wel invloed hebben bij een verschil van mening met betrekking tot een beslissing over 
abstineren. De invloed van de vertegenwoordigers heeft niet direct betrekking op de inhoud 
van de beslissing. De vertegenwoordigers fungeren als bron van informatie over de kwaliteit 
van leven van de patiënt voor de opname, de verlangde kwaliteit van leven en de wensen van 
de patiënt. In de besluitvorming wegen de artsen deze informatie mee. Daarentegen zijn er 
ook artsen die een abstineerbeslissing als een puur medische beslissing beschouwen waarbij 
het ‘medisch zinloos’ zijn van een behandeling het enige criterium is, en de 
vertegenwoordiger van de patiënt geen enkele invloed toekomt. 
 
Over de mate van invloed van de verschillende vertegenwoordigers op hun intensive cares 
denken artsen heel verschillend. Een dominant beeld is er niet uit te kristalliseren, 
uitgezonderd met betrekking tot de informele vertegenwoordiger waarvan 90 % van de 
respondenten vindt dat deze geen of geringe invloed heeft.  
 
 
 
4.5.3  Conflicten over abstineren met de vertegenwoordiger  
 
Wat betreft de conflicten met de vertegenwoordiger is er een onderscheid te maken tussen 
twee situaties: de arts wil stoppen met de behandeling en de familie niet of de familie wil 
stoppen en de arts niet. In de antwoorden van de respondenten worden dit soort conflicten 
dikwijls door elkaar gehaald bij het beantwoorden van de vragen. Ook dient in gedachten te 
worden gehouden dat de respondenten niet alleen de schriftelijk aangewezen 
vertegenwoordiger zien als de vertegenwoordiger van de patiënt, maar dat ook de familie als 
zodanig wordt beschouwd. 
 
 
 
Frequentie van conflicten  
Eerst wordt bekeken wat de frequentie is van conflicten over wel of niet abstineren op de 
Intensive Cares. Een conflict is aan respondenten uitgelegd als een situatie waarin de 
vertegenwoordiger van de patiënt en de behandelaar “het niet eens kunnen worden”. De data 
van artsen en leidinggevend verpleegkundigen verschillen amper; tabel 18 geeft de 
antwoorden van de artsen weer. 
 

 
tabel: 18 
 
 

Hoe vaak per jaar komt het naar uw inschatting 
voor, dat er een conflict (het niet eens kunnen 
worden) is tussen de behandelaars en de 
vertegenwoordiger van de patiënt over wel of niet 
abstineren? 

aantal conflicten 0 1 2 3 4 5 10 20 30 50 totaal 
IC’s 8 7 3 6 3 2 4 1 1 1 36 
totaal 0 7 6 18 12 10 40 20 30 50 193 
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Op de deelnemende Intensive Cares is het totaal aantal geschatte conflicten over abstineren 
193 per jaar. Gegeneraliseerd naar landelijk niveau betekent het ongeveer 650 conflicten per 
jaar over abstineren op de Intensive Cares; gemiddeld is dit ongeveer 5 conflicten per jaar op 
een Intensive Care. 
 
Opvallend is de ongelijkmatige spreiding van het aantal conflicten rond abstineren over de 
deelnemende Intensive Cares. Op de helft van de Intensive Cares komt een conflict tussen de 
nul en twee keer per jaar voor. De drie Intensive Cares met de hoogste schatting van het 
aantal conflicten zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totale aantal 
aangegeven conflicten. Dergelijke verschillen duiden wellicht aan dat men het begrip 
‘conflict’ verschillend interpreteert, of situaties anders schat. Enkele voorbeelden van artsen 
die zeggen ‘nooit’ conflicten te ervaren: 

“We hebben er eigenlijk nooit een conflict over. We overleggen ook als ze het er niet 
mee eens zijn dat wij de beslissing nemen. De mensen zijn wel heel verdrietig maar 
accepteren de beslissing.” 

Een andere arts handelt wel preventief uitgaande van de mogelijkheid dat een ‘conflict’ kan 
ontstaan. Hij formuleert het als volgt: 

“Eerlijk gezegd komt een conflict nooit voor. We maken er een zaak van om heel veel 
met de familie te praten. We praten in principe elke dag met de familie van de 
patiënten. Al is het maar even een paar minuten aan het bed. Daardoor komt het 
eigenlijk niet voor dat we verschillend over abstineren denken. Het gaat geleidelijk.” 

Andere respondenten die nooit een ‘conflict’ hebben, vermelden dat ze bij een verschil van 
mening nog eens met de familie spreken en vervolgens wel op eenzelfde lijn zitten. Men vindt 
elkaar en is het dan altijd met elkaar eens. 
 
Een intensive care arts legt uit waarom op zijn Intensive Care conflicten over abstineren 
zelden voorkomen: 

“Het komt per jaar heel weinig jaar voor. Over de afgelopen 15 jaar misschien 3 tot 5 
keer. Het hangt een beetje van de arts af, hoe je je opstelt, en ook van de regio. De 
mensen hier zijn meer zo van ‘pa heeft een mooi leven gehad en er ook van genoten, 
we willen hem graag houden, maar het zit er niet in.’ De mensen hier zijn dicht bij de 
natuur en ze weten hoe het gaat. We wonen in een heel religieuze hoek van Nederland, 
maar van religieuze overwegingen of knelpunten merken we weinig. De manier 
waarop moet je heel goed duidelijk maken. Het onderscheid tussen euthanasie en 
abstineren moet je ook heel goed duidelijk maken! Helder aangeven dat je de 
behandeling staakt omdat deze kansloos is, en dan zeggen dat als je alle behandeling 
staakt, de patiënt niet meer leeft. Dat begrijpen de mensen wel.” 

Daartegenover staat de toelichting van een intensive care arts die werkt in een grootstedelijke 
omgeving waar relatief veel conflicten over abstineren voorkomen. Hij zegt: 

“Ik denk dat het wel in 20% van de keren dat we abstineren voorkomt. Doordat we een 
multiculturele populatie hebben, komen die gesprekken en verschillen van mening 
vaker voor. Als patiënten aan de beademingsmachine liggen dan gaat de thorax nog op 
en neer, en al is het hoofd bijna van de romp gescheiden dan nog lijkt het alsof de 
patiënt leeft. Het is voor mensen uit een heleboel culturen dan toch een andere 
beleving. We hebben veel Hindoestaanse mensen of Chinezen en dan spreekt de hele 
familie op mogelijk één na allemaal alleen hun eigen taal, leg het dan maar eens uit! 
We hebben ook een populatie patiënten met veel neuro-problemen, die vanuit de regio 
hier komen. Kijk als iemand helemaal in de kreukels ligt dan is het wat beter te 
accepteren, men ziet het. Maar als het alleen in het hoofd zit dan zie je het niet aan de 
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patiënt. De patiënt gaat naar de Intensive Care en gaat nog verder achteruit en leg de 
familie dat nog maar eens uit. Ik denk dat het aantal conflicten voor een deel komt 
door de multiculturele omgeving en voor een deel dat we een neuro-traumatologisch 
centrum zijn.” 

 
Kortom, er is een zeer ongelijke spreiding van het aantal conflicten tussen de 
familie/vertegenwoordiger en de behandelaar van de patiënt over wel of niet abstineren. 
Omgevingsfactoren zoals urbanisatiegraad, cultuur en religieuze invloeden zijn mogelijk van 
invloed op het aantal conflicten rondom abstineren.  
 
 
Hoe vaak wil de vertegenwoordiger per se dat er geabstineerd wordt? 
 
In paragraaf 4.5.1. hebben we het gehad over de situatie dat de arts wil abstineren en de 
familie/vertegenwoordiger eventueel niet. Ook het tegenovergesteld kan zich voor doen: de 
familie/vertegenwoordiger wil beslist dat er geabstineerd wordt. Als de vertegenwoordiger 
van de patiënt per se wil dat er geabstineerd wordt, kan er een conflict ontstaan, wanneer de 
behandelaars een andere mening zijn toegedaan. Maar hoe vaak willen vertegenwoordigers, 
dat er beslist tot abstineren wordt overgegaan? Zoals tabel 19 laat zien verschillen de 
meningen van artsen en leidinggevend verpleegkundigen niet opvallend.  
 

 
tabel: 19 

Hoe vaak komt naar uw inschatting per jaar voor, 
dat een vertegenwoordiger van een patiënt beslist 
wil dat er geabstineerd wordt? 

aantal keren  
per jaar 

0 1 2 3 4 5 6 10 20 30 Totaal 

medisch 
hoofd 

9 6 3 3 6 4 1 2 0 1 121 

leidinggevend 

verpleegkundige 
3 6 7 2 7 5 1 3 1 0 135 

 
Opvallend alweer zijn de relatief grote verschillen tussen Intensive Cares. Op de helft van de 
Intensive Cares komt het hooguit twee keer per jaar voor dat een vertegenwoordiger beslist 
wil dat er geabstineerd wordt. Daarentegen zijn er Intensive Cares waar dat 10 tot 30 keer per 
jaar voorkomt. Het totale aantal keren dat respondenten denken dat een vertegenwoordiger 
beslist wil dat er geabstineerd wordt, is op de betrokken Intensive Cares 121 keer bij 35.756 
opnames. Gegeneraliseerd naar landelijk niveau, bij 120.000 opnames, komt het ongeveer 400 
keer per jaar voor dat de familie/vertegenwoordiger beslist wil, dat er geabstineerd wordt. 
Kortom: een zeldzaam verschijnsel. 
 
Vaak blijkt echter dat het ‘beslist willen dat er geabstineerd wordt’ bestaat uit het aangeven 
dat het beter lijkt om te abstineren. Een arts licht het als volgt toe:  

”Er wordt vaak genoeg gezegd van ‘ik weet niet of vader of moeder dit nog gewild 
zou hebben’. Maar dat iemand stampvoetend voor de deur staat en eist dat er gestopt 
moet worden, dat komt vrijwel nooit voor. Maar wat is ‘beslist willen’? Vaak blijkt als 
je dingen gaat uitleggen dat men met de nieuwe inzichten een andere mening krijgt.” 

Vertegenwoordigers houden kennelijk vaak weinig vast aan hun aanvankelijke mening. Als er 
meer informatie wordt gegeven en de behandelaars vertellen nog kansen te zien, dan 
verandert de vertegenwoordiger wel van mening. Men gaat dan wél mee met de mening van 
de behandelaar. 
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Als de wens van de familie/vertegenwoordiger wel strookt met het inzicht van de 
behandelaar, dan is het ondersteunend voor de behandelaar en kan het de beslissing tot 
abstineren naar voren halen. Een arts vertelt: 

”Ik maak wel mee dat de familie wil stoppen en meestal denken wij dan ook van ‘laat 
maar schieten’. Je moet toch kijken naar de uitkomst en de kwaliteit van leven. De 
kwaliteit van leven bepalen we door te bekijken hoe iemand was voordat hij op de 
Intensive Care kwam. En de gedachte: wat vond hij er van, en wat zou hij er van 
vinden. Kijk, als iemand in een verpleegtehuis dement zit te wezen, dan is het gauw 
klaar hoor! Dan gaan we tamelijk snel mee met de familie.” 

Maar ook als het niet direct aansluit bij de mening van de arts kan het een aanleiding zijn tot 
heroverweging, zoals blijkt uit het volgende citaat:  

“Als de familie wil abstineren en ik daar eigenlijk nog niet aan toe ben, dan sta ik in 
principe op het standpunt dat als de familie wil abstineren, ik hen volg. Ik vraag dan 
nog wel eens een nachtje bedenktijd. Zijn er geen oneigenlijke argumenten zoals ruzie 
of erfenis, dan honoreer ik dat wel. Zij zijn de vertegenwoordiger van de patiënt en zij 
reageren op de actuele situatie van de patiënt. Dat is voor mij belangrijker dan die 
schriftelijke wilsbeschikkingen.” 

 
Het aandringen door de familie/vertegenwoordiger op een abstineerbesluit, lijkt zelden of 
nooit in een conflictueuze sfeer te verlopen. Een arts licht het als volgt toe:  

“Beslist willen abstineren onafhankelijk van wat de dokter ervan denkt? Ik denk dat 
het een keer of 30 per jaar voorkomt. Zo van: ’dokter als mijn familielid blijft zoals 
het nu is, hou er dan maar mee op’. Maar als je dan vaker met de familie spreekt, dan 
blijkt dat de standpunten niet altijd vastliggen en nog wel eens wisselen. Maar het 
komt regelmatig voor dat vertegenwoordigers willen dat er geabstineerd wordt.” 

Meerdere artsen vertellen dat als de familie wil dat er geabstineerd wordt, dat de artsen 
‘praten en nog eens praten’ met de familie om de zinvolheid van een behandeling uit te 
leggen. Met als doel om ‘bij elkaar te komen’ en meestal lukt dat wel volgens hen.  
 
Conclusie: 
Het bespreken van de wens van de familie/vertegenwoordiger tot abstineren verloopt volgens 
respondenten zelden in een conflictueuze sfeer. Opvallend is de mate van spreiding van het 
aantal keren dat vertegenwoordigers op de verschillende Intensive Cares aandringen op een 
beslissing tot abstineren. Gebaseerd op de informatie van de deelnemende respondenten komt 
het landelijk op Intensive Cares ongeveer 400 keer per jaar voor.  
 
 
 
4.5.4  Conflicthantering bij abstineren 
Conflicten zijn per definitie onaangenaam, maar een conflict tussen behandelaars die willen 
abstineren en de vertegenwoordiger van de patiënt die dat (nog) niet wil, is wel heel 
ongelukkig. Een goede wijze van conflicthantering lijkt dringend nodig bij zo’n penibele 
situatie. Daarover is tijdens het interview het volgende gevraagd: 

“Kunt u me in het kort vertellen wat er gebeurt als de arts en de vertegenwoordiger 
van de patiënt een conflict hebben (het niet met elkaar eens zijn) over wel of niet 
abstineren?”  

De patiënt overplaatsen naar een andere Intensive Care blijkt als mogelijkheid te worden 
gezien voor het oplossen van een conflict; anderen zien het doorgaan met de behandeling voor 
bepaalde tijd als mogelijkheid, maar er zijn ook Intensive Cares waar men van mening is dat 
bij een persisterend conflict het abstineren wel doorgezet moet worden.  
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Vervolgens gaat deze paragraaf in op de wijze waarop men op Intensive Cares op relationeel 
niveau een conflict rondom abstineren aanpakt. Men richt zich dan op het verbeteren van de 
communicatie. 
 
 
4.5.4.1 Overplaatsen naar een andere Intensive Care 
Enkele respondenten zien het overplaatsen van de patiënt naar een andere kliniek als een 
mogelijkheid om een conflict over abstineren op te lossen. Een respondent zegt bijvoorbeeld:  

“Ik vind dat bij een medisch zinloze behandeling van mij niet verwacht mag worden 
dat deze gecontinueerd wordt. Dan kan je aan de familie voorstellen dat zij een andere 
behandelaar zoeken, waarbij je dan aanbiedt dat als zij een andere Intensive Care 
vinden, dat je dan de behandeling kan overdragen. Ik vind zelf, dat je over een 
medisch zinloze behandeling niet kunt onderhandelen”. 

 
Alhoewel het vinden van een andere Intensive Care oppervlakkig gezien een reëel alternatief 
lijkt, is het in de praktijk nauwelijks realistisch. Intensive care capaciteit is schaars. Hoe moet 
de familie contact leggen met andere Intensive Cares? En is het wel redelijk te verwachten dat 
artsen op andere Intensive Cares de bereidheid zullen hebben om een stervende patiënt over te 
nemen, wetende dat er een conflict is tussen behandelaars en de vertegenwoordiger en dat de 
huidige intensive care arts niet zelf de overplaatsing bepleit? De kans om succesvol als 
familie een overplaatsing te regelen lijkt niet heel groot. 
 
 
4.5.4.2 Continueren van de behandeling 
Een arts dient een ‘medisch zinloze’ behandeling niet voort te zetten. Maar als de familie nu 
een besluit tot abstineren niet kan accepteren, moet de behandeling dan voortgezet worden? 
Daarover wordt door respondenten heel gevarieerd gedacht (zie tabel 20): 
 

 
tabel: 20 
 

Als de vertegenwoordiger van de patiënt een 
abstineerbeslissing niet kan accepteren dan dient de 
behandeling te worden gecontinueerd. 

respondenten helemaal 
mee eens 

deels mee 
eens 

deels mee 
oneens 

helemaal 
mee oneens 

totaal 

medisch hoofd 7 13 7 9 36 

leidinggevend 
verpleegkundige 

2 16 4 14 36 

 

Opvallend is het kleine aantal leidinggevend verpleegkundigen dat vindt dat een behandeling 
dient te worden gecontinueerd en het grote aantal dat juist een tegenovergestelde mening is 
toegedaan.  
 
 
Helemaal mee eens (doorgaan met behandelen) 
Zeven van de artsrespondenten zijn van mening dat er bij een conflict doorbehandeld dient te 
worden. Acceptatie van de beslissing is voor hen noodzakelijk. Een arts vertelt waarom:  

“Ik tracht altijd op dezelfde golflengte te komen. Voor mij is de patiënt één van alle 
patiënten die overlijdt en voor hen is het hun geliefde. Als zij een waardeloze ervaring 
hebben, dan kunnen zij daar grote problemen mee krijgen. Daarom zoek ik beslist naar 
acceptatie.”  
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Het doorbehandelen kan soms tot verrassende resultaten leiden, getuige het volgende citaat:  
“Het doorbehandelen kan weken duren en soms heeft de familie nog gelijk ook. Tot 
mijn verbazing moet ik dat dan constateren. Ik heb toch wel een aantal gevallen bij de 
hand gehad, dat de familie het niet kon accepteren en dat de patiënt dan herstelt. 
Bijvoorbeeld bij een 85-jarige vrouw met een septische shock waarbij ik dan op een 
gegeven moment zeg: ‘Zullen we er niet mee ophouden?’, en de familie zegt: ‘Nee dat 
willen we niet.’ Ik heb de wil van de familie gevolgd en uiteindelijk gaat mevrouw wel 
lopend het ziekenhuis uit. Ja, dan hebben ze toch gelijk gehad! Als je lang in dit vak 
zit, dan word je vanzelf medisch-inhoudelijk heel bescheiden.”307 

 
 
Deels mee eens/deels mee oneens 
In deze groep zitten de artsen die een begrenzing geven aan de tijd dat men doorbehandelt, 
situationeel bepaalt men hoelang dat zal zijn. De invloed van de familie op de beslissing is 
wel aanwezig maar niet bepalend. Een arts vertelt: 

“Deels mee eens. Het stomme is, ik vind eigenlijk dat het niet zo zou moeten zijn, 
maar ik doe het meestal wel. Ik vind eigenlijk dat de inschatting ‘medisch zinloos’ 
handelen door mij gemaakt wordt en niet door de familie en als ik ‘medisch zinloos’ 
inschat, dat het zo is. Dan heeft de familie dat maar te accepteren. Maar aan de andere 
kant, je kunt een patiënt maar éénmaal dood laten gaan en als de familie dat niet kan 
accepteren, dan weegt dat mee in de verwerking van het verdriet bij hen. Eventueel te 
moeten voortleven met de gedachte van: mijn geliefde is ‘om zeep geholpen’; dat lijkt 
mij moeilijk om weg te zetten. Vandaar dat ik in de praktijk genegen ben om tot vrij 
grote hoogte toch te accepteren, dat doorbehandelen wenselijk kan zijn.” 

 
Soms wordt wel heel pragmatisch omgegaan met het niet accepteren van de 
familie/vertegenwoordiger van een abstineerbesluit, getuige het volgende citaat:  

“Deels mee oneens, je moet werken naar acceptatie. Een uitstel mag 2 x 24 uur duren. 
[Vraag interviewer: ’En als de familie het dan niet kan accepteren?’] U vraagt naar een 
eerlijk antwoord? Dat is een gewetensvraag! Dan zullen we met de familie afspraken 
maken dat we de behandeling niet zullen uitbreiden, dat accepteert de familie altijd. En 
mogelijk dat we dan toch bepaalde dingen afhalen waardoor we toch naar een soort 
einde komen. Tja, hoe moet je dat noemen? De noradrenaline gaat niet omhoog, de 
dopamine gaat niet omhoog. We gaan mogelijk van dubbele doseringen terug naar 
enkele doseringen. We doen dan mogelijk een paar dingen die niet mogen, maar we 
streven dan wel naar een beëindiging. In feite doen we wat wij goed vinden. Wij 
vinden het medisch niet zinvol maar je moet wel streven naar acceptatie. Dat is wel 
belangrijk.” 

Eigenlijk is hier sprake van een vorm van misleiding om ‘acceptatie’ af te dwingen, wat op 
gespannen voet lijkt te staan met een transparant beleid bij abstineren. 
Intensive Cares verschillen onderling m.b.t. hoelang het uitstellen maximaal kan zijn, maar 
ook wat er gebeurt indien er dan alsnog geen overeenstemming is. 
 
 
Uitstel 24 uur 
Het moment waarop het besluit tot abstineren wordt genomen, ligt volgens een arts eigenlijk 
al binnen het stervensproces en dus is dat van invloed op de tijdsperiode (24 uur), die familie 
heeft om een besluit tot abstineren te kunnen verwerken. Een arts vertelt: 
                                                      
307 Uit een onderzoek op 15 Canadese Intensive Cares blijkt dat van 166 ‘stervende’ patiënten bij wie de 
beademing werd gestaakt, uiteindelijk 6 patiënten (3.6%) uit het ziekenhuis werden ontslagen. Cook 2003: 1125 
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“Je probeert aan de familie uit te leggen wat er aan de hand is. Ik leg uit dat er weinig 
kansen zijn en de patiënt eigenlijk stervende is. Vaak kan men zich op emotionele 
gronden daar niet in vinden en dan gaan we toch door met behandelen. Helaas is het zo 
dat het probleem zichzelf oplost. Meestal is het zo dat het niet langer dan 24 uur 
duurt.” 

 
Enkele respondenten vinden dat 24 uur uitstel toereikend is als periode van gewenning. In 
deze tijd kan de familie dan nog even nadenken, of eigenlijk meer nog wennen aan het feit dat 
de beslissing is genomen. Maar langer dan 24 uur kan het acceptatieproces voor hen niet 
duren. 

“Er is vaak wel een fase dat als je gaat praten over abstineren, dat de familie zich dan 
pas gaat realiseren hoe ernstig het is. En dan als een soort reactie aangeven er niet aan 
toe zijn. We bespreken het met hen en dan zeggen we meestal: ‘als het morgen nog zo 
slecht is dan gaan we abstineren’. Meestal is er dan wel duidelijkheid.” 

 
Een duidelijk begrensde periode wordt aangegeven, terwijl ook wordt gesteld dat slechts 
verbetering van de situatie van de patiënt aanleiding kan zijn tot uitstel, en anders uitvoering 
van het abstineerbesluit zal plaatsvinden. Een andere intensive care arts hanteert 24 uur ook 
strak als een begrensde periode:   

“Bij een conflict stellen we het vaak nog even uit, zodat de familie even kan nadenken. 
Het uitstel duurt meestal een dag. Indien de familie er zich dan nog niet in kan vinden 
en het is een ‘medisch zinloze’ behandeling, dan houden we er mee op.” 

 
Op sommige Intensive Cares hanteert men bij een verschil van mening met de familie over 
abstineren 24 uur als periode van uitstel onafhankelijk of de familie het nu wel of niet eens is 
met de beslissing.  
 
 
Uitstel 48 uur 
Er zijn ook behandelaars die vinden dat het uitstel wel wat langer mag zijn, bijvoorbeeld 48 
uur:  

“Bij een conflict wordt er doorbehandeld om toch weer in gesprek te komen. Dat 
doorbehandelen kan ongeveer een 48 uur duren en dan kan de familie het wel 
accepteren. Ik kan ik me niet herinneren een situatie te hebben meegemaakt dat het 
niet zo was. Eén van de voordelen van op het platteland te werken is, dat je dat niet 
hebt. Vaak krijg je te horen van: ‘dokter doe maar wat het beste is’, in die zin heeft het 
voordelen.” 

Een andere arts, niet werkend op het platteland, hanteert eveneens een grens van maximaal 
twee dagen om acceptatie te bereiken bij de familie van de patiënt. Hij zegt: 

“Men heeft vaak nog het idee dat het onderhandelbaar is, maar het is niet 
onderhandelbaar. Als familie uit Amerika moet komen, dan mag het nog enkele dagen 
langer duren. Je kunt soms wat extra tijd geven om afscheid te nemen. Maar als 
iemand vanuit bijvoorbeeld Columbia moet komen en dat duurt 5 dagen, dat is te lang. 
Zover gaat de coulance niet. Je kunt ongeveer 48 uur hanteren. Als de familie zich 
verzet, dan gaan we toch schermen met andere argumenten zoals: dat het bed nodeloos 
bezet blijft, dat andere patiënten, die feitelijk nu meer recht op het bed hebben, ook 
behandeld moeten worden. Het is toch een schaarse activiteit! Je moet naar ons idee 
weinig ruimte laten. Als het met één staflid niet lukt dan praten we met meerdere 
stafleden. Het is een proces dat zich in 24 tot 48 uur uitstrekt en dat je met de 



 - 125 -  

  
 

behandelaars wilt bewaken door een zelfde lijn te trekken. Het is een richtlijn die we 
hanteren.” 

 
Opmerkelijk is, dat capaciteit op deze Intensive Care als een argument wordt gebruikt om de 
periode tot maximaal 48 uur te beperken en de billijkheid van de beslissing tot abstineren te 
onderbouwen. Van andere Intensive Cares is dit argument niet vernomen.  
 
 
Uitstel >48 uur 
Het uitstel van de beslissing tot (uitvoeren) abstineren mag op sommige Intensive Cares drie, 
vier of tot zeven duren. De inhoudelijke argumenten om de uitvoering uit te stellen verschillen 
niet. Men wil wel vaker met de familie spreken en langer de familie gelegenheid geven tot 
wennen aan de beslissing. Een arts vertelt daarover: 

“Bij een conflict zullen we de behandeling voortzetten. Meerdere gesprekken gaan we 
voeren. De familie de tijd geven om aan het idee te wennen, want dat is vaak het 
probleem. We zullen duidelijk wachten op een moment dat er overeenstemming is 
tussen de familie en de behandelaars. Dat wachten is niet lang, want het is opvallend 
dat de familie en behandelaars vaak hetzelfde denken. Meestal duurt dat niet langer 
dan twee dagen. Maar als het een week zou zijn dan is het veel, maar ook dan is het 
lastig om de behandeling te staken en dat zou ik dan ook niet doen.” 

 
Een andere arts meent dat 5 dagen meestal genoeg is om acceptatie te bereiken, maar is niet 
bereid om verder te gaan: 

“[…] Dan praat je nog enkele dagen door en ben je zo maar vijf dagen verder. Meestal 
is de familie dan wel zover, maar dan moet er wel een beslissing vallen. Maar soms 
volg je ook de familie en je geeft de patiënt een tracheotomie308 en stuur je de patiënt 
dan naar de verpleegafdeling. Er zijn nog wel patiënten in leven, waarvan ik gezegd 
heb dat ik ze wilde abstineren. Meestal ben ik niet zo tevreden over de kwaliteit van 
leven van die patiënten die dan nog leven.” 

Opmerkelijk aan deze quote is, dat hij een van de weinige artsen is die soms ook met de 
familie meegaat in hun wens tot doorgaan met de behandeling. Ook bijzonder is, dat het niet 
uitvoeren van een abstineerbesluit heeft geleid tot het overleven van de patiënt. Dat nuanceert 
enigszins de mening van de intensive care artsen, die stellen dat het altijd alleen om 
fysiologisch ‘medisch zinloos’ handelen gaat. Boeiend zou zijn om te weten of de patiënten 
wel met de resterende kwaliteit van leven tevreden zijn, dit in tegenstelling tot de intensive 
care arts. 
 
Soms duurt het zoeken naar acceptatie veel langer. De langste periode van uitstel die door een 
respondent werd genoemd is enkele weken. Als de familie/vertegenwoordiger op deze 
Intensive Care een abstineerbesluit niet kan accepteren dan wordt er geen levensverlengende 
behandeling gestaakt. In de genoemde casus duurde dat bijna drie weken.  
De meeste artsen die in eerste instantie onenigheid met de familie proberen op te lossen door 
middel van uitstel, abstineren uiteindelijk ook als de familie en de behandelaars het niet met 
elkaar eens worden. Een arts vertelt het volgende daarover:  

“We proberen het op een later moment altijd met elkaar eens te worden. Dat vergt veel 
uitleg. Als we met de familie spreken en we hebben zeer grote verschillen van inzicht, 
dan stellen we de beslissing uit, weer praten en weer bij elkaar komen. Ik heb wel eens 
meegemaakt dat we niet bij elkaar komen, dan wordt de behandeling uiteindelijk wel 

                                                      
308 Bij een tracheotomie is halverwege de luchtpijp een buisje ingebracht waardoor de patiënt kan ademhalen. 
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gestopt. De wijze van ermee omgaan en het bepalen van het moment is situationeel 
bepaald. Het niet kunnen accepteren heeft vaak te maken met onvermogen om te 
aanvaarden dat het leven eindig is.” 

 
Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid volgens deze respondenten bij de arts. Tamelijk 
duidelijke posities neemt men daarbij in, getuige het volgende citaat: 

“We hebben nu een patiënt drie maanden bij ons en met die patiënt kun je praten. De 
patiënt is wakker, het lukt ons niet om deze patiënt van de beademing af te krijgen. Ik 
denk niet dat het een kandidaat is voor de thuisbeademing. Er komt een dag dat we 
moeten zeggen: ‘moeten we niet eens ophouden met de behandeling?’ Kan best dan 
nog wel eens een paar weken duren voordat de familie/vertegenwoordiger en 
behandelaars op een lijn zitten. Maar als wij, de intensivisten, absolute consensus 
hebben dan zullen we de familie wel op korte of langere termijn overrulen. De familie 
van de patiënt bepaalt niet wat we wel of niet doen.” 

 
Soms kan het conflict over abstineren meer zijn dan ‘een verschil van mening hebben over’ en 
gaat het in de richting van ruzie gepaard met agressie, waarbij zelfs de veiligheid van de 
hulpverleners onder druk kan komen te staan. Dan staat pragmatisch handelen op de 
voorgrond, getuige het volgende voorbeeld:  

“Wel meegemaakt dat de familie zei: ‘Er komt helemaal niets van in!’ Het ging met 
veel dreigementen gepaard. Zo van: ‘We weten waar je woont, we weten wel je te 
vinden en als zij de koningin was geweest, dan zou het niet gebeurd zijn!’ Het was een 
heel onfrisse situatie. Als je een dergelijk conflict hebt, dan geef je de familie tijd maar 
stop je tegelijkertijd de behandeling. De tube laat je in en je ziet dan dat er 
langzamerhand acceptatie gaat komen bij de familie. Geen berusting maar wel 
acceptatie. Ik wil geen gelazer. Het laatste waar ik zin in heb zijn allerlei juridische 
procedures in welke vorm dan ook. Ik heb dat wel een aantal keren meegemaakt.” 

Onder de druk van bedreiging vindt hier ‘noodgedwongen’ misleiding plaats om ‘acceptatie’ 
te verwerven. 
 

 
4.5.4.3 Verbeteren communicatie  
Praten, praten en nog eens praten met de familie is de strategie die artsen hanteren om het 
conflict op te lossen. Uit analyse van de kwalitatieve data komt naar voren dat men zich 
daarbij richt op twee globale knelpunten in de communicatie: tekort aan informatie/elkaar niet 
begrijpen; verstoorde communicatie/gebrek aan vertrouwen. 
 
 
Tekort aan informatie/elkaar niet begrijpen  
Conflicten vinden volgens sommige respondenten hun oorsprong in een tekort aan informatie 
of in het feit dat de gegeven informatie nog niet is begrepen. Een arts vertelt daarover: 

“Het mededelen van de beslissing is een enkel gesprek en daarna gaan we normaliter 
met de familie in gesprek over hoe we het gaan doen. Bij een conflict breken we het 
gesprek af en gaan de volgende dag weer verder. Net zo lang praten totdat men 
begrijpt wat we bedoelen. Of we het gaan doen staat niet ter discussie.” 

Het conflict over het abstineerbesluit met de familie wordt hierdoor gereduceerd tot een ‘niet 
kunnen begrijpen’ van het besluit. De mogelijkheid dat de familie het echt niet eens is met de 
beslissing wordt teruggebracht tot gebrek aan inzicht. Gezien de oorzaak is meer uitleg de 
aangewezen aanpak. Een andere respondent verwoordt deze zienswijze als volgt: 
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“Tijd nemen en meerdere gesprekken voeren de volgende dagen. Confronteren met de 
prognose en confronteren met dat doorgaan niet meer met de medische inzichten 
verantwoord is. Ook, dat wij daar niet meer achter kunnen staan en dat we bezig zijn 
het sterven te verlengen. Het leidt niet tot het herstel van de patiënt, maar verlengt het 
sterven. Ik kan daar wel cru in zijn, meestal helpt dat wel en soms niet. En als het niet 
helpt dan heb je een probleem.” 

Intensive Cares verschillen onderling in de hoeveelheid energie die men steekt in het zoeken 
naar acceptatie van de beslissing. Van een Intensive Care waar men veel energie steekt in het 
bewerkstellingen van acceptatie, het volgende citaat: 

“Er wordt tot in het extreme geprobeerd om de familie te overtuigen van de inzichten 
van het team. In sommige situaties komt het voor, dat wij iemand anders benoemen tot 
contactpersoon voor de familie. Stel dat ik de gesprekken met de familie heb gedaan 
en we komen daar niet verder mee, dan kan ik mijn collega verzoeken het contact met 
de familie te onderhouden.” 
 

Op de Intensive Cares met allochtone vertegenwoordigers van de patiënt is bij een conflict het 
meerdere malen bespreken vaak noodzakelijk. Vanuit religieus perspectief kijkt men anders 
aan tegen het staken van een levensverlengende behandeling. Een arts vertelt:  

“Ik heb het idee dat bij de allochtone medelander de religieuze overtuiging wat meer 
op de voorgrond staat dan bij autochtone Nederlanders. De spanning zit er in dat het 
leven voor hen van Allah is en dat je dat niet mag nemen in hun beleven. Terwijl het 
niet gaat om het nemen van het leven, dat moet je uitleggen en meerdere keren 
bespreken. Dat heeft met het geloof te maken en soms een beetje met de culturele 
achtergrond.” 

 
 
Verstoorde communicatie/gebrek aan vertrouwen  
Andere oorzaken van conflicten over abstineren ziet men in het ontbreken van vertrouwen in 
de behandelaar of in de genomen beslissing. Beide oorzaken lopen in elkaar over. Op de 
Intensive Cares hanteert men twee oplossingsmethoden: een andere hulpverlener als 
gesprekspartner voor de familie en/of proberen de geloofwaardigheid van de 
abstineerbeslissing te vergroten. 
 
Het ‘klikt’ soms niet tussen een bepaalde behandelaar en de familie, of er is in het hele proces 
communicatief iets misgegaan. Veel voorkomend is, dat men dan een andere intensive care 
arts inzet om de gesprekken met de familie te voeren. Maar ook andere hulpverleners worden 
ingezet om te bereiken dat de familie het ‘waarom’ van de abstineerbeslissing begrijpt en de 
beslissing accepteert. Een arts vertelt: 

“Bij een conflict wordt het gesprek als regel op een ander moment voortgezet en dan 
komen we er wel meestal uit. Zo niet, dan kan het ook zijn dat een andere intensivist 
dat gesprek overneemt, omdat het ook wel eens op persoonlijke gronden niet kan 
klikken. Als we er niet uitkomen dan hebben we ook nog het pastorale werk, maar dat 
komt heel zelden voor. Wanneer de familie uit wat ‘vreemde’ figuren bestaat, dan 
willen we ook nog wel eens een psycholoog inhuren, zo willen we wat steun 
opbouwen en wat meer begrip voor de beslissing.” 
 

Als intermediair tussen de familie en het behandelteam komen verschillende personen in 
aanmerking en al naargelang de situatie wordt daar gebruik van gemaakt:  

“Ik heb ook wel eens het maatschappelijk werk ingeschakeld als intermediair en ook 
de huisarts. In ieder geval zit er altijd een verpleegkundige en hoofdverpleegkundige 
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bij en soms doen we deze moeilijke gesprekken met twee intensivisten. Op verzoek 
van de familie was iemand van een patiëntenorganisatie er ook eens bij, overigens met 
het gevolg dat deze vertegenwoordiger van de patiëntenorganisatie aangaf dat de 
dokter ‘gelijk’ heeft.” 

 
Vergroten van het vertrouwen in de genomen beslissing, probeert men te bereiken door 
anderen een onafhankelijke uitspraak te laten doen over de abstineerbeslissing. In 
samenspraak met de familie worden anderen geconsulteerd, waaronder andere specialisten 
(niet intensive care artsen), een ‘second opinion’ intensive care arts van een andere intensive 
care, een ‘second- opinion’ van een academisch werkende intensive care arts, een psycholoog, 
een pastorale werker of de commissie medische ethiek. Deze consultatie vindt plaats om 
vertrouwen te wekken en begrip te krijgen voor de ontstane situatie. 
 
 
Conclusie: 
Bij een conflict over abstineren tussen de vertegenwoordiger van de patiënt (de 
vertegenwoordiger wil niet abstineren) en de behandelaars zal ongeveer een kwart van de 
behandelend intensive care artsen de behandeling continueren. De helft laat het van de situatie 
afhangen hoe lang de behandeling gecontinueerd wordt met als insteek te zorgen dat de 
familie ‘verder’ kan leven met het sterven van hun geliefde, maar men hanteert wel een 
begrensde periode. Het resterende kwart van de artsrespondenten is van mening dat een 
‘zinloze’ behandeling niet gecontinueerd mag worden alleen omdat de abstineerbeslissing niet 
geaccepteerd wordt. 
 
Naast tijdelijke uitstel om acceptatie te bewerkstelligen neemt men veel tijd om met de 
familie te praten, probeert men belemmeringen weg te nemen en maakt men gebruik van de 
tussenkomst van derden.  
 
Ook misleiden doet zich soms voor al dan niet onder druk van een vervelende conflictueuze 
situatie met de familie/vertegenwoordiger. 
 
 
 
4.5.5  Samenvatting 
 
Gebaseerd op de informatie van de deelnemende respondenten komt het landelijk op Intensive 
Cares ongeveer 400 keer per jaar voor dat de familie/vertegenwoordiger beslist wil dat er 
geabstineerd gaat worden. Opvallend is de mate van spreiding van het aantal keren dat 
vertegenwoordigers op de verschillende Intensive Cares aandringen op een beslissing tot 
abstineren. De gesprekken in deze gevallen verlopen zelden in een conflictueuze sfeer. De 
mate waarin rekening wordt gehouden met de wens van de vertegenwoordiger lijkt af te 
hangen van de situatie van de patiënt en of de mening over abstineren passend is binnen de 
medische visie. Een enkele arts is van mening dat hij in principe de wil van de patiënt, 
verwoordt door de vertegenwoordiger, wil volgen. 
 
Als de situatie andersom is en de familie/vertegenwoordiger kan niet instemmen met een 
besluit tot abstineren, dan is tweederde van de respondenten van mening dat van de 
familie/vertegenwoordiger van de patiënt ‘zelden of nooit instemming is vereist’ met een 
beslissing tot abstineren. Het verschil met degenen die vinden dat instemming wel vereist is, 
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blijkt kwalitatief echter gering te zijn. Beide groepen artsen zoeken naar acceptatie van de 
beslissing tot abstineren.  
 
Tweederde van de artsen vindt dat de familie/vertegenwoordiger van de patiënt veel invloed 
heeft bij een verschil van mening met betrekking tot een beslissing over abstineren. De 
invloed van de familie/vertegenwoordiger heeft niet direct betrekking op de inhoud van de 
beslissing. De vertegenwoordiger is voor artsen het informatiepunt om gegevens te krijgen 
over de kwaliteit van leven van de patiënt voor opname, de verlangde kwaliteit van leven en 
de wensen van de patiënt. In de besluitvorming wegen de artsen dit mogelijk mee. Er zijn ook 
artsen die een abstineerbeslissing als een puur medische beslissing beschouwen, waarbij het 
‘medisch zinloos’ zijn van een behandeling het enige criterium is, en de 
familie/vertegenwoordiger van de patiënt geen enkele invloed heeft. 
 
Over de mate van invloed van de verschillende soorten vertegenwoordigers bestaan heel 
gevarieerde meningen. Een dominant beeld is er niet uit te kristalliseren, uitgezonderd over de 
informele vertegenwoordiger waarvan 90% van de respondenten vindt dat deze geen invloed 
moet hebben.  
 
Het geschatte aantal conflicten op Intensive Cares over abstineren is landelijk ongeveer 650 
per jaar; gemiddeld is dit 5 per Intensive Care. Opvallend is de ongelijkmatige spreiding over 
de verschillende Intensive Cares. 
 
Bij een conflict over abstineren tussen de vertegenwoordiger van de patiënt en de behandelaar 
wordt het staken van een levensverlengende behandeling op een kwart van de Intensive Cares 
ingezet en op een ander kwart de behandeling voor onbepaalde tijd voortgezet. Op de helft 
van de Intensive Cares wordt het abstineren voor begrensde tijd uitgesteld. Op veel Intensive 
Cares bepaalt de snelheid waarmee de familie het abstineerbesluit kan accepteren de periode 
van uitstel. Men hanteert per Intensive Care wisselende maximale (‘redelijke’) periodes om te 
familie te laten ‘wennen’ aan de beslissing tot abstineren. De periode van uitstel is als regel 
korter dan vijf dagen. Doel van het uitstel is de familie te laten ‘wennen’ aan het besluit en 
aldus voor te zorgen dat de familie ‘verder’ kan leven met het sterven van hun geliefde. De 
periode van uitstel wordt gebruikt om mogelijke communicatiestoornissen uit de weg te 
ruimen en om eventueel door middel van een ‘second opinion’ het vertrouwen in de beslissing 
te vergroten. 
 
Op sommige Intensive Cares houdt men echter, mede door capaciteitsoverwegingen 
ingegeven, strak vast aan een periode van 24 of 48 uur, waarna het staken van de 
levensverlengende behandeling plaatsvindt.  
 
 

4.6  Invloed van het recht op de besluitvorming  
 
 
4.6.1  Inleiding 
 
Meerdere keren is door respondenten opgemerkt dat zij de ‘juridisering’ van de 
gezondheidszorg als een last ervaren en ook als een bedreiging. Tijdens de interviews zijn 
situaties geschetst die leiden tot spanningen binnen de Intensive Care met de familie, 
spanningen over waar de grens van de legitimiteit van het handelen ligt. Voorbeelden daarvan 
zijn de volgende situaties: 
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“Ik herken die lastige situaties wel. Het komt voor dat de patiënt niet ‘spontaan’ 
overlijdt na het staken van de behandeling en de familie al ‘snel’ vindt dat ‘dit toch zo 
niet kan’ omdat het lijden ondraaglijk is. De hulpverleners achten de palliatie 
optimaal, maar we gaan toch over tot het toedienen van veel hogere dosis opiaten. Of 
een situatie dat de behandelaars van mening zijn, dat er sprake is van ‘medisch 
zinloos’ en de behandeling willen staken. De familie kan dit niet accepteren, omdat zij 
vinden dat niet alles gedaan is voor hun naaste. Zij dreigen naar de rechtbank te gaan 
of tuchtrechtelijk de zaak te willen aankaarten. Het staken van de behandeling wordt 
enkele dagen uitgesteld en dan tegen de wil van de familie toch doorgevoerd. Zonder 
dat het conflict is opgelost met als gevolg: spanningen tussen hulpverleners onderling 
en met de familie. Onzekerheid of de gevolgde procedure zorgvuldig is geweest en 
onzekerheid over de mogelijke juridische implicaties.” 

Een andere casus die aanduidt, dat het handelen rond het levenseinde op een Intensive Care 
niet altijd juridisch eenduidig is, is door een intensive care arts ingebracht: 

“[…] De wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt met een dwarslaesie heeft een 
schriftelijke verklaring voor euthanasie op papier gezet. De patiënt kon niet bewegen 
en was gesedeerd. De vraag is natuurlijk in hoeverre de patiënt daarin was gekend. We 
hebben dat gevolgd en uiteindelijk is dat goedgekeurd door de gemeentelijke 
lijkschouwer. Deze euthanasieprocedure is voor alle betrokkenen heel ingrijpend 
geweest. Het is misschien wel makkelijker om richting abstineren te gaan dan een 
echte euthanasieprocedure te volgen. Er bestaat altijd casuïstiek die op de grens van 
abstineren en euthanasie is.” 

 
Abstineren is ‘normaal medisch’ handelen. Soms is de situatie eenduidig en is het alle 
betrokkenen volstrekt duidelijk dat herstel onmogelijk is en dat na het staken van de 
levensverlengende behandeling de patiënt snel zal overlijden en gebeurt het ook zo. Maar er is 
ook complexere casuïstiek waarbij niet alle betrokkenen een gelijke mening hebben over de 
situatie, omdat bijvoorbeeld de prognose minder duidelijk is of na het staken van de 
levensverlengende behandeling de patiënt niet overlijdt. Het kan ook zijn dat de situatie van 
de patiënt is ontstaan door een complicatie van een medische behandeling of erger door een 
medische ‘fout’.309 Wat is dan zorgvuldig handelen rond abstineren? Deze paragraaf gaat over 
de invloed van eventuele juridische implicaties op het besluitvormingsproces bij abstineren en 
eventueel op de beslissing zelf.  
 
 
4.6.2  De invloed van juridische implicaties op het besluitvormingsproces 
 
Bij een eventuele juridische beoordeling van een medische beslissing aan het einde van het 
leven is een zorgvuldig besluitvormingsproces van groot belang. Hebben de (mogelijke) 
juridische implicaties invloed op de wijze van besluitvorming bij de complexe casuïstiek 
rondom abstineren op Intensive Cares? Over juridische implicaties is een stelling aan de 
respondenten voorgelegd, die als volgt luidt: 

“Bij een complexe casus kan het besluitvormingsproces worden beïnvloed door 
mogelijke juridische implicaties.” 
 

Bij een complexe casus kan het besluitvormingsproces worden beïnvloed  
door mogelijke juridische implicaties. 

  
tabel: 21 

helemaal 
mee eens 

deels 
mee eens 

deels 
mee oneens 

helemaal 
mee oneens 

totaal 

                                                      
309 Zie ook het deel ‘Vooraf’ van deze dissertatie. 
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medisch . 
hoofd 

18 14 0 4 36 

leiding-
gevend vpk. 

16 18 0 2 36 

totaal 34 32 0 6 72 
 

Slechts 4 van de 36 artsrespondenten en 2 van de 36 verpleegkundigen zijn van mening dat 
het besluitvormingsproces niet door juridische implicaties kan worden beïnvloed (zie tabel 
21) en zij lijken ook meer aan het besluit zelf dan aan het besluitvormingsproces te denken. 
De toelichtingen van enkele intensive care artsen die menen dat juridische implicaties het 
besluitvormingstraject niet beïnvloeden, gaan uit van de gedachte dat het een puur medische 
beslissing is. Het scherpst komt dat tot uitdrukking in het volgende citaat van een arts:  

“Als de familie dreigt met de rechter dan denk ik ‘zie maar wat je ermee doet’, de 
rechter doet daar niets mee. De rechter is ook van mening dat het een medische 
beslissing is. Al gaan ze op hun kop staan, het gebeurt niet. Hoe je het ook doet, het is 
een medische beslissing. Als je medisch verantwoord besluit dan zal de rechter er 
altijd in meegaan.” 

 
De meeste artsen menen echter dat juridische implicaties wel degelijk van invloed kunnen 
zijn. Een arts vertelt ten aanzien van het proces bij een complexe casus:  

“Wat ik me kan voorstellen is dat je nog zorgvuldiger met de familie praat en alles nog 
uitgebreider formuleert. Dat is de wijziging van het proces maar aan de uitvoering zal 
het niets wijzigen.”  

De wijziging van het proces wordt ook door een andere respondent herkend:  
“Als wij een behandeling willen stoppen en de familie is het daar helemaal niet mee 
eens, dan laat je feitelijk het proces al beïnvloeden. Doe je dat niet, dan zal de familie 
het waarschijnlijk aanvechten en dus hou je daar rekening mee.” 

 
De ene arts is laconieker over mogelijke juridische implicaties van zijn medische beslissing 
dan de ander:  

“Ik lig er niet wakker van. Wij proberen niet in conflict te raken. Als er een juridische 
dreiging is dan stellen we ons heel terughoudend op.”  

De andere lijkt er wat mee belast: “Je probeert altijd de familie met de artsen op een zelfde 
lijn te krijgen. De angst een proces aan je broek te krijgen, zit er altijd achter.” Echter zijn er 
ook wat meer relativerende opmerkingen te horen, zoals:  

“Natuurlijk wordt er wel eens met Justitie gedreigd maar in het algemeen is het toch 
zo, dat als je gewoon rustig de tijd neemt en je probeert helder aan betrokkenen uiteen 
te zetten waar het over gaat, dat het eigenlijk nooit tot problemen leidt. Het moment 
van de uitvoering wordt aangepast.”  

Voor een andere arts is het aanpassen van de besluitvormingsprocedure en het uitstellen van 
het abstineren een vorm van preventie:  

“Mogelijke juridische implicaties hebben we ook meegemaakt. Wij passen daarop het 
proces van besluitvorming en het moment van de uitvoering aan. Dat komt voor, als de 
familie het niet eens is met de te nemen beslissing. Anders komen er klachten. Het is 
een vorm van ‘klachtenprofylaxe’.” 

Weer een andere arts benadrukt de extra zorg die aan de verslaglegging wordt besteed: 
“Het vertaalt zich in de praktijk meestal in uiterst nauwgezette documentatie van de 
procedure. Van wat er met zo’n patiënt is gebeurd en verslaglegging van de 
gesprekken. We worden zo langzamerhand toch wat defensiever.” 

 



 - 132 -  

  
 

Een complexe casus kan vele oorzaken hebben. Een iatrogene oorzaak maakt alles moeilijker 
voor de behandelaars:  

“Je hebt bijvoorbeeld een situatie dat door een iatrogene fout de patiënt zo ziek is 
geworden. Dan zal ik, als behandelaar, altijd maximaal doorgaan niet voor de patiënt 
maar voor de specialist. Het kan een keer gebeuren dat je als specialist een fout maakt, 
dan moet het niet gebeuren dat je als hoofdbehandelaar op de Intensive Care zegt: ‘je 
hebt de patiënt ‘doodgemaakt’, nu laten we de patiënt echt dood gaan.’ Dat is 
overigens altijd een patiënt die voor obductie gaat. Om het wat gemakkelijker te 
maken, zal ik dan altijd nog een dag langer doorgaan dan normaal. Een niet natuurlijke 
dood kan natuurlijk ook een situatie zijn waarbij dat speelt.” 

Een andere intensive care arts bevestigt dat een iatrogene oorzaak het geheel extra complex 
maakt:  

“Stel, je bent in een abstineersituatie gekomen omdat een chirurg een verkeerd 
uitgevoerde operatie heeft gedaan. Dan kan ik me wel voorstellen dat er enige 
juridische haken en ogen aanzitten. Immers, de betreffende chirurg wil niet dat de 
patiënt overlijdt tengevolge van een ingreep van hem. Je kunt je voorstellen dat een 
besluitvormingsproces binnen een multidisciplinair overleg dan anders zal verlopen. 
Dat anders verlopen, duidt op meer beschrijven, meer bepraten en het zal langer 
duren.” 

 
Samenvattend, defensief handelen in verband met eventuele juridische complicaties leidt tot 
meer en nauwkeuriger verslaglegging van het besluitvormingsproces bij abstineren. Er wordt 
meer en intensiever gesproken met hulpverleners en familie om conflicten, waarbij eventuele 
juridische implicaties te verwachten zijn, te neutraliseren en zo aantoonbaar zorgvuldig te 
handelen. Men laat het gehele proces langer duren.  
 
 
 
4.6.3  De invloed van juridische implicaties op het abstineerbesluit 
 
Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat bijna alle respondenten van mening zijn dat juridische 
implicaties van invloed kunnen zijn op het besluitvormingsproces. Betekent dit nu, dat 
invloed op het besluitvormingsproces zich ook uitstrekt over de beslissing tot wel of niet 
abstineren? De volgende stelling is aan de respondenten voorgelegd: 

“Bij een complexe casus m.b.t. abstineren kan het voorkomen dat de inhoud van de 
abstineerbeslissing wordt beïnvloed door mogelijke juridische implicaties.” 

De resultaten staan in onderstaande tabel 22. Nu het over de medische inhoud gaat is 50% van 
de artsrespondenten het helemaal oneens met de stelling (tabel 22); de leidinggevend 
verpleegkundigen zijn daar minder stellig over. 

 

Bij een complexe casus m.b.t. abstineren kan het 
voorkomen dat de inhoud van de abstineerbeslissing wordt 
beïnvloed door mogelijke juridische implicaties. 

 

tabel: 22 

 

respondent 
helemaal 

mee eens 

deels mee 

eens 

deels mee 

oneens 

helemaal 

mee oneens 

totaal 

medisch hoofd 9 9 0 18 36 

leidinggevend 
verplk. 

9 15 2 10 36 

totaal 18 24 2 28 72 
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Geen invloed op de beslissing 
De beslissing al dan niet te abstineren is voor de artsen die het met de stelling oneens zijn, een 
louter medische beslissing en daarop hebben anderen geen invloed. Een aantal citaten ter 
illustratie lichten dit toe:  

“Het is een medische beslissing en als het besluitvormingsproces zuiver is geweest, 
dan staat de medisch inhoudelijke beslissing vast. Het mag niet zo zijn, dat alleen 
vanwege een mogelijk juridische toetsing de inhoud van de beslissing anders zou zijn. 
Heel unfair naar de patiënt toe.” 

Communiceren met de familie en het (steeds) weer uitleggen van de situatie kan een middel 
zijn om juridische implicaties te voorkomen en tegelijk een middel om er mee om te gaan: 

“U moet het zo zien, als ik praat met de familie en die roept meteen ‘als u dat doet dan 
schakel ik de rechter in’, dan denk ik dat mijn handelen beïnvloed wordt. Dan wacht ik 
rustig en ga weer met de familie praten en proberen uit te leggen hoe naar mijn idee de 
zaak er voor staat. Het zal altijd het streven zijn om buiten een conflict te blijven en 
buiten juridische implicaties. Maar de beslissing wordt niet anders.” 

Niet alleen juridische implicaties aangedragen door de familie worden als voorbeeld 
aangevoerd. Ook justitiële pressie om anders te handelen wordt soms genegeerd. Het 
volgende citaat gaat daar over: 

“Ik heb als intensivist wel eens een abstinerend beleid meegemaakt bij iemand die 
slachtoffer was van een roofoverval, waarbij de Officier van Justitie niet wilde dat we 
stopten. Hij vroeg zich af of het dan doodslag of moord was. Ik heb hem geantwoord 
dat dit niet ons ‘pakkie an’ is en dat hij dat maar uit moest zoeken. Maar de patiënt had 
een MOF310 en het had geen enkele zin meer. Maar overleed die patiënt nu tengevolge 
van het abstinerende beleid van ons of tengevolge van doodslag? Dat lag juridisch wat 
moeilijk. Toch hebben we geabstineerd en die tenlastelegging bleek wel een probleem. 
Door de overval kwam de patiënt in het ziekenhuis en tengevolge van een complicatie 
is de behandeling gestaakt en de patiënt overleden. Daar hebben we niets mee te 
maken en die Officier van Justitie zoekt het maar uit. Het is onze beslissing. Het kan 
hoogstens zijn dat je soms voor de familie wat langer doet over de uitvoering, maar de 
inhoud van de beslissing blijft bestaan.” 

 
 
Wel invloed op de beslissing 
De andere helft van de intensive care artsen is het ‘helemaal eens’ of ‘deels eens’ met de 
gedachte, dat het bij een complexe casus kan voorkomen dat de inhoud van de 
abstineerbeslissing wordt beïnvloed door mogelijke juridische implicaties. Het beeld dat uit 
de toelichtingen ontstaat, is dat een juridische implicatie als heel bedreigend en vervelend 
wordt gezien (ook als men het zelf nooit eerder heeft meegemaakt) en dat men een dergelijke 
confrontatie met de familie te allen tijde wil voorkomen. Een respondent vertelt het volgende: 

“Als de familie dreigt met de rechter, tuchtrechter of de inspectie dan kan het van 
invloed zijn. Al heb ik het niet zelf meegemaakt, maar het lijkt me geen 
benijdenswaardige situatie. Ik kan het me voorstellen, al is het misschien niet helemaal 
correct. Het is zeer lastig om te abstineren als de familie het er niet mee eens is en 
dreigt met een rechtszaak. Denkbaar is, dat de uiterste termijn van zeven dagen die ik 
eerder noemde als periode van mogelijk uitstel, dan langer wordt. Want de meeste 
artsen kijken wel uit om een invulling aan een beslissing te geven tegen de wens in 
van de familie. De gedachte is van: ‘dan heb ik straks iets aan mijn broek hangen’. 
Daar heeft niemand zin in. Ik kan het me voorstellen dat het niet doorgaat.” 

                                                      
310 Multi Organ Failure, meerdere organen zijn aangedaan en/of functioneren niet naar behoren. 
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Deze arts stelt eerst de uitvoering van het abstineren uit en leidt dat niet tot overeenstemming 
dan zou hij kennelijk zijn beslissing bijstellen. 
 
Een arts ervaart abstineerbeslissingen soms als inhoudelijk en emotioneel als erg moeilijk en 
als juridische implicaties erbij komen is hij daar gevoelig voor. Hij nam er de tijd voor en 
formuleerde zijn mening als volgt: 

“Ik ben het helemaal eens met de stelling. Als je voor juridische rompslomp gevoelig 
bent, dan moet je het met deze stelling wel eens zijn. En ik ben er gevoelig voor 
vanwege de hoeveelheid juridische rompslomp die naar voren komt, als je toch heel 
eigengereid je gang gaat. Ik vind het wel een heel groot probleem. Het abstineren op 
zich vind ik een groot probleem. Medisch inhoudelijk is het een probleem bij 
twijfelgevallen. Patiënten die het gewoon niet goed doen. Dan vraag ik me af: ‘heb ik 
er nu wel alles aan gedaan?’ Emotioneel laat het je niet koud en als je een emotionele 
familie hebt, is het helemaal een drama. Dan heb ik er echt last van en ben ik gevoelig 
voor mogelijke juridische gevolgen en juridische rompslomp wil ik voorkomen.” 

Deze arts vindt eigenlijk dat juridische implicaties een beslissing tot abstineren niet moeten 
kunnen beïnvloeden, maar is zich ervan bewust dat dit de realiteit is: 

“[…] Ik heb het meegemaakt dat het gebeurd is, ik ben daar geen groot voorstander 
van, maar het kan gebeuren. Maar ik ben het er echter niet mee eens, dat het gebeurt. 
Maar de situatie kan soms erg dwingend zijn en de arts laat zich dan leiden door de 
situatie. Kijk, als de advocaat al bij een familiegesprek wordt meegenomen, dan heb je 
al een dwingende situatie.” 
 

Maar ook bij minder geëscaleerde situaties kunnen juridische implicaties invloed hebben op 
de inhoud van de beslissing en de uitvoering daarvan. Het volgende citaat illustreert dat: 

“Deels er mee eens dat juridische implicaties de beslissing zelf kunnen beïnvloeden, 
maar je moet zorgen dat het niet gebeurt. Naar mijn mening is in de jurisprudentie heel 
duidelijk omschreven wie de behandeling aanbiedt en wie de behandeling mag 
weigeren. Als wij het idee hebben dat de behandeling gestopt moet worden en de 
familie heeft dat niet en roept dan: ‘als jullie het toch doen dan gaan we naar de 
rechter’, dan zullen we die beslissing uitstellen en alles op alles zetten om er toch 
proberen uit te komen. Als we het echt niet eens worden met de familie dan zullen we 
de patiënt overplaatsen.” 

 
Samenvattend: 
Vijftig procent van de intensive care artsen is het er helemaal/deels mee eens dat juridische 
implicaties inhoudelijk een abstineerbeslissing kunnen beïnvloeden. Intensive care artsen 
vinden dat het eigenlijk niet zo hoort, maar op basis van hun praktijkervaring toch moeten 
toegeven dat het kan gebeuren of is gebeurd. Een afsluitend citaat daarover: 

“We hebben eens een casus meegemaakt dat we onder druk van de directie, bij 
verwachting van juridische implicaties, inhoudelijk een andere beslissing hebben 
genomen. Dat was eens maar nooit weer!” 

 
De andere helft van de artsrespondenten is het er ‘geheel mee oneens’ dat juridische 
implicaties een abstineerbeslissing inhoudelijk kunnen beïnvloeden. 

 
 
 

4. 6.4  Is een vastgestelde procedure voor het omgaan met conflicten wenselijk?  
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Eerder hebben we gezien dat conflicten bij abstineren voorkomen en dat de impact daarvan 
groot is voor familieleden en voor behandelaars. In paragraaf 4.5 is beschreven hoe men op 
Intensive Cares omgaat met conflicten. In deze paragraaf staat de vraag centraal of men het 
wenselijk vindt om een duidelijke procedure te hebben voor conflicten rondom abstineren. 
Daarover is tijdens de interviews de volgende stelling voorgelegd aan de respondenten:  

“Elke Intensive Care dient een duidelijke procedure te hebben met betrekking tot. het 
omgaan met conflicten gerelateerd aan abstineerbeslissingen.” 

Twee derde van de artsen zijn het hiermee eens en bijna alle leidinggevende verpleeg-
kundigen. (zie tabel 23).  

 
Elke Intensive Care dient een duidelijke procedure te hebben m.b.t. het omgaan met 
conflicten gerelateerd aan abstineerbeslissingen. 
tabel: 23 

 

helemaal 

mee eens 

deels mee 

eens 

deels mee 

oneens 

helemaal 

mee oneens

totaal 

medisch hoofd 16 10 3 7 36 

leidinggevend  
verpleegkundige 

26 7 1 2 36 

totaal 42 17 4 9 72 

 
Wel een procedure wenselijk 
Samengevat komen de toelichtingen van de overgrote meerderheid van de respondenten er op 
neer dat een duidelijke procedure voor het omgaan met conflicten helderheid kan geven over 
het te volgen traject; welke stappen tenminste ondernomen moeten worden bij conflicten om 
zorgvuldig te handelen. Een paar voorbeelden:  
• “Ik denk dat je een handvat moet hebben voor degenen die je opleidt of die een kortere 

periode op je Intensive Care werken. Zodat deze medewerkers iets hebben waar ze op 
terug kunnen vallen. Vaak is de praktijk dat het allemaal wordt doorgeschoven naar de 
doordeweekse dagen, zodat ervaren intensivisten aanwezig zijn voor het voeren van de 
gesprekken.” 

• “Als je duidelijk hebt wat de lijn is bij conflicten, dan wordt voor beide partijen veel 
gesteggel bespaard. Het zou een door de directie ondertekend iets moeten zijn, zodat beide 
partijen weten of kunnen weten welk traject te bewandelen. Dat geeft duidelijkheid en de 
zorgvuldigheid wordt bevorderd.” 

Bovenstaande voordelen van een procedure bij conflicten rondom abstineren worden ook, 
weliswaar in andere bewoordingen, genoemd door respondenten die niet volledig kunnen 
instemmen met de wenselijkheid van een vastgestelde procedure voor conflicthantering. Bij 
hen ligt de aarzeling vooral bij de mogelijke rigiditeit van een dergelijke procedure. Het 
volgende citaat is daar een voorbeeld van: 

“Ik ben het er ‘deels mee eens’ als het geen rigiditeit met zich meebrengt. Dan denk ik, dat 
het prima zou zijn om enig houvast te geven. Ik ben er niet voor met een heel rigide 
pakket over de familie te denderen. Ik denk dat je het situationeel moet aftasten. Vaak zijn 
deze dingen in mijn optiek meer afhankelijk van de situatie en individuele vaardigheden 
van de arts om op in te spelen. In sommige situaties kan het prettig zijn dat er een 
autoriteit bij komt zitten, een medische directeur bijvoorbeeld, en bij andere zou het juist 
weer heel onverstandig zijn als je dat geprotocolleerd zou doen. Omdat het dan precies 
averechts kan werken.” 
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Geen procedure wenselijk 
De respondenten die geen procedure voor conflicthantering willen, zijn van mening dat het  
hanteren van conflicten zich niet in een procedure laat vangen. Onderstaande citaten lichten 
dat toe:  
• “Dat is een beetje onzin, omdat je goed met de familie moet kunnen praten. Je kunt wel 

een procedure bedenken maar daar gaat het niet om. Je kunt een procedure uitvoeren en 
het heel slecht doen en geen procedure hebben en het heel goed doen.” 

• “Het zal moeilijk zijn om daar in algemene termen over te spreken, de situaties en 
conflicten kunnen zelf zo verschillend zijn dat het lastig wordt om dat procedureel te 
regelen. Een checklist om aan te geven datgene wat niet vergeten moet worden is het 
enige waar ik aan denk.” 

• “Gaat mij te ver, want het komt ook zelden voor. Als je een conflict hebt met iemand, dan 
los je het toch op? Misschien zijn er wel ziekenhuizen waar het nodig is.” 

• “Ik denk dat je een algemene procedure moet hebben hoe om te gaan met conflicten en 
abstinerend beleid is een deel van het medische beleid en dat hoef je niet nog eens te 
specificeren. In het algemeen moet je richtlijnen hebben over het omgaan met conflicten 
en dat moet je los zien van abstineren.” 

 
Kortom, de meeste respondenten zouden een duidelijke procedure bij conflicten rondom 
abstineren op hun Intensive Care een waardevol houvast vinden, een aantal is beducht voor 
rigiditeit, en een enkeling is wars van elk geregel. 
 
 
De werkelijkheid 
Ondanks het feit dat de meeste artsen en verpleegkundigen een procedureregeling wenselijk 
zouden vinden, heeft dit er niet toe geleid dat een dergelijke procedure over 
‘conflicthantering’ in feite aanwezig is op Intensive Cares. Op de vraag:  

‘Zijn er procedures die men gebruikt bij onenigheid met een patiënt (ook 
wilsverklaring) of diens vertegenwoordiger met betrekking tot abstineren?’,  

blijkt een dergelijke procedure op geen van de 36 Intensive Cares aanwezig te zijn. 
 
 
 
4.6.5  Samenvatting 
 
Negentig procent van de intensive care artsen is van mening dat het besluitvormingsproces 
kan worden beïnvloed door mogelijke juridische implicaties. ‘Meer documenteren’, ‘meer 
bepraten’ en ‘het proces langer laten duren’ zijn de wijze waarop men handelt wanneer 
mogelijke juridische implicaties aan de orde zijn. 
 
Vijftig procent van de intensive care artsen is van mening dat juridische implicaties 
inhoudelijk een  abstineerbeslissing kunnen beïnvloeden. De andere helft van de respondenten 
vindt dat juridische implicaties geen invloed kunnen hebben op de beslissing tot abstineren, 
vooral omdat het een medische beslissing is die volgens hen mag worden beïnvloed door 
juridische implicaties. 
 
Meer dan 80% van de respondenten is van mening dat Intensive Cares een duidelijke 
procedure dienen te hebben voor het omgaan met conflicten rondom abstineren. Echter, op 
geen van de Intensive Cares is een procedure aanwezig die richting geeft aan het omgaan met 
conflicten met de patiënt (schriftelijke behandelweigering) of diens famile/vertegenwoordiger. 
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4. 7  Over het uitvoeren van abstineren op Nederlandse Intensive Cares 
 
Zoals in paraaf 3.6 beschreven, bestaat abstineren uit het onthouden of staken van een 
levensverlengende behandeling. Daarbij is staken in sommige landen (echter niet in 
Nederland) juridisch meer problematisch dan onthouden. Het staken van een 
levensverlengende behandeling komt op Intensive Cares in de VS ongeveer vier keer zo vaak 
voor als het onthouden van een levensverlengende behandeling.311 Bijna alle intensive care 
patiënten bij wie een beslissing tot abstineren is genomen, zijn zo ernstig ziek dat zij niet meer 
zelfstandig kunnen ademen. Daarom worden zij kunstmatig beademd met behulp van een 
beademingsmachine via een beademingsbuis in de luchtpijp. De patiënt krijgt zo extra 
zuurstof toegediend en het ademhalen van de patiënt wordt overgenomen of ondersteund. Het 
beëindigen van de kunstmatige beademing is een ingrijpend en aangrijpend gebeuren dat in 
het eerste deel van deze paragraaf wordt beschreven. Staken van een levensverlengende 
behandeling, zoals beademing, vereist bij de uitvoering flankerend beleid in de vorm van 
toediening van analgetica en sedativa. Het gebruik van analgetica/sedativa bij het abstineren 
en de rol van verpleegkundigen bij de toediening daarvan komen aan het einde van deze 
paragraaf aan de orde. 
 
 
4.7.1 Het staken van de beademing 
 
Bij het staken van de kunstmatige beademing in relatie tot abstineren zijn er in hoofdlijnen 
twee methoden gangbaar (zie vooral ook paragraaf 3.5.3). De eerste methode is ‘detuberen’: 
verwijderen van de beademingsbuis. De tweede methode wordt wel ‘terminale ontwenning’ 
van de beademing genoemd312, waarbij de patiënt door de tube blijft ademen en de 
ondersteuning van het ademen door de beademingsmachine wordt verminderd. De tweede 
methode kan min of meer gradueel worden toegepast.313 Bij alle methodes van het staken van 
de beademing is het extra toedienen van analgetica en sedativa beslist wenselijk om te 
voorkomen dat de patiënt lijdt. 314 
 
De gevolgen van het staken van de kunstmatige beademing zijn vaak direct waarneembaar en 
dramatisch. Een intensive care arts beschrijft het als volgt:  

“Niet elke patiënt wordt gedetubeerd.315 Als we bang zijn dat de patiënt zal gaan 
‘gaspen’316 en mogelijk veel oedeem zal krijgen, dan zullen we dat niet doen. Het is 
één van de meest vreselijke dingen die ik ken, dat een patiënt bij het abstineren 
waarvoor hij wordt gedetubeerd, gaat ‘gaspen’. Dat is uitermate confronterend voor de 
familie, verpleging en ook voor de dokter.” 

 
Hoe kan het uitvoeren van een abstineerbeslissing verlopen? Om dit voor de lezer enigszins 
inzichtelijk te maken, volgt onderstaand een weergave van een deel van een gesprek met een 
intensive care arts over het uitvoeren van abstineren. Die verhaalt van het gebruik van opiaten 
en sedativa, de rol en positie van de familie en de emotionele belasting die dit alles kan geven. 
Hij begint zijn verhaal als volgt:  

                                                      
311 Prendergast e.a.1998: 1163 
312 Grenvik 1983 
313 Faber-Langendoen 2000: 890  
314 Faber- Langendoen 2000: 890 
315 Detuberen is het verwijderen van de beademingsbuis uit de luchtpijp. 
316 ‘Gaspen’ is het happend ademhalen. Het geeft het beeld dat de patiënt benauwd is en moeite heeft om ‘lucht’ 
binnen te krijgen. 
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“Je begint abstineren met een standaard sedatiedosering, maar dat hangt ook wel eens 
af van de familie. Hoe de familie er tegenover staat. Wel of niet snel overlijden. Soms 
zeg je ‘geleidelijk aan’ en soms verdubbel je de medicatie. Maar het is wel sterk 
afhankelijk van hoe de familie er tegenover staat.” 

Vraag interviewer: “Alle patiënten krijgen op de Intensive Care toch toereikende sedatie en 
analgetica? Toch is er blijkbaar een indicatie tot verhoging, welke indicatie is dat voor u?” 
Antwoord van de arts:  

“De enige indicatie voor mij is en ik bepaal niets a-priori, dat als de patiënt rustig ligt 
en rustig overlijdt des te beter. Als uitsluitend het uitzetten van de beademingsmachine 
voldoende is of het stoppen van inotropica317 dan is het ook prima. Maar als je het idee 
hebt, dat je het wat actiever moet doen, dan bespreek ik dat in de eerste plaats open 
met de verpleging en ook met de familie. ‘Zie wat ik doe’, zeg ik dan, en daarbij kijk 
ik met hen naar de patiënt in het algemeen. Wanneer ik de patiënt detubeer of spontaan 
laat ademen, dan observeer ik hoeveel last dat geeft. Geeft het last dan ben ik vrij 
drastisch in het verhogen van de medicatie. Als de beslissing is gevallen en je per 
definitie niets meer kan, dan mag ik de patiënt niet meer lijden aandoen dan strikt 
noodzakelijk. Om het lijden te voorkomen geef ik dan meer medicijnen. Ik zou het 
liever nog anders doen, maar dat mocht niet meer en daar ben ik mee opgehouden.” 

Reactie interviewer: “U begrijpt dat u me heel nieuwsgierig maakt?” De arts gaat verder:  
“Je zal ongetwijfeld wel eens een kaliuminfuus gezien hebben, dat heb ik van mijn 
opleiding meegekregen en dat ging vrij drastisch. Maar als je toch vindt dat het einde 
daar moet zijn, doe het dan maar zo! Je maakt de mensen in slaap en je maakt het 
infuus klaar dan heb je de meest humane dood. Ik zeg het ook altijd tegen de familie: 
‘je moet willen dat je patiënten behandelt zoals je ook je eigen familie zou willen 
behandelen.’ Maar goed, er is een hoop herrie over geweest. In mijn opleiding gaf je 
mensen een kaliuminfuus en dat heb ik hier ook wel eens toegepast, maar dat is al vele 
jaren achter de rug. Persoonlijk vind ik het de schijnheiligheid ten top! Ook die 
sedatie-infusen, er klopt iets niet! Omdat wanneer je actief medicatie gaat toepassen 
om de mensen te laten inslapen, dan maakt welke vorm niet uit. Allemaal flauwekul 
over sedativa of analgetica. Dat is windowdressing, dan ben je uitsluitend defensief 
bezig ten opzichte van de inspectie of wie dan ook. Daar heb ik moeite mee. Ik vind 
het niet fair met name naar jezelf toe. Je doet iets en dat is formeel niet juist! Laten we 
eerlijk zijn, je pleegt om kort en goed te gaan een ‘moord’, dat vind ik. Ik ben open 
naar de familie toe. Ik ben er volstrekt open in zodat er achteraf geen enkele discussie 
is. Als ik ook maar enigszins het gevoel heb dat er een dissonant is in de familie. Je 
voelt een stoorzender. […]. Dan moet je het niet doen en dan doe ik het ook niet. “ 

Vraag interviewer: “wat doet u niet?”:  
“Dan ga ik niet op een dergelijk beleid over. Mensen moeten er zich wel in kunnen 
bevinden. Ook door schade en schande ben ik wijs geworden, de schande valt 
overigens nog wel mee. Ook zelf veel emotionele ervaringen bij deze gebeurtenissen 
gehad. Het gaat je niet in de koude kleren zitten. Het is een ellendige bezigheid en je 
probeert het ook voor je eigen gevoel goed te doen.” 

Deze intensive care arts is één van de weinige respondenten die zo expliciet verwoordt wat 
het dilemma voor hem is. Enerzijds betreft dit het handelen om bij abstineren het lijden van de 
patiënt zoveel mogelijk te voorkomen en anderzijds het weten en ervaren, dat hij zijn 
handelen op de grens van het juridisch toelaatbare acht en mogelijk zelfs erover. 
 
 

                                                      
317 Inotropica zijn medicijnen die invloed uitoefenen op de contractiekracht van de hartspier 
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4.7.2  Het gebruik van opiaten/sedativa bij abstineren  
 
Normaliter krijgen intensive care patiënten via een infuus continu medicijnen toegediend, 
waaronder analgetica en sedativa. De sedativa wordt gegeven ter bestrijding van angst en om 
de patiënt niet te laten meemaken, wat het betekent om op de Intensive Care behandeld te 
worden. De sedativa bewerkstelligen dat de patiënt in diepe ‘slaap’ is en niet aanspreekbaar. 
Tegelijkertijd krijgt de patiënt ook via een infuus continu pijnstillers toegediend. Bij het 
detuberen of bij terminale ontwenning  van de beademing kan men via de reeds aanwezige 
infusen de dosering van de pijnstillers en sedativa snel aanpassen.  
 
De hoeveelheden medicatie en de wijze van toediening worden voorgeschreven door de arts, 
de toediening gebeurt meestal door de verpleegkundige. De verpleegkundige heeft de 
functioneel zelfstandige bevoegdheid om (intraveneus) medicijnen toe te dienen na opdracht 
door een medicus, mits de verpleegkundige hierin bekwaam is (zie 3.5.4). 
 
Eerder in paragraaf 3.5.2 is beschreven dat uit de literatuur blijkt dat de doseringen 
opiaten/sedativa bij abstineren ver uiteen kunnen lopen en dat dit niet alleen door 
patiëntgebonden factoren lijkt te worden bepaald. Onbekend is hoe op Nederlandse Intensive 
Cares met analgetica bij abstineren wordt omgegaan en dat is het onderwerp van deze 
paragraaf. Het blijkt, dat de doses analgetica/sedativa globaal onder te verdelen zijn in drie 
groepen, te weten:  

• geen tot weinig verhoging, 
• verdubbelen tot viermaal verhogen, 
• fors verhogen (> 10x) 

 
Achtereenvolgens wordt kwalitatief vooral vanuit het perspectief van de intensive care artsen 
het gebruik toegelicht. De intensive care artsen zijn immers degenen die bevoegd zijn om 
medicijnen voor te schrijven. Het blijkt ook, dat zij - meer dan leidinggevend 
verpleegkundigen - een expliciete mening hierover hebben. Over de gebruikte hoeveelheden 
opiaten/sedativa op hun Intensive Care is er overeenstemming tussen artsen en 
verpleegkundigen. Vervolgens gaat deze paragraaf beknopt in op het gebruik van 
spierverslappers bij abstineren op een aan dit onderzoek deelnemende Intensive Care. 
 
 
Geen tot weinig verhogen  
Op 6 van de 36 Intensive Cares gaat men als regel terughoudend om met het toedienen van 
analgetica/sedativa rond abstineren bij intensive care patiënten. Het gebruik van 
analgetica/sedativa wordt situationeel bepaald en centraal lijkt te staan dat het overlijden niet 
versneld behoeft te worden. 
Het staken van de toediening van sommige medicijnen komt bij abstineren voor als eerste stap 
van het uitvoeren van een abstineerbeslissing en soms is dat al voldoende. Een arts vertelt hoe 
op zijn Intensive Care het abstineren meestal gebeurt:  

“Dan geef ik een medische opdracht zoals het staken van antibiotica, staken van 
andere medicijnen en verminderen van infusievloeistoffen. Verhoging van analgetica? 
Als wij abstineren is dat, omdat wij niet meer de mogelijkheid hebben om de tensie 
fatsoenlijk te houden en dan hoef je alleen maar de cardiotonica318 te stoppen. Dan zal 
de circulatie in het brein zo laag worden dat ook het hart stopt. Bij deze patiënten 
wordt niet de analgetica gestopt maar als regel ook niet verhoogd.” 

                                                      
318 Cardiotonica: ondersteunen de werking van het hart en houden daardoor ook de bloeddruk op peil. 
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Een arts van een andere Intensive Care geeft aan, dat ook daar gewoonlijk terughoudend 
wordt omgegaan met het verhogen van analgetica/sedativa:  

“Het is abstineren en dat houdt bijna altijd in: het stoppen van de medicatie. Als wij de 
indruk hebben dat de patiënt onvoldoende gesedeerd zou zijn, dan verhogen we de 
sedativa wel. Maar het is niet zo, dat aan een abstinerend beleid per definitie het 
verhogen van sedativa verbonden is. We willen natuurlijk wel zeker weten dat de 
patiënt zo prettig mogelijk inslaapt, maar meestal zijn de patiënten zo ziek dat ze al 
gesedeerd zijn. Patiënten krijgen bij ons nooit medicatie om het leven te beëindigen, 
laten we dat met elkaar even goed helder hebben! Het kan niet zijn dat je bij een 
patiënt medicatie vindt die de patiënt voorheen niet had.” 

Het lijkt dat deze arts nauwkeurig de grens wil bewaken tussen abstineren en 
levensbeëindiging. 
 
Terughoudendheid met de hoeveelheden analgetica/sedativa klinkt ook door in het volgende 
citaat van een andere intensive care arts:  

“Hoe abstineren we in de praktijk? We geven al een basisdosering analgetica en 
sedativa, daarna draaien we de beademing terug. We zorgen dat de patiënt onder ‘zeil’ 
is en daar houden we ons aan. We stoppen alle andere medicijnen. Verder ophogen 
van de analgetica en sedativa doen we eigenlijk niet. Als het dan een paar dagen duurt, 
dan duurt het maar een paar dagen.” 

Deze artsen zijn wel op de hoogte van het feit dat op andere Intensive Cares wel meer 
opiaten/sedativa bij abstineren worden gegeven. Een arts licht dat als volgt toe: 

“[…] Ik heb wel meegemaakt dat een verpleegkundige van een ander ziekenhuis zei, 
dat ze gewend was dat de dormicum en opiaten verdubbeld worden. Dat vind ik te 
grof.” 
 

Een andere intensivist zegt ook niet uit te zijn op het versnellen van het overlijden van de 
patiënt. Het uitgangspunt is: het ‘comfortabel’ zijn van de patiënt: 

“[…] Er is niet een specifiek protocol voor. Het hangt nogal af van de patiënt. Niet 
elke patiënt wordt bijvoorbeeld gedetubeerd. We schrijven precies op hoeveel 
analgetica en sedativa er wordt gegeven. We hebben een sedatieprotocol op basis van 
de Ramsey-score. Dan kunnen verpleegkundigen normaliter zelfstandig sederen, maar 
hierbij laten we dat los. Het doel is dat we proberen te bereiken dat de patiënt pijnvrij 
en niet benauwd is. De essentie is niet, dat we het overlijden van de patiënt willen 
bespoedigen. Het dubbeleffect kan optreden. Maar de essentie is, en dat probeer ik 
assistenten ook altijd te leren, dat als de patiënt pijnvrij is en niet benauwd dat wij de 
dood niet behoeven te verhaasten.” 

 
 
Verdubbelen tot vier maal verhogen  
Op 24 van de 36 Intensive Cares gaat men als regel bij het uitvoeren van abstineren wat 
royaler om met het toedienen van de analgetica/sedativa. Een verpleegkundige vertelt: 

“Er is geen protocol over het toedienen van analgetica bij abstineren. Er wordt gezegd: 
‘start maar op met zoveel en je kunt tot zover gaan’. Je moet dat zien in de betekenis 
van: verdubbelen tot verdrievoudigen. Er wordt een aantal milligrammen aangegeven 
waarvan de arts en verpleegkundige weten dat het niet letaal is, maar wel comfort van 
de patiënt bereikt wordt.” 

 
Een arts vertelt hoe het verdubbelen van de analgetica en sedativa volgens hem op zijn 
Intensive Care past binnen het abstineren:  
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“Heel vaak licht ik het persoonlijk toe aan de verpleegkundige die bij het bed staat en 
ik schrijf het op de bedlijst. Bij verhoging van de sedativa en de analgetica moet u 
zeker aan verdubbeling denken. Vaak krijgt de patiënt een bolus319 als de beademing 
wordt teruggedraaid en de dosering van de morfine wordt dan verdubbeld.” 

 
Een andere arts gaat iets anders om met het doseren van de analgetica. Het geven van de 
opdracht is ook niet altijd schriftelijk. Hij vertelt: 

“Je moet denken aan het verdubbelen of verdrievoudigen van de analgetica. We 
schrijven op: ‘verdubbelen van de medicatie’ en als het over een half uur nodig is, dan 
nog maar verdubbelen, zoiets schrijven we op of telefonisch doen we het ook wel. 
Totdat de patiënt comfortabel is.” 

 
Niet altijd staat alleen het doel ‘comfortabel zijn’ op de voorgrond en wordt openlijk 
geaccepteerd dat het dubbeleffect bij het toedienen van analgetica ook wordt nagestreefd. Een 
arts vertelt, hoe op zijn Intensive Care het doseren van opiaten en sedativa toegaat bij 
abstineren: 

“De dormicum320 gaat omhoog en de morfine wordt in hoge doseringen aangehangen. 
We beginnen met vanaf 10 mg tot 20 mg per uur en er wordt een bolus gegeven. 
Verdubbeling wordt gegeven met als doel het ongemak van de patiënt te bestrijden en 
als uiteindelijke doel het overlijden van de patiënt te bewerkstelligen.” 

 
Samenvattend: Het verdubbelen van de analgetica of verhogen van de analgetica tot vier keer 
de dosis die de patiënt al krijgt, is op een aantal Intensive Cares te herkennen als gangbaar 
medisch beleid om de patiënt comfortabel te laten zijn. Ook op deze Intensive Cares is de 
dosering afgestemd op de situatie van de patiënt en wordt wel of niet voorafgegaan door een 
bolusdosering analgetica, welke van wisselende sterkte kan zijn. Verhoging van de analgetica 
vindt plaats op geleide van observaties of de patiënt wel of niet comfortabel is. Ook gebeurt 
verhoging van de analgetica met acceptatie van het mogelijk sneller overlijden van de patiënt.  
 
 
Fors verhogen  
Op 6 van de 36 Intensive Cares (17%) staat het fors verhogen van de analgetica/sedativa bij 
abstineren op de voorgrond. Analgetica en sedativa worden bij abstineren in hogere 
doseringen gegeven dan viermaal de standaarddosering, welke de patiënt kreeg voordat met 
abstineren wordt begonnen. Een arts vertelt daarover: 

“We beginnen met een dosering van 2½ tot 5 mg morfine als bolus, en dan schrijven 
we op: ‘5mg, 10 mg en 20 mg zonodig toedienen’ en dat geeft dan de verpleegkundige 
op basis van de bevindingen. Daarbij geven we nog Robinuil, een 
parasympathiolyticum, zodat de patiënten minder slijm geven. Het heeft hetzelfde 
effect als atropine, maar niet dat de patiënt bradycard wordt. De slijmproductie daalt 
behoorlijk en de patiënt rochelt minder en de familie ervaart dat denk ik toch als heel 
positief.” 

De bolusmedicatie op bovengenoemde Intensive Care is tamelijk bescheiden indien we deze 
vergelijken met andere Intensive Cares. Van de Intensive Cares waar een grotere bolus wordt 
gegeven, verwoordt een arts het zo:  

“Meestal detuberen wij gewoon en geven we van tevoren 30 mg morfine, dat is het 
zesvoudige. Vaak gaat het met detuberen snel. Maar ook ik ben een beetje een lafaard. 

                                                      
319 Bolusdosering is een gift medicatie ineens om te bereiken dat sneller een therapeutisch effect wordt bereikt. 
320 Dormicum sedeert de patiënt. 
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Dus als ik het gevoel heb van: ‘het stoppen met de vasopressoren321 is voldoende’, dan 
laat ik het daarbij. Dan kan het ook wat langer duren en laat ik wel de instructie achter 
om bij onrust de morfine te verhogen of een shot van 15 mg morfine te geven. De 
shots worden door de arts-assistenten toegediend.” 

 
Niet alleen de grootte van de dosering van de bolus kan fors verschillen, ook de hoeveelheid 
van de continu intraveneus toegediende analgetica verschilt tussen Intensive Cares. De 
hoeveelheden worden wel afgestemd op de situatie van de patiënt, maar de beginhoeveelheid 
is gelijk al hoger. Een arts vertelt: 

“Stel je voor dat iemand Sufentanil322 krijgt en de pomp staat op 2 en je zet hem dan 
op 50, of dat vermeld wordt op de bedlijst? Dat denk ik haast wel. Dat de opiaten 
verhoogd worden is duidelijk, maar dat verschilt per patiënt. Het is lastig om in het 
algemeen er iets van te zeggen. Dat kan 10x verhoogd worden of meer. Ik vertel altijd 
aan de familie dat we ervoor zorgen dat de patiënt geen pijn heeft en niet benauwd 
wordt. Daar zorgen we voor. De patiënt wordt natuurlijk al gesedeerd en dan zorgen 
we, in samenspel met de pijnstilling, dat ‘het’ geregeld wordt.” 

 
Duidelijk is dat deze respondent het verhogen tot 25x de oorspronkelijk dosis niet uitsluit, 
maar in het algemeen lijkt 10x of meer verhogen van de opiaten mogelijk om ‘het’ te regelen. 
De respondent vermeldt daarbij nog, het niet zeker te weten of deze doseringen wel of niet 
terug te vinden zijn in de administratie.  
 
Ook minder specifiek wordt wel verteld dat de verhogingen van de opiaten/sedatie nogal fors 
kunnen zijn en beslist meer dan enkel een verdubbeling, getuige het volgende citaat van een 
intensive care arts: 

“Bij een abstineerbeslissing gebeurt het dat ik de kaders aangeef voor het toedienen 
van opiaten. Maar meestal niet, want vaak geven we van die gigantische hoeveelheden 
dat het niet relevant is.” 

Bij navraag naar concrete hoeveelheden en waarom er geen kaders aangegeven worden, wilde 
deze arts daar niet op ingaan. ‘Gigantisch’ is natuurlijk een relatief begrip. Maar ervan 
uitgaande dat elke intensive care patiënt al opiaten krijgt en deze arts in zijn praktijk dus 
gewend is aan opiatendoseringen gerelateerd aan ernstig zieke intensive care patiënten, dan 
kan in redelijkheid worden aangenomen dat de doseringen ook absoluut gezien groot zullen 
zijn. Blijkbaar werken de opiaten dusdanig snel en goed, dat het aangeven van kaders voor het 
toedienen van opiaten voor deze arts niet relevant is.  
 
Dat het stervensproces versneld wordt door toediening van veel opiaten/sedativa denkt ook de 
hierna geciteerde leidinggevende verpleegkundige:  

“De arts geeft de opdracht van ‘abstineren’ en dat de analgetica en sedativa per uur 
verdubbeld moeten worden. Het is een globale opdracht die bestaat uit hoeveel de 
verhoging per uur moet zijn. Als het te lang duurt dan neemt de verpleegkundige 
contact op met de intensivist. Te lang is als het een paar uur duurt, een uur of vier, dan 
wordt er in de avond of nachtdienst telefonisch contact gelegd over nog sneller 
ophogen van de opiaten. Dat wordt dan uitgevoerd.” 

 
Aan elke respondent binnen de groep ‘forse verhoging analgetica’ is gevraagd om de 
doseringen te concretiseren. Soms hield men dat wat af. Een leidinggevend verpleegkundige 
vertelt, hoe het abstineren op de betreffende Intensive Care plaatsvindt: 
                                                      
321 Vasopressoren zijn geneesmiddelen met vaatvernauwende werking. 
322 Sufentanil is een opiaat. 
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“We verminderen de inotropica en zelden detuberen we. We geven analgetica in de 
vorm van een morfinepomp en de verpleegkundige kan titreren binnen bepaalde 
kaders. Als we over doseringen praten, dat wisselt natuurlijk. Dat kan tientallen 
milligrammen per uur zijn, dat gaat soms fors omhoog. Dat is mede afhankelijk van 
het gesprek dat eerder met de familie is geweest. Als de familie denkt dat het allemaal 
snel zal gebeuren, dan kan het zijn dat de dosering snel omhoog gaat. Hangt soms af 
van de beeldvorming van de familie en soms is het ook van belang dat het juist voor 
de familie niet te snel gaat. De uitgangssituatie is wel de patiënt.” 

 
Er lijkt een tegenstrijdigheid te zitten in de reactie van deze respondent. Het uitgangspunt is 
de patiënt, maar tegelijkertijd wordt vermeld dat de snelheid waarmee de dosering morfine 
omhoog gaat, bepaald wordt door de verwachtingen van de familie. Gevraagd naar de mate 
waarin op deze Intensive Care het ‘comfort’ van de patiënt centraal staat en richtinggevend is 
voor de hoeveelheden te geven analgetica en welke hoeveelheden dat zijn, kon of wilde de 
respondent niet antwoorden. “Ik vertel u de situatie zoals ik die zie”, was het antwoord, “en 
meer kan ik u niet vertellen.” 
 
Samenvattend, op eenzesde deel van de aan het onderzoek deelnemende Intensive Cares is het 
regel dat de opiaten fors worden verhoogd bij het uitvoeren van een abstineerbeslissing. 
Hierbij is het verhogen van de oorspronkelijk dosering met 10x of hoger niet uitgesloten. Het 
‘snel’ sterven van de patiënt door de toediening van hoge doseringen opiaten wordt door 
respondenten daarbij (mede) beoogd. De snelheid waarmee het stervensproces verloopt, lijkt 
mede bepaald te kunnen worden door het ‘draagvlak’ van de omgeving rond de patiënt. 
Sommige respondenten voelen aan, dat bij de concrete details van hun praktijk wel eens 
vraagtekens zouden kunnen worden gezet en blijven daar nogal vaag over. 
 
 
 
4.7.3  Spierverslappers bij abstineren 
 
Eén artsrespondent vermeldt dat op zijn Intensive Care bij het abstineren ook spierverslappers 
worden toegediend. Hij is de enige van de intensive care artsen die dat uit zichzelf aangeeft. 
Tijdens de interviews is niet specifiek gevraagd naar het gebruik van spierverslappers. Ter 
onderbouwing heeft deze arts een tamelijk expliciete mening over het gebruik van morfine bij 
abstineren. Hij vertelt: 

“Bij abstineren, sederen we en geven we spierverslappers. We houden op met de 
beademing. Morfine geven we niet. Dat is voor amateurs. Met morfine maak je 
niemand dood. Dus je gaat iemand sederen en houdt op met beademen, nadat je 
spierverslappers hebt gegeven. Zo gaat het meestal.” 

 
Opvallend is dat deze arts een uitgesproken mening heeft over de onwenselijkheid van het 
gebruik van morfine, terwijl bij andere respondenten het gebruik van morfine juist wel wordt 
genoemd als gangbare medicatie bij abstineren. Tegelijkertijd kan het toedienen van 
spierverslappers niet anders dan leiden tot het overlijden van de patiënt. Men ontneemt 
immers de patiënt door het toedienen van de spierverslapper de mogelijkheid om gebruik te 
maken van zijn ademhalingsspieren en dat leidt snel en zeker tot de dood. 
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4.7.4  Rol van de verpleegkundige bij het toedienen van opiaten/sedativa 
 
Wat is de rol van intensive care verpleegkundigen bij het toedienen van opiaten/sedativa aan 
patiënten bij wie een abstineerbeslissing is genomen? Hebben verpleegkundigen wel of geen 
eigen verantwoordelijkheid bij het bepalen van de hoeveelheden? En zo ja, hoe is dat dan 
geregeld in de praktijk van de Intensive Cares? Het blijkt dat hierover op Intensive Cares 
globaal drie verschillende werkwijzen zijn:  

• De verpleegkundige voert een concrete schriftelijke opdracht uit. 
• De verpleegkundige titreert binnen kaders de doses. 
• De verpleegkundige titreert zelfstandig de doses. 

 
De verpleegkundige voert een concrete schriftelijke opdracht uit 
De standaard is, dat ook op Intensive Cares elke opdracht om medicijnen toe te dienen 
schriftelijk wordt gegeven en vervolgens door de verpleegkundige uitgevoerd.323 De 
opdrachten dienen schriftelijk te zijn om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over wat 
het medisch beleid voor de patiënt is. Ook het toedienen van opiaten en/of sedativa dient op 
deze wijze te gebeuren. Op 7 van de 36 Intensive Cares gebeurt de toediening van analgetica 
en sedativa door verpleegkundigen bij abstineren na het ontvangen van steeds een concrete 
opdracht. De arts schrijft elke wijziging op en de verpleegkundige voert de toediening uit. 
Continue aanwezigheid van een arts is daarvoor noodzakelijk. 
 
 
De verpleegkundige titreert binnen kaders de dosis van opiaten/sedativa bij abstineren 
Op 24 van de 36 Intensive Cares is het zo, dat binnen door de arts gestelde kaders de 
verpleegkundige analgetica en sedativa kan titreren. De arts dient zelf een bolusmedicatie toe 
of schrijft deze voor. Vervolgens vermeldt hij op de medicatielijst de grenzen van de toe te 
dienen hoeveelheden. Binnen de ondergrens en bovengrens van de toe te dienen 
analgetica/sedativa kan de verpleegkundige naar eigen inzicht titreren. Wanneer het maximum 
van de voorgeschreven dosering is bereikt, dan is op deze Intensive Cares weer overleg met 
de intensive care arts nodig over het wel of niet verhogen van deze medicatie.  
 
 
De verpleegkundige titreert zelfstandig de dosis van opiaten/sedativa bij abstineren 
Nadat de arts de opdracht heeft gegeven tot het starten van de medicatie in verband met het 
abstineren, regelt op 5 van de 36 Intensive Cares de verpleegkundige zelf de hoeveelheden 
opiaten en sedativa. Een verpleegkundige vertelt: 

“De arts vertelt dat de opiaten mogen worden verhoogd en de verpleegkundige 
verhoogt dit zonder dat de grenzen door de arts zijn aangegeven. Toediening van de 
medicatie heeft tot doel om voor de familie en de patiënt het stervensproces zo 
draaglijk mogelijk te laten plaatsvinden.” 

 
Een schriftelijke opdracht tot het starten of ophogen van de medicatie ontbreekt soms. Een 
verpleegkundige respondent beschrijft deze handelwijze:  

“Bij ons wordt automatisch geregistreerd wat er gegeven wordt aan medicijnen. Er is 
meestal een mondelinge opdracht van ‘start maar een sedatiepomp’. Dan beginnen we 
met een stand van de pomp en verhogen we de medicatie tot de patiënt er rustig bij 
ligt. Ook belangrijk is daarbij datgene wat de familie ziet. Stel, iemand ademt nog 

                                                      
323 Zie daarvoor paragraaf 3.5.4 
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tegen, dan bepaalt de verpleegkundige iets meer te geven. Verantwoording naar de 
medici gebeurt achteraf omdat in het systeem precies te lezen is wat er is gegeven.” 

 
Maar ook zonder dat precies te zien is welke medicatie een patiënt heeft gehad, titreren 
verpleegkundigen zonder kaders de sedativa en analgetica. Een arts zegt daarover: 

“We geven morfine op geleide van de klachten van de patiënt. We maken nooit 
afspraken dat het in de tijd mag opgehoogd worden. We lopen nooit vooruit. De 
afspraak is, dat als de familie of de verpleegkundige vinden dat de patiënt niet 
comfortabel is, dat het dan op geleide van de symptomen aangepast mag worden door 
de verpleegkundige. Ik geloof dat het wel eens gebeurt dat het niet altijd wordt 
opgeschreven. Het gebeurt wel dat de pomp omhoog gaat en de patiënt overlijdt, dat 
het dan nog niet op de lijst staat. Maar dat is zeer incidenteel.”  

 
Soms wordt de aanvangsdosering van de morfine door de verpleegkundige bepaald.  Een arts 
vertelt daarover het volgende:  

“Ik zeg gewoon ‘hoog de morfine maar op’ en dan zeg ik niet tot welke stand. Want ik 
weet niet wat het effect is bij welke stand op de patiënt. Het hangt van de situatie af 
welk effect ik wil bereiken. Er zijn situaties dat ik de patiënt vooral comfortabel, niet 
kortademig, wil hebben en dat hij rustig inslaapt. Het proces kan rustig enige tijd 
duren en soms wel dagen. Aan de andere kant als ik een man van 85 jaar heb met een 
echtgenote van 87 jaar en die is zeer slecht ter been, dan haast ik mij soms om het 
overlijdensproces te versnellen. Om te zorgen dat mevrouw dan niet midden in de 
nacht om 3.00 uur dat hoeft door te maken. Dat is van invloed op de doseringen van de 
analgetica en sedativa.” 

 
 
 
4.7.5  Samenvatting 
 
Het ‘comfort’ van de patiënt bij abstineren blijkt als regel de voornaamste indicatie te zijn 
voor het verhogen van de doseringen opiaten en sedativa. De hoeveelheid toegediende opiaten 
wordt soms ook afgestemd op de draagkracht van de omgeving, in het bijzonder de familie 
van de patiënt. 
 
Een minderheid van de Intensive Cares gaat terughoudend om met het verhogen van de 
doseringen opiaten en accepteert dat het stervensproces een langere periode kan duren. Een 
even grote groep wordt gekenmerkt door het toedienen van fors verhoogde hoeveelheden 
analgetica/sedativa (ook >10x oorspronkelijke dosering). Op ongeveer tweederde van de 
Intensive Cares wordt globaal gesproken de dosering van opiaten verdubbeld tot 
verviervoudigd, waarbij men rekening houdt met een mogelijk versneld overlijden van de 
patiënt. 
 
 
Rol verpleging bij het toedienen van analgetica/sedativa bij abstineren. 
Er blijken drie manieren te zijn waarop verpleegkundigen betrokken zijn bij het toedienen van 
opiaten/sedativa bij abstineren. De eerste is dat voor elke wijziging een aparte schriftelijk 
opdracht komt, de tweede dat intensive care verpleegkundigen binnen bepaalde kaders 
zelfstandig kunnen titreren. Op enkele Intensive Cares hebben de verpleegkundigen in meer 
of mindere mate zelfstandig de mogelijkheid om de toe te dienen hoeveelheden 
analgetica/sedativa te bepalen en deze toe te dienen. De schriftelijke verslaglegging is bij de 
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derde groep volgens respondenten niet altijd conform datgene wat werkelijk wordt 
toegediend. 
 
 
 
Spierverslappers 
Op één Intensive Care worden spierverslappers gebruikt bij abstineren met als gevolg: een 
direct verband tussen het moment van toedienen van de spierverslappers en het overlijden van 
de patiënt. Van geen van de andere Intensive Cares komt het signaal dat spierverslappers daar 
worden gebruikt. Hier is echter niet specifiek naar gevraagd. 
 
 
 

4.8 Verslaglegging van de beslissing en de uitvoering van abstineren 
 
Voor de kwaliteit en continuïteit van de hulpverlening en de controleerbaarheid van het 
medisch handelen is het van groot belang dat patiëntgegevens en behandelgegevens worden 
geregistreerd. In art.7:454, lid 1 BW is de verplichting tot dossiervoering opgenomen. Per 
instelling kunnen er meerdere dossiers van een patiënt zijn. Zo hoort naast het medische 
dossier ook het verpleegkundige dossier tot het dossier van de patiënt. Tijdens de 
parlementaire behandeling van het wetsontwerp WGBO is daar nadrukkelijk naar gevraagd 
waarbij de regering antwoordde, dat verpleegkundige gegevens tot het dossier van de patiënt 
behoren “voor zover de verpleegkundige gegevens betrekking hebben op de 
gezondheidstoestand van de patiënt en de uitgevoerde verrichtingen”.324 Dit betekent dat 
verpleegkundigen ook gehouden zijn om datgene wat zij verrichten (mede in opdracht van de 
arts) te vermelden in het dossier. De dossiers van de verpleging en medici zijn slechts zelden 
samengevoegd in een enkel dossier. Bij digitale dossiervoering komen we dat wel tegen. 
 
In deze paragraaf staat beschreven in welke mate men op Intensive Cares controleerbaar 
handelt bij het gehele proces van abstineren. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de 
verslaglegging van het besluitvormingsproces, de beslissing, het informeren van de familie en 
het uitvoeren van de beslissing.  
 
 
 
 
4.8.1 Registratie van het besluitvormingsproces en de beslissing bij abstineren 
 
De weergave in het dossier van het besluitvormingsproces bij abstineren geeft niet alleen 
inzicht achteraf over de zorgvuldigheid van de besluitvorming. Als de norm is dat alles 
geregistreerd wordt, dan is dit een stimulus tot zorgvuldigheid en maakt het ook duidelijk dat 
op een Intensive Care een open houding aanwezig is over het proces rondom abstineren. 
Dossiervoering over de beslissing tot abstineren gebeurt op bijna elke Intensive Care altijd 
(zie tabel 24).  
 
 
 
 
 

                                                      
324 Sluyters e.a. 1995: 62 
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tabel: 24 Wordt het abstineerbesluit weergegeven in het medisch 
dossier? 

respondent altijd vaak regel-
matig 

zelden nooit totaal 

medisch hoofd 31 3 2 0 0 36 

leidinggevend 
verpleegkundige 

34 1 1 0 0 36 

 
De artsrespondenten geven tevens aan, dat op bijna tweederde van de Intensive Cares het 
besluitvormingsproces altijd vermeld wordt in het medische dossier (zie tabel 25). De mening 
van de leidinggevend verpleegkundigen is iets negatiever op dit punt.  
 

 
tabel: 25 
 

Wordt het besluitvormingsproces m.b.t. abstineren 
weergegeven in het medisch dossier? 

respondent altijd vaak regel- 
matig 

zelden nooit onbekend totaal 

medisch hoofd 22 6 3 2 3 0 36 

leidinggevend 
verpleegkundige  

17 6 5 5 2 1 36 

 
Opmerkelijk is dat op 5 (volgens de verpleegkundigen op 7) van de deelnemende Intensive 
Cares het besluitvormingsproces zelden of nooit staat beschreven in het dossier. 
 
Op de Intensive Cares waar men niet altijd beschrijft hoe het besluitvormingsproces is 
verlopen, wordt de wisselende invulling verklaard door arts-gebonden interesse. Er zijn vaak 
afspraken om dit wel te doen, maar per hoofdbehandelaar varieert de invulling nogal. Maar 
het kan ook per situatie wisselen. Een arts vertelt: 

“Als ik een patiënt heb waar ik al een tijdje richting abstineren werk, dan staat het er 
keurig in beschreven. Maar wanneer iemand al een tijdje op de Intensive Care ligt en 
hij krijgt een complicatie waarvan ik denk ‘nou houdt het op’, dan staat het er 
helemaal niet in en dan is het de vraag of ik het er nog wel inzet. Het is niet zo 
wezenlijk bij ons omdat we van die korte lijnen hebben.” 
 

Registratie van het besluitvormingsproces gebeurt volgens deze arts blijkbaar vooral om 
andere hulpverleners binnen zijn ziekenhuis te informeren. De eventuele andere functies van 
volledige verslaglegging wegen minder zwaar. 
 
Hoe uitgebreid het besluitvormingsproces staat beschreven kan bepalend zijn voor de 
controleerbaarheid daarvan en dient tevens als graadmeter voor hoe belangrijk men de 
weergave van het besluitvormingsproces acht. Ongeveer tweederde van de respondenten is 
van mening dat het besluitvormingsproces beknopt wordt weergeven (zie tabel 26). 
 

 
tabel: 26 
 

Hoe uitgebreid wordt het besluitvormingsproces m.b.t. 
abstineren weergegeven in het medisch dossier? 

respondent zeer 
uitgebreid 

uitgebreid beknopt nauwelijks geen  
mening

niet van  
toepassing 

totaal 

medisch hoofd 4 4 23 1 1 3 36 

leidinggevend 
verpleegkundige 

1 4 26 2 0 3 36 
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Bij een beknopte weergave formuleert men in kernwoorden datgene wat men relevant vindt. 
Een voorbeeld daarvan is het volgende citaat van een arts: 

“Meestal gebruiken we de zin: ‘Medisch gezien geen kans op verbetering, 
abstineervoorstel gedaan en met de familie besproken. De familie akkoord of dubieus. 
Collega gebeld.’ We ondertekenen dan met een paraaf.” 

 
De uitgebreidheid van de weergave wordt soms beïnvloed door de mate van acceptatie bij 
betrokkenen. Zijn er bij de familie problemen met de acceptatie te verwachten, dan is de 
rapportage van het besluitvormingsproces uitgebreider. Een arts vertelt: 

“De uitgebreidheid van de weergave is sterk afhankelijk van hoe omstreden het besluit 
is. Soms is een enkele regel over de medische zinloosheid voldoende. Afhankelijk van 
de moeite die het overleg kost met de familie is het wel of niet uitgebreider.” 

 
De mate van uitgebreidheid van rapportage neemt blijkbaar toe als een conflict zich aandient. 
Een arts bevestigt dat als volgt:  

“Als er een conflict zich aandient dan is de besluitvormingsprocedure en de weergave 
daarvan uitgebreider en exacter.” 

 
Op enkele Intensive Cares is het regel om uitgebreid het besluitvormingsproces te 
beschrijven. Een arts zegt daarover:  

“Er staat vaak wel een halve pagina vol geschreven. Ik ken wel van die beknopte 
formuleringen. Maar ik geef er de voorkeur aan om duidelijk te formuleren datgene 
wat inhoudelijk heeft geleid tot de beslissing om te abstineren. Concreet wordt 
onderbouwd welke medische overwegingen leiden tot de beslissing.” 

 
Een andere arts legt de nadruk op het belang van complete verslaglegging bij een 
abstineerbeslissing: 

“Het wordt zeer uitgebreid weergegeven omdat het heel gevoelige onderwerpen zijn. 
Soms is het zeer eenduidig, soms is de beslissing zo simpel dat je daar geen drie 
kantjes voor hoeft te schrijven. We proberen ook in de schriftelijke weergave goede 
aandacht te geven aan deze gevoelige materie.” 

 
 
4.8.2  Registratie van de inhoud van het overleg met de vertegenwoordigers 
 
Uit tabel 27 blijkt dat  bijna tweederde van de artsen van mening is, dat op hun Intensive  
Care altijd de inhoud van het gesprek met de vertegenwoordiger van de patiënt vermeld staat 
in het medisch dossier.  
 

 
tabel: 27 
 

Wordt de inhoud van het overleg met de 
vertegenwoordiger van de patiënt weergegeven in het 
medisch dossier? 

respondent altijd vaak regel- 
matig 

zelden nooit onbekend totaal 

medisch hoofd 22 7 3 3 1 0 36 

leidinggevend 
verpleegkundige 

14 4 5 9 3 1 36 

 
Echter, volgens de leidinggevend verpleegkundigen is dat slechts op iets meer dan op 
eenderde van de Intensive Cares het geval. 
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Verpleegkundigen gebruiken als regel een eigen dossier met een eigen rapportage en hebben 
daarin de mogelijkheid om gesprekken met de familie weer te geven. Artsen en leidinggevend 
verpleegkundigen zijn beiden van mening dat het verslag van het gesprek met de familie 
meestal wel in het verpleegkundige dossier staat vermeld en vooral de verpleegkundigen 
menen dat dit vaker het geval is dan in het medische dossier (vergelijk tabel 28 met tabel 27). 
 

 
tabel: 28 
 

Wordt het overleg met de vertegenwoordiger van de 
patiënt weergegeven in het verpleegkundig dossier? 

respondent altijd vaak regel-
matig

zelden  nooit onbekend totaal 

medisch hoofd 24 7 1 0 2 2 36 

leidinggevend 
verpleegkundige 

24 7 1 4 0 0 36 

 
Uit de antwoorden op andere vragen blijkt ook dat op ruim 20% van de deelnemende 
Intensive Cares volgens de artsen en verpleegkundigen in het medische dossier uitgebreid tot 
zeer uitgebreid verslag wordt gedaan van het gesprek met de vertegenwoordiger van de 
patiënt. Op 40% van de Intensive Cares gebeurt dat ook in het verpleegkundige dossier. 
Meestal is de weergave echter beknopt zoals blijkt uit de reactie van tweederde deel van de 
artsrespondenten. Een arts licht dat als volgt toe: 

“Als ik zelf het gesprek voer met de familie, dan zet ik vaak in de status: ‘Gesprek met 
de echtgenoot gehad, de situatie uitgelegd en verder medisch handelen is zinloos.’ Dan 
staat eigenlijk de inhoud er niet in. Ik geef wel aan dat het gesprek heeft 
plaatsgevonden, maar ik geef eigenlijk niet de inhoud aan.” 

 
De registratie van het gesprek met de vertegenwoordiger wordt uitgebreider indien er geen 
consensus is met de vertegenwoordiger. Een artsrespondent vertelt: 

“Bijna altijd zeer beknopt weergegeven. We hebben een gespreksformulier daarvoor. 
Er wordt in steekwoorden beschreven datgene wat er besproken is. Maar uitgebreider 
is het bij moeilijke gesprekken waarbij overeenstemming ontbreekt. Soms wordt de 
weergave van het gesprek met de familie (bij moeilijke gesprekken) apart bewaard 
zodat de familie het niet vindt in het dossier.” 

 
 
4.8.3  Registratie van de uitvoering van abstineren 
 
Tot het dossier van de patiënt behoren ook de opdrachtenlijsten. Op deze lijsten schrijft de 
arts voor de verpleegkundige wat het medische beleid is (infusen, medicijnen, onderzoek 
etc.). Daarnaast zijn er ook nog lijsten waarop parameters genoteerd worden, de 
verpleegkundige rapportage en het verpleegplan. Het aantal formulieren behorende bij het 
dossier van de patiënt kan per Intensive Care variëren. Al deze lijsten horen tot het dossier 
van de patiënt en dit is in de gesprekken met de respondenten ook steeds zo benadrukt. Op 
deze wijze kon worden voorkomen dat respondenten de samenstelling van ‘het dossier’ 
verschillend zouden interpreteren. Het blijkt (tabel 29) dat op bijna alle Intensive Cares altijd 
of vaak in het dossier van de patiënt wordt geregistreerd hoe het uitvoeren van het abstineren 
plaatsvindt.  
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tabel: 29 
Wordt de wijze van uitvoeren van het 
abstineren, zoals eventueel detuberen en 
verhogen van sedativa en/of analgetica, 
weergegeven in het dossier van de patiënt? 

functie altijd vaak regelmatig zelden nooit totaal 

medisch hoofd 24 9 2 1 0 36 

leidinggevend 
verpleegkundige 

32 2 1 1 0 36 

 
In welke vorm en hoe de uitvoering van abstineren wordt geregistreerd, is lokaal bepaald. Het 
gaat van volledige digitale registratie tot registratie op papier. Een voorbeeld afkomstig van 
een Intensive Care waar sprake is van digitale registratie: 

“Het is het weergeven van het besluit per onderdeel van de medische behandeling. De 
beslissing wordt puur en alleen afgemeten aan de zinloosheid van een behandeling. 
Dat is in feite een professionele overweging op basis van de feiten die tijdens een 
patiëntenbespreking naar voren komen. En dan besluit je tot een aantal stappen. Het is 
puur op basis van medische gegevens dat je de riedel op de pc aanklikt van 
handelingen, die je na wilt laten. Dat hebben we in een elektronisch data-systeem staan 
en daar kunnen verpleegkundigen en artsen in kijken. We registreren niet de wijze 
waarop een besluit is genomen, maar zoals dat in zijn uitwerking moet worden 
gedaan.” 
 

Een leidinggevende verpleegkundige geeft aan dat er wel verschillen waarneembaar zijn wat 
betreft de volledigheid van de registratie bij abstineren: 

“Registratie van hoe er geabstineerd wordt, zou wel moeten. Maar dat is mede 
afhankelijk van de individuele invulling van de arts. Er worden echter ook wel 
mondelinge opdrachten gegeven. Bijna altijd is datgene wat gegeven wordt meestal 
wel te herleiden uit de bedlijst.” 

 
4.8.4  Samenvatting 
 
Er is wat variatie wat betreft de frequentie waarmee het besluitvormingsproces bij abstineren 
schriftelijk wordt vastgelegd. Er zijn Intensive Cares waar men niet registreert hoe het 
besluitvormingsproces bij abstineren plaatsvindt, maar op ongeveer twee derde van de 
Intensive Cares vindt volgens de artsrespondenten registratie van het besluitvormingsproces 
altijd plaats, zij het meestal (60%) beknopt. Op een vijfde van deze Intensive Cares is de 
registratie uitgebreid tot zeer uitgebreid.  
Op 90% van alle Intensive Cares wordt het besluit tot abstineren altijd weergegeven in het 
dossier. Volgens de arts- en verpleegkundige respondenten wordt op twee derde van de 
Intensive Cares  de inhoud van het gesprek met de vertegenwoordigers van de patiënt altijd 
weergegeven in het dossier. De registratie van de wijze van uitvoeren van het abstineren vindt 
volgens de artsen op twee derde van de Intensive Cares altijd plaats en volgens 
leidinggevende verpleegkundigen geldt dit voor 88%  van de Intensive Cares. De registratie 
van opiaten/sedativa is volgens sommige respondenten niet altijd conform datgene wat 
werkelijk aan opiaten/sedativa wordt toegediend. 
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4.9  Samenvatting 
 
De frequentie van abstineren 
Jaarlijks wordt op de Nederlandse Intensive Cares voor volwassenen volgens schatting bij 
tenminste 6500 patiënten besloten om een levensverlengende behandeling te staken waarna 
het overlijden van de patiënt volgt. Dit geschatte aantal en het gemiddelde percentage 
abstineerbeslissingen van de totale sterfte op Nederlandse Intensive Cares (51,5 %) is relatief 
laag in vergelijking met uit onderzoek voorkomende percentages in Europa en de Verenigde 
Staten.  
 
 
Organisatie van de besluitvorming  
Bij een patiënt, die langer dan 24 uur op een Intensive Care verblijft, wordt zelden of nooit 
door een behandelaar alleen een abstineerbesluit genomen. De wijze waarop men het overleg 
over de abstineerbeslissing organiseert kent twee hoofdvormen: 

1. Besluitvorming tijdens een gestructureerd multidisciplinair overleg (80% van de 
Intensive Cares) 

2. Informeel bespreken (20% van de Intensive Cares) 
Doel van beide overlegvormen is om de subjectieve mening van de behandelaar over wel of 
niet abstineren - vooral met betrekking tot de ‘zinloosheid’ van verdere behandeling - te 
toetsen aan anderen en daardoor intersubjectiviteit (“objectiviteit”) te bereiken, tevens om 
consensus en draagvlak te verwerven voor een abstineerbeslissing. 
Bij patiënten die korter dan 24 uur op een Intensive Care zijn opgenomen, ‘dwingt’ de acute 
pathologie de behandelaars tot een andere besluitvormingsprocedure dan gangbaar bij 
patiënten die langer zijn opgenomen. Het ziekteproces verloopt vaak sneller en dramatischer. 
Het concept ‘medisch zinloos’ is minder van toepassing bij deze patiënten: het gaat eerder om 
‘medisch kansloos’ of ‘medisch onbehandelbaar’. Bij deze patiënten besluiten artsen vaker 
alleen tot abstineren dan bij patiënten die langer dan 24 uur op een Intensive Care verblijven. 
Als men de beslissing niet alleen neemt, bespreekt de behandelend arts het als regel niet in 
een groep maar vooral met een medebehandelaar of insturend specialist, gaande het 
werkproces. 
 
 
Consensus onder de professionals 
Bij patiënten die langer dan 24 uur op een Intensive Care verblijven zoekt men als regel op 
alle Intensive Cares naar instemming van medebehandelaars over het nemen van een 
abstineerbeslissing.  Op 55% van de Intensive Cares (vooral die met een ‘open format’) is 
altijd de instemming van de insturende specialist vereist bij een beslissing tot abstineren, dit 
vooral om redenen van collegialiteit, draagvlak behouden en het continueren van goede 
samenwerkingsverbanden. Dit leidt inhoudelijk niet altijd tot een beslissing die samenvalt met 
de mening van de professionals op de Intensive Care.  
 
Op 30% van de deelnemende Intensive Cares omvat het streven naar consensus ook de 
verpleegkundigen die de patiënt verzorgen. Geen consensus betekent op deze Intensive Cares 
dan ook geen beslissing tot abstineren. 
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‘Second opinion’ 
Op Intensive Cares wordt bij abstineerbeslissingen weinig gebruikt gemaakt van een ‘second 
opinion’ van een arts buiten de eigen Intensive Care, maar als het voorkomt dan heeft de 
‘second opinion’ veel invloed. Het vragen van een ‘second opinion’ gebeurt bij 
vakinhoudelijke onduidelijkheden, te weinig draagvlak binnen het behandelteam en bij 
verschil van mening over abstineren met de familie of de vertegenwoordiger van de patiënt. 
De ‘second opinion’ heeft dan een functie als conflictoplosser door de neutrale positie ten 
opzichte van de situatie van de patiënt, familie en behandelteam.  
 
 
Schriftelijke behandelweigeringen 
Respondenten schatten in dat bij minder dan één procent van de intensive care patiënten een 
schriftelijke behandelweigering aanwezig is. Vertaald naar landelijk niveau zou dit betekenen 
dat op de Intensive Cares in Nederland per jaar ongeveer 600 schriftelijke 
behandelweigeringen voorkomen. Artsen schatten dat bij ongeveer 2% van de patiënten die 
op Intensive Cares sterven en waarbij een abstineerbeslissing is genomen, een schriftelijke 
behandelweigering aanwezig is.  
 

                     Slechts een klein deel van de artsrespondenten (1/12) is van mening dat een schriftelijke 
behandelweigering als ‘bindend’ moet worden gezien bij de medische besluitvorming. Bij een 
verschil tussen het medisch inzicht en de schriftelijk behandelweigering is een even klein deel 
van de artsrespondenten van mening dat een behandelweigering op hun Intensive Care zal 
worden gevolgd. De leidinggevend verpleegkundigen zijn veel vaker dan artsen van mening 
dat een behandelweigering als bindend gezien moet worden. Maar hun visie over hoe het in 
de werkelijkheid met de behandelweigering er aan toegaat, komt overeen met die van de 
intensive care artsen. 

 
Op de meeste van de aan het onderzoek deelnemende Intensive Cares (83%) heeft een 
zorgvuldig opgestelde schriftelijke behandelweigering volgens de artsrespondenten in meer of 
mindere mate invloed op medische beslissingen betreffende het levenseinde. Ze zien een 
schriftelijke behandelweigering als aanvullend op de medische besluitvorming. Slechts voor 
een klein deel van de Intensive Cares (1/12) is ‘aanvullend’ een te magere positie voor een 
behandelweigering gezien de autonomie van de patiënt. Vaak genoemde redenen om een 
wilsverklaring niet te volgen zijn voor artsen dat de wilsverklaringen naar vorm en inhoud 
lang niet altijd toegesneden zijn op een Intensive Care. Ook een zorgvuldig geformuleerde 
wilsverklaring kan volgens hen daardoor dikwijls niet gevolgd worden.  
 
Overeenstemming bij artsrespondenten over wat een zorgvuldig geformuleerde wilsverklaring 
inhoudt, ontbreekt. Desondanks zijn er met enige terughoudendheid wel criteria te benoemen 
waaraan een zorgvuldig opgestelde wilsverklaring, volgens intensive care artsen, zou moeten 
voldoen om zoveel mogelijk invloed op de besluitvorming te hebben. Deze zijn: 

• de wilsverklaring laat zien dat de patiënt bij het opstellen wilsbekwaam is, 
• de wilsverklaring is toepasbaar bij situaties op de Intensive Care, 
• de wilsverklaring maakt in concrete termen duidelijk wat de patiënt wel of niet wil, 
• de wilsverklaring geeft ook in algemene termen aan welke kwaliteit van leven 

aanvaardbaar is, 
• de wilsverklaring is opgesteld in samenspraak met de huisarts,  
• de tijdsperiode tussen het maken van de wilsverklaring en opname op de Intensive 

Care is niet te lang, 
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• in de wilsverklaring wordt een vertegenwoordiger benoemd en daaruit blijkt tevens dat 
met de vertegenwoordiger de wilsverklaring is besproken. De familie is betrokken bij 
het opstellen van de wilsverklaring. 

 
 
Invloed familie/vertegenwoordiger 
Op Intensive Cares wordt als regel geen onderscheid gemaakt tussen de vertegenwoordiger en 
familie van de patiënt. Bijna altijd is een familielid ook de vertegenwoordiger van de 
wilsonbekwame intensive care patiënt. In Nederland komt het per jaar ongeveer 400 keer voor 
dat de familie/vertegenwoordiger beslist wil, dat er geabstineerd gaat worden. Opvallend zijn 
hierbij de grote verschillen tussen Intensive Cares.  
 
Twee derde van de artsrespondenten is van mening, dat van de familie/vertegenwoordiger van 
de patiënt ‘zelden of nooit instemming is vereist’ met een beslissing tot abstineren. Het 
verschil met degenen die vinden dat instemming wel vereist is, blijkt echter kwalitatief gering 
te zijn. Ongeacht hun mening op dit punt zoeken bijna alle artsen naar acceptatie van de 
beslissing tot abstineren. Twee derde deel van de artsen is ook van mening dat de 
familie/vertegenwoordiger van de patiënt veel invloed heeft bij een verschil van mening met 
betrekking tot een beslissing over abstineren. Tegelijkertijd vindt een zelfde deel van de 
artsen dat bij een verschil van inzicht tussen de arts en de  vertegenwoordiger van de patiënt 
de mening van de familie/vertegenwoordiger niet bepalend is. De familie/vertegenwoordiger 
is voor artsen vooral een bron van informatie over de kwaliteit van leven van de patiënt voor 
opname, de verlangde kwaliteit van leven en de behandelwensen van de patiënt. In de 
besluitvorming laten artsen dit meewegen. Ook zijn er artsen die een abstineerbeslissing als 
een ‘puur medische beslissing’ beschouwen, waarbij het ‘medisch zinloos’ zijn van een 
behandeling het enige criterium is en de familie/vertegenwoordiger van de patiënt geen enkele 
invloed heeft. 
 
Conflicthantering met familie/vertegenwoordiger over abstineren 
Het bespreken van abstineren op verzoek van de familie/vertegenwoordiger verloopt zelden in 
een conflictueuze sfeer. De mate waarin rekening wordt gehouden met de wens van de 
familie/vertegenwoordiger lijkt af te hangen van de situatie van de patiënt. Vooral is bepalend 
of de mening over ‘wel of niet abstineren’ past binnen de medische visie. 
 
Bij een conflict over abstineren tussen de familie/vertegenwoordiger van de patiënt en de 
behandelaars zal ongeveer een kwart van de behandelend intensive care artsen de behandeling 
continueren. Op de helft van de Intensive Cares bepaalt de situatie hoe lang de behandeling 
nog gecontinueerd wordt met als doel: ‘de familie kan verder leven met het sterven van hun 
geliefde’. Het resterende kwart van de arts respondenten is van mening dat een behandeling 
niet gecontinueerd mag worden vanwege een verschil van mening.  
Op de meeste Intensive Cares wordt bij een conflict met de familie de duur van uitstel van het 
abstineren vooral bepaald door de snelheid waarmee de familie het abstineerbesluit mogelijk 
wel kan accepteren, waarbij men wisselende maximale periodes hanteert om de familie te 
laten ‘wennen’ aan het abstineerbesluit. De periode van uitstel is als regel korter dan vijf 
dagen. Maar op sommige Intensive Cares houdt men, mede door capaciteitsoverwegingen 
ingegeven, strak vast aan een periode van 24 of 48 uur, waarna abstineren alsnog plaatsvindt. 
 
Meer dan 80% van de respondenten is van mening dat een Intensive Care een duidelijke 
procedure dient te hebben voor het omgaan met conflicten met de familie/vertegenwoordiger 
van de patiënt rondom abstineren. Op geen van de Intensive Cares is echter een procedure 
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aanwezig die richting geeft aan het hanteren van conflicten met de patiënt of diens 
vertegenwoordiger.  
 
 
Invloed recht op het besluitvormingsproces 
Negentig procent van de intensive care artsen is van mening dat het besluitvormingsproces 
kan worden beïnvloed door mogelijke juridische implicaties. ‘Meer beschrijven’, ‘meer 
bepraten’ en ‘het proces langer laten duren’ zijn reacties als men te maken krijgt met 
mogelijke juridische implicaties. 
 
De helft van de intensive care artsen is van mening dat eventuele juridische implicaties ook 
inhoudelijk een abstineerbeslissing kunnen beïnvloeden. De overige helft van de respondenten 
vindt dat juridische implicaties geen invloed hebben op de beslissing tot abstineren vooral 
omdat het een medische beslissing is en die mag volgens hen niet worden beïnvloed door 
juridische implicaties. 
 
 
Gebruik van analgetica/sedativa bij abstineren en werkvormen verpleging 
Bij abstineren is het ‘comfort’ van de patiënt de voornaamste indicatie voor het verhogen van 
de opiaten en sedativa. Er is een klein aantal Intensive Cares (1/6 deel) waar men 
terughoudend omgaat met het verhogen van de opiaten, uitsluitend het ‘comfort’ van de 
patiënt laat meewegen en tegelijkertijd accepteert dat het stervensproces een langere periode 
kan duren. Op ongeveer twee derde van de Intensive Cares worden globaal gesproken de 
opiaten verdubbeld tot verviervoudigd, waarbij men rekening houdt met een ‘versneld’ 
overlijden van de patiënt. Een derde, kleine groep (1/6 deel) kenmerkt zich door het toedienen 
van fors verhoogde hoeveelheden analgetica/sedativa (waaronder >10x oorspronkelijke 
dosering). 
 
De registratie van opiaten/sedativa is volgens sommige respondenten niet altijd conform 
datgene wat werkelijk aan opiaten/sedativa wordt toegediend. 
 
Er zijn drie werkvormen waarop verpleegkundigen betrokken zijn bij het toedienen van 
opiaten/sedativa bij abstineren. De eerste is, dat voor elke wijziging een aparte schriftelijke 
opdracht wordt gegeven, de tweede dat intensive care verpleegkundigen binnen bepaalde 
kaders zelfstandig kunnen titreren, en de laatste (op enkele Intensive Cares) dat  
verpleegkundigen zelfstandig de mogelijkheid hebben om de toe te dienen hoeveelheden 
analgetica/sedativa te bepalen.  
 
 
Verslaglegging 
Op bijna alle Intensive Cares wordt het besluit tot abstineren weergegeven in het dossier en is 
de wijze van uitvoering van abstineren te herleiden uit het dossier. 
 
Er zijn Intensive Cares waar men niet steeds registreert hoe het besluitvormingsproces bij 
abstineren plaatsvindt, maar op ongeveer twee derde van de Intensive Cares vindt volgens de 
respondenten registratie van het besluitvormingsproces altijd plaats. Vastlegging van het 
besluitvormingsproces gebeurt op ongeveer twee derde van de Intensive Cares beknopt. Op 
een vijfde deel van de Intensive Cares gebeurt de verslaglegging uitgebreid tot zeer 
uitgebreid. 
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Op twee derde van de Intensive Cares wordt de inhoud van het gesprek met de 
familie/vertegenwoordiger van de patiënt altijd weergegeven in het dossier.  
 
De wijze van uitvoeren van het abstineren, zoals detuberen en verhogen van de 
analgetica/sedativa, wordt volgens de artsen op twee derde van de Intensive Cares altijd 
geregistreerd volgens leidinggevende verpleegkundigen geldt dit voor 88%  van de Intensive 
Cares. 
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