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5. RICHTLIJNEN ‘ABSTINEREN’ OP INTENSIVE CARES 
 
 
 
5.1  Inleiding 
 
Medische richtlijnen, consensus afspraken, standaarden en protocollen hebben met elkaar 
gemeen dat deze normen voor het medisch handelen bevatten. In dit onderzoek worden de 
verschillende termen samengevat onder het begrip ‘richtlijnen’.  
 
In een deelrapport over richtlijnen komt de KNMG op basis van een historische analyse tot de 
volgende omschrijving: 325 

“Een richtlijn is te zien als een instrument dat met verschillende noties van medisch 
handelen en met verschillende doelstellingen kan zijn verbonden: als hulpmiddel in 
het doolhof van wettelijke kaders (extern aan de medisch praktijk), als coördinatie-
instrument in het sociale proces van het medisch handelen, en als ondersteuning van 
het mentale beslissingsproces van de individuele arts.” 

 
Richtlijnen kunnen ook gezien worden vanuit het perspectief van ‘zelfregulering’ van en door 
een beroepsgroep. Een voorbeeld daarvan is de zelfregulering binnen de beroepsgroep van 
neonatologen met betrekking tot levensverkortend handelen bij pasgeborenen. Om greep te 
krijgen op de complexe morele en juridische problemen die zich in het werkveld afspeelden, 
zag deze beroepsgroep zich genoodzaakt om expliciet stelling te nemen. De werkvloeren van 
de Neonatologie Intensive Cares vormden de context waar, voorafgaande aan het landelijke 
rapport, de zelfregulering zich decentraal afspeelde. Toen een voorbereidende werkgroep voor 
het uiteindelijke rapport met de werkzaamheden begon, waren er al op vier van de acht centra 
geschreven richtlijnen aanwezig en op drie van de centra ongeschreven regels.326 Het 
uiteindelijk resultaat, het rapport ‘Doen of laten?’327, is het product geweest van een bottom-
up proces van zelfregulering. Deze zelfregulering was later van beslissende  invloed op de 
rechtsspraak (o.a. de zaken ‘Prins’ en ‘Kadijk’ zie ook hoofdstuk 3 paragraaf 3.3.6.2). 
 
Over de zelfregulering van de abstineerpraktijk in Nederlandse ziekenhuizen al dan niet 
middels geschreven richtlijnen is tot nu toe, afgezien van incidenten, weinig bekend. In dit 
hoofdstuk komt dat aan de orde.  
 
De eerste paragraaf beschrijft in het onderzoek aangetroffen ziekenhuisbrede richtlijnen en 
Intensive Care specifieke richtlijnen. Daarna wordt ingegaan en inhoud op de vormgeving van 
deze richtlijnen. Ten slotte wordt ingegaan op datgene wat respondenten wenselijk achten wat 
betreft richtlijnen rondom abstineren op Intensive Cares en de vraag of een landelijke richtlijn 
wenselijk zou zijn.  
 
 

                                                      
325 Berg M. e.a. 1998: 16  
326 Ploeg van der-Juk in Weyers 2003: 120 
327 ‘Doen of laten?’ 1992 
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5.2  Bestaande richtlijnen 
 
In totaal zijn door 15 van de 36 ziekenhuizen richtlijnen328 opgestuurd, waarvan volgens de 
respondenten negen ziekenhuisbrede richtlijnen en zeven specifiek gericht op de Intensive 
Care. In totaal zijn er 16 richtlijnen ontvangen: één groot ziekenhuis heeft zowel een 
ziekenhuisbrede als een intensive care specifieke opgestuurd. 
 
 
Ziekenhuisbrede richtlijnen 
Uit een onderzoek van 1996 blijkt dat in 26% van de ziekenhuizen op directieniveau 
richtlijnen aanwezig zijn over abstineren.329 Navraag tijdens mijn onderzoek naar de 
aanwezigheid van ziekenhuisbrede richtlijnen, leert dat bij een kwart van de respondenten, 
zowel artsen als verpleegkundigen, bekend is dat in hun ziekenhuis een ziekenhuisbrede 
richtlijnen aanwezig is. Dit verschilt weinig van de bevindingen van Haverkate.  
 
De respondenten is gevraagd naar hun tevredenheid met deze ziekenhuisbrede richtlijnen. De 
grote meerderheid van de respondenten, werkzaam in een ziekenhuis met een ziekenhuisbrede 
richtlijn, is daarover tevreden. Slechts twee van de negen respondenten zijn ontevreden. 
Argumenten die tot tevredenheid stemmen, zijn: 

• “De richtlijn biedt ondersteuning.” 
• “De richtlijn geeft goed aan wat abstineren is. Wanneer er sprake is van ‘medisch 

zinloos’ handelen. Met name wordt aandacht besteed aan de stappen die gezet moeten 
worden in de begeleiding naar de familie toe. Het is in feite een soort checklist voor de 
verpleging en met name ook voor de arts-assistenten.” 

• “Het is een multidisciplinair vastgesteld protocol, dat nu breed in het ziekenhuis wordt 
gedragen. Bij elke patiënt die in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt vastgelegd of 
deze gereanimeerd moeten worden. En wat de indicaties voor abstineren zijn en dat 
wordt allemaal geëvalueerd en vastgelegd.” 

• “De richtlijn voldoet prima vanwege een heel duidelijke omschrijving van de 
afspraken en verpleegkundigen kunnen er goed mee werken. Structuur is aanwezig en 
consensus blijkt mogelijk hiermee.” 

• “Het formulier is meer een codeformulier waarop we kunnen registreren wat we 
willen. We kunnen vastleggen wat we wel of niet kunnen doen.” 

• “Het formulier is nuttig wanneer besloten is wat we doen, we kunnen dan aangeven 
wat de beslissing is.” 

 
De reacties van de respondenten over de ziekenhuisbrede richtlijnen laten zich samenvatten in 
de volgende kernwoorden: 

• conceptverduidelijking,  
• consensus,  
• ziekenhuisbrede acceptatie,  
• structuur voor het handelen (checklist),  
• eenduidige registratie. 

 
 
Er zijn ook enkele kritische notities gemaakt ten aanzien van de ziekenhuisbrede richtlijnen: 

                                                      
328 Bewust is geen definiëring gegeven van een richtlijn. Uitgebreid is aangegeven dat alles wat op papier staat 
over abtineren en mogelijk zou lijken op een richtlijn/protocol of anderzins graag zou worden ontvangen.  
329 Haverkate e.a. 1996: 26 
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• “niet toegespitst op de Intensive Care” (2x) 
• “sommige onderdelen zijn lastig te bespreken met patiënten en/of familie, aspecten 

zoals prognose en kwaliteit van leven zijn moeilijk over te brengen naar patiënten en 
familie.” 

Als men al een ziekenhuisbrede richtlijn heeft, is de volgende vraag in hoeverre deze richtlijn 
invloed heeft bij abstineren op Intensive Cares. Tijdens het onderzoek is daar naar gevraagd:  

“Wordt het ‘ziekenhuisbrede’ protocol/richtlijn in de praktijk gebruikt bij de 
besluitvormingsprocedure rondom abstineren op uw Intensive Care?” 

 
De mate waarin de ziekenhuisbrede richtlijnen op Intensive Cares worden toegepast, blijkt 
niet maximaal te zijn. Op bijna de helft (4/9) van de betreffende Intensive Cares wordt de 
richtlijn nooit toegepast bij de besluitvorming. Wanneer de ziekenhuisbrede richtlijn op een 
Intensive Care ‘nooit’ wordt toegepast, komt dat volgens de respondenten, omdat de richtlijn 
niet op de Intensive Care is “toegesneden”(2x). Ook vertelt een respondent, dat in zijn 
ziekenhuis de besluitvormingsprocedure wat betreft abstineren in het geheel niet vermeld staat 
in de ziekenhuisbrede richtlijn. In een ander ziekenhuis bestaat de ziekenhuisbrede richtlijn uit 
het afspreken van een bepaalde code met een daaraan verbonden handelswijze, nadat de 
beslissing tot abstineren is genomen. Ook deze richtlijn kan dus de besluitvormingsprocedure 
niet beïnvloeden. 
 
Op eenderde van de Intensive Cares waar een ziekenhuisbrede richtlijn aanwezig is, wordt 
volgens de respondenten op hun Intensive Care de richtlijn altijd gebruikt bij de 
besluitvorming rond abstineren. Op de overige twee Intensive Cares gebeurt het regelmatig 
dat de ziekenhuisbrede richtlijn wordt gevolgd. 
 
 
Intensive care specifieke richtlijnen  
Uit het eerder aangehaalde onderzoek van Haverkate uit 1996 blijkt dat in 3% van de 
ziekenhuizen op afdelingsniveau richtlijnen aanwezig zijn gericht op abstineren. Het is 
mogelijk dat dit percentage in de loop der jaren hoger is geworden. Tijdens dit onderzoek is er 
speciaal gevraagd naar Intensive Care specifieke richtlijnen rondom abstineren. Volgens de 
artsrespondenten zijn deze op 5 van de 36 deelnemende Intensive Cares aanwezig. Een iets 
groter aantal leidinggevend verpleegkundigen (7) is van mening, dat een dergelijke Intensive 
Care gebonden richtlijn bestaat. Uitgaande van de gedachte dat artsen de eerst 
verantwoordelijke zijn voor het besluitvormingsproces en uitvoering van abstineren, zou je 
mogen verwachten dat zij het beste op de hoogte zouden zijn van een Intensive Care 
specifieke richtlijn. Mogelijk hanteert men een verschillende interpretatie van wat wel of niet 
een Intensive Care gebonden richtlijn is. Hoe dat ook zij, aan de onderzoeker werden zeven 
specifieke intensive care richtlijnen opgestuurd, zodat de antwoorden van de leidinggevende 
verpleegkundigen bevestigd lijken. 
 
Bij aanwezigheid van een specifieke Intensive Care richtlijn is ook gevraagd naar het gebruik 
daarvan en wel als volgt: 

“Wordt in de praktijk het IC-specifieke protocol/de richtlijn gebruikt bij de 
besluitvormings procedure rondom abstineerbeslissingen op uw Intensive Care?” 

 
Drie van de vijf artsrespondenten zijn zeer tevreden met de intensive care specifieke richtlijn 
en  zeggen dat deze vaak wordt gebruikt bij de besluitvormingsprocedure. Uit de kwalitatieve 
data blijkt niet wat de redenen kunnen zijn voor het niet ‘altijd’ toepassen van de richtlijn. 
Maar eerder (paragraaf 4.3.2) is al beschreven dat abstineren niet altijd een langdurig proces 



 - 160 -  

  
 

is en dat bij snel verlopende processen de besluitvorming procesmatig anders verloopt. 
Mogelijk dat dit een reden is dat de richtlijn, waarover men tevreden is, toch niet altijd wordt 
gevolgd. Op twee Intensive Cares wordt de richtlijn ‘nooit’ gebruikt. Het niet gebruiken van 
het Intensive Care specifieke protocol op twee Intensive Cares wordt door de respondenten 
‘verklaard’ door de afwezigheid van een medisch hoofd bij één Intensive Care en snel 
wisselend medisch personeel bij de ander.  
 
 
 
5.3  De vormgeving van de richtlijnen rondom abstineren   
 
Op verzoek hebben alle Intensive Care, die aangaven een richtlijn te hebben, de richtlijnen 
opgestuurd. Negen ziekenhuisbrede richtlijnen en zeven Intensive Care specifieke richtlijnen 
werden opgestuurd. Deze 16 richtlijnen vormen de basis van deze paragraaf. 
 
De richtlijnen zijn op volstrekt verschillende manieren vormgegeven. Van simpel getypt en 
soms op een gekopieerd A4’tje tot aan een fraai gedrukt boekwerkje; van een nauwelijks 
geordend geheel tot een goed geredigeerd en makkelijk te lezen richtlijn. Ook wat betreft de 
inhoud, uitgebreidheid, wijze van formuleren en literatuurverwijzing zijn de verschillen groot.  
 
De richtlijnen zijn onder te verdelen in drie soorten:  

• normerende richtlijnen; hierin staat beschreven wat en hoe te handelen rondom 
abstineren, 

• activiteitenlijst/checklist richtlijnen; hierin staat beknopt vermeldt wat te doen; dit is 
een soort herinneringslijstje,  

• coderichtlijnen; deze richtlijnen bestaan uit codes die beknopt weergeven wat de 
genomen beslissing is over de mate van niet-behandelen van de patiënt.  

Combinaties komen weliswaar voor, maar de hoofdvormen zijn per richtlijn herkenbaar en op 
deze hoofdvormen wordt hierna verder ingegaan.  
 
Normerende richtlijnen 
In totaal hebben negen van de zestien richtlijnen tenminste een normerend deel; waarvan vier 
volledig normerend, vier deels normerend met codes en één deels normerend met een 
activiteitenlijst. 
 
Uit een normerende richtlijn wordt in onderstaand kader een deel weergegeven, als voorbeeld 
hoe een dergelijke richtlijn er uit kan zien. 
 
 Voorbeeld: deel van een normerende richtlijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitvorming bij wilsonbekwaamheid zonder schriftelijke wilsverklaring 
van patiënt 
 
Als de patiënt wilsonbekwaam is en er bovendien wordt getwijfeld aan de proportionaliteit van 
reanimeren/beademen/verder behandelen, moet de arts overleg over 
reanimatie/beademing/behandeling voeren met een wettelijk vertegenwoordiger van de 
patiënt: 
- ouders of voogd bij kinderen < 12 jaar 
- curator of mentor 
- levensgezel 
- kind, broer, zus 
- schriftelijk gemachtigde 
 
De arts neemt hierin uiteindelijk de beslissing. 
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De inhoudelijke verschillen tussen richtlijnen van dezelfde soort zijn groot. Als voorbeeld 
dient de positie van de vertegenwoordiger/familie bij het nemen van een beslissing tot 
abstineren. In de richtlijn van één ziekenhuis staat daarover vermeld:  

“De arts wordt geacht aan de vertegenwoordiger mede te delen dat deze meebeslist in 
dit proces, maar dat de verantwoordelijkheid voor de eindbeslissing bij de arts ligt, 
[…].” 

Deze formulering suggereert op zijn minst dat de mening van de vertegenwoordiger/familie 
enige invloed kan hebben op datgene wat wordt besloten. In een ander ziekenhuis schrijft men 
daarover in de richtlijn dat:  

“[…] de mening van de familie mag niet betrokken worden in de besluitvorming[…]” 
Kortom, op Intensive Cares wordt in de normerende richtlijnen de rol en invloed van de 
vertegenwoordiger/familie verschillend gepositioneerd.Verderop in dit hoofdstuk komen nog 
meerdere inhoudelijke verschillen aan bod. 
 
Activiteitenlijst/checklist vorm (zie voorbeeld van activiteitenlijst hieronder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeelden van genoemde procedurele stappen zijn: 

• Is de patiënt van de beslissing op de hoogte? 
• Is de directe familie op de hoogte? 
• Met welke medebehandelaars/consulenten is het beleid besroken? 
• Is het beleid door de hoofdbehandelaar met de verpleging besproken? 

 
ZIEKENHUIS…….. 
 
Datum: …/…./…. 
 
Afspraken m.b.t. niet-reanimeren, niet-behandelen c.q. abstineren 
 
1.  Welk beleid is afgesproken? (Omcirkel het afgesproken beleid): 
 
 Niet-reanimeren Niet behandelen Abstineren 
 
2. Beademing dient (Omcirkel het gewenste beleid): 
 Niet gestart te worden 
 Gestart te worden 
 Gecontinueerd te worden 
 Afgebouwd te worden tot 215 zuurstof en geen PEEP 
 Helemaal gestopt te worden 
 Beademingsvorm  
 
3. Voor de circulatie dienen (Omcirkel het gewenste beleid): 
 Asystolie, ventrikelfibrillatie, VT zonder output behandeld te worden   Ja / Nee 
 Alle andere ritmestoornissen behandeld te worden Ja / Nee 
 Cardiotonica (dopamine, dobax, (nor)adrenaline, enz) gegeven te worden  Ja / Nee 
 Pacemaker afkoppelen Ja / Nee 
 
4. T.a.v. de vochttoediening dient (Omcirkel het gewenste beleid): 
 Enterale vochttoediening(sondevoeding) door te gaan Ja / Nee 
 Parenterale vochttoediening 
 Waakinfuus door te gaan Ja / Nee 
 TPN door te gaan Ja / Nee 
 Optimale vochttoediening door te gaan Ja / Nee 
 
5. T.a.v. transfusies dient (Omcirkel het gewenste beleid): 

• Packed cells gegeven te worden                                                                                    Ja / Nee 
 andere suspensie gegeven te worden Ja / Nee 
 
6.  De medicatie dient (Omcirkel het gewenste beleid): 
 Gecontinueerd te worden Ja / Nee 
 Gestopt te worden uitgezonderd                                                                                                       Ja/ Nee 
 
7. Sepsis behandelen:  

Is de patiënt op de hoogte? Ja / Nee 
Is de directe familie op de hoogte? Ja / Nee 

 
Is het beleid met medebehandelaars en consulenten besproken?                  Ja / Nee 
Is het beleid door de hoofdbehandelaar met de verpleging besproken?                Ja / Nee 
 
Handtekening hoofdbehandelaar of diens waarnemer: 
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Van vijf van de zestien richtlijnen bestaat tenminste een deel van de richtlijn uit een 
‘activiteitenlijst/ checklist’ gericht op datgene wat rondom een abstineerbesluit dient te 
gebeuren. De activiteitenlijsten (zie voorbeeld vorige pagina) geven de handelingen aan welke 
wel of niet nagelaten dienen te worden; hulpverleners kunnen op de lijst aangeven en/of 
bepaalde procedurele stappen zijn genomen en wat men heeft beslist over het verder 
behandelen. 
 
Voorbeelden van genoemde procedurele stappen zijn: 

• Is de patiënt van de beslissing op de hoogte? 
• Is de directe familie op de hoogte? 
• Met welke medebehandelaars/consulenten is het beleid besroken? 
• Is het beleid door de hoofdbehandelaar met de verpleging besproken? 

 
Voorbeelden van wat men heeft beslist over behandelen zijn: wel/niet defibrilleren, wel/niet 
hartmassage, wel/niet beademen, wel/niet opereren, wel/niet cardiostimulantia/vasopressoren,  
wel/niet niervervangende therapie, wel/niet pacemaker etc. Ook bij deze 
activiteitenlijsten/checklists is een grote variatie waarneembaar wat betreft inhoud en 
vormgeving. Hierna staat een voorbeeld van een activiteitenlijst/checklist 
 
 
Coderichtlijnen 
Een code geeft weer in hoeverre bepaalde behandelingen bij een patiënt niet gegeven moeten 
worden. De helft van alle toegezonden richtlijnen bevattten codes :  
In slechts één van de richtlijnen staat beschreven waarom men een code wenst te hanteren: 

• van elke patiënt dient bekend te zijn in hoeverre complicaties/calamiteiten behandeld 
moeten worden, 

• een code kan bevorderen dat over reanimeren etc. door de arts op een rustig moment 
wordt nagedacht,  

• verschillende codes kunnen misverstanden voorkomen. 
 
Misschien liggen ook redenen van efficiency en eenduidigheid aan de keuze voor een 
codering ten grondslag. 
Een voorbeeld van ziekenhuisbrede codes vindt de lezer in het ingekaderde deel hieronder: 
   
  Voorbeeld: codelijst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code 0  =  alles doen 

Code 1  = niet reanimeren 

Code 2 =  niet reanimeren, niet beademen, geen niervervangende 

therapie 

Code 3  = niet reanimeren, niet beademen, geen niervervangende 

therapie en niet naar de IC 

Code 4  =  niet reanimeren, niet beademen, geen niervervangende 

therapie,niet naar de IC en geen bloedtransfusie 

Code 5  =  abstinerend beleid: alleen pijnstilling en sedatie. 
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Uit de richtlijnen blijkt weinig overeenkomst met betrekking tot het aantal codes noch de 
definities van de verschillende codes. De aantallen codes in de richtlijnen zijn als volgt: 

• twee codes (1x) 
• drie codes (3x) 
• vier codes (2x) 
• vijf codes (2x) 

 
 
 
5.4  Analyse van de richtlijnen  
 
Analyse van de ziekenhuisbrede en intensive care specifieke richtlijnen gebeurt deels op basis 
van de indeling van Haverkate330 van naar richtlijnen rondom het einde van het leven. Bij het 
analyseren van de richtlijnen is gekeken naar: het gebruik van definities, het onderscheid 
tussen wilsbekwame en wilsonbekwame patiënten, wilsverklaringen, de besluitvorming, 
betrokkenheid bij de besluitvorming (verpleging, MDO en/of familie), consultatie van 
collega-artsen (‘second opinion’), conflict met vertegenwoordiger/familie en het uitvoeren 
van abstineren (gebruik van opiaten en beademing).  
 
In tabel 30 wordt een overzicht gegeven van welke onderwerpen, onafhankelijk van de lengte 
en inhoud, aanwezig zijn in de 16 ontvangen richtlijnen331 en vervolgens wordt ingegaan op: 

• begrippendefinities 
• wilsonbekwaamheid, wilsverklaringen en vertegenwoordiger/familie 
• besluitvorming abstineren in de richtlijnen 
• rol verpleegkundigen 

 
tabel: 30 ziekenhuisbrede richtlijn 

n = 9 
IC-specifieke richtlijn 
n = 7 

aantal 

keren 

 A B C D E F G H I K L M N O Ia Q  

type* 1 1+

2 

2 1 3 1+3 1+3 1 +1+3 3 2+3 1 1 +3 2 1+3 2  

begrippendefinities 3 2  2  3  3 4   3      7x 

wilsbekwaam/onbekwaam  x  x  x x x x  x x x     9x 

vertegenwoordiger/familie  x x   x x x x   x  x x x 10x 

wilsverklaring  x    x x x   x    x   6x 

besluitvormingsproces x x    x x x x   x x     8x 

rol verpleging  x  x  x x x x   x x  x x 10x 

conflict met  

vertegenwoordiger 

     x             1x 

MDO/teambeslissing x x         x        3x 

consultatie/second opnion x   x  x        x  x   5x 

procedure bij verschil 

tussen behandelaars 

   x  x x    x x       5x 

* 1 = normerende richtlijn 2 = activiteitenlijst/checklist 3 = coderichtlijn  
 

                                                      
330 Haverkate 1999: 89 
331 Ontvangen van 15 ziekenhuizen. De richtlijnen I en Ia komen uit het zelfde ziekenhuis. 
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Begripsdefiniëringen ‘abstineren’ 
Van de 16 ontvangen richtlijnen zijn er 10 (deels) normerend; hiervan geven 7 richtlijnen een 
beschrijving van de verschillende begrippen. De belangrijkste begrippen zijn:  

• niet reanimeren, 
• niet escaleren, 
• anticiperend niet behandelbesluit, 
• palliatief beleid,  
• niet beademen besluit, 
• voorruitbeslissingen 
• abstineren.  

 
Zowel de benoeming als de inhoud van de begrippen verschillen. Als voorbeeld dient de het 
begrip ‘abstineren’. Hieronder staan verschillende beschrijvingen van abstineren waaruit 
blijkt dat een eenduidige hantering van het begrip ‘abstineren’ in ziekenhuizen en op Intensive 
Cares niet aanwezig is. 
 
 
Richtlijn ziekenhuis A 

“Bij abstineren wordt een in gang gezette behandeling gestaakt of er wordt aan 
behandeling niet begonnen. De maatregelen die wel genomen worden, zijn ter 
verlichting van het lijden en niet gericht op genezing. Die behandelingen worden 
nagelaten omdat zij herstel geen stap dichterbij brengen; hoogstens verlengen ze het 
stervensproces.”  

 
Daarnaast hanteert men ook het begrip ‘niet escaleren’ en beschrijft dat als volgt: “Dat is het 
stellen van een grens aan een zich steeds uitbreidende behandeling”. Het ‘niet-escaleren’ 
wordt in dit ziekenhuis gezien als een stap naar ’niet reanimeren’. 
 
 
Richtlijn ziekenhuis B 

“Abstineren is het afzien van instellen of voortzetten van een behandeling waarin het 
afzien van deze behandeling de dood waarschijnlijk sneller naderbij brengt dan 
wanneer de behandeling zou worden ingezet of voortgezet.” 

 
Ook gebruikt men ‘anticiperend niet-behandelbesluit’ in dit ziekenhuis in de betekenis van: 
‘men besluit om een behandeling die mogelijk ooit aan de orde zou komen, na te laten.’ 
 
 
Richtlijn ziekenhuis F 
‘Niet-behandelbesluit’: 
 “Het niet-behandelbesluit: het besluit om een behandeling na te laten of te staken.” 
 
 
Richtlijn ziekenhuis H 

“Abstineren houdt in: Het leven niet meer medisch of verpleegkundig verlengen, doch 
draaglijk maken door de optimale begeleiding van de patiënt door alle disciplines. 
Abstineren omvat: niet-behandelbeslissingen, het staken van een behandeling, pijn- en 
symptoombestrijding met mogelijk als gevolg een bespoediging van het overlijden. 
Dit moet door de arts genuanceerd omschreven worden.” 
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Naast abstineren staat in de richtlijn van dit ziekenhuis ook de term ‘Niet-beademen besluit’ 
in de betekenis van:  

“Een besluit om niet over te gaan tot handbeademing met een kapje en/of mechanische 
beademing na een adem- en/of hartstilstand of bij respiratoire insufficiëntie bij 
bepaalde indicaties, zulks ter beoordeling van de arts. Een dergelijk ‘niet-beademen 
besluit’ is een specificatie van een ‘niet-behandelbeslissing’ als vorm van abstineren.” 
 

Richtlijn ziekenhuis I 
“Het staken van een levensverlengende handeling, in dit geval wordt bedoeld 
het staken van een behandeling die gericht is op het verlengen van het leven van de 
patiënt. Onder staken van een levensverlengende behandeling kan ook verstaan 
worden de zogenaamde ‘vooruitbeslissingen’ over de behandeling van een patiënt 
Voorbeelden hiervan zijn de beslissing niet meer met antibiotica te behandelen, niet 
met beademing te starten of de patiënt niet meer naar de Intensive Care over te 
plaatsen.” 
 

Richtlijn ziekenhuis M 
“Onder abstineren verstaan wij het staken van een op genezing gerichte medische 
behandeling en het afzien van levensverlengende verrichtingen omdat verder medisch 
handelen zinloos lijkt en niet meer in het belang van de zieke wordt geacht.”  

 
In vijf van de richtlijnen met een definities over abstineren wordt verwezen naar het niet 
verlengen van het leven. Eén definitie (ziekenhuis B) verwijst naar het waarschijnlijk sneller 
naderbij brengen van de dood. Naast abstineren komen termen voor als ‘niet-
escaleren’,‘anticiperend niet-behandelbesluit’, ‘niet-beademen besluit’ en ‘voorruit-
beslissingen’ als aanduidingen van een vorm van abstinerend beleid. 
 
 
Wilsbekwaamheid, wilsverklaringen en vertegenwoordiger/familie 
In negen van de richtlijnen staat iets vermeld over wilsbekwaamheid van de patiënt en de 
gevolgen daarvan. De uitgebreidheid en de inhoud hiervan wisselen sterk.  
Over wilsbekwaamheid zijn twee gelijke definities gevonden waarbij wordt verwezen naar 
“een gemeenschappelijke werkgroep van Justitie en WVC die het criterium 
‘wilsbekwaamheid’ als volgt formuleerde”: 

“De patiënt moet er blijk van geven de door de hulpverlener verstrekte informatie die 
op zijn bevattingsvermogen is afgestemd te begrijpen naar de mate die noodzakelijk is 
voor de aard en reikwijdte van de beslissing.” 

De overige richtlijnen bevatten geen definitie van wilsbekwaamheid. Wel wordt in één 
richtlijn gewezen op de mogelijkheid dat de psychische toestand van een patiënt dusdanig kan 
zijn, dat afgeweken kan worden van het basisprincipe dat de patiënt zelf beslist over zijn 
behandeling:  

“Alleen als de psychische toestand van een wilsbekwame patiënt zodanig is dat er 
aanwijzingen bestaan dat uit het overleg (over de behandelperspectieven) ernstig 
nadeel voor de patiënt zou voortvloeien, kan op deze regel een uitzondering worden 
gemaakt.” 

 
Over hoe te bepalen of een patiënt wel of niet wilsbekwaam is, daar gaat één richtlijn 
uitgebreid op in. Eerst komen de uitgangspunten aan bod en vervolgens drie operationele 
criteria. Bij de beoordeling of een patiënt al of niet wilsbekwaam is, gelden in dit ziekenhuis 
de volgende uitgangspunten: 
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• iemand is wilsbekwaam tot het tegendeel blijkt, 
• voor wilsbekwaamheid is geen bijzondere intelligentie vereist, 
• ‘wilsbekwaamheid’ is een taakspecifiek begrip (per type beslissing en per moment kan 

de wilsbekwaamheid verschillen), 
• een psychiatrische of psycho-geriatrische diagnose is in het algemeen onvoldoende om 

wilsonbekwaamheid aan te tonen, 
• als anderen de uitkomst van de beslissing van de patiënt onverstandig of onbegrijpelijk 

vinden, wil dit nog niet zeggen dat de patiënt wilsonbekwaam is. 
Deze uitgangspunten vormen in de richtlijn het kader voor de te nemen beslissing over de 
wilsbekwaamheid van de patiënt. Vervolgens moet de arts vaststellen of de patiënt 
wilsonbekwaam is, waarbij volgens deze richtlijn dient na te gaan of de patiënt: 

• feitelijk begrip heeft van de op zijn bevattingsvermogen afgestemde informatie, 
• inzicht heeft in de aard van de situatie en de gevolgen van het besluit, 
• op weloverwogen wijze tot zijn besluit komt. 

De richtlijn vermeldt vervolgens dat: 
“Een patiënt die niet aan al deze criteria voldoet, kan met betrekking tot het nemen 
van een beslissing over wel of niet reanimeren, wel of niet beademen en wel of niet 
behandelen, wilsonbekwaam worden geacht. Wanneer de arts tot het oordeel komt dat 
iemand onbekwaam is, wordt dat in het dossier van de patiënt vastgelegd op basis 
waarvan hij of zij tot zijn of haar oordeel is gekomen.” 

 
In de richtlijn van een ander ziekenhuis wordt vooral aandacht besteed aan procesmatige 
gevolgen van de vastgestelde wilsonbekwaamheid. De richtlijn benoemt in vragende vorm 
een aantal aandachtspunten waaraan men bij veronderstelde wilsonbekwaamheid aandacht 
moet besteden: 

• Hoe en door wie is de wilsonbekwaamheid vastgesteld? 
• In welk opzicht is hij/zij wilsonbekwaam? 
• Is deze wilsonbekwaamheid tijdelijk of blijvend van aard? 
• Welk uitzicht is er op herstel van wilsbekwaamheid? 
• Kunnen keuzen zolang worden uitgesteld? 
• Wat is er bekend van de waarden van de patiënt? 
• Is er een goede vertegenwoordiger van de belangen van de patiënt? 

Op de aanwezigheid van een wilsverklaring en de invloed daarvan wordt geen aandacht 
geschonken. 
 
Ook zonder dat ‘wilsonbekwaamheid’ als term naar voren komt, kan een richtlijn daar toch 
over gaan. Dit blijkt uit een Intensive Care specifieke richtlijn waarin de woorden 
‘wilsbekwaam’ of ‘wilsonbekwaam’ niet voorkomen, maar wel wordt aangegeven hoe om te 
gaan met een weigering van een behandeling. De behandelende arts dient rekening te houden 
met een aantal aandachtspunten zoals: voorlichting, sociale factoren, eventuele “pathologische 
depressie”, angst, onzekerheid en pijn. Het stellen van de vragen, meewegen van de 
aandachtspunten en de verkregen antwoorden daarop zijn bepalend voor het kunnen realiseren 
van het recht op behandelweigering, getuige het volgende citaat uit de richtlijn:  

“Alleen als met deze vragen rekening gehouden is, kan de arts bij een weigering om te 
laten behandelen, spreken van zelfbeschikking en de uitoefening van het recht 
daarop.” 

Opmerkelijk is echter, dat in de richtlijn ook staat:  
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“Zou de zieke een te somber idee hebben over zijn prognose, dus niet strokend met 
zijn reële kansen, dan zal de arts zijn overtuigingskracht moeten aanwenden om de 
zieke tot andere gedachten te brengen.”  

Kennelijk dient de patiënt overtuigd te worden van de visie van de behandelaar.  
 
 
Over wilsverklaringen  
In zes richtlijnen wordt verwezen naar wilsverklaringen. Een ziekenhuisbrede richtlijn 
vermeldt wanneer een behandeling gestaakt of niet ingezet behoeft te worden en volgt in de 
richtlijn de sterke wettelijke positie van de wilsverklaring, als volgt:  

“Indien de situatie is zoals door de patiënt in een schriftelijke wilsverklaring 
beschreven, dat de patiënt in die specifieke gevallen geen verdere behandeling wenst, 
dan volge men de wil van de patiënt zoals verwoordt in de wilsverklaring.” 

In een andere ziekenhuisbrede richtlijn staat een uitgebreide passage over wilsverklaringen, 
waaraan deze moeten voldoen en wat de zeggingskracht van de wilsverklaring dient te zijn. 
Men volgt daarbij ook de WGBO: 

“De wilsverklaring moet duidelijk ondertekend en gedateerd zijn. Er is geen formele 
grens aan de ouderdom van de wilsverklaring Het simpele feit dat de patiënt ervoor 
heeft gekozen om de wilsverklaring niet in te trekken betekent, tenzij het tegendeel 
blijkt, dat hij of zij bij zijn mening is gebleven. Duidelijk moet zijn dat de 
wilsverklaring van de patiënt zelf is. In de Wet geneeskundige behandeling-  
overeenkomst heeft de wilsverklaring een wettelijke basis gekregen. Dit betekent dat 
de hulpverlener de verklaring waarin een patiënt een behandeling weigert, moet 
volgen tenzij er gegronde redenen zijn om van die verklaring af te wijken. [vet 
gedrukt in origineel] Artsen moeten wilsverklaringen zeer serieus nemen, maar 
moeten zich er ook van vergewissen dat de wilsverklaring van toepassing is op de 
genoemde situatie. Voor het beoordelen van de toepasselijkheid van de wilsverklaring 
kan overleg met een vertegenwoordiger, familieleden en (of) huisarts nuttig en nodig 
zijn. De beslissing om van (verder) behandelen af te zien, blijft wel de 
verantwoordelijkheid van de arts.” 

 
Een tweede richtlijn is wat betreft de tweede helft van de voorgaande richtlijn identiek De 
suggestie in deze twee richtlijnen, dat de arts (in overleg met de vertegenwoordiger/familie en 
huisarts) de “toepasselijkheid” van de behandelweigering moet toetsen en dat de 
eindbeslissing bij de arts ligt, vindt geen steun in de WGBO. 
 
De wettelijk sterke positie van een behandelweigering komt ook niet naar voren in de 
volgende richtlijn. Daarin staat dat indien er gesproken gaat worden over de verwachte 
kwaliteit van leven in relatie abstineren:  

“Als een schriftelijk levenstestament aanwezig is, moet dit in het gesprek betrokken 
worden.”  

 
Een ander ziekenhuis volgt de bewoording van de WGBO niet, maar benadrukt wel het 
bindend karakter van een schriftelijke wilsverklaring: 

“Indien een patiënt zijn wil niet meer kan uiten, geldt hetgeen eerder met de arts is 
besproken en schriftelijk is vastgelegd. In deze schriftelijke wilsverklaring kan de 
patiënt een bepaalde behandeling afwijzen. Aan zo’n verklaring moet de arts, behalve 
bij belangrijke redenen voor het tegendeel, gevolg geven. Het betreft hier een 
uitwerking van het ‘informed consent’ beginsel hetgeen losstaat van euthanasie.” 
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Invloed van de vertegenwoordiger/familie 
In 10 van de 16 richtlijnen komt het woord ‘familie’ voor en/of wordt concreter ingegaan op 
de invloed van de vertegenwoordiger/familie. Het meeste zicht op de positie van de 
vertegenwoordiger/familie in het abstineerproces komt naar voren in de normerende 
richtlijnen. Soms wordt er in de richtlijnen onderscheid gemaakt tussen de invloed van de 
vertegenwoordiger van de patiënt en de familie, maar ook wordt vermeld dat een familielid 
vaak de vertegenwoordiger is. Daarnaast worden de termen ‘familie’ en  ‘naasten’ ook 
gehanteerd als ‘vertegenwoordiger’ van de patiënt. Kortom, wat onder een vertegenwoordiger 
van de patiënt wordt verstaan, wordt dikwijls breder ingevuld dan de WGBO aangeeft. De 
invloed en positie van de ‘vertegenwoordiger’ wordt ook variabel ingevuld. 
Eén richtlijn onderscheidt nadrukkelijk ‘de familie’ en de ‘vertegenwoordiger’:  

“De mening van de familie mag niet betrokken worden in de besluitvorming; indien de 
patiënt wilsonbekwaam is, zal een wettelijke vertegenwoordiger moeten optreden en 
deze bestaat per definitie uit één persoon.” 

 
Een ziekenhuisbrede richtlijn gaat uit van het principe dat de wil van de vertegenwoordiger 
van de patiënt wordt gevolgd, tenzij er twijfel bestaat over de ‘echtheid’ van de verklaring van 
de vertegenwoordiger:332 

“Bij een weigering van een behandeling door een vertegenwoordiger dit honoreren 
(tenzij in strijd met de zorg van een goed hulpverlener of indien er gegronde redenen 
zijn om te twijfelen aan echtheid). Consultatie door een collega is in deze situatie niet 
juridisch noodzakelijk, doch moreel wel zeer wenselijk.” 

 
De invloed van de vertegenwoordiger kan leiden tot meebeslissen bij abstineren, wat tot 
uiting komt in het volgende citaat uit een ziekenhuisbrede richtlijn: 

“Maak duidelijk aan de vertegenwoordiger dat hij meebeslist in dit proces, maar dat de 
verantwoordelijkheid voor de eindbeslissing altijd bij de arts ligt die er aan gehouden 
is in het belang van de patiënt te handelen. Er mag nooit een situatie ontstaan waarin 
de vertegenwoordiger van de patiënt de eindbeslissing moet nemen over het al dan niet 
afzien van behandelen.” 

Een andere richtlijn richt zich vooral op het informeren van ‘de vertegenwoordiger’ wanneer 
een abstineerbeslissing is genomen: 

“Wanneer de patiënt niet wilsbekwaam is, dient de wettelijke vertegenwoordiger (vaak 
een familielid) over een niet-behandelbeslissing ingelicht te worden. Wel moet zoveel 
mogelijk geprobeerd worden de patiënt zelf ook in te lichten.” 

Over de familie zegt dezelfde richtlijn: 
“Wanneer de patiënt zelf zijn belang niet kan verwoorden, kan bij de familie 
geïnformeerd worden wat de opvattingen van de patiënt zijn. In de WGBO is 
vastgelegd in welke volgorde de familie in aanmerking komt om de belangen van de 
patiënt te vertegenwoordigen […]. Het belang van de patiënt staat te allen tijde 
voorop. De familie kan niet tegen de wens van de patiënt of tegen het belang van een 
patiënt een behandeling laten voortzetten of laten staken.”  

 
Op één Intensive Care waar een coderichtlijn geldt om de mate van behandeling aan te geven, 
geeft de richtlijn aan dat de familie invloed heeft op de code: 

                                                      
332 In deze richtlijn wordt als aandachtspunt, zonder bronvermelding, vermeld dat onderzoek aantoont dat in verband met 
‘best interest’ slechts 30% de vertegenwoordigers goed schatten wat het beste is voor de patiënt. Tevens dat hierdoor een 
spanningsveld kan ontstaan tussen een ‘goed hulpverlener zijn’ en een ‘goede vertegenwoordiger zijn’. 
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“Wanneer de familie het niet eens is met de categorie dan kan deze eventueel 
vervallen. Alleen bij ‘medisch zinloos’ handelen kan tegen de wens van de familie 
ingegaan worden.” 

Daarentegen lijkt uit de formulering van een andere richtlijn dat de invloed van de naasten 
marginaal is: 

“Wanneer er consensus is in het behandelteam, worden de naasten op de hoogte 
gesteld van het besluit te gaan abstineren. Voorkomen moet worden in het gesprek met 
de naasten, dat deze onbewust of onbedoeld het gevoel krijgen, dat hun stem 
doorslaggevend is. De behandeling wordt namelijk primair op basis van medische 
overwegingen en inzichten stopgezet. Dit moet uitdrukkelijk zo geformuleerd 
worden.” 

 
Concluderend kan worden gesteld, dat in de richtlijnen over de invloed van de 
vertegenwoordiger of familie eenduidigheid ontbreekt. Het gaat van: ‘de wettelijke 
vertegenwoordiger dient ingelicht te worden over een niet-behandelbelissing’, tot aan: ‘de 
vertegenwoordiger beslist mee’. Analoog geldt dit voor de invloed van de familie. Daarbij 
gaat het van: ‘de familie mag niet betrokken worden in de besluitvorming’ tot aan: ‘als de 
familie het oneens is met de code (mate van abstineren) dan kan deze eventueel vervallen.’ 
 
 
Over het besluitvormingsproces  
In het bovenstaande deel over vertegenwoordiging van de patiënt bij wilsonbekwaamheid is al 
een deel van de besluitvormingsprocedure beschreven voor zover het gaat om de invloed 
daarin van de patiënt via de wilsverklaring en de invloed van de vertegenwoordiger/familie. 
Hier gaat het over de wijze waarop de beslissing tot stand komt en wie daar professioneel 
betrokken bij zijn. Hieronder worden delen van de normerende richtlijnen over het 
besluitvormingsproces, de rol van de verpleging, wat te doen bij een verschil van mening 
tussen hulpverleners, de functie van het Multi Disciplinair Overleg en het gebruik maken van 
een ‘second opinion’ beschreven. Dit gebeurt per richtlijn om de samenhang van de 
onderwerpen per richtlijn te bewaren.  
 
 
Richtlijn ziekenhuis A 
In deze ziekenhuisbrede richtlijn staat dat:  

“de beoordeling of een verdere behandeling medisch gezien zinloos is, berust bij de 
arts, waarbij het gewenst kan zijn met een collega-medicus overleg te hebben” en “een 
goede multidisciplinaire gedachtewisseling bijvoorbeeld na de visite of tijdens de 
patiëntenbespreking, kan verhelderend werken en motiveert zo de zorg rond de 
patiënt.”  

In deze, overigens uitgebreide richtlijn, wordt verder geen aandacht besteed aan het 
procesmatige aspect van de besluitvorming. 
 
 
Richtlijn Ziekenhuis B 
Bij het nemen van een beslissing maakt deze ziekenhuisbrede richtlijn bij het bepalen van het 
‘medisch zinloos’ zijn van de behandeling een onderscheid tussen objectieve en subjectieve 
parameters. Objectieve “gronden” zijn in deze richtlijn “medisch-technische” gronden, terwijl 
“kwaliteit van leven” en “andere subjectieve” gronden van invloed zijn als de vraag zich 
aandient of voortzetting van de behandeling meer kwaad dan goed doet. “De arts zal moeten 
beslissen over puur medisch-technische zaken, terwijl bij niet-medische afwegingen in 
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overleg met de patiënt en zonodig in een multidisciplinair overleg dit besproken moet 
worden.” 
 
Richtlijn ziekenhuis D 
Deze ziekenhuisbrede richtlijn stelt:  

“De behandelend specialist draagt de verantwoordelijkheid voor het niet-
behandelbesluit en voor de besluitvorming […]. Het niet-behandelbesluit kan worden 
besproken in het multidisciplinaire overleg in verband met besluitvorming en verder 
beleid met betrekking tot de palliatieve zorg.” 

Indien de arts een bepaalde behandeling disproportioneel vindt en de patiënt is het er niet mee 
eens, dan dient volgens de richtlijn nagegaan te worden of de patiënt wel een reëel beeld heeft 
van de diagnose en prognose. Het inschakelen van andere hulpverleners kan daarbij 
ondersteunend zijn. “Blijft de patiënt aandringen op een behandeling, dan zal de arts zijn niet-
behandelbesluit bespreken met een collega en de huisarts.” Een ‘second opinion’ is daarbij 
een optie. Als de mening van de behandelende arts wordt bevestigd, dan deelt hij zijn besluit 
mee aan de patiënt. De richtlijn vermeldt niet wat er dient te gebeuren als de mening van de 
behandelende arts niet wordt bevestigd door een ‘second opinion’. Ook niet wordt duidelijk, 
hoe dit alles dient te verlopen indien de patiënt wilsonbekwaam is. 
 
 
Richtlijn ziekenhuis F 
In deze ziekenhuisbrede richtlijn staat:  

“Beslissingen betreffende niet-behandelbeslissingen en niet-reanimeerbeslissingen 
worden altijd genomen door een medisch staflid van een Intensive Care Unit. Het 
overleggen met een deskundige collega (bijv. medebehandelaar, collega-specialist) 
moet altijd gebeuren.”  

Verpleegkundige(n) die een deel van het behandelplan van de patiënt uitvoeren, dienen 
volgens deze richtlijn door de arts betrokken te worden bij het overleg betreffende het nemen 
van een niet-behandel/niet-reanimeerbesluit. 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘medisch zinloos’ en ‘disproportioneel’ handelen. 
In deze richtlijn is ‘medisch zinloos’: “een behandeling die door de beroepsgroep als zinloos 
wordt gezien (bijvoorbeeld behandelen van een hersendode patiënt).” Het betreft een 
professioneel oordeel en is voorbehouden aan de arts. Over een behandeling die 
“disproportioneel” is, vermeldt de richtlijn dat: 

“de arts zich altijd bij de oordeelsvorming daarover moet realiseren dat deze subjectief is” 
en dat “de informatie die de arts aan de patiënt of diens vertegenwoordiger aanbiedt altijd 
in min of meerdere mate, gekleurd is door het subjectieve oordeel van de arts.”  

Bij een meningsverschil met de patiënt over een behandeling die volgens de arts 
disproportioneel is, maar die de patiënt wel wil, “volge men de mening van de patiënt.” Bij 
een wilsonbekwame patiënt, als de vertegenwoordiger niet kan instemmen met de opvattingen 
van de arts, zijn er volgens deze richtlijn twee mogelijkheden voor de arts:  

• “hij draagt de behandeling over aan een collega (wat op een Intensive Care in het 
algemeen zeer moeilijk is)”, 

• “hij volgt zijn geweten en handelt na overleg met een collega intensivist en met 
eventuele medebehandelaars, zoals volgens hen in het beste belang van de patiënt is 
(en draagt daarna eventuele consequenties van dat handelen).” 
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Richtlijn ziekenhuis G 
Deze ziekenhuisbrede richtlijn vermeldt de onderwerpen die bij het bespreken van een moreel 
probleem van belang zijn, zoals: 

• Is er een verschil van mening tussen artsen, andere hulpverleners, de patiënt en diens 
familie over wat gedaan moet worden?  

• Is er voldoende overleg geweest tussen betrokken hulpverleners? 
• Kan dit conflict opgelost worden door te kiezen voor een bepaald zorgbeleid? 
• Zijn belangrijke feiten onbekend? Kan niettemin een verantwoord besluit worden 

genomen? 
• Kan het probleem worden vertaald in termen van conflicterende waarden? 
• Welk handelingsalternatief is het meest in overeenstemming met de waarden en 

normen van de patiënt? 
• Welke andere argumenten zijn van belang voor de beslissing? 
• Wat zijn de concrete verplichtingen van betrokkenen? 
 

De items zijn niet specifiek voor een abstineerbeslissing noch voor de situatie op een 
Intensive Care, niet vermeld staat hoe de besluitvorming verloopt, welke hulpverlener(s) een 
beslissing nemen, en wat de invloed van anderen daarbij is. 
 
 
Richtlijn ziekenhuis H 
De richtlijn van dit ziekenhuis bepaalt dat indien besloten wordt tot een abstineerbeleid, dit 
inhoudt: 

“Dat de beademing, reanimatie, respectievelijk behandeling, disproportioneel voor de 
specifieke patiënt geacht wordt. Dit betekent dat het reanimeer/beadembeleid, dat in 
het algemeen als medisch zinvol geldt, in de context van de individuele patiënt zijn zin 
verliest. De disproportionele behandeling staat in aard, omvang en doel in 
onvoldoende relatie met wat voor de patiënt een zinvol (resterend) leven is.” 

Een abstineerbesluit is een medische beslissing die genomen wordt door de behandelende 
specialist. Wel bepaalt de richtlijn dat de verpleegkundigen die (een deel van) het 
behandelplan van de patiënt uitvoeren, door de arts betrokken moeten worden bij het nemen 
van een abstineerbesluit. De richtlijn gaat niet nader in op wat die betrokkenheid inhoudt. De 
richtlijn vermeldt ook, dat de besluitvorming over abstineren bij een wilsbekwame patiënt in 
principe in overleg gaat met de patiënt, maar niet wat de invloed van de patiënt daarbij dient 
te zijn. 
 
Richtlijn ziekenhuis I 
Het betreft hier een uitgebreide normerende ziekenhuisbrede richtlijn, die ingaat op de 
afwegingen die bij een medische beslissing aan het einde van het leven een rol spelen en wie 
daarbij moeten worden betrokken. Niet expliciet staat vermeld, hoe de 
besluitvormingsprocedure dient te verlopen en wie de beslissing neemt. De richtlijn volstaat 
met de constatering:  

“Er zullen altijd gevallen blijven waarin de arts of het behandelteam voor een lastige 
afweging staat.” 

 
Richtlijn Intensive Care Ia 
Hier gebruikt men codes om de mate van behandeling aan te geven en collega artsen, 
verpleegkundige en familie zijn bij de besluitvorming betrokken:  

“De intensivist overlegt eerst met de eigen staf en met de IC-verpleegkundige en 
vraagt vervolgens om een gesprek met de familie van de patiënt. Wanneer de familie 
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het niet eens is met de code kan deze eventueel vervallen. Alleen bij ‘medisch zinloos’ 
handelen kan tegen de wens van de familie worden ingegaan.” 

 
 
Richtlijn Intensive Care M 
Deze Intensive Care specifieke richtlijn schrijft over het toepassen van intensieve 
geneeskundige en verpleegkundige zorg op een Intensive Care het volgende: 

“Deze zorg, gericht op genezing en levensverlenging, wordt toegepast als, zolang als, 
en voor zover, naar het oordeel van het behandelingsteam deze zorg als een zinvolle 
medische behandeling kan worden beschouwd.” 

 
Bij de besluitvorming zijn verpleegkundigen betrokken bij het nemen van een beslissing:  

“Verpleegkundigen nemen binnen het behandelteam deel aan de besluitvorming tot 
abstineren. Iedere discipline heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en beroepscode, 
waarbij artsen de juridische verantwoordelijkheid hebben voor de medische 
behandeling. Als het enigszins mogelijk is moet besluitvorming een proces zijn van 
toegroeien naar consensus van alle betrokkenen.” 
 

Bij een verschil van inzicht tussen betrokkenen verwijst de richtlijn naar het streven naar 
consensus en het willen bereiken van consensus middels gesprekken: 

“Er kan verschil van inzicht zijn tussen behandelende artsen, verpleegkundigen en 
naasten. Allerlei factoren kunnen hierin een rol spelen. Het is van belang die te 
bespreken. Het gesprek wordt gevoerd tot het besluit genomen is waaraan ieder lid van 
het behandelteam zich zal kunnen houden. Dit besluit wordt met redenen omkleed 
genoteerd.” 
 
 

Intensive Care N 
Deze Intensive Care specifieke richtlijn is beknopt en vermeldt over de besluitvorming slechts 
dit: “De behandelend arts neemt formeel de beslissing en is verantwoordelijk.” De richtlijn 
vermeldt, wat de verpleegkundige in de administratieve sfeer dient te doen nadat een besluit 
tot abstineren is genomen, maar gaat niet in op de rol van de verpleging bij het nemen van een 
beslissing, noch over de wijze waarop besloten wordt.  
 
 
 
Concluderend over het besluitvormingproces 
 
Besluitvorming 
Over de wijze van besluitvorming is eenduidigheid noch helderheid in de richtlijnen. Het gaat 
van ‘de beslissing berust bij de arts en deze kan eventueel overleggen met een collega-
medicus’ via ‘de beslissing is aan de behandelende arts en deze overlegt met anderen’, tot 
aan: ‘het is een beslissing van het behandelteam en er dient consensus te zijn’. 
 
‘Second opinion’ 
Een ‘second opinion’ als mogelijkheid ter ondersteuning van de besluitvorming wordt in vijf 
richtlijnen genoemd; uit deze richtlijnen wordt echter niet duidelijk welke waarde een ‘second 
opinion’ heeft bij het nemen van een besluit. 
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Rol verpleegkundigen 
Verpleegkundigen worden als regel niet genoemd in de richtlijnen als het gaat over de 
besluitvorming bij abstineren. Er wordt wel eens vermeld dat verpleegkundigen die een deel 
van het behandelplan uitvoeren, betrokken dienen te worden bij het nemen van een 
abstineerbesluit, zonder dat dit ‘betrokken worden’ nader is gespecificeerd. Slechts één 
richtlijn vermeldt de bepaling dat de verpleegkundigen deel uitmaken van het behandelteam 
en er beslist wordt op basis van consensus. 
 
Conflicthantering 
Verschillende manieren van omgaan met een conflict tussen de behandelaar en wilsbekwame 
patiënt over het wel of niet doorzetten van een disproportionele behandeling staan in globale 
termen beschreven in de verschillende richtlijnen. In de ene richtlijn is de mening van de 
patiënt bepalend en in de andere richtlijn weegt de mening van de arts zwaarder. Hoe om te 
gaan met conflicten met de vertegenwoordiger/familie van een wilsonbekwame patiënt wordt 
behandeld in de richtlijnen, waarschijnlijk omdat de normerende richtlijnen vooral 
ziekenhuisbrede richtlijnen zijn en zich vooral richten op wilsbekwame patiënten. Over 
conflicten in het team met betrekking tot een abstineerbesluit wordt nauwelijks ingegaan in de 
richtlijnen.  
 
 
 
5.5 Niet geschreven afspraken rondom abstineren op Intensive Cares 
 
Op 21 van de 36 van de aan het onderzoek deelnemende Intensive Cares is geen enkele vorm 
van een schriftelijke richtlijn over abstineren aanwezig. De vraag is dan : moet iedereen het 
daar maar zelf oplossen, of zijn er soms ‘niet geschreven afspraken’ met betrekking tot 
abstineren? Niet geschreven afspraken (ook wel ‘gewoonte’ of ‘norm’ genoemd, kunnen 
overigens ook aanwezig zijn op de Intensive Cares waar men wel beschikt over schriftelijke 
richtlijnen. In elk interview is het volgende gevraagd: 

“Zijn er op uw Intensive Care (niet-geschreven) afspraken rondom abstineren die 
richtinggevend zijn voor het handelen m.b.t. abstineren?” 

Van de respondenten (artsen en leidinggevend verpleegkundigen) bevestigt 80% dat er op hun 
Intensive Care rondom abstineren ‘niet geschreven afspraken’ bestaan.  
 
In hoofdstuk 4 van deze dissertatie staan de bevindingen van dit onderzoek over de wijze van 
besluitvorming, de invloed van de verschillende hulpverleners op de beslissing, de invloed 
van de patiënt of vertegenwoordiger/familie op de beslissing, het gebruik van 
sedativa/morfine bij abstineren en de dossiervoering rondom abstineren uitvoerig beschreven. 
In al dat handelen zit latente normering opgesloten. Hoofdstuk 4 kan dus gelezen worden als 
een beschrijving van niet alleen ‘hoe het gaat’, maar ten dele ook van impliciet ‘hoe het 
hoort’. Deze paragraaf beschrijft de ‘ongeschreven afspraken’ zoals deze door respondenten 
expliciet zijn verwoord.  
 
Afspraken over abstineren 
Naast een richtlijn kan het wenselijk zijn om meer afspraken te hebben rondom abstineren. In 
een richtlijn kan men niet alles beschrijven. Een arts formuleert dit als volgt: 

“Niet elk detail kun je in een richtlijn vastleggen, het belangrijkste is dat er tussen de 
intensivisten op hoofdlijnen overeenstemming is hoe er geabstineerd gaat worden. 
Maar niet beschreven is in het protocol, dat we dagelijks alle patiënten de revue laten 
passeren en dat we dan bespreken wat de situatie van de patiënt is. Ook staat niet in 
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het protocol, dat een patiënt waarbij een abstineerbeslissing is genomen alleen in een 
kamer komt te liggen en ook dat de familie op de hoogte moet worden gesteld.” 

Een andere artsrespondent, zonder een richtlijn op zijn Intensive Care, brengt vooral het 
belang naar voren van de afspraak over wie er beslist:  

“Er zijn wel ongeschreven wetten. De intensivist neemt uiteindelijk de beslissing en 
dat gebeurt in overleg met de familie, verpleging en een tweede intensivist. Maar de 
dienstdoende intensivist beslist.” 

Een andere arts legt daarentegen de nadruk op het overlegproces, waarbij duidelijk is dat dit 
volgens vast patroon verloopt: 

“Beschreven is hierover niets bij ons en toch doen we het in grote lijnen als volgt: Er 
wordt een bepaalde periode in acht genomen om te kijken of het zinvol is. Dan wordt 
er overlegd met meerdere artsen, meerdere verpleegkundigen, met de hoofd-
behandelaar en eventueel overleg met de huisarts voordat de beslissing wordt 
genomen. We kaarten in meerdere gesprekken aan hoe de situatie is, en dan wordt de 
beslissing genomen.” 

Wie de beslissing neemt, is in bovenstaand antwoord minder duidelijk dan in het volgende 
antwoord:  

“Inhoudelijk hebben we geen richtlijnen. We komen in overleg en als het geen 
multidisciplinaire patiënt is, dan neemt de hoofdbehandelaar alleen de beslissing. Maar 
als het een multidisciplinaire patiënt is dan gebeurt het met meer personen.” 

Op een andere Intensive Care is de kern van de afspraken dat niet door een arts alleen een 
beslissing tot abstineren wordt genomen, getuige het volgende antwoord: 

“Nee we hebben geen schriftelijke afspraken. Maar we proberen steeds het eens te 
worden of er sprake is van ‘medisch zinloos’ handelen. We hebben onderling, als 
intensivisten, afgesproken dat we bij twijfel eventueel een derde arts raadplegen. We 
werken met zijn tweeën overdag. Eventueel doen we dat consulteren telefonisch en op 
basis daarvan besluiten we al dan niet om door te gaan met de behandeling. Eerst 
spreken we met de patiënt, een enkele keer is dat mogelijk, maar vaak is dat niet 
mogelijk. Als dat niet mogelijk is spreken we met de familie. Daarna bouwen we de 
therapie af.” 

Niet direct duidelijk is wat het gesprek met de familie inhoudt. Accenten wat betreft de 
familie, worden verschillend gelegd als gevraagd wordt naar de ‘niet geschreven afspraken’.  

“Ja”, antwoordt een andere arts, “wij hebben onderlinge afspraken en normen. Dat zijn 
de bekende dingen. Je praat met de familie en legt de dingen uit, dat is normaal. Je 
ondersteunt de mensen in hun geestelijke nood. Er wordt veel door de verpleging met 
de mensen gepraat. Dat is de norm.”  

Spreken met elkaar blijkt een vaak terugkerend thema te zijn bij de ‘niet geschreven 
afspraken’ zoals deze gelden op de Intensive Cares, zoals ook uit het volgende citaat blijkt:  

“Geschreven afspraken hebben we niet, maar het is de gewoonte dat we eigenlijk in 
het behandelteam en met de verantwoordelijke verpleegkundigen bespreken waarom 
we vinden dat de behandeling beëindigd moet worden. We bespreken dan de medische 
overwegingen op basis waarvan we een behandeling willen staken. Vervolgens wordt 
er een gesprek met de familie gepland en wordt de familie er over voorgelicht. Waarna 
we een humanitaire wachttijd geven voor overige familieleden om in het ziekenhuis te 
komen om afscheid te nemen. Vervolgens wordt de behandeling al dan niet in overleg 
met de familie of wel of niet in aanwezigheid van de familie gestaakt. De bezoektijden 
worden dan opgeheven en bijna altijd wordt dan afgesproken dat als zich pijn of ander 
ongemak voordoet dat dan morfine gegeven mag worden. Zo verloopt dat in grote 
lijnen.” 
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Eén artsrespondent zegt dat het binnen zijn Intensive Care de gewoonte is dat de patiënt 
overlijdt binnen de dienst van de arts die tot abstineren besluit, hij formuleerde deze 
ongeschreven regel als volgt: 

“Je gaat met de verpleging en met de familie praten en in principe gaat de patiënt dood 
in de dienst van degene die abstineert. Dat is wel de mores.”  

Een heel beknopte en open formulering van een tamelijk opvallende norm. Het moment van 
overlijden van de patiënt blijkt in principe gebonden te zijn aan het dienstenschema van de 
arts. Wat gebeurt er als het dienstenschema van de dokter niet overeenkomt met het tijdstip 
van het overlijden van de patiënt? Blijft een natuurlijk verloop en daaraan gekoppeld 
stervensproces dan prevaleren boven de lengte van de dienst? Of wordt op de betreffende 
Intensive Care minder de ongeschreven regel van een andere Intensive Care ondersteund en 
die luidt: 

“We geven geen medicijnen die tot doel hebben het overlijden te versnellen, maar bij 
twijfel of de patiënt lijdt, zijn we liberaal met het geven van dormicum en morfine 
[…].” 

 

 
 
5.6  Is een richtlijn over abstineren op Intensive Cares wenselijk? 
 
Eerder is in dit hoofdstuk gebleken dat op slechts 9 van de 36 Intensive Cares een normerend 
(geschreven) protocol/richtlijn met betrekking tot abstineren aanwezig is; meestal betreft het 
dan een ziekenhuisbrede richtlijn. Deze paragraaf gaat in op de vraag of de leidinggevenden 
van Intensive Cares het wenselijk vinden, dat op Intensive Cares een dergelijke richtlijn 
aanwezig is. Daarover is hen de volgende stelling voorgelegd: 

“Elke Intensive Care dient een geschreven protocol/richtlijn met betrekking tot 
abstineren te hebben.”  

 

 

5.6.1 Deels eens/helemaal eens met de wenselijkheid van een richtlijn ‘abstineren’ op 
de Intensive Care 

 
Het blijkt dat 31 van de 36 medisch hoofden (86%) het helemaal of deels eens zijn met de 
stelling over de wenselijkheid van een protocol/richtlijn op een Intensive Care. Dit geldt 
tevens voor alle leidinggevend verpleegkundigen (zie tabel 31). 
 

Elke intensive care dient een geschreven protocol/richtlijn met 
betrekking tot abstineren te hebben. 
tabel: 31 

 
helemaal
mee eens

deels 
mee eens

deels 
mee oneens

helemaal 
mee oneens

totaal 

medisch 
hoofd 

21 10 4 1 36 

leiding-
gevend 
verpk. 

30 6 0 0 36 

totaal 51 16 4 1 72 

 

Uit de toelichtingen van de artsrespondenten (n=31), die een intensive care specifieke richtlijn 
wenselijk vinden, blijkt dat hun antwoorden te ordenen zijn onder drie noemers: procedureel, 
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duidelijkheid/continuïteit en kwaliteit. Hierna wordt per noemer een aantal van de 
toelichtingen weergegeven. 
 
Procedure (13 van 31 instemmende respondenten) 
Voorbeelden van reacties zijn: 
• “Kan ondersteunend zijn naar intensivisten, verpleging en familie. Het dient goed 

procedureel beschreven te zijn. Zonder in detail te treden.” 
• “Procesmatig moet je het wel beschrijven, maar inhoudelijk beschrijven is ongewenst.” 
• “Het is zo dat als je er zelf bent, dan kan je het zelf sturen. Maar als je er niet bent, dan 

kan het proces beïnvloed worden door de afspraken, het zal structurerend werken.” 
• “Ik denk dat er voor de procedure een protocol moet zijn. Procedureel is het wenselijk 

vanwege pragmatische redenen. Je werkt met meerdere mensen, pragmatisch gezien kan 
je dat zo beter regelen. Verschillende lagen van een IC-organisatie hebben verschillende 
informatie. De verpleging heeft andere informatie dan wij. In een protocol gericht op een 
procedure kan je dat ondervangen.” 

 
Duidelijkheid/ Continuïteit (8 van de 31 instemmende respondenten) 
• “Het effect zou kunnen zijn dat te allen tijde helder is, hoe de besluitvorming verloopt. De 

ervaring leert, dat als je dat niet doet het uiteindelijk een keer verwatert.” 
• “Geeft een stuk duidelijkheid. Het is heel zinvol om binnen het ziekenhuis een brede 

discussie hierover te voeren en uiteindelijk een breed gedragen beslissing te 
implementeren.” 

• “Een richtlijn is wenselijk, onderling zijn we het er als intensivisten wel mee eens hoe 
daar mee om te gaan. Maar in een opleidingssituatie is het gewenst om een richtlijn te 
hebben om duidelijkheid te geven aan assistenten.” 

• “Het zou ondersteunend zijn naar de wijze waarop er mee om wordt gegaan. Minder 
verwarring tussen behandelaars onderling en ook tussen artsen en verpleging.” 

• “Dit soort belangrijke dingen zouden eigenlijk wel geprotocolleerd moeten zijn om te 
zorgen, dat bij afwezigheid van de intensivist, het op dezelfde wijze gebeurt en het geeft 
duidelijkheid naar de verpleging en uiteindelijk ook naar de patiënt.” 

• “Dan heb je iets waar je in moeilijke gevallen naar kunt kijken. Bij ons is het zo klein dat 
iedereen het allemaal wel weet. Maar als er eens iemand nieuw van buiten komt, dat je 
dan kunt laten zien van zo is ons beleid, dat zou wel goed zijn.” 

• “De toegevoegde waarde zou toch kunnen zijn: iets meer continuïteit.” 
 
Kwaliteit (10 van de 31 instemmende respondenten) 
• “Het is verstandig, omdat het weergeeft wat je als groep kwaliteit vindt.” 
• “Je moet voor externen een helder en transparant beleid hebben en dat ook vastleggen. Dat 

wil zeggen, dat als ik een invaller krijg dan moet hij weten wat hij moet doen. Zo zijn 
onze manieren en dat in een richtlijn vastleggen. Het is een vorm van kwaliteitsborging.” 

• “Een protocol dwingt je altijd om er goed over na te denken, het voorkomt dat dingen fout 
gaan en het bevordert de kwaliteit van het proces.” 
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5.6.2 Deels oneens/helemaal oneens met de wenselijkheid van een richtlijn ‘abstineren’ 
op de Intensive Care 

 
Vijf van de 36 artsrespondenten zijn het deels oneens of helemaal oneens met de stelling dat 
elke Intensive Care een richtlijn m.b.t. abstineren dient te hebben. De onderbouwingen van 
hun keuzes staan hieronder (in volgorde van toenemende weerstand): 

• “Helemaal mee oneens, ten eerste omdat we het niet hebben. Ik moet eerlijk zeggen 
dat ik ook nooit de aandrang heb gehad om er één te maken. Maar nu we er zo over 
praten dan kom je ook wat tot andere inzichten. Eigenlijk vind ik dat ik er ook wat aan 
moet doen. Zo er over pratend, denk ik eigenlijk wel dat er in het ziekenhuis iets op 
papier zou moeten staan over hoe je omgaat met wilsbeschikkingen. Dat is iets dat als 
je dat aan dokters vraagt, dan weet men niet wat de juridische zwaarte van een 
wilsbeschikking is.” 

• “Je metselt jezelf ook vast. Een protocol heeft wel degelijk nadelen, je werkt in een 
situatie die heel erg bepaald wordt door de individuele situatie van de patiënt en je zit 
dan met een protocol. Ik ben er wel voorstander van dat als je een protocol hebt om je 
er ook aan te houden. In een kleine IC-setting als de onze kun je wel zonder en heeft 
het voordelen om het zonder te doen. In een grote setting dan heb je veel belang bij 
een protocol. Daar wordt het zonder protocol een kippenhok, iedereen doet maar wat. 
Maar voor het weekeinde zou het handig zijn. Het aantal incidenten is echter zo klein, 
dat het voordeel wegvalt.” 

• “In ons geval voegt het niets toe omdat we met zo weinig mensen zijn. Het is in het 
kader van protocollering misschien goed dit ergens op te schrijven. In ons ziekenhuis 
voegt het niets toe, maar ik kan me situaties indenken dat iemand alleen dingen gaat 
bedenken. Wij weten van elkaar precies hoe er mee om te gaan.” 

• “Het hebben van een protocol voor iets dat per keer verschilt, is in mijn ogen 
onmogelijk. Verlopen besluitvormingsprocessen beter als ze op papier staan? 
Toevallig omdat de overheid woorden als inzichtelijk, helder en transparant heeft leren 
kennen, moeten we dan daarom dat protocolleren?” 

• “Het levert nooit problemen op en het is vrij eenduidig wat we doen.” 
 
 
Samenvatting 
Van de medisch hoofden van Intensive Cares zijn de meeste van mening (86%) dat er een 
geschreven richtlijn met betrekking tot abstineren aanwezig dient te zijn op hun Intensive 
Care. Voor de leidinggevend verpleegkundigen geldt dit voor alle respondenten. Uit de data 
van dit onderzoek is echter gebleken dat in feite slechts op een kwart van de Intensive Cares 
een beschrijvende (normerende) richtlijn aanwezig is. 
 
Als we kijken naar de overwegingen die voor- en tegenstanders noemen, dan is er eigenlijk 
een grote mate van overeenstemming: 

• een richtlijn moet vooral procedureel gericht zijn en niet teveel in detail willen 
regelen, 

• een richtlijn kan de continuïteit, transparantie en kwaliteit bevorderen, 
• een richtlijn kan houvast bieden aan nieuwe artsen, assistenten, vervangers en 

verpleging, 
• een richtlijn zou vooral relevant zijn op grotere Intensive Cares. 
 

Wat opvalt zijn enkele denkbare overwegingen, die juist niet werden genoemd: 
• andere Intensive Cares hebben al richtlijnen, 
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• de beschermende functie tegen externe kritiek,  
• een richtlijn kan de ‘objectiviteit’ van de beslissing bevorderen, 
• een richtlijn kan bijdragen aan conflictbeheersing. 

 
 

 
5.7. Is een landelijke richtlijn gericht op het besluitvormingsproces bij 

abstineren wenselijk? 
 
Landelijke richtlijnen gericht op abstineren, behalve voor de Neonatologie, bestaan niet.333 De 
volgende stelling werd aan de respondenten voorgelegd:  

“Landelijke richtlijnen met betrekking tot het besluitvormingsproces bij abstineren op 
Intensive Cares zijn wenselijk.” 

Van de artsrespondenten zijn 29 van de 36 het daar helemaal of deels mee eens, voor de 
hoofdverpleegkundigen is dat 34 van de 36 respondenten (zie tabel 32). 

 
Landelijke richtlijnen met betrekking tot het besluitvormingsproces 
bij abstineren op Intensive Cares zijn wenselijk. 

 
tabel: 32 
 

helemaal
mee eens

deels mee 
eens 

deels mee 
oneens 

helemaal 
mee oneens

to-
taal 

medisch 
hoofd 

18 11 3 4 36 

leiding-
gevend 
verpk. 

30 4 2 0 35 

totaal 48 15 5 4 72 

 

 
5.7.1 Argumenten voor een landelijke richtlijn 
 
De gegeven toelichtingen waarom men het wenselijk vindt om een landelijke richtlijn met 
betrekking tot het besluitvormingsproces rondom abstineren te hebben, zijn te ordenen onder 
drie noemers: ‘algemeen’, ‘besluitvormingproces’ en ‘een kader voor lokale richtlijnen’.  
 
Algemeen 

• “Als je dit soort dingen centraal formuleert is dat een goede zaak, want als je dit 
allemaal alleen moet uitvinden dan is het denkelijk wel heel lastig.” 

• “Helemaal mee eens, omdat het een schemerig gebeuren voor de buitenwereld is en de 
beeldvorming voor de Intensive Cares is in deze niet gunstig en om transparantie te 
bieden naar de buitenwereld is het goed om dat te hebben.” 

• “Ik zou een landelijke richtlijn wenselijk vinden, maar dan wel vanuit de medische 
hoek. Maar je moet er steun door krijgen en geen last van hebben […]. Het moet 

                                                      
333 De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) heeft een richtlijn over opname en ontslag 
gepubliceerd (NVIC 2001, zie ook Bakker e.a. 2003). Deze richtlijn lijkt vooral ingegeven door 
capaciteitsproblemen op Intensive Cares. Zijdelings wordt ingegaan op ‘medisch zinloos’ als grondslag voor het 
staken van een levensverlengende behandeling. Overigens werd in ons onderzoek door geen enkele respondent 
verwezen naar deze richtlijn met betrekking tot het staken van een levensverlengende behandeling. Volgens de 
website van de NVIC is een landelijke richtlijn over het staken of onthouden van een levensverlengende 
behandeling in ontwikkeling. 
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vooral ingekleurd worden door de mensen die er mee omgaan. Niet door van die 
mensen die denken: ‘ze maken ze zo maar dood’, die zijn echt niet goed snik als ze dat 
zeggen!” 

• “Een goede landelijke richtlijn zou moeten voldoen aan een grote mate van consensus, 
aan de wet en een neerslag moeten zijn wat ethisch gangbaar is in de gezondheidszorg. 
Ik ben blij dat ik die richtlijn niet hoef te maken. Zoals de euthanasie procedure is, dat 
vind ik een prima zaak. Omdat daar een evenwicht is gevonden tussen vrijheid van 
handelen en zorgvuldigheid. Als de richtlijn maar kaderstellend is en niet in detail 
alles wilt regelen.” 

 
Kader voor lokale richtlijnen  

• “Het zijn natuurlijk heel belangrijke beslismomenten en het is denkelijk goed als een 
landelijke wetenschappelijke vereniging helpt bij het maken van richtlijnen, zodat een 
eigen ziekenhuis lokale richtlijnen kan maken daarop afgestemd.” 

• “Je moet heel globale richtlijnen hebben, die lokaal ingevuld kunnen worden. Zeker 
ook omdat sommige gebieden in Nederland een heel andere populatie hebben en ook 
een andere geloofsovertuiging. Er zitten nogal wat regionale verschillen tussen.” 

 
Besluitvormingproces  

• “Het is wenselijk om helder te hebben waar het besluitvormingsproces aan moet 
voldoen.” 

• “Per individu kan je natuurlijk geen richtlijnen maken, maar wel is bepalend hoe ver 
de richtlijnen gaan. Geregeld moet zijn dat meerdere artsen bij de besluitvorming zijn 
betrokken, dat de familie er bij betrokken is en hoe het gehele besluitvormingsproces 
minimaal dient te verlopen.” 

• “Van belang als het om het besluitvormingsproces gaat, als het maar niet om de 
inhoudelijkheid van de beslissingen gaat. Dat is niet vast te leggen en moet je niet 
willen.” 

• “In het procesmatige gedeelte kan ik me wel vinden. Het moet wel inhoudelijk 
afgestemd kunnen blijven worden op de individuele patiënt en afgestemd op het 
ziekenhuis waar je werkt.” 

 
 
 

5.7.2 Argumenten tegen een landelijke richtlijn 
 
De argumenten tegen een landelijke richtlijn lopen parallel aan de argumenten voor. Een 
aantal artsen vindt een dergelijk regulering niet nodig, heeft algemene bezwaren en wil niet 
gebonden worden. Een tweede groep wil lokale/regionale differentiatie en delen in die zin de 
optiek van de voorstanders van een kaderstellend protocol. 
 
Algemene bezwaren 

• “Het schrijven van richtlijnen is leuk, maar het zou beter zijn om eerst eens na te 
denken in hoeverre ze uitvoerbaar zijn. Als dat soort dingen op papier staat, is het een 
richtlijn en kun je vervolgens afgerekend worden op die richtlijn. Omdat we al meer 
zien, dat we voor Intensive Cares allerlei richtlijnen opstellen die niet realiseerbaar 
zijn. Als voorbeeld het transport van IC-patiënten, dan komt er een prachtige richtlijn 
van ‘er moet een intensivist mee’, maar dat zijn richtlijnen die zeggen hoe het zou 
moeten gebeuren. Maar die geen rekening houden met het tekort aan personeel, het 
weekend of hoe dan ook. Of dat het een klein ziekenhuis betreft. Het is een verschil 



 - 180 -  

  
 

als je een eigen protocol maakt, dat is essentieel anders. Dan schrijf je een protocol 
voor jouw situatie en krijg je niet van buitenaf, door iemand die niet in jouw 
ziekenhuis bekend is of wellicht niet veel met een klinische situatie te maken heeft, 
een richtlijn opgedrongen. Mijn zorg is dat als er iets landelijk gemaakt wordt, dat niet 
passend is voor de lokale situatie.” 

• “Dan gaan er zich nog meer mensen mee bemoeien. Het zijn situaties op 
gespecialiseerde afdelingen waar gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen werken. 
En ik heb geen behoefte aan een ethicus die me gaat vertellen hoe ik dat moet 
aanpakken. Arrogant hè? Een voorbeeld is, dat er ziekenhuizen zijn die hebben 
protocollen over euthanasie en in veel van die ziekenhuizen is er dan een 
euthanasiefunctionaris die met die familie gaat praten. Dat is allemaal leuk en aardig, 
maar wie kent de situatie en de familie het beste? En als je eenmaal een landelijke 
richtlijn hebt die geaccordeerd is door de beroepsvereniging, dan zit je daar toch wel 
heel erg aan vast. Terwijl ik vind dat wij het goed doen. Ik zou een stevige vinger in 
de pap willen hebben[…].” 

• “Ik heb niet de indruk dat er veel misstanden zijn met betrekking tot deze situaties.” 
 
 
Kader voor regionale/lokale richtlijnen 

• “Als ik zeg dat het wenselijk is, zeg ik dat er problemen zijn. Want er zijn regionale 
verschillen.” Interviewer: “Mag ik u confrontreren met een eerdere uitspraak, waarin u 
zegt dat het wenselijk is om een richtlijn/protocol te hebben?” “Ja, maar niet landelijke 
richtlijnen. Als je zegt landelijke richtlijnen dan moeten alle IC’s in Nederland dat zo 
gaan doen. Er zijn regionale verschillen en zelfs lokale verschillen. Ik ken een 
ziekenhuis, daar abstineren ze nooit. Dat is goed voor hun patiënten denken zij.” 

• “Kijk uit, protocollen zijn wetten. Landelijke protocollen zijn wetten daar zit je aan 
vast en als je daar buiten gaat moet je verdomde goed verantwoorden waarom je er 
buiten gaat. En voor zo’n heikel thema als dit, dan heb ik er geen behoeft aan om dat 
vast te leggen in een protocol. De NVIC die mij komt vertellen van hoe ik daarmee om 
moet gaan? Ik heb me met hand en tand verzet tegen dat transportprotocol. Omdat ik 
daar ook een ‘wet’ om mijn oren heb gekregen waar ik me niet aan kan houden. Dat is 
het nadeel van landelijke protocollen. Het wordt met meerderheid van stemmen 
aangenomen en vervolgens is het ‘wet’, maar onvoldoende afgestemd op de lokale 
situatie.” 

• “Een Katholiek ziekenhuis zal bijvoorbeeld een pastor erbij willen hebben en kom 
daar in mijn ziekenhuis niet mee. Als je landelijke richtlijnen krijgt, kunnen die nooit 
voldoen aan de lokale en regionale verschillen.” 

 
Samenvattend  
Er is bij veel medisch hoofden intensive care en leidinggevend verpleegkundigen draagvlak 
voor een landelijke richtlijn rondom abstineren. Deze richtlijn dient zich te richten op het 
besluitvormingsproces en een kader te zijn voor lokale richtlijnen over abstineren. Voor- en 
tegenstanders van landelijke richtlijnen over abstineren onderbouwen hun visie met 
overeenstemmende argumenten: de richtlijnen moeten ‘kaderstellend’ en ‘procesgericht’ 
gericht zijn. 
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5.8  Samenvatting 
 
Van de ziekenhuizen, die aan het onderzoek deelnemen, hebben 15 van de 36 één of andere 
vorm van een richtlijn. Deze richtlijnen zijn onder te verdelen in normerende richtlijnen, 
activiteitenlijsten/checklists en codelijsten. De richtlijnen verschillen sterk naar vorm en 
inhoud.  
 
De richtlijnen zijn niet eenduidig wat betreft wilsonbekwaamheid, de invloed van 
wilsverklaringen en de invloed van de vertegenwoordiger/familie. De toegekende invloed aan 
de vertegenwoordiger/familie bij beslissingen aan het einde van het leven varieert nogal. Dit 
gaat van ‘de mening van de familie mag niet meegewogen worden’ tot aan ‘dat de familie 
meebeslist’. 
 
Over wie de beslissing tot abstineren neemt en de wijze van besluitvorming is ook geen 
eenduidigheid in de richtlijnen. Het gaat van ‘de beslissing berust bij de arts en deze kan 
eventueel overleggen met een collega-medicus’ tot aan ‘het is een beslissing van het 
behandelteam en er dient consensus te zijn’. Een ‘second opinion’ als mogelijkheid ter 
ondersteuning van de besluitvorming wordt in vijf richtlijnen genoemd, maar uit de richtlijnen 
wordt niet duidelijk welke waarde dat heeft bij het nemen van een besluit. 
 
Over de rol van verpleegkundigen wordt in drie richtlijnen iets vermeld. De meest vergaande 
invloed voor verpleegkundigen staat in een intensive care richtlijn waar de verpleegkundigen 
deel uitmaken van het behandelteam en er beslist wordt op basis van consensus. 
 
Verschillende manieren van omgaan met een conflict tussen de behandelaar en een 
wilsbekwame patiënt over het wel of niet doorzetten van een disproportionele behandeling 
staan beschreven in de diverse richtlijnen. In de ene richtlijn is de mening van de patiënt 
bepalend en in de andere richtlijn weegt de mening van de arts zwaarder. Een richtlijn gericht 
op conflicthantering met de vertegenwoordiger, indien er sprake is van een wilsonbekwame 
patiënt, is niet gevonden. 
 
Er is een tamelijk grote variëteit aan ‘niet-geschreven afspraken’. De inhoud van de gegeven 
reacties zijn een indicatie dat op Intensive Cares het handelen rondom abstineren meer 
geregeld is dan men mogelijk op basis van het ontbreken van geschreven richtlijnen zou 
concluderen. Opvallende onderwerpen die vooral genoemd werden: het dagelijks bespreken 
van alle patiënten, wie de uiteindelijke beslissing tot abstineren neemt en dat de patiënt 
overlijdt in de dienst van degene, die de beslissing tot abstineren neemt. 
 
De meeste medisch hoofden van Intensive Cares (86%) vinden dat een geschreven richtlijn 
met betrekking tot abstineren aanwezig dient te zijn op een Intensive Care. Voor 
hoofdverpleegkundigen is dit percentage 100%. Van een richtlijn gericht op abstineren wordt 
op Intensive Cares een positief effect verwacht op: de kwaliteit van het gehele proces, het 
besluitvormingsproces en het scheppen van duidelijkheid/continuïteit. 
  
Er is bij veel medische hoofden Intensive Care (80%) en leidinggevend verpleegkundigen 
(94%) draagvlak voor een landelijke richtlijn rondom abstineren. Deze richtlijn dient zich te 
richten op het besluitvormingsproces en een kader te vormen voor lokaal ingevulde richtlijnen 
gericht op abstineren op Intensive Cares. 
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