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3 JURIDISCH EN MEDISCH KADER  
 
 
3.1  Inleiding 
 
Elk medisch handelen en dus ook het medisch handelen aan het einde van het leven dient te 
voldoen aan de eisen van wet en regelgeving zoals onder andere bepaald in de Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de Beroepen in de 
Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) en relevante jurisprudentie. Literatuuronderzoek 
vormt in dit hoofdstuk de basis voor het beschrijven van de verschillende medische en 
juridische kaders bij medische beslissingen rond het levenseinde (MBL). 
 
De tweede paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de onderdelen van de WGBO van belang bij 
medische beslissingen aan het einde van leven. Het zelfbeschikkingsrecht van de burger is het 
uitgangspunt van de WGBO. Op Intensive Cares zijn patiënten zo ziek dat zij vaak 
wilsonbekwaam50 zijn. Daarom gaat het in het bijzonder over de schriftelijke 
wilsverklaringen en de vertegenwoordiger van de patiënt bij wilsonbekwaamheid.  
 
‘Medische beslissingen rond het levenseinde’ is een paraplubegrip voor verschillende 
beslissingen en handelingen: euthanasie, hulp bij zelfdoding, intensieve pijn- of 
symptoombestrijding, abstineren en levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek 
van de patiënt.51 Deze verschijningvormen van MBL staan centraal in paragraaf 3. In verband 
met abstineren wordt nader ingegaan op het legitimeren van abstineren, waarbij concepten als 
‘medisch kansloos’ en ‘medisch zinloos’ belangrijk zijn. Het hanteren van het concept 
‘medisch zinloos’ op Intensive Cares maakt het nodig om dit te operationaliseren zodat het 
praktisch toepasbaar is. Over de pogingen om op Intensive Cares ‘medisch zinloos’ 
toepasbaar in te vullen, gaat paragraaf 4. 
 
Op Intensive Cares komt abstineren vaak voor. De wijze waarop abstineren plaatsvindt, de 
pijnbestrijding, de tijdsduur tussen het beginnen met abstineren en het sterven van de patiënt, 
en de rol en juridische positie van verpleegkundigen bij abstineren, vormen de onderwerpen 
van paragraaf 5. 
 
In paragraaf 6 wordt het hoofdstuk afgesloten met een samenvatting van de bevindingen op 
basis van de voor dit onderzoek gebruikte literatuur. 
 
 
 
3.2  Zelfbeschikkingsrecht van de wilsonbekwame patiënt 
 
3.2.1. Inleiding 
 
Het zelfbeschikkingsrecht is een voor de gezondheidszorg belangrijk individueel 
rechtsbeginsel. Een rechtsbeginsel is te zien als de overgang tussen waarden en normen aan de 
ene kant en rechtsregels en rechtsbeslissingen aan de andere kant. Rechtsbeginselen, zoals het 
zelfbeschikkingsrecht, geven zelf geen formele juridische aanspraken. Zij vinden hun 

                                                      
50 Dillmann e.a. (CAL) 1997: 50. De CAL hanteert bij het bepalen van wilsbekwaamheid de omschrijving van 
het Ministerie van Justitie uit 1994: “De patiënt geeft er blijk van de op zijn bevattingsvermogen afgestemde 
informatie te begrijpen naar de mate en reikwijdte van de noodzakelijk te nemen beslissing.” 
51 Wal, van der 2003: 258 
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uitwerking binnen het positieve recht en op die rechtsgebieden waar zij werkzaam zijn.52 Het 
zelfbeschikkingsrecht staat niet als recht in de grondwet maar komt wel tot uiting in enkele 
individuele grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging (art.6 GW), 
het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (art.10 GW) en het recht op 
onaantastbaarheid van het lichaam (art.11 GW). “De grondslag van het zelfbeschikkingsrecht 
is het principe van de vrije autonome mens, die een inherente waardigheid heeft welke 
onvoorwaardelijk respect verdient, en die over zijn lichaam kan beschikken.”53  
 
Het kunnen bepalen welke medisch interventie je wel of niet wilt, staat als je ziek bent onder 
druk door de afhankelijke positie van de patiënt in de gezondheidszorg. De wetgever heeft 
middels de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) voor de burger de 
voorwaarden willen scheppen om dit zelfbeschikkingsrecht ook in de gezondheidszorg te 
realiseren. Aan het daadwerkelijk realiseren van het zelfbeschikkingsrecht in de 
gezondheidszorg zitten hier en daar nogal wat haken en ogen. Dit zal duidelijk worden bij de 
beschrijving van de relevante delen van de WGBO.  
 
 
 
3.2.2 De WGBO 
 
Deze wet is het sluitstuk van een jarenlang streven naar de versterking van de rechtspositie 
van de patiënt. Na een voorgeschiedenis van ongeveer twintig jaar zijn per 1 april 1995 de 
rechten van patiënten in deze wet vastgelegd. De reikwijdte en werkingssfeer van de wet richt 
zich op handelingen op het gebied van de geneeskunst, deze worden gedefinieerd in art. 
7:446, lid 2 BW: 

“alle verrichtingen- het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen- 
rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een 
ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn 
gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel de verloskundige bijstand te verlenen 
[…].” 

Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden ook gerekend “het in het kader 
daarvan verplegen en verzorgen van de patiënt en het overigens rechtstreeks ten behoeve van 
de patiënt voorzien in de materiele omstandigheden waaronder die behandelingen worden 
verricht” (art. 7:446, lid 3 BW).  
 
Belangrijkste onderwerpen die geregeld worden in relatie tot het zelfbeschikkingsrecht van de 
patiënt zijn: het recht op informatie, de toestemmingsvereiste, de vertegenwoordiging van de 
wilsonbekwame meerderjarige patiënt, de schriftelijke wilsverklaring, de dossierplicht, het 
recht op inzage en afschrift, het recht op niet weten, de positie van de minderjarige patiënt, en 
de opzegbaarheid van de behandelingsovereenkomst. Binnen het kader van deze dissertatie 
zijn vooral van belang: toestemmingsvereiste, schriftelijke wilsverklaringen en de 
vertegenwoordiging van de wilsonbekwame meerderjarige patiënt. 
 
 
Toestemmingsvereiste 
“Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van 
de patiënt vereist” aldus art. 7:450 lid 1 BW. Het nauwe verband tussen het recht op 
informatie en het toestemmingsvereiste wordt in het gezondheidsrecht aangeduid met de term 
                                                      
52 Leenen 1994: 21 
53 Leenen 1994: 31 
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‘informed consent’. In de wettekst komt ‘informed consent’ niet voor, maar het wordt wel 
genoemd in de Memorie van Toelichting. Wanneer de hulpverlener zonder instemming van de 
patiënt, berustend op voldoende informatie, een geneeskundige verrichting uitvoert dan is dit 
in het algemeen een onrechtmatige daad en zelfs een stafbaar feit, waarbij het geen verschil 
maakt of de handeling correct is uitgevoerd.54 Het toestemmingsvereiste voor volwassen 
wilsbekwame patiënten is juridisch gezien vrijwel absoluut en internationaal erkend, onder 
andere in het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de Mens (EVRM).55  
 
Een wilsbekwame patiënt kan als regel, om welke reden dan ook, elke behandeling weigeren 
ook al leidt dat tot de dood.56 Voor kinderen onder 12 jaar wordt toestemming gegeven door 
de ouders of voogd. Kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen zelf toestemming geven maar 
daarnaast is tevens toestemming vereist van de ouders of voogd. Er is hier dus sprake van een 
vereiste van dubbele toestemming. De handeling kan eventueel zonder de toestemming van de 
ouders plaatsvinden indien er sprake is van een kennelijk nadeel voor het kind als de 
behandeling achterwege blijft. Indien ouders en kind verschillende meningen hebben over de 
te geven toestemming mag de behandelaar de patiënt volgen, indien de patiënt de verrichting 
weloverwogen blijft wensen (art.7: 450, lid 2 BW). 
 
Afgezien van kinderen bestaan er voor nog een groep patiënten afwijkende regels wat betreft 
de besluitvorming. Dat zijn de wilsonbekwame patiënten. Wilsonbekwaam in dit verband 
houdt in: dat de patiënt niet “in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn 
belangen terzake” (art.7:450, lid 3 BW). De regelingen over de schriftelijke wilsverklaring en 
vertegenwoordiger richten zich op deze groep patiënten en komen in de hierna volgende 
paragrafen aan de orde.57 
 
 
 
3.2.3 Schriftelijke wilsverklaringen 
 
In een schriftelijke wilsverklaring geeft een op dat moment wilsbekwame persoon aan, welke 
medische behandeling hij wel of niet wil op het moment dat hij wilsonbekwaam is. Een 
positieve wilsverklaring, waarin wordt aangegeven wat men verlangt bij wijze van 
behandeling, heeft een geringe juridische status. Immers, als men een behandeling verlangt 
die als zinvol gezien wordt, dan dient de arts deze reeds vanuit zijn verantwoordelijkheid als 
een goed hulpverlener te verrichten. Want art.7:453 BW stelt dat: 

“De hulpverlener moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in 
acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende 
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor de hulpverleners geldende 
professionele standaard.” 

                                                      
54 Sluyters e.a 1995: 35 
55 Leenen 1994: 38-44 
56 Leenen 1996: 127 Het zelfbeschikkingsrecht is echter, net als de meeste rechten, geen absoluut recht dat altijd 
en in elke situatie gerealiseerd kan worden. In het algemeen kan gezegd worden dat het zelfbeschikkingsrecht 
van een individu begrensd wordt wanneer het in conflict komt met de rechten of gezondheid van een ander 
individu. Regel is dat een patiënt elke behandeling kan weigeren, maar bijvoorbeeld in het geval van een ernstige 
besmettelijke ziekte zal het individu gedwongen worden om een behandeling te ondergaan. Immers niet 
behandeld worden levert risico’s op voor anderen. De patiënt kan daarbij zelfs gedwongen worden om in isolatie 
te worden behandeld om op deze manier te voorkomen dat een infectieziekte zich verspreidt. 
57 Voor een uitvoerige rechtsvergelijkende en empirische studie van schriftelijke behandelweigeringen, zie 
Vezzoni 2005.  
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Het nalaten van een medisch zinvolle behandeling druist daar tegen in. Een behandeling die 
‘medisch zinloos’ is, kan niet worden afgedwongen (zie 3.3.6.2).  
 
Het recht om een behandeling te weigeren is daarentegen wel juridisch vastgelegd. Voor het 
geval de patiënt niet in staat is om zijn belangen te waarderen omdat hij (tijdelijk) 
wilsonbekwaam is, kent de WGBO de regeling van de negatieve schriftelijke wilsverklaring 
(art. 7:450, lid 3 BW: schriftelijke behandelweigering). De bepaling over de schriftelijke 
behandelweigering luidt als volgt:  

“In het geval waarin een patiënt van zestien jaar 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 2 en 3 van artikel 465, de 
kennelijke opvattingen van de patiënt, geuit in schriftelijke vorm toen deze tot 
bedoelde waardering nog redelijk 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.” 

Deze bepaling wil het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt zo veel mogelijk tot zijn recht 
laten komen, ook in een situatie waarbij hij zelf zijn wil niet meer naar voren kan brengen. 
Van “gegronde redenen” kan alleen sprake zijn, indien er gerede twijfel bestaat of: 58 

• de schriftelijke behandelweigering is opgesteld door betrokkene, 
• de betrokkene bekwaam was toen hij de behandelweigering opstelde, 
• de tekst van de behandelweigering overeenstemt met zijn oorspronkelijke bedoeling, 
• zijn huidige opvattingen nog wel overeenstemmen met zijn oorspronkelijke 

opvattingen. 
De bewijslast voor het afwijken van de schriftelijke behandelweigering op basis van één of 
meerdere van bovengenoemde redenen ligt bij de hulpverlener.59 Een afwijkende 
professionele mening van de behandelaar of een beroep op het eigen geweten zijn geen 
redenen om een behandelweigering te negeren.60 
 
Indien men zich afvraagt wat de juridische status van de schriftelijke behandelweigering is, 
dan is dat eigenlijk een vraag naar de juridische gevolgen van de schriftelijke 
behandelweigering voor de bevoegdheid van de arts. Er zijn twee soorten juridische gevolgen. 
In sommige rechtssystemen kan de arts kan tengevolge van de schriftelijke behandelweigering 
gerechtigd zijn een behandeling waartoe hij anders rechtens toe verplicht zou zijn geweest, na 
te laten. In andere rechtssystemen zoals Nederland heeft een schriftelijke behandelweigering 
daarentegen een bindend karakter: de arts is verplicht een behandeling die naar zijn oordeel 
voor de hand ligt achterwege te laten.61 Een bindend karakter is ook aanwezig in andere 
landen en met name in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Groot 
Brittannië en Denemarken.62  
 
 
Juridische eisen aan schriftelijke behandelweigering 
In de WGBO is geen tijdsperiode gesteld waarbinnen de wilsverklaring zou moeten worden 
herzien of opnieuw bevestigd. Het is de verantwoordelijkheid van de auteur om zijn 
wilsverklaring zonodig te actualiseren. In de WGBO komen ook geen inhoudelijke of op 
vormgeving gerichte eisen met betrekking tot de wilsverklaring voor. Slechts ondertekening 
                                                      
58 Legemaate 1995: 48 
59 Legemaate 1995: 48 
60 Sluyters 1995: 47 
61 Vezzoni in: Adams e.a. 2003: 306 
62 Vezzoni in: Klijn e.a 2001: 74 
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en datering van de wilsverklaring komt in de jurisprudentie als eis naar voren. In een 
rechtszaak63 werd een arts civielrechtelijk aangesproken wegens het niet volgen van een ‘niet-
reanimeren verklaring’ na een poging tot zelfdoding. De rechter erkende dat de hulpverlener 
zich terecht mocht afvragen of de betrokkene wel wilsbekwaam was op het moment van het 
opstellen van de behandelweigering. Ook ontbraken een leesbare naam en handtekening op de 
behandelweigering en was er geen vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de 
verklaring. 
 
Adequate juridische kwaliteit kan grotendeels worden verkregen door gebruik te maken van 
een bestaand model dat voldoet aan de eisen zoals in de WGBO genoemd. Het meest 
gebruikte model is dat van de NVVE.64 Daarnaast is het ook mogelijk om een notaris de 
schriftelijke behandelweigering te laten opstellen. Over de kwaliteit van de notariële 
betrokkenheid bij schriftelijke behandelweigeringen oordeelt Vezzoni op basis van 
onderzoek, dat deze niet voldoet aan datgene wat redelijkerwijs zou mogen worden 
verwacht.65 
 
Kortom, naar Nederlands recht kan een Nederlands burger in zijn schriftelijke 
behandelweigering aangeven elke medische (be)-handeling te weigeren, zonder dat te hoeven 
onderbouwen en zonder te hoeven voldoen aan regels van vormgeving. Er lijken voor de 
patiënt weinig drempels te zijn om een bindende behandelweigering te maken.  
 
 
Aantal schriftelijke wilsverklaringen 
Onduidelijk is hoeveel wilsverklaringen er in Nederland in omloop zijn. Het enige bekende 
onderzoek dat concrete cijfers geeft is het onderzoek onder leden van de NVVE, waaruit blijkt 
dat ongeveer 60.000 leden de modelverklaring hebben ingevuld.66 Het is daarbij aannemelijk 
dat naast het deel over euthanasie ook het gedeelte van de behandelweigering is ingevuld. Het 
aantal wilsverklaringen opgemaakt via het notariaat wordt op 10.000 geschat, terwijl een 
steekproef bij huisartsen aanwijzingen geeft dat in 2001 bij ongeveer 5% van de (onlangs) 
overleden huisartspatiënten een wilsverklaring in het dossier aanwezig was.67 Uit een studie 
naar wilsverklaringen in verpleegtehuizen komt uit een steekproef naar voren dat naar 
schatting 4% van de patiënten een wilsverklaring heeft.68 Vezzoni berekent op basis van het 
landelijke onderzoek uit 1991 (Maas e.a.) naar medische besluitvorming rond het levenseinde, 
dat bij 1% van alle sterfte er een schriftelijke behandelweigering. In 2001 (data uit van der 
Wal e.a.: 2003) ligt dat iets hoger.69  
 
In Spanje blijkt uit een onderzoek op zes Intensive Cares (3498 patiënten) dat geen enkele 
patiënt een schriftelijke wilsverklaring had.70 Op een Intensive Care in Michigan is tijdens 
twee periodes het aantal wilsverklaringen nagegaan en daaruit blijkt dat gemiddeld rond de 
10% van de patiënten een wilsverklaring had.71 Over de aanwezigheid van wilsverklaringen 
op Nederlandse Intensive Cares is geen literatuur gevonden. 

                                                      
63 Rechtbank Zwolle, 13 december 1989, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1990/63 
64 NVVE is de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (voorheen de Nederlandse Vereniging voor 
Vrijwillige Euthanasie). 
65 Vezzoni in: Adams e.a. 2003: 314 
66 Swenne 2003: 22 
67 Vezzonini in: Klijn e.a. 2001:313 
68 Vezzoni 2005 
69 Vezzoni in Klijn e.a. 2001: 320 
70 Esteban e.a. 2001: 1748 
71 Johnson e.a. 1995: 752 
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Invloed schriftelijke behandelweigering 
Een sterke wettelijke status van de behandelweigering leidt nog niet per definitie tot een grote 
invloed op het medisch handelen aan het levenseinde. Dit kan te maken hebben met het niet 
beschikbaar72 zijn van de behandelweigering daar waar het juist wel verlangd is. Uit een 
onderzoek in de VS naar de beschikbaarheid van een behandelweigering bij overplaatsingen 
van patiënten vanuit het verpleegtehuis naar het ziekenhuis, blijkt deze beschikbaarheid heel 
matig te zijn.73 En als de behandelweigering wel in het dossier van de patiënt aanwezig is, dan 
zijn de meeste artsen hiervan niet op de hoogte.74 Uit een groot Amerikaanse onderzoek is 
geen bewijs naar voren gekomen dat de behandelweigering daadwerkelijk het medisch beleid 
beïnvloedt.75 Een factor die meespeelt is, dat artsen en familieleden de inhoud van 
behandelweigeringen verschillend interpreteren. Het gebruik van generieke uitdrukkingen in 
de meeste behandelweigeringen zorgt er mede voor dat deze aan de arts geen eenduidige 
behandelinstructie geven.76 
 
 
 
3.2.4  De vertegenwoordiger van de patiënt 
 
Naast de behandelweigering is er voor de patiënt nog een andere mogelijkheid om bij 
wilsonbekwaamheid toch zijn zelfbeschikkingsrecht te verwezenlijken, namelijk door een 
vertegenwoordiger te benoemen. De vertegenwoordiger oefent de rechten van de patiënt uit. 
Het is als volgt in art.7:465, lid 3 BW weergegeven: 

“Indien een meerderjarige patiënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke 
waardering van zijn belangen ter zake, niet onder curatele staat of ten behoeve van 
hem niet het mentorschap is ingesteld, worden de verplichtingen die voor de 
hulpverlener uit deze afdeling jegens de patiënt voortvloeien, door de hulpverlener 
nagekomen jegens de persoon die daartoe door de patiënt schriftelijk is gemachtigd in 
zijn plaats op te treden. Ontbreekt een zodanige persoon, of treedt deze niet op, dan 
worden de verplichtingen nagekomen jegens de echtgenoot of andere levensgezel van 
de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan wel indien ook zodanige persoon 
ontbreekt, jegens een ouder, kind, broer of zus van de patiënt, tenzij deze persoon dat 
niet wenst.” 

De WGBO kent dus een rangorde van vertegenwoordigers in aflopende volgorde 
curator/mentor, een schriftelijk aangewezen vertegenwoordiger, echtgenoot of levensgezel en 
dan een ouder, kind, broer of zus van de patiënt. Gezien het relatief geringe aantal 
circulerende schriftelijke wilsverklaringen in Nederland, lijkt het erop dat er ook weinig 
schriftelijk aangewezen vertegenwoordigers van de patiënt kunnen zijn; als regel zal een 
familielid de vertegenwoordiger van de patiënt zijn.  
 
Omdat de vertegenwoordiger optreedt namens de patiënt is er sprake van een gebonden 
vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordiger dient de “zorg van een goed 
vertegenwoordiger” in acht te nemen. Met deze clausulering wordt bedoeld dat het belang van 
de patiënt zoveel mogelijk voorop dient te staan en dat de vertegenwoordiger zoveel mogelijk 

                                                      
72 Onder beschikbaarheid wordt verstaan: dat op het moment dat de behandelweigering relevant voor het 
handelen van de arts is, de arts ofwel al kennis heeft van de inhoud daarvan ofwel gezien de praktische situatie in 
staat is om deze te verwerven.  
73 Danis e.a. 1991: 884 
74 Prendergast 2001: 36 
75 Teno (SUPPORT) 1997: 506; Teno 1997: 508; Prendergast 2001: 34 
76 Upadya e.a. 2002: 1432 
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moet beslissen zoals de eertijds bekwame patiënt zou hebben gedaan.77 Een vorm van 
controle daarop wordt uitgeoefend door de arts. Artikel 7: 465, lid 4 BW gaat daarover: 

“De hulpverlener komt zijn verplichtingen na jegens de in de leden 1 en 2 bedoelde 
wettelijke vertegenwoordigers van de patiënt en de in lid 3 bedoelde personen, tenzij 
die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.”  
 

De hulpverlener heeft de bevoegdheid maar ook de verplichting om een voor de patiënt 
onverantwoord besluit naast zich neer te leggen. Dat zal zich in twee situaties kunnen 
voordoen:78 
1. de hulpverlener is bekend met de opvattingen van de patiënt en de vertegenwoordiger 

besluit anders; 
2. de vertegenwoordiger wil dat op een bepaalde manier wordt behandeld terwijl uit de 

professionele standaard een behandeling voortvloeit die kennelijk beter voor de patiënt is, 
zonder dat de wens van de vertegenwoordiger kan worden gelegitimeerd door de 
duidelijke opvattingen van de patiënt daarover toen deze nog wilsbekwaam was. 

 
Uit het onderzoek van Seckler in de V.S. komt naar voren overeenstemming tussen het 
vervangend oordeel van de vertegenwoordiger en de mening van de patiënt niet altijd 
aanwezig is.79 Uit ander onderzoek blijkt dat vertegenwoordigers bij gemiddeld 66% van de 
behandelmogelijkheden correct voorspellen wat de patiënt zou willen. Bij de keuze voor 
eventuele kunstmatige beademing (84%) en reanimatie (79%) zijn deze percentages 
aanmerkelijk hoger.80 Communicatie over de zorg en behandeling aan het einde van het leven 
is de belangrijkste factor die een dergelijke overeenstemming bevordert. Het blijkt dat 
patiënten over de door hen gewenste behandeling aan het einde van het leven veel meer met 
hun familieleden praten dan met hun artsen.81 En ook al beslist de vertegenwoordiger/familie 
niet altijd volledig conform datgene wat de patiënt zou doen, de mate van overeenstemming is 
toch groter dan die met de behandelaars van de patiënten. Vertegenwoordigers zijn degenen 
die het beste weten wat de patiënt wil.82 Niet alleen weten zij het beste wat de patiënten 
willen, patiënten vertrouwen er ook op dat bij wilsonbekwaamheid de vertegenwoordiging bij 
hun familie in goede handen zal zijn.83 
 
 
Invloed van de vertegenwoordiger 
De invloed van de vertegenwoordiger kan formeel worden versterkt als deze door de patiënt 
zelf is benoemd. In de Nederlandse situatie kan dit van belang zijn omdat op basis van 
‘gegronde redenen’ kan worden afgeweken van de schriftelijke wilsverklaring van de patiënt. 
De vertegenwoordiger kan mede beoordelen of daar redelijkerwijs sprake van is en de wensen 
van de patiënt verwoorden. Maar in welke mate de vertegenwoordiger in Nederland invloed 
heeft op een beslissing rondom het levenseinde is niet bekend. Enige onderzoeksbevindingen 
zijn wel aanwezig. Uit een kwalitatief onderzoek in een verpleegtehuis bij patiënten met 
dementie komt naar voren de “medische situatie van de patiënt”, de “ingeschatte kwaliteit van 
leven” en het “emotionele groeiproces” van de familie belangrijker waren dan een 
euthanasieverklaring.84 Uit het landelijke euthanasieonderzoek komt een grote invloed van de 
                                                      
77 Legemaate 1995: 40 
78 Legemaate 1995: 41; vergelijk Sluyters en Biesaart 1995: 154-157 
79 Seckler e.a. 1991: 92 
80 Sulmasy e.a. 1998: 621-629 
81 Hines e.a. 1999: 826; Singer e.a. 1998: 879 
82 Arnold 2003: Supplement 348 
83 Hines e.a. 1999: 825 
84 The e.a. 2003: 707 
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vertegenwoordiger ook niet naar voren.85 Gevraagd naar de beïnvloedende factoren bij 
medische beslissingen (euthanasie en abstineren) bij demente patiënten blijkt vooral de 
medische situatie van invloed (76%) en daarna de persoonlijke opvatting van de arts (60%). 
Minder vaak speelden een belangrijke of doorslaggevende rol: de mening van 
vertegenwoordigers (36%), de euthanasieverklaring (31%), de mening van naasten (29%) en 
de mening van de patiënt zelf (29%). 
 
 
 
3.2.5  Samenvatting 
 
Het zelfbeschikkingsrecht van de burger is het uitgangspunt van de WGBO. Voor een 
medische behandeling is ‘informed consent’ vereist. Het realiseren van het 
zelfbeschikkingsrecht tijdens (tijdelijke) wilsonbekwaamheid is mogelijk door gebruik te 
maken van een schriftelijke behandelweigering en/of middels een vertegenwoordiger.  
 
De status van de schriftelijke behandelweigering is in Nederland juridisch sterk en in beginsel 
bindend voor de arts. Uit de literatuur blijkt echter, dat de invloed van een schriftelijke 
behandelweigering bij medische beslissingen aan het einde van het leven veel zwakker is dan 
de wettelijke status zou doen verwachten.  
 
Het aantal schriftelijke behandelweigeringen is kennelijk klein en de invloed van de 
behandelweigering lijkt beperkt. De weinig specifieke en concrete instructies in de meeste 
behandelweigeringen maken deze mogelijk tot een onduidelijke leidraad voor de arts. 
 
Een vertegenwoordiger is volgens de WGBO gemachtigd om het zelfbeschikkingsrecht van 
de patiënt bij wilsonbekwaamheid te realiseren. De WGBO geeft een hiërarchie aan in 
volgorde van vertegenwoordiging. In de praktijk worden vertegenwoordigers zelden door de 
patiënt benoemd en fungeert een naaste familielid als vertegenwoordiger. Het blijkt uit de 
literatuur dat overeenstemming tussen de keuzes van de patiënt en de vertegenwoordiger geen 
vanzelfsprekendheid is, maar dat deze overeenstemming groter is dan die tussen patiënt en 
behandelaar. 
 
 
 
3.3 Medische beslissingen rond het levenseinde  
 
 
3.3.1  Inleiding 
 
In 1990, 1995 en 2001 is er een landelijke onderzoek gehouden naar medische beslissingen 
rond het levenseinde. Het blijkt dat euthanasie en hulp bij zelfdoding bij 2.6% van de 
sterfgevallen plaatsvindt. Intensieve pijn- of symptoombestrijding gebeurt bij 20% van de 
sterfgevallen en bij ongeveer een gelijk deel van de sterfgevallen wordt een 
abstineerbeslissing genomen. Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van 
de patiënt gebeurt in minder dan 1% van de sterfgevallen. In de loop der jaren is er sprake van 
slechts kleine verschuivingen (zie tabel 1). 

                                                      
85 Wal, van der e.a 2003: 115 
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In deze paragraaf wordt eerst het algemene kader beschreven van de juridische controle die op 
MBL van toepassing is. Daarna wordt ingegaan op de verschillende vormen van MBL. De 
aandacht gaat hierbij vooral uit naar het proces van legalisering van euthanasie en de 
ontwikkeling van de zorgvuldigheidseisen en vervolgens op andere vormen van MBL. 
Aangezien abstineren het specifieke onderwerp is van deze dissertatie wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de zorgvuldigheidseisen geldend voor abstineren zoals deze uit de 
literatuur en jurisprudentie bekend zijn. 
 
 

tabel: 1 

MBL als percentage alle sterfgevallen 

jaar van onderzoek 2001 1995 1990 

euthanasie 2.6% 2.4% 1.7% 

hulp bij zelfdoding 0.2% 0.2% 0.2% 

levensbeëindigend handelen zonder 

uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. 

0.7% 0.7% 0.8% 

intensivering pijn- en symptoombestrijding 20.1% 19.1% 18.8% 

niet behandelbeslissingen 20.2% 20.2% 17.9% 

totaal 43.8% 42.6 % 39.4% 

totaal aantal sterfgevallen 140.377 135.675 128.824 

         Bron: van der Wal 2003: 67 

 
 
3.3.2  Medische exceptie, normaal medisch handelen en natuurlijke dood  
 
Volgens Griffiths86 vormen de begrippen ‘medische exceptie’, ‘normaal medisch handelen’ 
en ‘natuurlijke dood’ de hoekstenen van het Nederlandse systeem van juridische controle over 
het medisch handelen dat (in potentie) het leven bekort. Deze begrippen kunnen niet los 
worden gezien van het recht op lichamelijke integriteit, zoals dat in Nederland in artikel 11 
van de Grondwet geregeld. Het recht op lichamelijke integriteit heeft volgens Leenen87 twee 
aspecten: 

• het recht te worden gevrijwaard van schendingen van en inbreuk op het lichaam door 
anderen, 

• het recht om zelf over het lichaam te beschikken. 
Medisch handelen en lichamelijke integriteit lijken op het eerste gezicht niet goed met elkaar 
te verenigen. Immers, veel medisch handelen bestaat juist uit inbreuk op het lichaam.  

 
Het Wetboek van Strafrecht kent een aantal bepalingen die de lichamelijke integriteit 
beschermen. Globaal gesproken is elke opzettelijke inbreuk op het lichaam van een ander 
verboden. Voor medici wordt hierop geen uitzondering gemaakt. Het Wetboek van Strafrecht 
is echter altijd zo geïnterpreteerd dat deze bepalingen niet van toepassing zijn op de arts die 
handelt in het kader van zijn beroep, bijvoorbeeld bij het geven van een injectie of het 
verrichten van een operatie. Deze impliciete uitzondering heet de ‘medische exceptie’. Het 
idee van de ‘medische exceptie’ houdt in, dat de delicten tegen lijf en leven allemaal gelezen 
moeten worden met de stilzwijgende toevoeging: ‘geldt niet voor de artsen binnen het kader 
van hun beroep’. 
                                                      
86 Griffiths 1998: 91  
87 Leenen 1994: 39 
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De medische exceptie is alleen van toepassing op ‘normaal medisch handelen’. Men zou 
wellicht kunnen denken dat dit alle handelingen betreft waartoe artsen in het bijzonder 
bevoegd zijn. Dat dit niet zo is, blijkt uit het feit dat euthanasie en abortus (op sociale 
indicatie) geen ‘normaal medisch handelen’ zijn. Volgens Leenen bevat het begrip ‘normaal 
medisch handelen’ die handelingen van een arts die genormeerd zijn door de medisch-
technische professionele standaard. 88 
 
Ook het medisch handelen waarbij er mogelijk sprake is van een levensverkortend effect 
(abstineren en pijnbestrijding) wordt geacht ‘normaal medisch handelen’ te zijn en valt 
juridisch onder de medische exceptie. Voor euthanasie, hulp bij zelfdoding en 
levensbeëindiging zonder verzoek geldt dit zoals gezegd niet. Dat is geen ‘normaal medisch 
handelen’ en valt derhalve onder het normale strafrecht.  
 
Bij het sterven van een patiënt, waarbij er sprake is geweest van normaal medisch handelen, 
kan ondanks het feit dat het handelen van de arts daar mede verantwoordelijk voor is, een 
verklaring worden afgegeven van een ‘natuurlijke dood’. Die verklaring is noodzakelijk om 
een patiënt te kunnen begraven of te cremeren.89 In de praktijk houdt dit in dat er geen nadere 
juridische controle plaatsvindt. De gehanteerde werkdefinitie van een natuurlijke dood in de 
justitiële praktijk is: dat een natuurlijke dood van binnenuit komt.90 
 
Daarentegen geldt in een geval van een ‘niet-natuurlijke dood’ (ongeluk, moord, zelfmoord, 
euthanasie enz.) dat de zaak bekeken wordt door de gemeentelijke lijkschouwer en daarna de 
Officier van Justitie over eventuele vervolging beslist.91 
 
 
 
3.3.3  Euthanasie 
 
Nederland is het eerste land waar euthanasie wettelijk geregeld is. In 2001 is de wet “Toetsing 
Levensbeëindigend Handelen op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding” in het parlement 
aangenomen. In deze wet is geregeld dat artsen niet strafbaar zijn als zij euthanasie plegen of 
hulp bij zelfdoding verlenen, indien is voldaan aan twee voorwaarden. Deze voorwaarden 
bestaan uit het naleven van de zorgvuldigheidseisen zoals deze in de wet vermeld staan en het 
melden van euthanasie bij de gemeentelijke lijkschouwer. De zorgvuldigheidseisen uit de wet 
zijn: 

• de arts moet overtuigd zijn dat de patiënt een vrijwillig en weloverwogen verzoek 
heeft gedaan, 

• het lijden moet uitzichtloos en ondraaglijk zijn, 
• de arts moet de patiënt geïnformeerd hebben over de situatie en samen met de patiënt 

er van overtuigd zijn dat er geen alternatief bestaat, 
• de arts moet ten minste een onafhankelijke collega geconsulteerd hebben, 
• de levensbeëindiging moet medisch zorgvuldig zijn uitgevoerd.  

Aan deze wettelijke regeling is een traject van rechtsverandering voorafgegaan dat zich heeft 
gekenmerkt door gematigdheid en samenwerking van vele betrokkenen. Bij de 
totstandkoming van de zorgvuldigheidseisen hebben de verschillende deelnemers zoals de 
                                                      
88 Leenen 1994: 279 
89 Wet op de lijkbezorging; Staatsblad 1991: 133 
90 Griffiths e.a. 1998: 115 
91 Zie voor een volledige beschrijving van de procedure bij sterfte Griffiths e.a.1998: 115. Overigens geldt sinds 
de euthanasie wet (2001) voor euthanasie een andere regeling. 
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rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie, de artsenorganisatie Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG), de Nederlandse Vereniging voor 
Vrijwillige Euthanasie (NVVE), politieke organisaties en een aantal individuen bijgedragen 
aan het uiteindelijke resultaat.92 In dit deel wordt kort ingegaan op uitspraken van de 
rechterlijke macht waarin die rechtsverandering gestalte kreeg, en dan vooral gericht op de 
invloed van de professionele zorgvuldigheidseisen op deze uitspraken en de invloed van de 
rechterlijke uitspraken op de professionele praktijk in deze. 
 
 
Proces van rechtsverandering 
Het proces van rechtsverandering begon in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, toen de 
eerste rechtszaken over euthanasie plaatsvonden en eindigde voorlopig in 2001 met de 
wettelijke regeling van euthanasie. Het is van belang om op dit proces nader in te gaan. 
Immers, de mate waarin een arts bij levensbeëindigend handelen zich voegt naar datgene wat 
gangbaar is in de medische ethiek en door de professie gestelde normen, blijkt richtinggevend 
te zijn geweest in de rechtsontwikkeling met betrekking tot euthanasie. Dat bleek voor het 
eerst in 1973 bij het proces tegen de huisarts Postma die op verzoek haar ernstige zieke 
moeder een letale dosis morfine gaf. Voor de Rechtbank in Leeuwarden stelde de regionale 
inspecteur van Volksgezondheid, als getuige-deskundige op basis van gesprekken met artsen, 
dat medici het niet meer als juist ervaren om het leven van de patiënt tot elke prijs te rekken. 
De inspecteur noemt daarbij een vijftal voorwaarden waaraan volgens Nederlandse artsen het 
beëindigen van het leven moet voldoen: 93 

1e “Het gaat om een patiënt, die door ziekte of ongeval ongeneeslijk is - al dan niet 
gepaard gaande met korte of langere periode(n) van op of neergaan - of die medisch 
als ongeneeslijk valt aan te merken.” 
2e.“Het lichamelijke of geestelijke lijden is subjectief gezien voor de patiënt 
ondraaglijk of ernstig.” 
3e “De patiënt, eventueel voorafgaand schriftelijk, te kennen heeft gegeven het leven te 
willen beëindigen, in elk geval uit zijn lijden verlost te willen worden.” 
4e “De stervensperiode van de patiënt naar medisch oordeel ingegaan is of zich heeft 
aangekondigd.”  
5e “De levensbeëindiging geschiedt door een arts, te weten de behandelende arts of 
medisch specialist.” 

Onder dergelijke omstandigheden is volgens de inspecteur in brede medische kring in ons 
land aanvaard dat: 

“aan de patiënt teneinde zijn lijden geheel of zoveel mogelijk te verzachten 
opklimmende doses worden toegediend, bij lichamelijk lijden veelal morphine, bij 
geestelijk lijden psychofarmaka en dat dan de toedienende medicus welbewust op de 
koop toeneemt dat het beoogde doel, nl. die verzachting, levensverkorting voor de 
patiënt meebrengt en dat dan behalve dat toedienen overigens in elk geval ook als 
middel wordt aanvaard het (verder) nalaten van behandeling van zich eventueel 
voordoende gevallen als o.a. infecties”.  
 

De rechtbank verenigt zich met door de inspecteur genoemde voorwaarden met uitzondering 
van punt vier. Daarover merkt de rechtbank op:  

“[…] dat het de rechtbank uit algemene wetenschappelijke ervaring bekend is, dat zich 
in vele gevallen ongeneeslijke ziekte of laesies door ongeval, gepaard gaande aan een 
zeer ernstig lichamelijk lijden, voordoen bij overigens vitale mensen, die in die 

                                                      
92 Weyers 2004: 409 e.v. 
93 Nederlandse Jurisprudentie 1973; nr. 183: 558 
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toestand lange jaren in leven blijven en dat de Rechtbank niet van oordeel is, dat aan 
zodanige lijders de door de getuige-deskundige bovenomschreven verzachting zou 
moeten worden onthouden, vaak langdurig onthouden nog wel.” 
 

Met de Postma zaak is een begin gemaakt met de rechterlijke ontwikkeling van de normen 
waaraan artsen zich dienen te houden bij levensbekortend handelen.94 In de periode na 
Postma95 zijn de zorgvuldigheidscriteria over euthanasie verder ontwikkeld. In deze periode 
verschijnen er meerdere rapporten over dit onderwerp.96 Belangengroepen (NVVE, KNMG) 
en opinieleiders geven invulling aan de zorgvuldigheidseisen. Er is brede overeenstemming 
dat de patiënt zelf een duidelijk verzoek tot levensbeëindiging moet doen, dat het lijden van 
de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos moet zijn en dat degene die mag ingaan op het verzoek 
een arts moet te zijn. Ook de procedurele eisen zoals consultatie, verslaglegging en melding 
worden geleidelijk aan helder.97  
 
Eind 1984 doet de Hoge Raad een uitspraak in de zaak Schoonheim en oordeelt dat de 
verleende euthanasie gerechtvaardigd was omdat de arts gehandeld heeft volgens: 

“de normen van medische ethiek en met kennis van zaken waarover hij uit hoofde van 
zijn beroep als medicus geacht moet worden te beschikken – tegen elkaar heeft 
afgewogen een conflict van belangen en daarbij een keuze heeft gemaakt welke – 
objectief beschouwd en gelet op de zich ten dezen voordoende bijzondere 
omstandigheden – gerechtvaardigd was”.98 

Daarmee hebben door de professie ontwikkelde normen definitief een plek gevonden in de 
rechtspraak bij de juridische weging van het handelen rondom euthanasie en is de arts binnen 
bepaalde grenzen veilig voor vervolging.99 
 
De wettelijke regeling van euthanasie en het daarin opnemen van zorgvuldigheidseisen is een 
lang politiek proces geweest vanaf midden tachtiger jaren tot aan de voorlopige afronding in 
2001. Het bepalen van zorgvuldigheidseisen is een belangrijk onderdeel geweest van het 
proces van rechtsverandering. Bij het bepalen van de zorgvuldigheidseisen is door de 
rechterlijke macht steeds een beroep gedaan op de gangbare medisch professionele standaard.  
 

                                                      
94 Weyers 2004: 95 
95 Kijkend naar de zorgvuldigheidseisen zoals die nu gelden voor euthanasie en die in 2001 wettelijk geregeld 
zijn, is het boeiend om te zien dat de beperking tot artsen, het verzoek van de patiënt, en het ondraaglijke en 
uitzichtloze lijden nog duidelijk te herkennen zijn als zorgvuldigheidscriteria, maar eveneens dat euthanasie niet 
beperkt is tot (acuut) stervende mensen.  
96 Onder andere: ‘Discussienota euthanasie’ van een werkgroep van de KNMG (1975), NVVE (meerdere 
jaarverslagen 1973, 1986, 1995, 1996), ‘Het Standpunt van het Hoofdbestuur KNMG over euthanasie’ (1984), 
Staatscommissie, ‘Het rapport van de Staatscommissie Euthanasie’ (1985), Commissie Onderzoek Medische 
Praktijk inzake Euthanasie en het daaraan ten grondslag liggende onderzoek van Van der Maas c.s. (1991), 
‘Standpunt Kabinet betreffende medische beslissingen rond het levenseinde’ (1991), Rapport ‘Doen of Laten’ 
van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, KNMG, Standpunt betreffende euthanasie (1995), 
‘Euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde’ (Van der Wal en Van der Maas 1996)  
97 Weyers 2004: 410-411 
98 Zaak Schoonheim, Nederlandse Jurisprudentie 1985/106: 459 
99 Griffiths 1998: 19 
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3.3.4  Hulp bij zelfdoding 
 
Hulp bij zelfdoding is vanaf het begin een onderdeel geweest van de rechtsverandering met 
betrekking tot euthanasie.100 Uit de jurisprudentie en de wet is duidelijk dat hulp bij 
zelfdoding, op basis van dezelfde gronden als euthanasie, te rechtvaardigen is. Maar vooral bij 
psychiatrische patiënten met psychische problematiek als onderliggend lijden en zonder 
somatische problematiek, is het moeilijk om te wegen in welke mate een weloverwogen 
verzoek wordt gedaan en in welke mate er sprake is van ondraaglijk lijden. Ook bij deze vorm 
van levensbeëindigend handelen hebben rapporten101 en rechtszaken102 een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het totstandkomen van de uiteindelijke wet. Evenals bij euthanasie is 
hulp bij zelfdoding geen ‘normaal medisch handelen’ en moet de dood gemeld worden als 
‘niet-natuurlijk’, zodat nadere controle mogelijk is. 
 
 
 
3.3.5 Intensieve pijn- en symptoombestrijding 
 
Een hoge dosering van een pijnbestrijdend middel kan als neveneffect hebben dat een patiënt 
eerder komt te overlijden. Indien de primaire intentie van de arts het verlichten van het lijden 
is, wordt in vele rechtssystemen het handelen van de arts legitiem geacht. Dit is ‘normaal 
medisch handelen’, het valt binnen de ‘medische exceptie’ en leidt tot een ‘natuurlijke dood’ 
waarnaar geen specifieke juridische controle plaatsvindt.  
 
De medische redenering is als volgt: een patiënt krijgt bijvoorbeeld een dosering morfine 
vanwege ernstige pijnklachten. Na verloop van tijd raakt de patiënt gewend aan de dosering 
morfine en het pijnstillende effect neemt af, vervolgens wordt de dosering verhoogd totdat het 
voldoende pijnstillende effect wordt gehaald, maar ook dan treedt weer gewenning op. Om 
nog hetzelfde pijnstillende effect te krijgen is verdere verhoging van de morfine steeds 
noodzakelijk. Dan komt er een moment dat de dosering zo hoog is dat het een dempende 
invloed heeft op het ademcentrum van de patiënt. De toegediende morfine bewerkstelligt een 
ademdepressie en de patiënt komt dientengevolge te overlijden.103 De morfine heeft 
uiteindelijk twee effecten gehad. Het eerste is het bereiken van een goede pijnstilling en het 
tweede is het eerder overlijden van de patiënt. 
 
De legitimatie van een dergelijke handelwijze noemt men de ‘doctrine van het dubbele 
effect’. Waar het op neerkomt is dat zolang de primaire intentie gericht is op het verlichten 
van de pijn, de arts het risico van overlijden op de koop toe kan nemen. Naar thans in 
Nederland heersende mening, mag de arts de dood van de patiënt zelfs als nevendoel hebben, 
mits dit niet zijn primaire intentie is.104 
 
 

                                                      
100 Weyers 2004: 176 
101 Onder andere: KNMG – CAL Discussienota over hulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiënten (1993); en 
‘Hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis. Richtlijnen voor de psychiater, (1998). 
102 Vooral de rechtszaak Chabot over hulp bij zelfdoding is van belang geweest; Hoge Raad, 21 juni 1994; nr. 
96.972 
103 Er zijn auteurs die betwijfelen of het dubbeleffect in deze vorm eigenlijk wel bestaat. Patiënten overlijden bij 
pijnbestrijding volgens hen niet aan het pijnbestrijdingsmiddel, ook al verhoogt men de doseringen tot grote 
hoogte (mits er reeds gewenning heeft opgetreden), zie onder andere: Admiraal en Griffiths 2001: 463-464 
en Thoms 2000: 3898-3899 
104 Zie ook van Tol 2005: hoofdstuk 3 
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Terminale sedatie 
Hoe goed de zorg, de behandeling en de pijnbestrijding van een patiënt aan het levenseinde 
ook zijn, het is soms niet toereikend om het lijden te bestrijden. De patiënt kan wanhopig 
worden, de kan familie het lijden niet of nauwelijks meer aanzien en de behandelaar kan het 
gevoel hebben te falen. In vroegere tijden trachtte men bij gebrek aan 
behandelingsalternatieven een zingeving aan dit lijden te geven en daardoor troost te 
verschaffen. Gezien de thans aanwezige middelen om het lijden te verminderen, wordt ernstig 
lijden niet meer geaccepteerd. Terminale sedatie kan dan een goede behandeling zijn voor 
patiënten in hun allerlaatste levensfase.105 Het bewustzijn van de patiënt wordt met 
sedatiemiddelen verlaagd/weggenomen (sedatie)106 zodat de lijdenservaring verdwijnt totdat 
de patiënt overlijdt. Terminale sedatie wordt als volgt beschreven: 

“Het vrijwel doorlopend in slaap houden van een patiënt met als doel zijn lijden te 
verlichten, zonder het vooropgezette doel het leven te beëindigen.”107 

 
Een andere omschrijving geeft echter aan dat terminale sedatie meer is dan sederen:  

“Terminale sedatie is een combinatie van twee handelwijzen: naast de toediening van  
middelen om de patiënt in diepe sedatie of coma te brengen, wordt afgezien van kunst- 
matige toediening van voeding of vocht”.108 

De redenering hierbij is dat als men besloten heeft de patiënt niet meer wakker te laten 
worden, het kunstmatig toedienen van vocht en voedsel ‘medisch zinloos’ is en derhalve 
achterwege gelaten dient te worden. Andere auteurs achten echter de combinatie van sedatie 
en onthouden van vochttoediening juist problematisch, omdat het leven onmiskenbaar en 
opzettelijk wordt bekort. Zij beschouwen de combinatie van dat handelen als 
levensbeëindiging al dan niet op verzoek. 109 
 
Voor van Delden, hoogleraar medische ethiek, is er alleen sprake van levensbeëindigend 
medisch handelen indien terminale sedatie wordt ingezet met het oog op het bespoedigen van 
het levenseinde. Hij onderscheidt in zijn inaugurale rede drie vormen van terminale sedatie:110 

1. De terminale sedatie wordt toegediend aan een patiënt met een levensverwachting 
van hooguit enkele dagen. Met als doel om de onrust van het terminale delier te 
bestrijden. Dit is normaal medisch handelen. 

2. De arts besluit tot het toedienen van terminale sedatie en af te zien van voeding en 
vochttoediening. Het handelen is niet gericht op de dood, maar terminale sedatie 
heeft wel een levensbekortend effect. Er is sprake van normaal medisch handelen, 
omdat de ernst van de situatie en de keuze en dosering van het middel intact is. 

3. Terminale sedatie ingezet om het levenseinde van de patiënt te bespoedigen, is 
geen normaal medisch handelen en dient te worden gemeld als euthanasie. 

                                                      
105 Verhagen E. H. 1999: 2602 
106 Morfine of morfinederivaten worden in veel gevallen toegepast al dan niet gecombineerd met sedativa. 
Medisch specialisten zeggen dat ze in 80% van de sterfgevallen waarbij sprake is  terminale sedatie, ook gebruik 
maken van morfine of morfinederivaten. Wal, van der2003: 81. 
107 Verhagen E.H. 1999: 2602. Vanwege het voorop staan van de palliatieve intentie en het mogelijk multi- 
interpretabel zijn van de term ‘terminale sedatie’ is de Belgische hoogleraar theologie Broekaert (in Adams 
2003: 66) van mening, dat ‘terminale sedatie’ vervangen dient te worden door de term ‘palliatieve sedatie’. Hij 
omschrijft ‘palliatieve sedatie’ als volgt: 

“Het opzettelijk toedienen van sedativa in doseringen en combinaties die vereist zijn om het bewustzijn 
van de terminale patiënt zoveel te verlagen als nodig om één of meerdere weerbarstige symptomen op 
adequate wijze te controleren.” 

108 Wal van der 2003: 75. Terminale sedatie volgens deze definitie komt voor bij ongeveer 10% van alle 
sterfgevallen in Nederland (Rietjens 2004: 181). 
109 Nuy en Hoogerwerf 2000: 24 
110 Delden 2003: 16 
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‘Terminale sedatie’ is ook in de Tweede Kamer onderwerp van discussie geweest. De 
minister van Justitie heeft (juni 2003) op schriftelijke kamervragen over ‘terminale sedatie’ 
geantwoord dat zijn mening is, dat:  

“Men terminale sedatie kan beschouwen als sedatie aan het einde van het leven, 
wanneer duidelijk is dat de patiënt zal komen te overlijden.” 

Tevens vermeldt de minister, dat de legitimiteit van het staken of niet beginnen met 
toediening van vocht of voedsel op een kunstmatige wijze, afhankelijk is van de vraag of dit 
wel of niet ‘medisch zinloos’ is. Hierop verklaarde de KNMG ‘blij’ te zijn met dit 
standpunt.111  
In een rapport van de Gezondheidsraad van 2004 wordt terminale sedatie tamelijk uitgebreid 
omschreven:112 

“Terminale sedatie is het in diepe slaap brengen van een patiënt, in de verwachting die 
tot aan diens overlijden te handhaven. Vaak wordt tegelijkertijd afgezien van het 
kunstmatig toedienen van voeding en vocht. Op deze wijze wordt het bewustzijn van 
de patiënt tot aan zijn overlijden sterk verlaagd en mogelijk ook diens leven bekort. 
Het is van belang dat hierbij geen fundamentele waarden werden geschonden en ook 
verder zorgvuldig wordt gehandeld.” 
 

Er zijn ook auteurs die, om een einde te maken aan alle verwarring over wat terminale of 
palliatieve sedatie nu eigenlijk inhoudt een heel minimale definitie bepleiten, zij stellen 
voor:113 
 “Het opheffen van het bewustzijn tot het overlijden volgt.” 
 
De Gezondheidsraad is van mening, dat de vraag of terminale sedatie wel of niet 
levensbeëindigend handelen is, afhangt van de situatie of het palliatieve handelen al dan niet 
een antwoord is op de medische situatie van de patiënt en op medisch-professionele gronden 
te verantwoorden is. Wanneer dat niet het geval is, dan is terminale sedatie levensbeëindigend 
handelen en strafbaar, en dit dient volgens de Gezondheidsraad  
ook zo te blijven.114 
 
 
 
3.3.6  Abstineren 
 
Abstineren in de verwachting dat dit tot de dood zou leiden, ging vooraf aan 20% van alle 
sterfgevallen in 2001. Daarbij ‘hield men rekening’ met bespoediging van het levenseinde in 
zeven procent van de sterfgevallen en in dertien procent werd een abstineerbeslissing 
genomen met ‘het uitdrukkelijke doel’ het levenseinde te bespoedigen, al dan niet op verzoek 
van de patiënt.115 Kortom, evenals bij intensieve pijnbestrijding hebben we hier in vele 
gevallen te maken met een handelwijze die nauw grenst aan euthanasie en levensbeëindiging 
zonder verzoek. Desalniettemin wordt abstineren gezien als ‘normaal medisch handelen’ en 
valt het binnen de ‘medische exceptie’; overlijden tengevolge van abstineren is een 
‘natuurlijke dood’ en er vindt geen bijzondere juridische controle plaats. 116 
 

                                                      
111 Medisch Contact 29 augustus 2003 nr. 35: 1293 
112 Gezondheidsraad 2004: 31 
113 Chabot e.a. 2005: 1464 - 1466 
114 Gezondheidsraad 2004: 52 
115 Wal van der 2003: 64 
116 Griffiths 1998: 20 
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In principe heeft de arts een handelingsplicht ten opzichte van zijn patiënt en is het stopzetten 
of onthouden van een levensverlengende behandeling daarmee in strijd. Abstineren kan alleen 
legitiem zijn, indien er geen handelingsplicht (meer) is. Dit kan onder twee omstandigheden 
het geval zijn: de patiënt (of diens vertegenwoordiger) heeft (verdere) behandeling afgewezen 
of (verdere) behandeling wordt geacht ‘medisch zinloos’ te zijn. Indien aan het einde van het 
leven medisch zinloos handelen wordt gestaakt en de patiënt dientengevolge overlijdt, is er 
geen sprake van levensbeëindiging maar van een erkenning dat de geneeskunde niets meer te 
bieden had. De patiënt sterft een natuurlijke dood.117 
 
 
 
3.3.6.1 Het idee van een ‘medisch zinloze’ behandeling 
 
Het probleem: ‘medisch zinloos’ 
Is elk medisch handelen wel zinvol en moet elk mogelijk medisch handelen ook uitgevoerd 
worden? Bestaat er ook medisch handelen dat juist achterwege gelaten moet worden? Voor 
een breed publiek wordt in 1969 in Nederland deze vraag voor het eerst ter discussie gesteld 
door de zenuwarts Van de Berg.118 Hij geeft trieste voorbeelden van de gevolgen van het 
medisch handelen waarbij naar zijn mening de grenzen van de geneeskunde zijn 
overschreden. Voor hem is de tijd gekomen om de medische ethiek aan te passen aan de 
toegenomen technische mogelijkheden. De toen geldende stelregel van de medische ethiek: 
“Menselijk leven te behouden, te sparen en te verlengen waar en wanneer dat kan, en ten allen 
tijde de verdediger te zijn van het menselijk leven”, was volgens hem gedateerd. Hij stelt dat 
in vroeger tijden het leven zo kwetsbaar was, dat het de arts geboden was altijd volgens dit 
uitgangspunt van de medische ethiek te handelen. De regel was aanvaardbaar omdat de arts 
toch weinig kon doen, hij was grotendeels onmachtig. Met de komst van nieuwe medische 
technieken ligt dat volgens deze auteur anders en de absolute norm om het leven te behouden 
kan niet meer de maatstaf zijn. Het devies van de nieuwe ethiek moet volgens hem luiden: 
“Het is de arts geboden menselijk leven te behouden, te sparen en te verlengen waar en 
wanneer dat zinvol is.” 
 
Maar hoe bepaal je als arts of een levensverlengende behandeling zinvol is en het medisch 
handelen daarom gerechtvaardigd? Volgens de theoloog Kuitert is het medisch handelen 
slechts gerechtvaardigd wanneer het en voor zover het mensen helpt te ontkomen aan het 
kwaad van ziekte, lichamelijke gebreken en de dood.119 Kuitert is van mening dat een 
beslissing over ‘medisch zinloos’ noodzakelijkerwijze ook gaat over de zinvolheid van 
iemands bestaan.120 Volgens Kuitert presenteren artsen ‘medisch zinloos’ dikwijls ten 
onrechte louter als een medisch-technisch oordeel. Zo’n oordeel informeert de betrokkenen 
over de stand van zaken, hoe ver het gekomen is en voorspelt - als het mee zit - hoe het 
mogelijk verder kan gaan. Maar het zegt niets over wat er gebeuren moet. Artsen stoppen op 
een bepaald moment met de behandeling niet alleen op basis van fysiologische en medisch-
technische criteria, maar omdat het menselijk leven minimaal bepaalde kenmerken moet 
overhouden. Die kenmerken worden bepaald door een “cultuurvooroordeel”, dat als een 
waardeoordeel wordt meegenomen in het oordeel over het ‘zinloos’ zijn van een 
behandeling.121  

                                                      
117 Leenen 1994: 309 
118 Berg van de 1969: 19 
119 Kuitert 1989: 23 
120 Kuitert 1989: 47  
121 Kuitert 1989: 50 
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De gezondheidsrechtgeleerde Leenen is daarentegen van mening, dat de arts alleen een 
medisch professioneel oordeel toekomt en niet een oordeel over de zin of zinloosheid van een 
leven. Naar zijn mening strekt het deskundigheidsterrein van de arts zich niet uit naar andere 
overwegingen dan medisch inhoudelijke. Hij bepleit een scherpe scheiding tussen deze twee 
oordelen, omdat het bepalen van de zin van het leven alleen door het individu zelf mag 
worden gedaan. Zelfs indien vanuit ethisch perspectief sommigen het verantwoord zouden 
vinden om bij een bepaalde medische beslissing de zinvolheid van het bestaan mee te wegen, 
dan nog is dat volgens Leenen juridisch gezien niet juist.122 Bij het beoordelen of een 
behandeling ‘medisch zinloos’ is, is hij van mening dat overwogen moet worden of het 
handelen wel bijdraagt aan de oplossing van het medische probleem respectievelijk de 
instandhouding of verbetering van de medische toestand van de patiënt.123 Tevens moet 
overwogen worden of de daarbij te gebruiken middelen wel in redelijke verhouding staan tot 
het doel. Instrumentele proportionaliteit is niet aanwezig indien een te zware medische 
procedure nodig is om een  in verhouding te betrekkelijk medisch voordeel te bereiken. Ook 
de te veroorzaken pijn moet bij de instrumentele proportionaliteit in de beschouwingen 
worden betrokken. Tenslotte mag volgens Leenen de arts overwegen of een bepaald 
minimumniveau nog kan worden bereikt. Zo kan een verdere behandeling ‘medisch zinloos’ 
zijn als bijvoorbeeld door de aard van de aandoening de patiënt zeer ernstig aangedaan of 
geschonden is en medisch handelen daar weinig of niets aan kan verbeteren. Het wegen van 
deze drie elementen van ‘medisch zinloos’ is in Leenens visie een medisch-professioneel 
oordeel en daarmee dus voorbehouden aan de arts. Andere belangen dan de medische toestand 
van de patiënt, dienen niet in de overwegingen meegenomen te worden.124  
 
De CAL-commissie van de KNMG benadrukt dat wat er bij abstineren aan de hand is, betreft 
twijfel ten aanzien van de legitimatie van (verder) levensverlengend handelen. Hierbij gaat de 
CAL uit van de gedachte dat elke medische handeling altijd aan de vereiste van ‘goed doen’ 
moet voldoen, en dat een medisch-technisch succes nog geen ‘goed’ voor de patiënt inhoudt. 
Een waardeoordeel is dus onvermijdelijk bij het bepalen van de toegevoegde waarde van het 
medisch handelen. De CAL-commissie vond deze conclusie onafwendbaar.125 De CAL laat 
het ethische referentiekader van ‘weldoen’ en ‘geen kwaad doen’ domineren boven de 
medisch-technisch mogelijkheden een bepaald fysiologisch effect te bereiken. Het gebied 
waarbinnen het medisch handelen gelegitimeerd is, is kleiner dan de medisch-technische 
mogelijkheden. Daarom kan de arts zich niet beperken tot de vraag of een behandeling 
medisch-technisch ‘zinloos’ is (in de zin van Leenen), hij moet zich ook afvragen of de te 
bereiken resultaten voor de patiënt ‘zinvol’ zijn.126 Het oordeel ‘medisch zinloos’ mag beslist 
geen algemeen oordeel zijn over het leven van de patiënt. Maar de toegevoegde waarde van 
het medisch handelen kan slechts bepaald worden wanneer men rekening houdt met de 
kwaliteit van leven waaraan men iets wil toevoegen. Zo’n gebonden waardeoordeel is niet 

                                                      
122 Leenen 1994: 311 
123 Leenen 1994: 309 
124 De rechtsfilosoof Jacobs daarentegen is van mening dat bij medische beslissingen aan het einde van het leven 
voor het niet instellen of staken van een medische behandeling er nauwelijks ‘louter medisch objectieve 
oordelen’ bestaan. ‘Medisch zinloos’ handelen is naar zijn mening een grotendeels medisch-juridische fictie, 
maar deze fictie is operationeel werkzaam, zij geeft aan medici een autonoom operatiegebied. Naar medische 
maatstaven is er wellicht nog iets zinvol te doen, men kan het biologische leven rekken van de patiënt. Maar kan 
dat rekken van het biologische leven nog wel als zinvol ervaren worden door de betrokken patiënt? Het antwoord 
daarop moet ontkennend zijn en daarmee is het handelen te kwalificeren als vallende binnen de medisch-
juridische fictie van ‘medisch zinloos’ handelen. Jacobs 1990: 542. 
125 Dillmann e.a. (CAL) 1997: 12. Zie ook rapport ‘Doen of laten?’ voor nadere operationalisering van het idee 
dat onder bepaalde omstandigheden verdere behandeling niet te rechtvaardigen is. 
126 Dillmann e.a.(CAL) 1997: 10 
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weg te denken uit de geneeskunde. Voor zover niet op louter medisch-technische 
overwegingen gebaseerd (medisch kansloos) zal het oordeel over de zin van het medisch 
handelen in hoge mate afhangen van datgene wat de patiënt als zinvol ziet; maar als de patiënt 
wilsonbekwaam is, zal het antwoord op die vraag van anderen moeten komen. De CAL noemt 
twee criteria waarmee bepaald kan worden of een behandeling ‘medisch zinloos’ is:127 

• het gebonden waardeoordeel over wat in het belang van de patiënt is, 
• de wil van de patiënt. 

 
‘Kansloos medisch’ handelen 
Kansloos medisch handelen is het medisch handelen dat bij heersend medisch inzicht niet tot 
overleven kan leiden, zo luidt de formulering in het rapport ‘Doen of Laten’.128 Het CAL129 
rapport gaat er van uit dat ‘kansloosheid’ en ‘zinloosheid’ beide vallen onder het begrip 
‘medisch zinloos handelen’, waarbij met ‘kansloos’ wordt gewezen op situaties waarin de 
patiënt nog slechts een relatief geringe levensverwachting heeft. ‘Zinloos’ betreft gevallen 
waarop mede het aspect van ‘kwaliteit van leven’ betrekking heeft. Het is zonneklaar, dat 
kansloos medisch handelen niet ingezet of gecontinueerd mag worden.130 Dit handelen dient 
geen doel.  
 
Concluderend 
De uiteenlopende standpunten van enerzijds de zenuwarts Van de Berg en de theoloog 
Kuitert131 en  anderzijds de jurist Leenen, geven in de kern van de zaak goed weer waar het in 
dit hoofdstuk om gaat. Het wegen of een behandeling wel of niet zinvol is, dient volgens de 
jurist een louter medisch-technische beslissing te zijn berustend op een medisch-professioneel 
oordeel. Van de Berg heeft daarentegen 20 jaar eerder al betoogd, dat alleen wegen en 
oordelen volgens ‘zuiver’ medische normen het lijden verlengt, dat mogelijk erger is dan de 
dood. De CAL concludeert, dat het niet past om alleen puur medische argumenten te 
betrekken bij het overwegen of een behandeling wel of niet ‘medisch zinloos’ is, hetgeen 
tegenwoordig vrij algemeen geaccepteerd lijkt te zijn.  
 
Het staken van ‘kansloos medisch’ handelen is niet aan discussie onderhevig, omdat dergelijk 
handelen niet mag worden gecontinueerd vanwege het ontbreken van een doel. 
  
 
 
3.3.6.2 Het onthouden of staken van een potentieel levensverlengende behandeling 

(abstineren)en de legitimiteit daarvan 
 
In drie rapporten heeft de CAL-commissie van de KNMG zorgvuldigheidseisen geformuleerd 
ten aanzien van abstineren bij wilsonbekwame patiënten.132 Twee ervan hebben betrekking op 
volwassen patiënten: één handelt over demente patiënten en het andere over langdurig 
comateuze patiënten. Vooral het laatst genoemde rapport sluit aan bij de problematiek zoals 
deze zich op Intensive Cares voordoet. Evenals bij langdurig comateuze patiënten moeten op 
een Intensive Care regelmatig beslissingen worden genomen als de behandeling al is gestart 
                                                      
127 Dillmann e.a. (CAL) 1997: 11 
128 ‘Doen of Laten?’ NVK 1992: 25 
129 Dillmann e.a. (CAL) 1997: 183 
130 Dillmann e.a. (CAL) 1997: 11 
131 Eveneens de rapporten ‘Doen of Laten’ en de CAL rapporten. 
132 CAL rapporten: Levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwame patiënten: Deel I ‘Zwaar-defecte 
Pasgeborenen’ (1990-1993); Deel II ‘Langdurig Comateuze Patiënten (1991); Deel III ‘Ernstig Demente 
Patiënten’ (1993), deze zijn opgenomen in Dillmann e.a. (CAL) 1997.  
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en legitimatie van het voortzetten van levensverlengend handelen aan de orde is.133 De andere 
overeenkomst is, dat intensive care patiënten als regel zo ziek zijn dat zij, evenals comateuze 
patiënten, niet wilsbekwaam zijn wanneer er gesproken wordt over het onthouden of het 
beëindigen van de levensverlengende behandeling.  
 
 
Besluitvorming over wel of niet continueren van een behandeling  
Door de CAL geformuleerde zorgvuldigheidseisen voor het instellen of continueren van 
levensverlengend handelen bij comateuze patienten richten zich op: 

• de prognose,  
• de besluitvorming (o.a. wilsverklaring van de patiënt), de mening van familieleden en 

naasten, de mening van de verpleegkundige(n) en de mening van de behandelende 
arts), 

• de zorgvuldigheidseisen ten aanzien van de uitvoering, 
• de zorgvuldigheidseisen ten aanzien van de verslaglegging. 

Op de verschillende eisen zal hieronder beknopt worden ingegaan. 
 
Ad. Prognose 
Allereerst benadrukt de CAL het zorgvuldig bepalen van de prognose vanwege de cruciale rol 
die de prognose vervult bij de oordeels- en besluitvorming. Een aantal aandachtspunten wordt 
genoemd. Als de prognose twijfels oproept over de verder te volgen koers, dan dient de 
behandelend arts zich te verstaan met de overige leden van het behandelteam, de 
verpleegkundige en de naaste familieleden van de patiënt. Omdat volgens de commissie:  

“de meningen van deze direct betrokkenen immers van wezenlijke betekenis kunnen 
zijn voor de te nemen beslissingen ter zake”.134  

Dat overige leden van het behandelteam, uitgaande dat het artsen zijn, vanuit hun medische 
deskundigheid betrokken worden bij het begrenzen van onzekerheden over de prognose lijkt 
evident. Maar hoe de betrokkenheid van de verpleegkundigen en naaste familieleden relevant 
is in verband met het bepalen van de prognose, laat zich minder goed verklaren.  
 
Ad. Besluitvorming 
Volgens de CAL moet de legitimiteit van het voortgaand levensverlengend handelen de 
ingang van de besluitvorming zijn. De eventuele wilsverklaring van de patiënt dient een 
cruciale en doorslaggevende rol te hebben.135 Bij een verschil tussen de in de wilsverklaring 
geuite mening van de patiënt en de mening van de familie is voor de commissie het standpunt 
van de patiënt geuit in de wilsverklaring, bepalend. Bij het ontbreken van een wilsverklaring 
komt de invloed van de familie sterker naar voren:  

“Dan is het nemen van een beslissing niet meer een typische medische 
aangelegenheid, zodat de arts bescheidenheid past, en er alle reden voor de arts is om 
zich niet tot plaatsvervangend denken te laten verleiden. Aangezien de familie en 
naasten, mits goed geïnformeerd en begeleid, normaliter zelf wel in staat kunnen 
worden geacht de belangen van hun verwant en hun eigen draagkracht te bepalen.”136 

 
De rol van de verpleegkundigen in de besluitvorming dient ter ondersteuning van de 
besluitvorming door de arts en daarvoor is overleg met hen even noodzakelijk als met de 

                                                      
133 KNMG 1991: 4 
134 KNMG 1991: 37 
135 KNMG 1991: 38 
136 KNMG 1991: 39 
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overige behandelaars.137 Men adviseert om de verpleegkundigen bij alle teambesprekingen 
aanwezig te laten zijn. De CAL ziet als nadeel van teambeslissingen, dat er situaties zullen 
zijn dat er geen beslissing genomen wordt. Terwijl men juist van mening is, dat een beslissing 
tot abstineren niet te lang moet worden uitgesteld. Daartegen in te brengen is, dat de kwaliteit 
van de beslissingen, omdat het teambeslissingen zijn, mogelijk groter is. De commissie is ook 
van mening dat bij twijfel het aanbeveling verdient om een onafhankelijke arts (second 
opinion) in de besluitvorming te betrekken, ook als men werkt in een team. 
 
Ad. Zorgvuldigheidseisen ten aanzien van de uitvoering 
De commissie vindt, dat in engere zin de uitvoering bij langdurig comateuze patiënten dient te 
gebeuren op medisch verantwoorde farmacologische wijze, tevens dat de toediening ervan 
voorbehouden is aan de arts.  
 
Ad. Zorgvuldigheidseisen verslaglegging 
Wat betreft de verslaglegging gaat de commissie ervan uit, dat terug te vinden moet zijn wat 
de prognose van de patiënt was, wie er geconsulteerd zijn, in hoeverre de familie 
geïnformeerd is over de prognose en de reactie van de familie, wat de meningen van de 
overige behandelende artsen en van de verpleegkundigen zijn. Tevens dient de mening van 
een onafhankelijke deskundige vermeld te zijn indien deze om een advies gevraagd is.  
 
 
Jurisprudentie 
Naast de zorgvuldigheideisen, geformuleerd door de medische beroepsgroep in het rapport 
van de Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwame 
patiënten, is er ook wat helderheid gekomen door jurisprudentie. Hierna wordt ingegaan op 
enige relevante juridische casuïstiek met betrekking tot abstineren. 
 
 
De zaak Mia Versluis (1969) 
De eerste rechtszaak waar het de legitimiteit van abstineren betreft, is de zaak Mia Versluis. 
Zij is een jonge vrouw die vanwege haar toekomstige bruiloft (in 1966) knokkels op haar 
voeten laat weghalen en helaas niet meer bijkomt uit de narcose. Dit leidt tot langdurig 
comateus zijn. De anesthesist is van mening dat de patiënte niet kan herstellen en stelt aan de 
familie voor om de tracheacanule te verwijderen, waardoor de patiënte zal overlijden. 
Hiervoor wordt hij door de familie aangeklaagd vanwege het voornemen tot 
levensbeëindiging. Uiteindelijk (1969) wordt voor het Gerechtshof Amsterdam138 de 
anesthesist vijf verwijten gemaakt: nalatigheid, het nemen van onverantwoorde risico’s, 
onzorgvuldige verslaglegging, het voorstel om de behandeling te stoppen en het achterwege 
laten van overleg met andere artsen. Het hof acht alleen onvoldoende verslaglegging 
verwijtbaar en is ook van mening dat de arts weinig overlegd heeft met andere artsen, maar 
dat dit hem niet verweten kan worden, vanwege de (in 1966) nog weinig concrete geldende 
inzichten daarover. Met andere woorden: er waren te weinig concrete professionele richtlijnen 
ontwikkeld waarop de anesthesist zijn handelen had kunnen afstemmen. Twee jaar later in 
1971 overlijdt Mia Versluis zonder ooit weer bij kennis te zijn geweest. 
 
 
 
                                                      
137 Zie ook ‘Rapport Staatscommissie Euthanasie’ 1985:75 en ‘Standpunt betreffende euthanasie’  
KNMG 1995: 11 
138 ‘Beslissing Gerechtshof Amsterdam’, Nederlandse Staatscourant 1969. nr. 55:3-8 
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De zaak Stinissen (1985-1989) 
Een andere vroege rechtszaak met betrekking tot abstineren is de zaak van Ineke Stinissen. Zij 
is in 1974 na een keizersnede in coma geraakt en na bijna tien jaar probeert haar man te 
bereiken, dat het verpleeghuis meewerkt aan het overlijden van zijn vrouw. Men komt niet tot 
overeenstemming. Uiteindelijk (1985) voert de echtgenoot een civielrechtelijke procedure, 
waarin hij eist dat de kunstmatige voeding van zijn vrouw aangemerkt wordt als een medische 
handeling. Want als de kunstmatige voeding gezien wordt als een medische handeling, dan 
kan deze worden gestaakt wanneer het continueren ‘medisch zinloos’ wordt geacht. De 
instelling waar mevrouw Stinissen wordt verpleegd gaat ervan uit dat mevrouw niet wordt 
behandeld maar verzorgd. In tegenstelling tot een medisch zinloze behandeling mag 
verzorging niet worden gestaakt. De instelling acht het staken van toediening van vocht en 
voedsel onmenselijk.  
 
De Rechtbank Almelo stelt in het vonnis vast dat het kunstmatig toedienen van voeding een 
medische handeling is en dat de beslissing van de arts om mevrouw Stinissen in leven te 
houden juist was, gezien het recht op bescherming van het leven. De heer Stinissen gaat in 
hoger beroep. Het Gerechtshof Arnhem (1989) gaat er van uit, dat een medische behandeling 
gestopt mag worden indien deze ‘zinloos’ is. In tegenstelling tot de Rechtbank acht het 
Gerechtshof de beslissing daarover voorbehouden aan de behandelend arts; de vordering tot 
staken wordt daarom afgewezen.139 Na het overplaatsen van mevrouw Stinissen naar een 
andere instelling besluit in januari 1990 de behandelend arts de kunstmatige voeding te 
stoppen en na elf dagen overlijdt mevrouw Stinissen. 
 
 
De zaak van de minderjarige Jeremy (1991) 
In deze zaak gaat het over een ziek kind van ruim een jaar met een ernstige hersenafwijking. 
De artsen hebben de ouders verteld, dat zij bij complicaties het kind niet meer zullen 
reanimeren c.q. beademen vanwege de slechte gezondheidstoestand van het kind. De ouders 
eisen in een civiele procedure dat dit wel zal plaatsvinden en zijn van mening, dat de artsen 
onrechtmatig handelen en dat dit de dood van hun kind tengevolge zal hebben.140 De rechter 
wijst de eis van de ouders af, overwegende:141 

• dat naar algemeen inzicht artsen niet verplicht zijn over te gaan tot medisch handelen 
indien zij dat zinloos achten, 

• dat of er in deze situatie wel of niet sprake is van medische zinloosheid, dit ter 
beoordeling van de artsen is op basis van de medisch professionele standaard: de 
“objectieve medische beroepsnorm”, 

• dat er zorgvuldig is gehandeld, omdat de kinderarts de behandelende neuroloog alswel 
de neuroloog van een academisch ziekenhuis heeft geraadpleegd, evenals de voorzitter 
van de medisch-ethische commissie, de directeurgeneesheer en de Inspecteur voor de 
Volksgezondheid. Tenslotte zijn er vijf centra benaderd of zij eventueel het kind 
zouden willen beademen en geen van deze centra wilde dit doen.  

 
Dit alles overwegende is er volgens de rechtbank sprake geweest van zorgvuldig handelen, 
want:  

“[…] van een behandeling die zo unaniem als ‘medisch zinloos’ wordt geoordeeld, 
mag in redelijkheid niet worden verwacht dat toch tot behandeling wordt overgegaan.” 

                                                      
139 Nederlandse Jurisprudentie; 1989/909 
140 Zij beroepen zich onder meer op art. 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat 
het recht op leven garandeert. 
141 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, april 1991: 180 
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Opmerkelijk is, dat de rechter bij de beoordeling uitgaat van de medisch professionele 
standaard en deze toelicht als zijnde ‘objectieve medische beroepsnormen’ en toch ook het 
belang van een ‘second opinion’ (en zelfs van meer ‘opinions’) benadrukt. 

 
 

De zaak Prins (1995) 
Hierbij gaat het over actief levensbeëindigend handelen bij een ernstig gehandicapte baby 
waarbij voorafgaand is besloten om af te zien van verdere behandeling vanwege de slechte 
prognose. Uiteindelijk komt er een arrest van het Gerechtshof Amsterdam leidend tot 
vrijspraak waarbij wordt meegewogen dat het besluitvormingstraject, dat heeft geleid tot de 
beslissing om te abstineren, in overeenstemming is met de in medische kring geldende 
standaard. Deze standaard vereist volgens het Gerechtshof dat: 142 

• de diagnose en prognose binnen het behandelteam zijn besproken, 
• duidelijkheid bestaat over wie de behandelend arts is, 
• binnen het team van artsen consensus bestaat over de diagnose en de prognose, 
• consultatie van buiten heeft plaatsgevonden, 
• de diagnose en de prognose zijn besproken met de ouders in aanwezigheid van 

tenminste twee teamleden en dat de ouders instemden met de beslissing. 
 
Bij deze zaak is het belangrijk om te constateren dat vrijspraak volgt op de aanklacht dat er 
sprake was van ‘actief levensbeëindigend handelen’. Het Gerechtshof is van oordeel dat de 
keuze om het leven van de baby actief te beëindigen gerechtvaardigd was, gelet op het feit 
dat: 

“Bij de beslissing tot actieve levensbeëindiging en bij de uitvoering van die beslissing 
de verdachte heeft gehandeld naar wetenschappelijk verantwoord medisch inzicht en 
in overeenstemming met de in de medische ethiek geldende normen en met 
inachtneming van de daaruit voortvloeiende eisen van zorgvuldigheid, hem een beroep 
op overmacht in de zin van noodtoestand toekomt.” 

Het hof benoemt, dat bij een keuze tegen het leven de keuze met grote behoedzaamheid dient 
te gebeuren en dat dit des te klemmender geldt bij een wilsonbekwame:  

“[…], daarbij past geen maatstaf die gegrond is op subjectieve, persoonlijke, 
waardeoordelen over de kwaliteit van het toekomstig leven van een patiënt die omtrent 
die kwaliteit van het leven zelf geen oordeel kan uitspreken.”143 

 
 
De ‘Utrechtse’ zaak (1999) 
Een dochter, schriftelijk gemachtigd door haar vader om hem te vertegenwoordigen, eist 
namens haar 80-jarige vader het recht om zo nodig weer op de Intensive Care te worden 
opgenomen. Haar vader werd eerder opgenomen voor een operatie en heeft daarmee 
ingestemd slechts op voorwaarde dat elke vorm van voortijdige levensbeëindiging zou zijn 
uitgesloten. Vanuit zijn geloofsovertuiging is hij, volgens de advocaat van de dochter, ervan 
overtuigd dat elke vorm van leven ongeacht de kwaliteit ervan dient te prevaleren boven de 
dood. Na de operatie verblijft de patiënt meerdere weken op de Intensive Care en na ontslag 
van de Intensive Care komt hij op de Medium Care. De intensive care artsen hebben in de 
status geschreven dat patiënt niet in aanmerking komt voor heropname op de Intensive Care, 
omdat naar hun mening een heropname ‘medisch zinloos’ zou zijn. De dochter bestrijdt dit 
namens haar vader en wil de mogelijkheid van heropname op de Intensive Care afdwingen. 
                                                      
142 Zie arrest van het Gerechtshof te Amsterdam, 7 november 1995, rolnummer 23-002076-95: 8 item 13 en 
tevens Nederlandse Jurisprudentie:1996/113, daar wordt item 13 overigens niet vermeld. 
143 Nederlandse Jurisprudentie ;1996/113: 554 
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Zij is van mening dat het ziekenhuis de geneeskundige behandelingsovereenkomst jegens de 
patiënt niet nakomt door hem een intensive care geneeskundige behandeling te onthouden.  
 
De rechter beslist, dat een recht op een ‘medisch zinloze’ behandeling niet kan worden 
ontleend aan het ‘recht op leven’ zoals in artikel 2 van het EVRM genoemd en dat in de 
rechtspraak aanvaard wordt, dat artsen niet verplicht kunnen worden tot ‘medisch zinloos’ 
handelen. Tevens dat het de rechter past om terughoudendheid te betrachten bij het 
beoordelen of er sprake is van ‘medisch zinloos’ handelen, omdat dit oordeel primair door de 
behandelend artsen dient te worden gegeven en wel aan de hand van de “medisch 
professionele standaard”. De rechter komt tot het oordeel dat “niet kan worden geconcludeerd 
dat ten deze sprake is van een besluit, waartoe de artsen in redelijkheid niet konden 
komen”.144 In het vonnis citeert de rechter uit de richtlijn van het ziekenhuis met betrekking 
tot het abstineren in geval van ‘medisch zinloos’ handelen. De artsen hebben zorgvuldig 
volgens de richtlijnen gehandeld. De conclusie van de rechter lijkt in belangrijke mate 
gebaseerd te zijn op de aanwezigheid van een richtlijn en de zorgvuldigheid waarmee 
daarnaar is gehandeld. 
 
 
Niet reanimeren beleid bij een pasgeboren baby (2004)145 
Deze zaak betreft een baby die na haar geboorte direct is gereanimeerd en kunstmatig 
beademd. Gezien de conditie van de baby, bij wie ondermeer sprake is van een niet 
herstelbare hersenbeschadiging, is de betreffende afdeling Neonatologie tot de conclusie 
gekomen een ‘niet-reanimeren’ beleid in te stellen. De ouders verzetten zich daartegen en 
vervolgens heeft het ziekenhuis de beslissing tot ‘niet reanimeren’ even teruggenomen om de 
ouders aan de situatie te laten wennen. Er heeft een ‘second opinion’ plaatsgevonden door een 
arts uit een ander ziekenhuis. Deze deskundige onderschreef het beleid van de afdeling 
Neonatologie. De baby wordt vervolgens op verzoek van de ouders overgeplaatst naar een 
ander ziekenhuis en ook daar beslist men dat reanimeren ‘medisch zinloos’ zou zijn. De 
ouders kunnen met deze beslissing niet instemmen en maken de zaak aanhangig bij de 
Rechtbank. Deze wijst de eis van de ouders tot reanimatie af en concludeert dat alle betrokken 
neonatologen zich konden vinden in de beslissing. De rechter formuleert het als volgt:  

“De behandelend arts moet met inachtneming van medisch objectieve normen een 
beslissing nemen en voor rechterlijk ingrijpen is slechts ruimte, indien duidelijk is dat 
de behandelend arts bij de uitoefening van zijn beroep in redelijkheid niet tot zijn 
beslissing kon komen.”  
 

De Rechtbank verwijst vervolgens naar de criteria van Leenen146 met betrekking tot het 
bepalen wanneer er sprake is van ‘medisch zinloos’ handelen en concludeert dat de 
behandelend arts naar die criteria heeft gehandeld. De rechter is van oordeel dat:  

“[…] van de behandelend arts in redelijkheid niet kan worden gevergd om tot 
reanimatie over te gaan, nu reanimatie door alle geconsulteerde artsen unaniem als 
‘medisch zinloos’ wordt beoordeeld.” 

 
 
Samenvattend 
Uit de literatuur, de algemene beginselen van het recht en de jurisprudentie is het volgende 
over het recht rondom abstineren te destilleren: 
                                                      
144 Kortgeding Arrondissementrechtbank Utrecht in Kort Geding 1999/834-838F 
145 Rechtbank Breda d.d. 26 september 2003 in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2004/18: 217-220 
146 Leenen 1994: 309. (Zie ook paragraaf 3.3.6.1 van deze dissertatie) 
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• Het is aan de arts om te bepalen of de behandeling ‘medisch zinloos’ is, op geleide van 
de professionele standaard (objectieve medische beroepsnormen); rechterlijke toetsing 
van dit medisch oordeel is terughoudend en beperkt zich tot de vraag of de arts, gezien 
de professionele standaard, in redelijkheid tot een dergelijk oordeel kon komen. 
Persoonlijke waardeoordelen van de arts over de kwaliteit van het toekomstig leven 
van een patiënt mogen daarbij geen rol spelen. 

• De arts dient zorgvuldig te handelen bij het bepalen van ‘medisch zinloos’, waarbij het 
raadplegen van meerdere collegae (liefst onafhankelijk) van belang is. 

• Er bestaat geen recht op een ‘medisch zinloze’ behandeling. De arts kan niet 
gedwongen worden een ‘medisch zinloze’ behandeling te beginnen of voort te zetten. 
De persoonlijke opvatting van het individu, zelfs wanneer deze gebaseerd is op zijn 
(geloof)overtuiging, is ondergeschikt aan de professionele autonomie van de arts.  

• De patiënt/vertegenwoordiger (familie) heeft recht op de tijd, die nodig is voor een 
‘second opinion’ en een eventuele gang naar de rechter. 

• Bij een meningsverschil tussen het ziekenhuis en de patiënt of diens 
vertegenwoordiger over wel of niet abstineren, dient het ziekenhuis mee te werken aan 
een eventuele overplaatsing van de patiënt.  

• De zorgvuldigheid van de besluitvorming kan mede worden aangetoond indien er een 
protocol aanwezig is dat door de artsen is gevolgd. 

 
 
 

3.3.7  Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek  
 
Van levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek is sprake indien een patiënt 
geen uitdrukkelijk verzoek heeft geuit en de arts een middel toedient, waardoor de patiënt 
komt te overlijden.147  
 
Juridisch gesproken zijn de volgende aspecten van belang bij levensbeëindigend handelen 
zonder uitdrukkelijk verzoek: 

1. het is in principe verboden (het is juridisch gezien ‘moord’), 
2. het kan gerechtvaardigd zijn na een legitiem abstineerbesluit,  
3. er kan sprake zijn van een bijzonder categorie ‘stervensbegeleiding’. 

Levensbeëindiging is in het Wetboek van Strafrecht stafbaar gesteld in de artikelen 
betreffende moord148 en doodslag149. In de jurisprudentie komt echter naar voren dat 
levensbeëindigend handelen gerechtvaardigd kan zijn na een legitiem abstineerbesluit. Dit 
wordt bevestigd door een uitspraak van de Strafkamer van de Hoge Raad in november 2004, 
waar de Hoge Raad zijn instemming betuigt met een deel van het arrest van het hof dat wijst 
naar het mogelijk juridisch gerechtvaardigd zijn van ‘levensbeëindigend handelen zonder 
verzoek’:150  

“Het hof sluit niet uit dat in uitzonderlijke situaties een arts die overgaat tot actief 
levensbeëindigend handelen bij een patiënt, die geen euthanasiewens kenbaar heeft 
gemaakt en niet meer in staat is zulks alsnog te doen, maar bij wie naar heersend 
medisch inzicht sprake is van ondraaglijk lijden en uitzichtloos lijden, dan wel van een 
onomkeerbare en voortschrijdende ontluistering, zich met vrucht op noodtoestand kan 

                                                      
147 Wal, van der 2003: 5. Overigens lijkt de beperking tot ‘toediening van een middel’ niet in overeenstemming 
met het Nederlands recht. Zie Tol van 2005: hoofdstuk 7 en 8 
148 Artikel 289 Wetboek van Strafrecht 
149 Artikel 287 Wetboek van Strafrecht 
150 Nederlandse Jurisprudentie; 2005/217: 2031 item 9.2 
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beroepen, in die zin dat hij na zorgvuldige afweging volgens de normen van de 
medische ethiek en met kennis van zaken waarover hij als arts geacht wordt te moeten 
beschikken uit de tegenover elkaar staande plichten en belangen de keuze heeft 
gemaakt die objectief beschouwd en gelet op de specifieke omstandigheden van het 
geval gerechtvaardigd is te achten.” 

 
Een derde aspect dat van belang is bij het juridisch wegen van levensbeëindigend handelen 
zonder uitdrukkelijk verzoek is, dat dit handelen mogelijk kan passen in een beleid van 
‘stervenshulp’ om te voorkomen dat de patiënt onnodig lang in de stervensfase verkeert. De 
Remmelink Commissie die het nationale onderzoek151 in 1990 superviseerde, kwam tot de 
conclusie dat het toedienen van middelen om het stervensproces te versnellen bij een patiënt, 
wiens lichaamsfuncties voortschrijdend en irreversibel disfunctioneren, dient te worden 
beschouwd als ‘normaal medisch’ handelen. Het sterven van de patiënt zou volgens de 
commissie dan ook als natuurlijke dood kunnen worden gemeld.152 Echter over dit deel van 
het rapport is verder niets meer vernomen.153 
 
Griffiths komt tot de conclusie dat op basis van de rapporten CAL en het rapport ‘Doen of 
Laten’ alsmede bovengenoemde jurisprudentie geconcludeerd kan worden dat 
‘levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek’ als gerechtvaardigd kan worden 
beschouwd, wanneer het past binnen de context van abstineren. De beslissing tot abstineren is 
volgens hem de essentiële beslissing, die het overlijden van de patiënt impliceert. Het geven 
van medicatie die het sterven versnelt, is dan volgens deze auteur te zien als een te 
rechtvaardigen vorm van stervenshulp.154 
 
 
 
3.3.8  Samenvatting 
 
Medische beslissingen rond het levenseinde (MBL) is een paraplubegrip en omvat:  

• levensbeëindiging op verzoek van de patiënt (euthanasie), 
• hulp bij zelfdoding, 
• intensieve pijn- of symptoombestrijding, 
• het niet instellen of staken van een potentieel levensverlengende behandeling 

(abstineren), 
• levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. 

 
In dit hoofdstuk is ingegaan op de verschillende verschijningsvormen van MBL. Hiervan 
komt abstineren en intensieve pijn- en symptoombestrijding verreweg het meeste voor, bij 
20% van de sterfgevallen in Nederland is er sprake van een besluit tot abstineren. Abstineren, 
in het geval dat een behandeling ‘medisch zinloos’ is, hoort tot het ‘normaal medisch 
handelen’.Volgens de rechtsgeleerde Leenen bevat het begrip ‘normaal medisch handelen’ die 
handelingen van een arts die genormeerd zijn door de medisch-technische professionele 
standaard.  
Over wat medisch zinvol/zinloos is, hebben vanaf 1969 meerdere auteurs, commissies en 
organisaties vele publicaties het licht doen zien. Allen worstelden met het spanningsveld 
tussen medische-technische mogelijkheden van behandelen en de wenselijkheid van een 
                                                      
151 Maas van de e.a. 1991 
152 Rapport van de Commissie Onderzoek Medische Praktijk inzake Euthanasie 1991: 32 
153 Griffiths 1998: 132 
154 Griffiths 1998: 133 
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behandeling uit het oogpunt van de patiënt. “Medisch handelen dat fysiologische doelen wel 
kan realiseren, maar niet wenselijk is voor de patiënt en geen rekening houdt met de waarden 
en situatie van de patiënt, is te beschouwen als een oordeel zonder waarde.”155 Dit handelen 
dient te beschouwd te worden als medisch zinloos. 
 
De regulering van abstineren blijft achter ten opzichte van euthanasie. Uit de literatuur, de 
algemene beginselen van het recht en de jurisprudentie blijkt dat: 

• er bestaat geen recht op een ‘medisch zinloze’ behandeling, 
• de arts bepaalt of de behandeling ‘medisch zinloos’ is, op geleide van medisch 

objectieve beroepsnormen, 
• raadplegen van (liefst onafhankelijke) collega artsen is wenselijk bij een 

abstineerbeslissing die de dood van de patiënt met zich mee zal brengen, 
• de patiënt/vertegenwoordiger (familie) heeft recht op de tijd, die nodig is voor een 

‘second opinion’ en een eventuele gang naar de rechter, 
• bij een meningsverschil tussen het ziekenhuis en de patiënt of diens 

vertegenwoordiger over wel of niet abstineren is het ziekenhuis gehouden om mee te 
werken aan een eventuele overplaatsing van de patiënt,  

• de zorgvuldigheid van de besluitvorming kan mede worden aangetoond indien er een 
protocol aanwezig is dat door de arts is gevolgd. 

 
 
 
 

3.4 Operationalisering van ‘medisch zinloos’ op Intensive Cares  
 
 
3.4.1  Inleiding 
 
Eerder in dit hoofdstuk hebben we gezien dat in Nederland medisch zinloos handelen niet 
ingezet of gecontinueerd mag worden. Tevens hebben we gezien dat auteurs verschillende 
invulling geven aan het concept ‘medisch zinloos’, maar dat de discussie hierover op een 
tamelijk hoog abstractieniveau plaatsvindt. In de medische praktijk en dus ook op de Intensive 
Cares moet operationele invulling worden gegeven aan het begrip ‘medisch zinloos’. Hoe 
bepalen artsen in de praktijk van de Intensive Care wat wel of niet ‘medisch zinloos’ is?  
 
In Noord-Amerika heeft de ontwikkeling van intensive care geneeskunde eerder 
plaatsgevonden dan in Nederland (zie hoofdstuk 1). De discussie over wat ‘medisch zinloos’ 
(futility) daadwerkelijk inhoudt, is daar eerder en uitvoerig gevoerd. Vooral in de Noord-
Amerikaanse medische literatuur wordt frequent gepubliceerd over het ‘medisch zinloos’ zijn 
van een behandeling.156 In de loop der jaren is de discussie over wat nu eigenlijk ‘medisch 
zinloos’ is niet steeds met dezelfde intensiteit gevoerd en ook inhoudelijk niet gelijk geweest. 
Volgens Helft157 is de piek wat betreft het ‘futility’ debat, afgemeten aan het aantal 
publicaties, in 1995 geweest waarna het in intensiteit afnam.  
 

                                                      
155 Dillmann e.a. (CAL) 1997: 11 
156 Een zoekactie in Medline op ‘medical’ en ‘futility’ geeft in 2004 meer dan 1400 publicaties weer. ‘Futility’ 
gebonden aan ‘intensive care’ levert meer dan 200 artikelen op. 
157 Helft e.a. 2000: 293 
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Het debat begon in 1987 en het doel was volgens Helft om de Amerikaanse maatschappij te 
overtuigen, dat op basis van klinische besluitvorming en/of epidemiologische kennis het 
mogelijk is om te bepalen of een behandeling in een specifiek klinische situatie medisch 
zinloos is, waarna het de arts toegestaan zou zijn om de behandeling met of zonder 
instemming van de patiënt te staken. 
Helft e.a. delen het gevoerde debat op in vier themagebonden discussies: 

• Kwantificeren (definiëren) van ‘medisch zinloos’. 
• Empirisch bepalen van ‘medisch zinloos’. 
• Over de autonomie van de patiënt versus autonomie van de arts. 
• Over een procesmatige aanpak voor het oplossen van discussies over ‘medisch 

zinloos’. 
Bovenstaande indeling zal hierna worden gevolgd voor het beschrijven van hoe men op 
Intensive Cares gepoogd heeft om ‘medisch zinloos’ te operationaliseren. Daarna wordt op 
basis van de literatuur beschreven hoe het proces van abstineren op Intensive Cares 
plaatsvindt. Verpleegkundigen zijn nauw betrokken zijn bij het abstineren op de Intensive 
Cares en over hen en hun rol bij abstineren gaat het laatste deel van deze paragraaf. 
 
 
 
3.4.2  Kwantificeren van ‘medisch zinloos’ op een Intensive Care 
 
Wat is in concrete termen ‘medisch zinloos’ op een Intensive Care? Hoe vullen behandelaars 
dat begrip in? Het oordeel of een doel van een behandeling niet bereikt kan worden, kan 
kwantitatief van aard zijn. Een bekende norm daarbij is die van Schneiderman e.a.158 Zij 
definiëren een behandeling als ‘medisch zinloos’ indien is gebleken, dat deze in de laatste 100 
gevallen niet leidde tot overleving. 159 Volgens de auteurs is dit op basis van persoonlijke 
ervaring, ervaringen van collegae of op basis van empirisch onderzoek te bepalen. Naar 
aanleiding van kritiek heeft Schneiderman in 1996 enige nuanceringen aangebracht in zijn 
oorspronkelijke positie.160 De belangrijkste daarvan zijn, dat de empirische bevindingen 
slechts een eerste stap dienen te zijn bij het bepalen van ‘medisch zinloos’ en dat de 
empirische bevindingen gekoppeld moeten zijn aan professionele normen, tevens dat de 
verwachte resultaten van de behandeling in het belang van de patiënt moeten zijn. Ook wordt 
aan de oorspronkelijke stellingname toegevoegd dat een eenzijdig door de arts genomen 
beslissing niet wordt gepropageerd. Een besluit tot abstineren dient in samenspraak met 
anderen te gebeuren, gebaseerd op het fundament van (gepubliceerde) empirische 
bevindingen. 
 
De hanteerbaarheid van een dergelijke kwantitatieve benadering wordt begrensd door de 
ervaringsdeskundigheid van artsen en hun kennis van de wetenschappelijke literatuur. Tevens 
is het zo dat kwantitatief empirisch onderzoek in onvoldoende mate heeft plaatsgevonden om 
bij elke aandoening of een combinatie van aandoeningen en bij elke behandeling de kans van 
overleven weer te geven. Deze beperkingen zijn niet gering. Het empirisch bepalen van de 
kans op overleven van een patiënt door gebruik te maken van een scoringssysteem is mogelijk 
een antwoord op deze problemen. 
 
 
                                                      
158 Schneiderman 1990: 951 
159 De auteurs motiveren hun keuze voor 1:100 om aan de veilige kant te zitten in vergelijking tot de p-waarde in 
de statistiek van p=0.05. 
160 Schneiderman e.a. 1996: 125 



 - 46 -  

  
 

3.4.3  Empirisch bepalen van ‘medisch zinloos’ (scoringssystemen) 
 
Wat is de overlevingskans van een patiënt rekening houdende met de ernst van zijn ziekte? 
Dat is een belangrijke vraag bij het bepalen of een behandeling ‘medisch zinloos’ is. Uit een 
Zwitsers onderzoek bij ruim 500 intensive care patiënten blijkt dat verpleegkundigen en 
artsen de kans van ernstig zieke intensive care patiënten om te overleven niet juist en ook 
verschillend inschatten.161 Een geloofwaardige objectieve prognose over de sterftekans van 
een ernstig zieke intensive care patiënt zou ondersteunend of zelfs richtinggevend kunnen zijn 
voor familieleden en behandelaars bij het nemen van behandelbeslissingen. Familieleden 
vragen vaak naar de overlevingskans van hun naaste. Artsen geven naar beste eer en geweten 
daar een antwoord op. Rekening houdend met de klinische toestand van de patiënt wordt een 
verwachting uitgesproken op basis van een ingeschatte prognose. De geldigheid van deze 
prognose wordt per definitie begrensd door de kennis en kunde van de behandelaar gebaseerd 
op zijn opleiding en praktijkervaring. Het toetsen van de verwachting bij andere intensive care 
artsen verbreedt het draagvlak op basis waarvan een mening wordt gevormd. Maar ook dan 
blijft het een tamelijk smalle basis om geldende uitspraken te doen over de sterftekans van de 
patiënt. Een valide en betrouwbaar meetsysteem dat een schatting geeft van de kans op 
overleven van de patiënt, zou een goed hulpmiddel kunnen zijn bij het bepalen of een 
behandeling ‘medisch zinloos’ is.  
In de afgelopen twee decennia zijn er meetsystemen ontwikkeld om de ernst van de ziekte te 
bepalen bij intensive care patiënten en de stervenskans in te schatten. Deze scoringssystemen 
zijn als volgt in te delen:162 

• Algemene scoringssystemen,  
• Ziekte/aandoeningen gerichte scores (bijvoorbeeld bij verbrandingen), 
• Patiëntengroepen gerichte scores (bijvoorbeeld kinderen, chirurgische intensive care 

patiënten of interne intensive care patiënten). 
 
Vanwege de brede toepasbaarheid worden algemene scoringssystemen het meest gebruikt op 
Intensive Cares. Daarom worden enkele hierna beknopt toegelicht, waarna een beschouwend 
deel volgt over de waarde van scoringssystemen en hoe deze te gebruiken op individueel 
niveau bij het bepalen van de sterftekans.  
 
 
Algemene scoringssystemen 
Deze systemen zijn ontwikkeld om de ernst van de ziekte te meten bij intensive care 
patiënten. De ernst van de ziekte wordt daarbij vertaald als: de geschatte kans van 
(ziekenhuis) mortaliteit op groepsniveau van intensive care patiënten. Algemeen te gebruiken 
scoringssystemen zijn o.a: APACHE, SAPS en MPM. Daarnaast zijn er ook orgaanspecifieke 
scoringssystemen die breed toepasbaar zijn en hoewel ze niet een geschatte mortaliteit 
weergeven, ondersteunend kunnen zijn voor de klinische besluitvorming. Ter illustratie wordt 
beknopt op enkele scoringssystemen ingegaan. 
 
APACHE  
De eerste versie van dit in 1981 gepubliceerde Acute Physiology And Chronich Health 
Evaluation (APACHE) model werd in 1985 aangepast (APACHE II) en voor het laatst in 
1991 geactualiseerd.163 Deze nieuwste versie, de APACHE III, is gevalideerd in een 
prospectieve studie waarbij 17.440 Noord-Amerikaanse interne- en chirurgische intensive 
                                                      
161 Frick e.a. 2003: 456 
162 Unertl 1997: 472 
163 Knaus 1991 
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care patiënten betrokken waren. Met APACHE III is een nauwkeuriger voorspelling dan 
voorheen van de ziekenhuismortaliteit mogelijk.164 Een groot prospectief onderzoek in 
Schotse ziekenhuizen waarbij gedurende twee jaar 10.393 patiënten zijn geïncludeerd, 
bevestigt dat APACHE III een beter discriminerend vermogen heeft dan APACHE II. Maar 
tegelijkertijd blijkt, dat de voorspelde mortaliteit165 op basis van APACHE III een 
onderschatting is van de geconstateerde mortaliteit.166 
 
 
SAPS I/SAPS II (Simplified Acute Physiology Score) 
Het voornaamste doel van dit in 1984 ontwikkelde scoringssysteem was om de 
oorspronkelijke uitvoering van het APACHE scoringssysteem in een sterk vereenvoudigde 
vorm te presenteren. In 1993 komt een verder ontwikkelde modificatie als SAPS II 
beschikbaar.167 
 
Uit het eerder genoemde vergelijkend onderzoek in Schotland naar de werking van vijf 
verschillende scoringssystemen komt de SAPS II als beste naar voren, maar ook bij de SAPS 
II werd er een significant verschil waargenomen tussen voorspelde mortaliteit en feitelijke 
mortaliteit.168  
 
MPM (Mortality Prediction Model) 
Dit scoringssysteem is gebaseerd op elf niet-invasieve en dus eenvoudig te verkrijgen 
variabelen en werd in 1985 door Lemeshow gepresenteerd.169 Het eerste MPM scoresysteem 
diende direct bij de opname van de patiënt op de Intensive Care gebruikt te worden. Later is 
het systeem zodanig aangepast dat het ook na 24 uur kan worden gebruikt.170  
 
 
 
Orgaanspecifieke scoringssystemen 
Bij veel therapieën is het lastig om het effect op de sterfte te duiden en toch is de mortaliteit 
van een patiëntengroep vaak de ‘outcome’ variabele van klinische studies. Kijkt men echter 
naar orgaansystemen, dan is het gunstige effect van een therapie op de werking van een 
orgaan vaak beter aan te tonen. Een score die specifiek één orgaan betreft, kan op die grond 
nuttig zijn bij de beslissing een bepaalde therapie al dan niet in te zetten. Er bestaan meerdere 
scoringssystemen gericht op het disfunctioneren van organen zoals: LOD- System (Logistic 
Organ Dysfunction System),171 GCS (Glascow Coma Score)172 en de SOFA Score 
(Sequential Organ Failure Assessment). 173  
 
 
 

                                                      
164 Barie e.a. 1995: 82 
165 Livingston 2000: 1826 
166 Ook bij APACHE II komt een verschil voor zoals uit een onderzoek op een Griekse Intensive Care blijkt. 
Daar was de voorspelde mortaliteit significant lager (p<0.04) dan de gevonden mortaliteit. Katsaragakis 2000: 
426. 
167 Le Gall e.a. 1993 
168 Livingston 2000: 1820 
169 Lemeshow e.a. 1985  
170 Lemeshow e.a. 1988: 470, Lemeshow e.a. 1993 
171 Le Gall e.a. 1996 
172 Teasdale 1974 
173 Vincent e.a.1998  
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De waarde van scoringssystemen 
Scoringssystemen doen geen absolute voorspellingen maar geven slechts de 
waarschijnlijkheid weer op van een bepaalde uitkomst. Deze kans richt zich op het wel of niet 
overlijden van de patiënten op groepsniveau, dan wel disfunctioneren van organen. Voor een 
prognose op individueel niveau moet men de kans op overlijden op groepsniveau omzetten in 
een voorspelling op individueel niveau. Helaas hebben de scoringssystemen een gebrekkige 
voorspellende kracht of iemand zal sterven.174 Toch lijkt het gebruik op Intensive Cares van 
een scoringssysteem, gericht op de ernst van de ziekte en de kans op overlijden op 
groepsniveau, zinnig. Het inschatten van de kans op overlijden van een individuele patiënt 
wordt bepaald door persoonlijke deskundigheid en ervaring van behandelaar(s), maar de 
voorspellende waarde van de schatting neemt toe door gebruik te maken van een 
scoringssysteem.175 Hoewel de scoringssystemen dus niet geschikt zijn om op individueel 
niveau een inschatting te geven van de kans op overlijden, is het niet zo dat scoringssystemen 
niet waardevol kunnen zijn. Immers op groepsniveau geven zij wel een indicatie van de kans 
op overlijden. Kennis van het feit dat een patiënt deel uit maakt van een groep patiënten met 
bijvoorbeeld 5% mortaliteit op groepsniveau of van een groep met 80% mortaliteit, is wel 
degelijk relevante informatie bij het bepalen of een behandeling ‘medisch zinloos’ is of niet.  
 
De voorspellende waarde van een scoringssysteem op groepsniveau is niet altijd en overal 
geldig. Immers, bij de genoemde voorbeelden van Intensive Cares in Schotland en 
Griekenland (zie hierboven over de APACHE score) weken de voorspelde en daadwerkelijke 
mortaliteit significant af. Lokale kwaliteitsaspecten kunnen daarbij van invloed zijn. Zo blijkt 
het ontslaan van patiënten van de Intensive Care gedurende de nachtdienst met een hogere 
ziekenhuis mortaliteit samen te hangen.176 Eveneens kunnen verbeterde 
behandelmogelijkheden van invloed zijn op een andere mortaliteit van patiëntengroepen.177 
Een andere variabele die van invloed is op de geldigheid van de scores is de proceskwaliteit 
van de verschillende Intensive Cares. De kwaliteit van de intensive care behandeling, de 
toegepaste medische technieken, de inrichting van de Intensive Care, het aantal medewerkers 
per intensive care bed en de kwaliteit van de verpleegkundige en medische staf kunnen per 
Intensive Care variëren. Dit kan zich vertalen in een geringere of hogere mortaliteit. Knaus 
e.a. vergeleken op basis van APACHE III de te verwachten mortaliteit en de feitelijke 
mortaliteit van 42 Intensive Cares. De mortaliteitscijfers varieerden van 6.4 % tot 40%. Deze 
verschillen vonden hoofdzakelijk hun oorsprong in verschillen in de ernst van de ziekte, zoals 
door APACHE III gescoord. Maar niet alleen de ernst van de ziekte bleek een verklarende 
factor te zijn voor de verschillen in mortaliteit. De slechtste Intensive Cares hadden een veel 
hogere mortaliteit dan op basis van de scores zou mogen worden verwacht.178 Andere 
factoren dan de ernst van de ziekte zijn ook  

                                                      
174 Lewandowski 2003: 967; Ridley 2002: 762. Aan de gebrekkige voorspellende kracht van de scorings-
systemen op individueel niveau liggen statistische beperkingen ten grondslag. Er wordt vaak gebruik gemaakt 
van multiple logistische regressie als statistische bewerking bij het voorspellen van de ‘outcome’. Maar bij het 
gebruiken van deze statistische techniek dient de ‘outcome’ variabele continue te zijn en de relatie tussen 
onafhankelijke variabele en afhankelijke variabele (het overlijden van de patiënt) lineair. Geen van beide is het 
geval. Immers, het wel of niet overlijden van een patiënt is een dichotome variabele (ja of nee) en een lineair 
verband is niet aanwezig. 
175 Knaus e.a. 1995: 191 
176 Goldfrad 2000: 1140 
177 Milberg e.a.1995: 306 
178 Knaus e.a. 1993: 753 



 - 49 -  

  
 

van invloed op de mortaliteit op groepsniveau. 179 Kortom, de gevonden sterftekans op 
groepsniveau zoals door een scoringssysteem vastgesteld is geen absoluut, overal geldend, 
gegeven. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat het prognosticeren van de kans op overlijden van de 
individuele patiënt op basis van een scoringssysteem met grote onzekerheden is omgeven. Het 
is daarom ongewenst om alleen op basis van de uitkomst van een scoringssysteem de 
geschatte kans op overlijden te bepalen en zo te bepalen of er sprake is van een medisch 
zinloze behandeling.180 
 
 
 
3.4.4  Autonomie van de patiënt versus autonomie van de arts 
 
Volgens Helft is er in het debat over ‘medisch zinloos’ ook een fase geweest waarbij het 
vooral ging over wie nu eigenlijk bepaalt of een levensverlengende behandeling wel of niet 
onthouden of gestaakt wordt.181 De klinische geneeskunde is geen exacte wetenschap en het is 
duidelijk dat klinische voorspellingen over de kans van een individuele patiënt om te 
overleven nooit perfect zullen zijn.182 Bovendien is daaraan verbonden een oordeel over de 
situatie bij overleven. Artsen dienen er op bedacht te zijn dat waardeoordelen een rol spelen 
bij het bepalen van ‘medisch zinloos’. Een waardeoordeel over de kwaliteit van leven is 
mogelijk impliciet of expliciet mede bepalend of een behandeling wel of niet gecontinueerd 
moet worden. Younger formuleert het als volgt: 183 

“All judgments except for physiologic futility and absolute inability to postpone death, 
also involve value judgments. Physicians may be best suited to frame the choices by 
describing prognosis and quality of life.[…] Beyond that, they run the risk of ‘giving 
opinions disguised as data.” 

 
Het oordeel of fysiologisch gezien een behandeling ‘zinloos’ is, behoort aan de arts. Maar de 
vraag is: Wie bepaalt wat kwalitatief ‘medisch zinloos’ handelen is? Clinici die zich alleen 
beroepen op het fysiologische concept ‘medisch zinloos’ als besluitvormingscriterium en voor 
zichzelf de beslissingsbevoegdheid claimen, maskeren dat het feitelijk ook kan gaan om een 
waardeoordeel, waarop de patiënt en de familie dan geen of nauwelijks invloed hebben. De 
bewering dat een behandeling ‘medisch zinloos’ is, lijkt vaak op een louter wetenschappelijk 
oordeel te berusten, en sluit dan elke discussie daarover uit en impliceert dat de familie de 
beslissing dient te accepteren, zelfs indien het niet kunnen bereiken van kwalitatieve doelen 
bepalend is voor het ‘zinloos zijn’ van een behandeling. Dit buitensluiten van de patiënt of 
diens vertegenwoordiger kan als onethisch worden beschouwd.184  

                                                      
179 Bosman e.a.1998: 953-958. Wisselende onderzoeksresultaten kunnen ook ontstaan door fouten in de 
onderzoeksopzet of onderzoek uitvoering. Bij het verzamelen van de data kan bias optreden door het wisselend 
registreren door een persoon of van meerdere personen (intra- en interwaarnemers betrouwbaarheid; zie ook 
Polderman 2001), hetgeen van invloed is op de uiteindelijke voorspellende waarde. Maar ook de wijze waarop 
data verzameld worden, kan van invloed zijn. Er zijn opvallende verschillen geconstateerd wat betreft de kans op 
sterven bij het vergelijken van handmatig invoeren van data en automatisch verwerven van data.  
180 Hyzy RC 1995: 1483; Unertl 1997: 471; Ridley 2002: 766 
181 Helft e.a. 2000: 296 
182 Meadow 2002: 878 
183 Youngner 1988: 2095 
184 Bailey 2003: 79 
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Daar tegenover staat de mening van degenen die vinden dat de beslissing of een behandeling 
‘medisch zinloos’ is, binnen het domein van de arts ligt. Drie argumenten van voorstanders 
van de autonomie van de arts, boven die van de patiënt, staan in de literatuur centraal: 

• het volledig respecteren van de autonomie van de patiënt reduceert de arts tot een 
verlengstuk van de patiënt of diens familie zonder eigen morele 
verantwoordelijkheden, 

• het aanbieden van keuzes bij ‘medisch zinloos’ handelen geeft patiënten of hun 
familie een vals beeld, alsof er iets te kiezen valt, terwijl dit feitelijk niet het geval is, 

• het hoort tot de professionele integriteit geen zinloze behandelingen te doen en de 
maatschappij kan niet van medische professionals verlangen hun professionele 
geweten opzij te zetten. 

 
De Amerikaanse rechtspraak accepteert niet dat het oordeel dat een behandeling ‘medisch 
zinloos’ is, alleen is voorbehouden aan de behandelend arts.185 Respect voor de autonomie 
van de patiënt via zijn vertegenwoordiger staat hoog in het vaandel van de medische professie 
in de Verenigde Staten en lijkt diep geworteld in de Amerikaanse cultuur. Grote Amerikaanse 
organisaties van medische professionals ondersteunen het gezamenlijk nemen van een 
beslissing aan het einde van het leven. Geen enkele van deze organisaties bepleit dat de 
primaire verantwoordelijkheid of de uiteindelijke beslissing uitsluitend behoort te liggen bij 
de medicus.186 Daarentegen lijkt in Nederland de jurisprudentie uit te gaan van een grotere 
professionele autonomie van de arts, alhoewel deze -zeker wat betreft de besluit-
vormingsprocedure - niet ongeclausuleerd is. 
 
 
 
3.4.5 Procesmatige aanpak voor het voorkomen of oplossen van verschillen van 

mening over ‘medisch zinloos’  
 
Conflicten over abstineren tussen de familie en behandelaars van een intensive care patiënt 
komen zeker voor. Uit een onderzoek van 1995 in de VS onder bijna 900 intensive care artsen 
blijkt dat 34% van de respondenten aangeeft levensverlengende behandelingen te staken of te 
continueren, ondanks een ander verzoek van de familie van de patiënt.187 Uiteenlopende 
meningen over beslissingen aan het einde van het leven kunnen de vorm aannemen van een 
conflict. Uit retrospectief onderzoek op één Intensive Care blijkt dat van patiënten bij wie een 
abstineerbeslissing is genomen, 64% van de families deze beslissing ziet als aanleiding tot een 
conflict tussen hen en de medici, een grote meerderheid van deze conflicten heeft betrekking 
op communicatie tussen hen en de medische staf.188 Een andere studie toont aan, dat bij 48% 
van de opgenomen patiënten er sprake is van een conflict tussen de staf en de familie en 
daarvan gaat 63% over het wel of niet abstineren.189 Op een Franse Intensive Care blijkt de 
communicatie tussen artsen en familie bij de helft van de opgenomen patiënten niet effectief 
te zijn.190 Communicatie aan het einde van het leven is niet alleen tussen de staf van de 
Intensive Care en de familie van de patiënt problematisch. Een onderzoek in Italië, Engeland 

                                                      
185 Helft e.a. 2000: 4  
186 Zie de richtlijnen van de ACCP/SCCM 1990; American Thoracic Society 1991; American College of 
Physicians 1998; American Medical Association 1999 en de Society of Critical Care Medicine van 1997 en 
2001. 
187 Asch e.a. 1995: 288 
188 Abbott e.a. 2001: 197 
189 Breen e.a. 2001: 286 
190 Azoulay e.a. 2004: 3044 
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en Ierland naar de communicatie aan het einde van het leven bij ruim 1300 kankerpatiënten 
geeft als resultaat, dat leden van het behandelteam bij 40% van de patiënten 
communicatieproblemen waarnemen tussen patiënten en familieleden.191 De minste 
problemen zijn door de hulpverleners waargenomen tussen henzelf en de patiënt: in 80% van 
de casussen werd door hen geen enkel probleem ervaren in de communicatie met de patiënt 
(helaas is niet gemeten of patiënten dezelfde beleving hadden). Effectieve communicatie lijkt 
problematisch te zijn, maar niet onmogelijk zoals blijkt uit een onderzoek op zes Canadese 
Intensive Cares. Dit onderzoek werd gedaan bij ruim 400 familieleden van patiënten die 
langer dan 48 uur werden beademd, en het blijkt dat ruim 80% van de respondenten tevreden 
was met de wijze van besluitvorming over ‘medisch zinloos’, omdat het een gezamenlijke 
besluitvorming betrof.192 
 
Uit een Frans landelijk onderzoek onder 3156 verpleegkundigen en 521 artsen werkzaam op 
Intensive Cares blijkt, dat meer dan 90% van de respondenten van mening is dat het nemen 
van een abstineerbeslissing een gezamenlijke beslissing dient te zijn.193 Maar slechts 50% van 
de artsen en 27% van de verpleegkundige staf vindt dat het ook daadwerkelijk zo gebeurt.194 
Van de verpleegkundigen is dan ook slechts 33% tevreden met de huidige procesmatige 
aanpak tegen 73% van de artsen. Niet onderzocht is in welke mate men van mening is, dat 
familieleden betrokken dienen te worden bij de besluitvorming. Wel is het zo, dat gemiddeld 
65% van alle respondenten vindt dat de familie volledig geïnformeerd dient te worden, maar 
dit blijkt volgens de verpleegkundigen in slechts 42% van de gevallen daadwerkelijk het geval 
te zijn en volgens de artsen in 66%. De conclusie van de onderzoekers is, dat het wenselijk is 
richtlijnen en wetgeving te maken gericht op het besluitvormingsproces bij abstineren, om 
conflicten te voorkomen. 195 
 
Om aan zowel de autonomie van de artsen als die van de patiënt tegemoet te komen, is een 
inzichtelijk gezamenlijk besluitvormingsproces van belang. Gezamenlijke besluitvorming 
volgens de procesmatige aanpak kan de plaats innemen van een louter professionele invulling 
van het begrip ‘medisch zinloos’. Hierbij kan recht gedaan worden aan professionele 
standaarden inclusief het gebruik van scoringssystemen, aan de rechten van de patiënt of 
diens vertegenwoordiger/familie en aan maatschappelijke normen. Een voorbeeld van een 
procesmatige aanpak is het voorstel van de ethische commissie van de American Medical 
Association over hoe procesmatig een besluit over het onthouden of beëindigen van een 
levensverlengende behandeling zou moeten worden genomen. In figuur 1 is hierna dit proces 
schematisch weergegeven. 196 
 
Het proces bestaat maximaal uit totaal 7 fases waarvan vier er gericht zijn op het zorgvuldig 
wikken en wegen van het ‘medisch zinloos’ zijn van een behandeling, twee fases zijn gericht 
op alternatieven bij eventuele niet oplosbare verschillen van mening en de laatste stap richt 
zich op wat uiteindelijk te doen als er geen oplossingen zijn gevonden. De eerste poging tot 
gesprek over abstineren dient zich te richten op het aftasten of er consensus is tussen arts, 

                                                      
191 Higginson e.a. 2002: 3678 
192 Heyland e.a. 2003: 392-397 
193 Ferrand e.a. 2003: 1310 
194 Uit een retrospectief onderzoek op drie Engelse Intensive Cares van universiteitsklinieken blijkt dat bij maar 
16% van de abstineer-besluiten verpleegkundigen betrokken zijn geweest bij de gesprekken daarover. Keenan 
e.a. 1997: 1328 
195 Ferrand e.a. 2003: 1313-1314 
196 American Medical Association 1999: 939. Zie voor vergelijkbaar gebruik van deze beslisboom in Nederland 
door van Werf in 2005.Omdat dit artikel gepubliceerd werd na de afronding van het manuscript van dit boek en 
mij niet noopt tot andere inzichten dan in dit boek verwoordt, wordt het verder niet besproken.  
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patiënt, en/of vertegenwoordiger/familie, rekening houdend met het instellingsbeleid over de 
grenzen van de behandeling en zorg. Hierdoor moet helder worden wat ’medisch zinloos’ 
voor betrokkenen inhoudt. Meningsverschillen komen dan mogelijk naar voren en daar kan 
dan al op worden geanticipeerd. 
 
Figuur 1 Fair Process for Considering Futility (American Medical  Association) 

 
 
      
 
  Irresolvable Disagreement     Agreement 
 
 
        

Irresolvable Disagreement  Agreement 
            

                 Pursue Agreed-On Care 
      

 
Irresolvable Disagreement  Agreement 

 
     
                 Pursue Agreed-On Care 
 

Irresolvable Disagreement   Agreement 
 
  
          Pursue Agreed-On Care 
 

    Impossible        Possible 
 
                  

Pursue Agreed-On Care 
 
   Impossible    Possible 
 
 
 
               Pursue Agreed-On Care 
 
 

 

 
De tweede stap richt zich op het gezamenlijk nemen van een beslissing door de arts en de 
patiënt of diens vertegenwoordiger. Uitgangspunt bij dit gesprek is ‘informed consent’. 
 
De volgende stap is het inroepen van een consulent om te zoeken naar een voor alle partijen 
bevredigende oplossing. De rol van de consulent heeft niet tot doel eenzijdig te komen tot een 
beslissing maar om het overleg tussen betrokkenen tot een goed einde te brengen. Leidt dit 
alles niet tot een positief resultaat dan kan als vierde stap een aan het instituut verbonden 
commissie, zoals een ethische commissie, worden geraadpleegd. Alle partijen moeten 
uitdrukkelijk de gelegenheid krijgen om aan het woord te komen. Leidt ook dit niet tot effect 
dat er overeenstemming komt, dan zijn er twee mogelijkheden. Het advies van de ethische 
commissie kan samenvallen met de stellingname van de arts of met de stellingname van de 
vertegenwoordiger van de patiënt. 
 
Indien de visie van de ethisch commissie samenvalt met de positie van de arts, dan kan als 
vijfde stap geprobeerd worden om de patiënt over te plaatsen naar een ander ziekenhuis. Is de 
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ethische commissie het eens met de stellingname van de vertegenwoordiger van de patiënt, 
dan kan gezocht worden naar een andere behandelaar binnen het ziekenhuis. 
Wanneer er uiteindelijk geen andere arts of ziekenhuis die wel tot voortzetting van de 
behandeling bereid is, gevonden kan worden dan dient de behandeling te worden gestaakt. 197  
 
Een ander voorbeeld van een procesmatige aanpak komt van de International Consensus 
Conference in Critical Care van 2003, waar gezocht is naar overeenkomsten en verschillen 
tussen de Noord-Amerikaanse en Europese landen. Men komt tot de volgende uitgangspunten 
voor ‘shared decision making’:198 

• Er is geen algemeen geaccepteerde standaard wat betreft ‘medisch zinloos’. 
• Het behandelteam (artsen, verpleging en anderen) en de vertegenwoordiger van de 

patiënt dienen gezamenlijk in een dynamisch proces te komen tot een beslissing m.b.t. 
abstineren, waarbij de wensen en waarden van de patiënt het proces moeten leiden, 
ook al is dat soms moeilijk omdat de patiënt zelf niet aanspreekbaar is. Tegelijkertijd 
dienen de vertegenwoordiger en familie van de patiënt daarbij ondersteund te worden. 

• Het besluitvormingsproces dient vroeg na opname op een Intensive Care te beginnen 
door de familie te informeren en een aanvang te maken om gezamenlijk het 
besluitvormingsproces in te gaan. 

• Gesprekken met de familie dienen multidisciplinair te zijn, waarbij alle disciplines van 
het behandelteam vertegenwoordigd zijn en alle familieleden aanwezig kunnen zijn. 
Ook als een familielid is aangewezen als de vertegenwoordiger van de patiënt dienen 
alle familieleden aanwezig te zijn. 

• Verslaglegging van de gesprekken is uiterst belangrijk. 
• Het medisch hoofd van het behandelteam bepaalt uiteindelijk het plan van aanpak. 
• Bij onenigheid tussen het behandelteam en de familie/vertegenwoordiger van de 

patiënt is het wenselijk om de behandeling voor een begrensde tijd voort te zetten. Bij 
voortbestaan van het conflict is het wenselijk een ethische commissie in te schakelen. 
Uiteindelijk is het zoeken van een andere arts of ander ziekenhuis een optie. 

• Laatste redmiddel om te komen tot een besluit is het juridische traject in te gaan. 
 

Succesfactoren voor dit ‘shared decision’ model zijn volgens de consensusconferentie een 
goede communicatie en de bereidheid van het behandelteam om tijd vrij te maken voor de 
nodige gesprekken. Het ‘shared decision’ proces heeft voordelen boven 
besluitvormingsmodellen waarbij of de vertegenwoordiger/familie bepalend zijn of de arts c.q 
het behandelteam. Bij dit besluitvormingsmodel ontstaat er een beter inzicht in de dynamiek 
van het besluitvormingsproces en de visie van de vertegenwoordiger en/of familieleden en 
komt een potentieel conflict sneller naar voren en kan er adequater op worden geanticipeerd. 
Tegelijkertijd kan het behandelteam emotionele ondersteuning geven en de familie helpen om 
de medisch problematiek beter te begrijpen. Gezamenlijk een beslissing nemen, voorkomt dat 
de familie de besluitvorming als een door hen te dragen last kan ervaren. Daarbij kan door de 
familie de beslissing ook niet worden ervaren als een paternalistische beslissing van de 
behandelend arts. Door het besluitvormingsproces gezamenlijk in te gaan en te voltooien, 
wordt voorkomen dat individugebonden voorkeuren de overhand krijgen. 
 
Wettelijke regulering van het besluitvormingsproces over abstineren is voor zover bekend 
alleen in Texas gerealiseerd. Daar is wettelijk geregeld hoe om te gaan met een conflict tussen 
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198 Challenges in end-of life care in the ICU 2003: 997 



 - 54 -  

  
 

behandelaars en de vertegenwoordiger/familie van de patiënt. De in 1999 aangenomen wet 
bestaat uit de volgende onderdelen:199 

1. De familie moet schriftelijke informatie ontvangen over de zienswijze van het 
ziekenhuis gericht op het proces van ethische consultatie. 

2. De familie, nadat hen is gevraagd om deel te nemen aan het consultatieproces, heeft 
48 uur de tijd voordat dit daadwerkelijk begint. 

3. Bij een verschil van mening tussen artsen en de vertegenwoordiger/familieleden van 
de patiënt wordt de ethische commissie ingeschakeld. De ethische commissie maakt 
voor de familie een gedetailleerd schriftelijk rapport van hun bevindingen. 

4. Indien de inschakeling van de ethische commissie geen oplossing biedt, dan moet het 
ziekenhuis, in samenspraak met de familie, proberen een oplossing door een andere 
arts of een ander ziekenhuis te vinden om de behandeling te verlenen die de familie 
wil. 

5. Indien binnen 10 dagen (gemeten vanaf het moment dat de familie een geschreven 
samenvatting van de ethische commissie heeft ontvangen) een dergelijke oplossing 
niet gevonden is, dan mag het ziekenhuis (in casu de arts) eenzijdig een behandeling 
staken die als medisch zinloos is beoordeeld. 

6. De patiënt of vertegenwoordiger mag een verlenging van deze 10 dagen vragen bij de 
rechter. De verlenging zal alleen worden gegeven, indien redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat een verlenging van 10 dagen het mogelijk maakt de patiënt over te 
plaatsen naar een ander ziekenhuis of een andere arts. 

7. Indien een verlenging niet wordt verkregen dan mag eenzijdig de door arts/ziekenhuis 
‘medisch zinloos’ geachte behandeling worden gestaakt. Het abstineren is in dit geval 
zonder civielrechtelijke of strafrechtelijke gevolgen.  

 
Bovenstaand conflicthanteringmodel kan worden gebruikt  indien de arts wil abstineren en de 
familie niet, maar ook als de situatie andersom is. De medisch-ethische commissie heeft een 
belangrijke bemiddelende taak om conflicten te helpen oplossen en kan daar ook succesvol bij 
zijn. Uit een onderzoek naar de invloed van medisch-ethische commissies, ook daar waar de 
positie daarvan niet wettelijk is geregeld, blijkt dat 87% van de artsen, verpleegkundigen en 
patiëntvertegenwoordigers vindt dat een ethische commissie nuttig is bij het oplossen van 
conflicten. Het kan leiden tot het sneller met elkaar eens zijn over een te nemen beslissing en 
een significante daling van het aantal ziekenhuisdagen, intensive care dagen en 
levensverlengende handelingen tot gevolg hebben bij een gelijkblijvende mortaliteit.200 
 
Het gevolg van de wet in Texas lijkt in de praktijk te zijn, dat het concept ‘medisch zinloos’ 
aan twee kanten wordt afgeschermd tegen subjectieve oordelen. De wet stelt grenzen aan de 
familie die een ‘medisch zinloos’ doorbehandelen eist bij een patiënt, maar anderzijds worden 
de medische professionals gedwongen zorgvuldig en inzichtelijk na te denken of in een 
bepaalde situatie het oordeel ‘medisch zinloos’ op zijn plaats is. Als een arts in een andere 
instelling wel bereid is de behandeling te geven, dan verbiedt de wet om te abstineren op basis 
van het concept ‘medisch zinloos’. Is er geen andere arts bereid om de behandeling wel te 
continueren, dan begrenst deze wet het continueren van een ‘zinloos’ geachte behandeling tot 
maximaal 12 dagen. Inhoudelijk speelt de familie vooral een rol in relatie tot het oordeel over 
de te verwachten ‘kwaliteit van leven’ 
 
Onderzoek bevestigt dat de familie redelijk zicht heeft op de kwaliteit van leven van de 
patiënt. In een Nederlands ziekenhuis is, de dag voor een grote operatie met aansluitend een 
                                                      
199 Fine e.a. 2003: 744 
200 Schneiderman e.a. 2003: 1170 
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opname op de Intensive Care, gekeken naar de door de patiënt en zijn naasten ervaren 
kwaliteit van leven. Daarbij is gebruik gemaakt van een gevalideerde vragenlijst. Er werd een 
significante correlatie gevonden tussen de scores van de patiënten en die van de naasten.201 
Eerder onderzoek over de kwaliteit van leven na ontslag van de Intensive Care leidt bij de 
onderzoekers tot de conclusie dat vertegenwoordigers in staat zijn een goed vervangend 
oordeel te geven over de kwaliteit van leven na ontslag van de Intensive Care.202 In 
tegenstelling tot de familie lijken intensive care artsen en verpleegkundigen de kwaliteit van 
leven van patiënten lager in te schatten dan patiënten zelf. Uit een Zwitsers onderzoek blijkt 
dat van de patiënten bij wie artsen op de Intensive Care ‘medisch zinloos’ hadden overwogen 
mede in verband met de kwaliteit van leven, na 6 maanden slechts 9% van de patiënten zei 
daadwerkelijk een slechte kwaliteit van leven te ervaren.203 
 
 
 
3.4.6 Samenvatting 
 
In veel situaties is ‘medisch zinloos’ een bruikbare omschrijving van wat een arts voelt over 
de zorg die aan een patiënt wordt gegeven.204 Het operationaliseren van het begrip ‘medisch 
zinloos’ op Intensive Cares is echter buitengewoon lastig. In de Verenigde Staten heeft in de 
medisch wetenschappelijke bladen de discussie hierover uitgebreid plaatsgevonden. Er zijn 
daar verschillende ontwikkelingen geweest rondom ‘medisch zinloos’. Schneiderman kwam 
met een kwantitatieve definiëring: indien bij 1 op de 100 gevallen een therapie niet heeft 
gewerkt dan is er sprake van een ‘medisch zinloze’ behandeling. In het verlengde van zo’n 
benadering ligt het gebruik van scoringssystemen om de kans op overleven te voorspellen. 
Helaas blijken de scoringssystemen niet overal betrouwbaar toe te passen en kunnen de op 
groepsniveau gevonden resultaten niet naar het individu vertaald worden. Bovendien houdt 
een dergelijke benadering geen rekening met kwalitatieve aspecten van de beslissing zoals: 
verlenging van het leven binnen het ziekenhuis, en de kwaliteit van het leven voor en na het 
verlaten van het ziekenhuis.  
 
Het begrip ‘medisch zinloos’ verhult bovendien een ‘strijd’ over wie nu eigenlijk de 
beslissende stem heeft bij het abstineren: de arts of de patiënt c.q. diens 
vertegenwoordiger/familie? Deze verhullende rol speelt vooral bij abstineerbeslissingen die 
niet (alleen) berusten op het medisch-wetenschappelijke inzicht dat fysiologisch herstel van 
de patiënt kansloos is. Inhoudelijk is het debat over wanneer er sprake is van ‘medisch 
zinloos’ en wie dat bepaalt tot nu toe onoplosbaar gebleken. Een pragmatische, procesmatige 
benadering is gevonden in het ‘shared decision’ model. Dat biedt een mogelijkheid ter 
voorkoming van vruchteloze discussies over wie er nu eigenlijk beslist over abstineren en 
over wanneer er sprake van is van ‘medisch zinloos’. 
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202 Rogers e.a. 1997: 1140 
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3.5  De uitvoering van abstineren op Intensive Cares 
 
 
3.5.1  Inleiding 
 
Abstineren is ‘normaal medisch handelen’ en bij de uitvoering gelden de eisen die de Wet op 
de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg205 (BIG-wet) stelt. De wetgever heeft 
bepaald dat ‘voorbehouden handelingen’, niet door iedereen verricht mogen worden. Onder 
de ‘voorbehouden handelingen’ vallen onder andere heelkundige handelingen, catheterisaties, 
injecties en puncties.206 Een arts die bekwaam en deskundig is, heeft een ‘zelfstandige 
bevoegdheid’ om deze handelingen te verrichten. Een beroepsbeoefenaar die niet zelfstandig 
bevoegd is, mag (behalve in een noodsituatie) nooit op eigen initiatief een voorbehouden 
handeling uitvoeren. Verpleegkundigen hebben geen ‘zelfstandige bevoegdheid’ maar een 
‘functionele bevoegdheid’207 en mogen alleen in opdracht van een ‘zelfstandige bevoegde’ 
een voorbehouden handeling verrichten. 
 
Het uitvoeren van een besluit tot abstineren kan gebeuren door een levensverlengende 
behandeling aan een patiënt te onthouden of te staken. Juridisch gezien wordt er in Nederland 
geen onderscheid gemaakt tussen deze twee vormen van abstineren.208 Uit een analyse van 
richtlijnen (richtlijnen van grote artsenorganisaties in Noord-Amerika) blijkt dat in deze 
richtlijnen geen onderscheid wordt gemaakt tussen het beëindigen van een levensverlengende 
behandeling of het onthouden van een levensverlengende behandeling.209 Toch ervaren de 
medewerkers van Intensive Cares dat anders. Een onderzoek onder enkele honderden artsen 
op Intensive Cares in de VS laat zien dat 26% meent, dat er een moreel verschil is tussen het 
onthouden of beëindigen van de beademing.210 Uit een enquête onder artsen en 
verpleegkundigen in Zweden blijkt dat 50% van de respondenten hetzelfde vindt.211 Een 
mogelijke verklaring van de onderzoekers is dat de prognose bij het onthouden van een 
levensverlengende behandeling meestal onzekerder is dan bij het beëindigen van een 
dergelijke behandeling. Een ander argument dat meespeelt is dat het effect van het beëindigen 
van een levensverlengende behandeling directer waarneembaar is en daardoor emotioneel 
moeilijker te accepteren.  
 
De verschillende vormen van abstineren komen voor in verschillende frequenties. Uit een 
groot Europees onderzoek naar abstineren op Intensive Cares blijkt, dat bij 71% van de 
gestorven patiënten een abstineerbeslissing is genomen, waarvan bij 38% een behandeling 
werd beëindigd en bij 33% een behandeling onthouden. Patiënten, bij wie de 
levensverlengende behandeling wordt gestaakt, sterven eerder dan patiënten waarbij een 
dergelijke behandeling wordt onthouden.212 Een landelijk Spaans onderzoek naar abstineren 
geeft als resultaat dat bij 65,5% een levensverlengende behandeling wordt gestaakt en bij 
34.5% wordt onthouden.213  
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206 ‘Onder Voorbehoud’ 1996: 14 
207 Cuperus 2002: 46  
208 Zie paragraaf 3.3.6 over abstineren 
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212 Sprung e.a. 2003: 795 
213 Esteban e.a. 2001: 1747 
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3.5.2  Pijnbestrijding en sederen 
 
Op het moment dat een beslissing tot abstineren is genomen, is de zorg en behandeling van de 
intensive care patiënt niet meer gericht op herstel. In het curatieve model is het criterium om 
iets wel of niet te doen afhankelijk van de bijdrage die dit levert aan het herstel van de patiënt. 
In het palliatieve model is het criterium om te interveniëren de mate waarin de interventie 
bijdraagt aan het bestrijden van het lijden en/of de interventie een bijdrage levert aan de 
emotionele, psychologische en spirituele behoeften.214  
 
Het tijdig omschakelen van een curatief model naar een palliatief model is bepalend voor het 
succesvol kunnen verlenen van palliatieve zorg. Alleen de interventies die helpen om het 
palliatieve doel te bereiken, dienen voortgezet te worden. Sommige routineprocedures op 
Intensive Cares zoals: het meten van vitale parameters, routine laboratorium bepalingen, 
röntgenfoto’s van de thorax en het routinematig uit de bronchus verwijderen van sputum 
dienen achterwege te blijven. Ze leveren geen positieve bijdrage aan het comfort van de 
patiënt.215 Het tijdig bijstellen van de routinehandelingen afgestemd op een samenhangend 
palliatief beleid kan leiden tot een reductie van 50% van de interventies.216 Maar de 
belangrijkste maatregel om het comfort van de patiënt te bevorderen is het bestrijden van pijn. 
De mogelijkheden hiertoe lijken op Intensive Cares optimaal. Immers, op Intensive Cares is 
de doorlopende aanwezigheid van hulpverleners gerealiseerd en kunnen analgetica 
laagdrempelig worden toegediend door gebruik te maken van de intraveneuze mogelijkheden. 
Uit een multi-center onderzoek in 2004 naar het comfort van stervende patiënten op Canadese 
Intensive Cares blijkt, dat ruim 37% van de familieleden vindt dat hun stervende familielid 
‘volledig comfortabel’ was, iets meer dan 24% van mening is dat de patiënt ‘erg comfortabel’ 
was en bijna 30% van mening is dat hun naaste ‘meestal comfortabel’ was tijdens het 
stervensproces.217  
 
De doctrine van het dubbeleffect bij de toediening van analgetica is eerder in paragraaf 3.3.4 
beschreven. Kern ervan is, dat een hoge dosering van een pijnbestrijdend middel als 
neveneffect kan hebben dat een patiënt eerder komt te overlijden. Indien de primaire intentie 
van de arts het verlichten van het lijden is, wordt in vele rechtssystemen, waaronder het 
Nederlandse, het handelen van de arts legitiem geacht. In de aanbevelingen van de 
internationale consensus conferentie over zorg aan het einde van het leven op Intensive Cares 
van 2003 is nog eens bevestigd dat pijnvrij sterven het doel is, ook als dat leidt tot het 
eventueel eerder sterven van de patiënt.218 Voldoende analgetica moet daarvoor worden 
gegeven en het comfort van de patiënt dient voorop te staan. Het voorgestelde beleid is als 
volgt geformuleerd: “if such analgesia hastens death, this ‘double effect’ should not detract 
from the primary aim to ensure comfort”. ‘Sterven tijdens de slaap’219 wordt van oudsher 

                                                      
214 ‘Challenges end- of- life care in the ICU’ 2003: 781 
215 Troug 2001: 2335 
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218 ‘Challenges in end-of-life care in the ICU’ 2003: 781 
219 Ter verklaring van het ‘sterven tijdens de slaap’ is een aantal fysiologische oorzaken te benoemen. De afname 
van de hartpompfunctie waardoor de bloedcirculatie in de hersenen afneemt en de stervende suffer wordt, is de 
eerste verklaring. Het minder of geheel niet opnemen van vocht leidt tot uitdroging en uiteindelijk tot een 
afname van de circulatie in de hersenen, met een gelijk versuffend effect. Maar ook is ‘starvation euphoria’ een 
fenomeen dat wel gezien wordt, waarschijnlijk verbonden aan opiaten die endogeen door de mens zelf 
geproduceerd worden. Deze endogene opiaten leiden ook tot sufheid en creëren mede het beeld van ‘sterven 
tijdens de slaap’. 
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gezien als een natuurlijke manier om te sterven.220 Sedativa (benzodiazepines, barbituraten of 
propofol)221 nemen angst en onrust bij de patiënt weg en bereiken dat de patiënt ‘slaapt’ 
tijdens het stervensproces.  
 
 
Hoeveelheden analgetica en sedativa bij abstineren 
Opiaten zijn de meest gebruikte medicijnen om de pijn te verminderen bij terminale 
patiënten.222 Van de opiaten is morfine het meest gebruikte opiaat, hoofdzakelijk vanwege de 
lage kostprijs en het analgetische en euforische effect.223 Morfine vermindert de dyspnoe224 
bij patiënten en is daarom geschikt om toe te passen bij benauwdheid. Morfine wordt goed 
geabsorbeerd: bij intraveneuze toediening is het mogelijk om binnen 5 minuten 90% van de 
piekwerking te bereiken. Het is goed te doseren om de optimale werking te verkrijgen bij een 
geplande interventie, zoals het staken van de kunstmatige beademing.225 De optimale dosis 
van morfine wordt bepaald door de dosis te verhogen totdat bij de patiënt de symptomen, die 
wijzen op pijn, verdwijnen. Bij patiënten die eerder geen opiaten hebben gehad, kan met een 
lage dosering worden begonnen. Intensive care patiënten krijgen als regel al opiaten 
toegediend en bij hen is een hogere dosering afgestemd op de individuele situatie nodig. 
 
Voor de meeste opiaten geldt geen maximumdosering en als er al één is dan wordt dit bepaald 
door de neveneffecten, zoals teveel sedatie of een (zelden voorkomende) ademdepressie en 
niet door het aantal milligrammen.226 De Society of Critical Care Medicine geeft in haar 
richtlijnen de gewenste doseringen van verschillende opiaten en sedativa, maar beschrijft 
tegelijkertijd de beperkte toepasbaarheid daarvan:  

“Although starting doses for sedation and analgesia were discussed previously and 
included in the tables, in many cases these doses will be irrelevant, because most 
patients will have already developed some tolerance to their effects at the time of 
withdrawal of life support. These agents should be titrated to effect, and the dose 
should not be limited solely on the basis of ‘recommended’ or ‘suggested’ maximal 
doses. In most cases, patients who do not respond to a given dose will respond if the 
dose is increased – there is no theoretical or practical maximal dose”. 

 
Een consensus onderzoek onder hulpverleners betrokken bij stervende intensive care 
patiënten naar het gebruik van analgetica en sedativa, levert een overeenkomstig beeld op. 
Men concludeert over het gebruik van sedativa en analgetica:227 

“No maximum dose of narcotics or sedatives exists. The goal of palliative care is to 
provide relief of pain and suffering and whatever the amount of drugs that accomplish 
this goal is the amount that is needed for that individual patient. By refusing to define 
a maximum dose of analgesics or sedatives, our goal is to ensure that the Intensivist 
will use the required dose for each patient. If a maximal dose is ever declared, some 
patients will be in pain and will be suffering at the end-of-life because of the 
intensivist’s fear of ligitation if the maximal dose is exceeded.” 
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Uit onderzoek naar het gebruik van pijnstillers en sedativa bij stervende patiënten op Intensive 
Cares blijkt dat morfine bij abstineren het meest frequent wordt gebruikt. Daly228 rapporteert 
op basis van een retrospectief onderzoek dat bij 88% van de stervende patiënten met een 
abstineerbeslissing morfine de enige pijnstilling is. De gebruikelijke aanvangsdosering van 1 
mg/uur werd getitreerd naar maximaal 59 mg/uur en meerdere patiënten kregen meer dan 300 
mg per 24 uur. Een verband tussen de hoeveelheid morfine en de snelheid van sterven werd 
niet gevonden. Het intreden van de dood varieerde bij patiënten die meer dan 30 mg/uur 
morfine kregen van een half uur tot 46 uur. Wilson vergelijkt de doseringen analgetica en 
sedativa in de 24 uur voorafgaande aan en na het staken van de levensverlengende 
behandeling en vindt dat de doseringen analgetica/sedativa vervijfvoudigd worden. Ook hier 
wordt een invloed op de snelheid waarmee de patiënt overlijdt niet gevonden.229 
 
Bij een retrospectief onderzoek op een Canadese Intensive Care werd bij 174 gestorven 
patiënten retrospectief gekeken naar het gebruik van opiaten. Daarbij is de groep patiënten 
(79%) bij wie een besluit tot abstineren is genomen, vergeleken met een groep patiënten 
waarbij geen abstineerbesluit is genomen. Het blijkt dat bij patiënten met een abstineerbesluit 
in bijna 72% van de sterfgevallen morfine is gebruikt. Het gebruik van morfine tijdens de 
laatste 12 uur van het leven gemeten. In vergelijking tot de groep gestorven patiënten waarbij 
geen abstineerbeslissing is genomen, is het gebruik van morfine vijf keer zo groot. En de 
gemiddelde toegediende hoeveelheid morfine na abstineren is iets meer dan 10 keer hoger dan 
daarvoor. Ook zijn er artsgebonden verschillen wat betreft de doseringen (tot meer dan 10 
maal zoveel in vergelijking tot andere artsen).230 Uit een ander onderzoek in drie academische 
ziekenhuizen in Canada blijkt dat bij 86% van de stervende patiënten met een beslissing tot 
abstineren, morfine wordt gebruikt. Op deze Intensive Cares krijgt 44% van de patiënten een 
éénmalige bolus toegediend onder gelijktijdige continue toediening van morfine via een 
infuus. In 36% van de gevallen wordt de analgetica alleen continu via een infuus toegediend 
en 20% van de patiënten krijgt alleen een bolus. De mediaan van de hoeveelheid toegediende 
morfine is 14.4 mg/per uur met een range van 0.7 tot 350 mg/uur.231 
 
Uit de prospectieve Ethicus study naar ‘End-of-life Practices in European Intensive Care 
Units’ uit 2003 blijkt dat naast abstinerend/palliatief handelen, intentioneel levensbekortend 
handelen bij gemiddeld 2% van de gestorven intensive care patiënten voorkomt (spreiding: 
0% - 20% van de gestorven patiënten). Opmerkelijk is daarbij de bevinding, dat de 
hoeveelheden toegediende opiaten en benzodiazepines bij patiënten waarbij het de intentie is 
om het stervensproces te verkorten, overeenkomen met andere studies die onder de noemer 
van palliatie vallen. Sommige artsen geven volgens de auteurs hogere dosis dan noodzakelijk 
voor het bestrijden van de pijn of het lijden, zodat de patiënt waardig kan sterven, maar 
noemen dit palliatie en niet levensverkortend/beëindigend handelen. Dit leidt bij de auteurs tot 
de “speculatie” dat het verschil in behandelingen tussen ‘de dood willen veroorzaken’ en 
‘lijden willen voorkomen’ operationeel niet helder is en ook niet eenvoudig is te 
herkennen.232  
 
Het herkennen van het onderscheid tussen doelmatig en effectief doseren bij palliatie en het 
bovenmatig doseren is niet zonder belang. Want volgens het rapport van de Staatscommissie 
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Euthanasie van 1985 wordt bij bovenmatig doseren de grenzen van het palliatieve handelen 
overschreden. De commissie formuleert het als volgt:  

“[…]het middel moet door het lijden zijn geïndiceerd en op de verlichting daarvan zijn 
afgestemd. Bestaat in het concrete geval geen medische indicatie voor de betreffende 
behandeling, of overschrijdt de geneeskundige opzettelijk de aangewezen dosering of 
had hij een ander middel kunnen gebruiken, dat niet als neveneffect levensbeëindiging 
heeft, dan is het doel niet het verlichten van het lijden, maar de beëindiging van het 
leven. In dat geval valt het handelen van de arts onder de werking van artikel 293 van 
het Wetboek van Strafrecht.”233 

Bij het overschrijden van de grenzen van het palliatieve handelen is met andere woorden geen 
sprake meer van ‘normaal medisch handelen’. Aangezien de fundamenten van het huidige 
recht ten aanzien van medisch handelen rondom het sterven door de Staatscommissie werden 
gelegd en er in de tussenliggende jaren in het Nederlands recht geen relevante ontwikkelingen 
hebben plaatsgevonden, geldt deze conclusie nog.234 
 
 
 
3.5.3  Staken van de beademing  
 
Uit een onderzoek van Christakes onder honderden Amerikaanse intensive care artsen blijkt 
dat staken van de beademing pas wordt toegepast na het stoppen van: het toedienen van 
bloedproducten, hemodialyse, van het intraveneus toedienen van vasopressoren, van 
parenterale voeding en van het toedienen van antibiotica.235De emotionele impact op de 
professional, de relatie tot het veroorzaken van pijn en ongemak bij de patiënt, het 
waarneembaar ‘oorzakelijk’ verband tussen het beëindigen van de beademing en het sterven 
van de patiënt, dit alles maakt het staken van de beademing moeilijker.236 Artsen en 
verpleegkundigen ervaren het beëindigen van de beademing als moeilijker dan het beëindigen 
van andere interventies.237 In deze paragraaf wordt het staken van de beademing juist 
vanwege de grote impact, gebruikt ter illustratie van de wijze waarop het staken van een 
levensverlengende behandeling plaatsvindt.  
 
Een onderzoek in 1994 onder ruim 300 intensive care artsen in de VS geeft als resultaat, dat 
15% van de respondenten bijna nooit een beademing staakt en 37% dat bij minder dan 50% 
van de stervende intensive care patiënten doet.238 Andere studies geven resultaten waaruit 
blijkt dat bij veel stervende patiënten de beademing wel wordt gestaakt. In een Canadese 
studie239 uit 1997 naar ruim 400 patiënten, die stierven na een abstineerbeslissing, is één van 
de bevindingen dat bij 82% van de patiënten de kunstmatige beademing werd gestaakt. De 
zuurstoftoediening werd ook bij 82% van de patiënten gestaakt en bij 59% van de patiënten 
werden de vasopressoren/inotropica gestaakt.240 Het staken van toediening van zuurstof al dan 
niet gecombineerd met het staken van de kunstmatige beademing gebeurde in 37% van de 
gevallen als laatste optie. Een prospectief onderzoek naar het staken van de beademing bij 
abstineren op 15 Intensive Cares uit Canada, Verenigde Staten, Zweden en Australië geeft als 
                                                      
233 Rapport van de Staatscommissie euthanasie, Deel 1 1985: 77 
234 zie ook van Tol 2005: hoofdstuk 3 
235 Christakis e.a. 1993: 643 
236 Daly 1996: 332 
237 Brody e.a. 1997: 652-657.  
238 Faber-Langendoen 1994: 880 
239 Keenan 1997: 1324-1331 
240 Het staken van de vasopressoren/inotropica leidde in 7.5% van de gevallen direct tot het overlijden van de 
patiënt. 
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resultaat dat 47 % van de patiënten nog werd beademend tijdens het sterven en bij 53%241 de 
beademing werd gestaakt.242 Uit een prospectief Spaans onderzoek blijkt dat kunstmatige 
beademing in 56% van de abstineerbeslissingen wordt teruggetrokken en het staken van de 
toediening van vasoactieve medicijnen in bijna 82% van de gevallen.243 Concluderend; op 
Intensive Cares in verschillende landen komt het beëindigen van de kunstmatige beademing 
als vorm van abstineren veel voor.  
 
 
Wel of niet detuberen? 
Bij het staken van de beademing is de eerste keuze waar de arts voor staat: ‘Detubeer244 ik de 
patiënt of niet?’ De Society of Critical Care Medicine245 noemt in de aanbevelingen van 2001 
over de zorg bij het einde van het leven op Intensive Cares, ‘terminale ontwenning’ en 
‘terminale detubatie’ als twee vormen van staken van de beademing. Grenvik246 was de eerste 
die een systematische benadering beschreef voor het beëindigen van de kunstmatige 
beademing aan het einde van het leven. Hij bepleit een geleidelijke afname van de 
ondersteuning door de beademingsmachine (terminale ontwenning) en dat over meerdere 
uren. Naast de door Grenvik geïntroduceerde ‘terminale ontwenning’ is er een tweede 
hoofdvorm genaamd: ‘terminale detubatie’. Terminale detubatie houdt in, dat de 
beademingsbuis wordt verwijderd nadat eerder één of meer bolussen analgetica en/of sedativa 
zijn toegediend. De voor- en nadelen worden hierna globaal beschreven. 
 
Het voordeel van ‘terminale ontwenning’ is dat de patiënt geen obstructies ontwikkelt in de 
bovenste luchtwegen en het stervensproces geleidelijk kan verlopen, dit alles onder toediening 
van analgetica en sedativa. Als het afbouwen van de beademing langzaam verloopt onder 
adequate toediening van opiaten en sedativa is er ook niet de kans dat zich ‘luchthappen’ ten 
gevolge van benauwdheid kan voordoen. Tevens is een grote variatie mogelijk in de snelheid 
waarin het stervensproces kan verlopen, soms kan het sterven enkele minuten duren en soms 
meerdere dagen.247 Een argument tegen het langer duren van ‘terminale ontwenning’ is dat de 
mogelijkheid van een snel en waardig sterven de patiënt wordt onthouden. Dit ‘langdurig’ 
sterven heeft mogelijk ook tot gevolg dat de patiënt en familie nodeloos lang onder stress 
staan.248 Een ander argument van dezelfde auteurs tegen ‘langdurige’ terminale ontwenning 
is, dat bij een gebrek aan intensive care faciliteiten het ethisch niet te rechtvaardigen is om de 
beperkte intensive care faciliteit te onthouden aan degene voor wie een intensive care 
behandeling nog wel zin heeft. Zij bepleiten een waardig sterven zonder het leven te 
verlengen, door de patiënt niet te detuberen maar de zuurstoftoediening te verlagen naar 21% 
en de frequentie van de beademingsmachine terug te brengen naar nul slagen per minuut. Dit 
alles onder direct toezicht van de arts om accuraat de toediening van morfine en sedativa te 
regelen om zo te bereiken dat de patiënt comfortabel is.  
 
In tegenstelling tot ‘terminale ontwenning’ heeft ‘terminale detubatie’ het voordeel dat het 
stervensproces niet verlengd wordt en dat de patiënt vrij is van onnatuurlijke attributen zoals 
de beademingsbuis. Het is moreel gesproken transparant omdat de intentie van de behande-
                                                      
241 Van de 166 patiënten bij wie de beademing werd gestaakt, werden uiteindelijk 6 patiënten (3.6%) uit het 
ziekenhuis ontslagen. Cook 2003: 1125 
242 Cook e.a. 2003: 1126  
243 Esteban e.a. 2001: 1747 
244 Detuberen is de buis (tube) uit de luchtpijp halen waarmee de patiënt kunstmatig wordt beademd. 
245 Society of Critical Care Medicine 2001: 2341 
246 Grenvik 1983 
247 Gianakos 1995: 405 
248 Gilligan e.a. 1995: 1407 
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lend arts duidelijk is, en het proces kan niet verward worden met het therapeutisch ontwennen 
van de beademing. Een nadeel van ‘terminale detubatie’ is, dat het actiever lijkt dan 
‘terminale ontwenning’ en daardoor mogelijk de emotionele druk op hulpverleners en 
familieleden groter is.249 Het detuberen van patiënten in een terminale fase veroorzaakt 
regelmatig respiratoire onaangenaamheden (zoals luchthappen)250 en is voor familieleden en 
hulpverleners soms moeilijk om te aanschouwen.251 Daly vindt in haar onderzoek dat 
geïntubeerde terminale patiënten in 85% van de gevallen worden gedetubeerd, bij 26% van de 
gedetubeerde patiënten doet zich één of meer keren ‘luchthappen’ voor.252 Tegelijkertijd is 
85% van de verpleegkundigen zeer tevreden en 13% matig tevreden met het waargenomen 
comfort van de gedetubeerde patiënten.  
 
De keuze om wel of niet te detuberen dient in grote mate af te hangen van de te verwachten 
hoeveelheid pulmonale secretie. Bij weinig pulmonale secretie ligt detuberen meer voor de 
hand dan bij veel pulmonaal secreet.253 Indien patiënten een tracheo-stoma254 hebben 
waardoor de beademing plaatsvindt, dan zijn analoge keuzes noodzakelijk.  
 
 
Snelheid van sterven 
Nadat het proces van het beëindigen van een levensverlengende behandeling is begonnen, 
sterven de meeste patiënten snel. Uit een onderzoek op drie Amerikaanse universitaire 
Intensive Cares uit 1997 bij meer dan vijfhonderd gestorven patiënten, waarbij voorafgaand 
een abstineerbeslissing is genomen, blijkt dat binnen een uur 55% van de patiënten sterft. Het 
percentage loopt op naar 75% binnen 4 uur en 98% binnen de eerste 24 uur.255 
 
Een ander onderzoek vermeldt, dat de interval tussen het staken van de beademing en het 
sterven van de patiënt uiteenloopt van enkele minuten tot 6 dagen. Na het beëindigen van de 
beademing sterft op deze Intensive Care 33% van de patiënten binnen een uur en 81% van de 
patiënten binnen 24 uur.256 Uit ander onderzoek blijkt dat bij patiënten waarbij de beademing 
wordt gestaakt, de gemiddelde tijdsduur tussen het staken van de behandeling en het 
overlijden van de patiënt 2.8 uur (1.7 tot 4.5 uur, 95% betrouwbaarheidsinterval) is.257  
 
Samenvattend 
Het beëindigen van de kunstmatige beademing is een veel voorkomende en aangrijpende 
wijze van abstineren, dit leidt gewoonlijk binnen 24 uur tot het overlijden van de patiënt. 
 
 
 
                                                      
249 Society of Critical Care Medicine 2001: 2340 
250 De patiënt hapt letterlijk naar lucht (happend ademhalen). Het geeft het beeld dat de patiënt benauwd is en 
moeite heeft om ‘lucht’ binnen te krijgen, dit kan een naargeestig en aangrijpend beeld geven. 
251 Gilligan 1995: 1407 
252 Daly e.a. 1996: 336 
253 Brody e.a. 1997: 654 
254 Een opening in de luchtpijp waardoor een buisje direct in de luchtpijp komt en de patiënt wordt beademend. 
Dit in tegenstelling tot de meest voorkomende vorm, waar bij de patiënt een buis (tube) naar de luchtpijp gaat via 
de mond of neus en de patiënt zo beademend wordt. 
255 Keenan e.a.1997: 1324-1331.  In 82% van de gevallen bestaat op de Intensive Cares betrokken bij dit 
onderzoek, het abstineren uit het beëindigen van de kunstmatige beademing. Het onderzoek vermeldt niet of de 
patiënten gedetubeerd werden of ‘terminale ontwenning’ werd gebruikt als methode van het beëindigen van de 
beademing. 
256 Daly e.a. 1996: 336 
257 Hall e.a. 2000: 1424 
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3.5.4  De rol van de verpleging bij abstineren  
 
Bij het bepalen van ‘medisch zinloos’ in de medisch-technische (fysiologische) betekenis is er 
(afgezien van het aanleveren van informatie) nauwelijks een rol weggelegd voor 
verpleegkundigen. Immers de inhoud van de beslissing is dan een medisch vakinhoudelijke 
beslissing en is daarmee voorbehouden aan medici. Maar in paragraaf 3.3.6.1 is al betoogd dat 
kwalitatieve aspecten niet zelden van invloed zijn bij het bepalen of een behandeling wel of 
niet ‘medisch zinloos’ is. Oordelen over de kwaliteit van leven doen hun intrede in de 
besluitvorming en medisch vakinhoudelijke besluitvorming gaat voor een deel over in 
besluitvorming over weldoen, geen kwaad doen, autonomie en rechtvaardigheid. Eerst en 
vooral is de mening van de patiënt daarbij doorslaggevend en bij wilsonbekwaamheid de 
mening van degene die de patiënt vertegenwoordigt: de schriftelijke aangewezen 
vertegenwoordiger de patiënt of de familie/vertegenwoordiger van de patiënt. Daarnaast is het 
oordeel van het medisch team van belang, en daarin ook van de verpleging. De verpleging is 
immers veel aanwezig bij de patiënt en daardoor nauw betrokken bij de patiënt en diens 
familie en weten mogelijk dikwijls meer dan artsen over de niet medisch-technische situatie 
van de patiënt alsmede zijn zienswijze plus en (vermoedelijke) wensen. 
 
De betrokkenheid van de verpleegkundigen bij de besluitvorming over abstineren is het 
onderwerp van het eerste deel van deze paragraaf. Daarvoor wordt gekeken naar wat in 
richtlijnen staat over de wenselijkheid van deelname van verpleegkundigen aan een 
abstineerbeslissing. Onderzoek naar de participatie van verpleegkundigen in de praktijk en 
over de invloed op de beslissing tot abstineren komt vervolgens aan de orde. Over wat de 
(juridische) positie van verpleegkundigen is bij het uitvoeren van een abstineerbesluit en met 
name bij de toediening van analgetica daarover gaat het laatste deel van deze paragraaf. 
 
 
Richtlijnen over de rol van de verpleging bij abstineren 
In de begin negentiger jaren verschenen richtlijnen over abstineren is over het deelnemen van 
verpleegkundigen aan de besluitvorming niet of nauwelijks iets terug te vinden. In de 
richtlijnen over abstineren van de ‘American College of Chest Physians’ en de ‘Society of 
Critical Care Medicine’(1990) wordt de verpleging in het geheel niet genoemd.258 In een 
verklaring van de American Thoracic Society uit 1991 over abstineren wordt de verpleging 
alleen genoemd in verband met het advies om ‘een commissie’ in ziekenhuizen op te richten. 
Bij een dergelijke commissie zouden verpleegkundigen, betrokken bij conflicten over 
abstineren, hulp kunnen zoeken.259 Kennelijk was het wel duidelijk dat verpleegkundigen 
betrokken zouden kunnen zijn bij abstineerbeslissingen en dat dit zou kunnen leiden tot 
verschil van mening met artsen. Maar van de wenselijkheid om verpleegkundigen te 
betrekken bij de besluitvorming is nog geen sprake. Wel is dit het geval bij aanbevelingen uit 
2001 van ‘The Ethics Committee of the Sociey of Critical Care Medicine’ waarin het belang 
wordt benoemd van consensus tussen verpleging en artsen over doelen en strategieën voor de 
zorg aan het einde van het leven van intensive care patiënten.260 Met nadruk wordt in 2003 
door een internationale consensus bijeenkomst het belang van het betrekken van de 
verpleegkundigen bij abstineren geformuleerd: 

“There is no doubt that nurses should be involved in decisions to limit care. This is 
often not the case, however, as has been demonstrated in surveys […]. Nurses often 
have closer and more prolonged contact with patients and their families and may 

                                                      
258 ACCP/SCCM 1990; ook niet in latere richtlijnen van het American College of Physicians uit 1998 
259 American Thoracic Society 1991: 484 
260 Society of Critical Care Medicine 2001: 2335 
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provide valuable insights into patient/family feelings and opinions. Although they 
should not be expected to make end-of-life decisions, they are important collaborators 
who can facilitate the process and help patients/families to cope with their inevitable 
distress.”261 

 
Over de Nederlandse situatie met betrekking tot abstineren op Intensive Cares en de rol van 
verpleegkundigen daarbij, zijn geen richtlijnen gevonden. Wel is er enige literatuur over 
euthanasie en de rol van verpleegkundigen. De Koninklijke Maatschappij voor Geneeskunde 
en Het Beterschap publiceerden in 1987 een gezamenlijke richtlijn gericht op de 
samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen bij euthanasie.262 In 1992 en 1997 werden 
herziene versies uitgebracht.263 Het uitgangspunt in deze herziene versies is dat, indien een 
verpleegkundige betrokken is bij de directe zorg voor een patiënt met een euthanasiewens, 
deze verpleegkundige ook dient te worden betrokken bij de besluitvorming. Het betrekken 
van de verpleegkundige is wenselijk omdat de inbreng van de verpleegkundige kan bijdragen 
aan een zorgvuldige besluitvorming van de arts.264  
 
 
Feitelijke participatie van verpleegkundigen bij abstineerbeslissingen 
Over de feitelijke betrokkenheid van verpleegkundigen bij het besluitvormingsproces over 
abstineren op Intensive Cares zijn weinig studies. Uit een retrospectieve studie (1997) op drie 
Canadese universitaire Intensive Cares blijkt dat bij 16% van de gestorven patiënten waarbij 
een abstineerbeslissing is genomen, in het dossier is vermeld dat met de verpleegkundige staf 
is gesproken over het abstineren.265 Het kan zijn dat de feitelijke participatie van 
verpleegkundigen hoger was, aangezien het een retrospectief onderzoek betreft op basis van 
statusanalyse en de weergave in de status kan verschillen van de werkelijkheid. Andere 
onderzoekers vinden echter niet veel hogere percentages. Dit blijkt ondermeer uit een 
onderzoek in Portugal onder intensive care artsen.266 Iets meer dan 26% van de artsen is van 
mening dat verpleegkundigen betrokken zouden moeten worden bij het 
besluitvormingsproces, maar nog geen 15% van de respondenten zegt dit ook daadwerkelijk 
in de praktijk gebeurt. Helaas is niet aan verpleegkundigen gevraagd of zij betrokken worden 
bij de besluitvorming. Dit is wel gedaan tijdens een onderzoek in Frankrijk. Uit een landelijke 
enquête267 onder artsen en intensive care verpleegkundigen blijkt dat van de geënquêteerde 
intensive care verpleegkundigen 27% van mening is, dat ze bij de besluitvorming worden 
betrokken. Dit is veel lager dan wat de artsen in dit onderzoek vinden: van hen is de helft van 
mening dat de verpleging bij de besluitvorming wordt betrokken. Tegelijkertijd is in dit 
onderzoek 73% van de artsen tevreden met het huidige besluitvormingsproces tegenover 
slechts 33% van de verpleegkundigen. De praktijk op de onderzochte Intensive Cares is echter 
sterk afwijkend van datgene wat artsen en verpleegkundigen als wenselijk beschouwen. Een 
overgrote meerderheid (91% verpleging en 80% artsen) is van mening, dat beide disciplines 
betrokken dienen te zijn bij de besluitvorming over abstineren. 
 
Een verschil in waardering tussen artsen en verpleegkundigen over het besluitvormingsproces 
bij abstineren wordt ook gevonden in een onderzoek op Kinder Intensive Cares in de 
                                                      
261 ‘Challenges in end-of- life care in the ICU’ 2004: 779. 
262 Cense 1987: 476-478 
263 KNMG en Nieuwe Unie 1992 en 1997 
264 KNMG en Nieuwe Unie 1997: 10. De meest recente richtlijn stelt: “van het grootste belang is, dat zowel de 
arts als de verpleegkundige voor continuïteit in de hulpverlening kan zorgdragen”.  
265 Keenan e.a. 1997: 1324-1331 
266 Cardoso e.a. 2003: 167 
267 Ferrand e.a. 2003: 1310 
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Verenigde Staten. Verpleegkundigen beoordelen het bespreken van ethische kwesties binnen 
het team minder positief als artsen. Volgens de auteurs is één van de meest opvallende 
bevindingen uit het onderzoek, dat 92% van de artsen vermeldt dat ethische kwesties goed 
binnen het team worden besproken, maar dat slechts 59% van de verpleegkundigen dezelfde 
mening is toegedaan. De onderzoekers van deze studie concluderen, dat vele verpleeg-
kundigen van mening zijn dat hen onvoldoende recht wordt gedaan in het 
besluitvormingsproces bij abstineren. Tevens, dat het wenselijk is om de participatie van 
verpleegkundigen te vergroten, omdat verpleegkundigen een belangrijke rol hebben bij het 
implementeren van abstineerbeslissingen, het geven van terminale zorg en het ondersteunen 
van de familie bij het verwerken van het sterven van de patiënt.268 
 
Bij het realiseren van een moeilijke beslissing als abstineren waarbij meerdere disciplines 
betrokken zijn, is effectieve communicatie en samenwerking vereist. Intensive care artsen en 
intensive care verpleegkundigen beoordelen de kwaliteit van teamwork en communicatie 
echter verschillend. Uit een recent onderzoek naar ‘teamwork’ onder 90 artsen en 230 
verpleegkundigen van zes Intensive Cares in de Verenigde Staten (Texas) blijkt, dat 33% van 
de verpleegkundigen de samenwerking en communicatie met artsen als goed tot zeer goed 
ervaart, tegenover 73% van de artsen (p<0.001).269 Verpleegkundigen beoordelen in 
vergelijking tot artsen bepaalde aspecten significant minder positief, zoals: 

• het open kunnen bespreken van knelpunten in de patiëntenzorg, 
• de samenwerking arts-verpleegkundige, 
• het werken als een goed gecoördineerd team, 
• het doeltreffend oplossen van onenigheid over problemen in de patiëntenzorg, 
• de waardering van de inbreng van verpleegkundigen in de patiëntenzorg. 

Binnen hun eigen discipline ervaren de verpleegkundigen wel een goede samenwerking, maar 
niet met de artsen. Artsen waarderen de samenwerking zowel binnen de eigen discipline 
alsook met de verpleging als goed. Verschil in perceptie van dezelfde samenwerkingssituatie 
is blijkbaar disciplinegebonden.  
 
 
Invloed verpleegkundigen op de beslissing tot abstineren  
Bovenstaande onderzoeken gaan allemaal over de betrokkenheid van verpleegkundigen bij de 
besluitvorming over abstineren, niet over de invloed van verpleegkundigen op de uitkomst 
daarvan. Mij is geen onderzoek bekend, dat ingaat op de vraag hoeveel invloed 
verpleegkundigen hebben op de uitkomst van de besluitvorming. 
 
 
Ervaren knelpunten bij abstineren door verpleegkundigen 
Uit het Nederlandse landelijke onderzoek naar ‘De rol van verpleegkundigen bij medische 
beslissingen rond het levenseinde’ blijkt, dat verpleegkundigen in de praktijk weinig 
problemen met abstineren ervaren. Problemen ervaren verpleegkundigen juist met het 
aanvangen of continueren van een behandeling, waarvan zij de zinvolheid niet- of niet meer 
kunnen inzien.270 Gelijke bevindingen komen naar voren uit een onderzoek in de Verenigde 
Staten, waaruit blijkt dat verpleegkundigen zich geen zorgen maken over het minder 
behandelen van intensive care patiënten door abstineren, maar dat juist het doorgaan met 
behandelen, terwijl er geen effect meer van de therapie mag worden verwacht, als 

                                                      
268 Burns e.a. 2001: 663 
269 Thomas e.a. 2003: 957 
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problematisch wordt ervaren.271 Vanuit het perspectief van intensive care verpleegkundigen 
komt te lang doorgaan met ‘zinloos’ behandelen dus voor, wordt als belastend ervaren, en 
leidt wel eens tot burn-out symptomen.272 Het al eerder gesignaleerde ontbreken van 
doeltreffende communicatie kan leiden tot elkaar misverstaan over het ‘zinloos’ zijn van een 
behandeling. De frustraties van de verpleging met betrekking tot het ‘te lang doorgaan’ 
kunnen mogelijk ook het gevolg zijn van het meewegen van andere factoren of van het 
hanteren van een andere volgorde bij het wegen van factoren. 
 
Op een Kinder Intensive Care in de VS is naar de volgorde van belangrijkheid van 
beïnvloedende factoren over het wel of niet continueren van een behandeling gekeken. 
Burns273 vindt in dit onderzoek, dat artsen en verpleegkundigen dezelfde factoren belangrijk 
vinden en in dezelfde volgorde. Er zijn echter wel per factor verschillen in waardering. In 
aflopende volgorde van belangrijkheid worden de volgende factoren van belang geacht bij het 
nemen van een abstineerbeslissing:  

• kwaliteit van leven vanuit het perspectief van de patiënt,  
• kwaliteit van leven vanuit het perspectief van de familie, 
• kans op overleven, 
• kans op neurologische afwijkingen, 
• kwaliteit van leven met een chronische aandoening, 
• angst voor het overtreden van de wet, 
• financiële lasten voor de maatschappij, 
• beschikbaarheid van een intensive care bed. 
 

Verpleegkundigen laten de laatste vier items significant zwaarder wegen dan artsen. Artsen en 
verpleegkundigen hebben ook een verschillende visie over wat er moet gebeuren met de 
pijnstillers bij abstineren. Burns vindt ook dat verpleegkundigen significant vaker dan artsen 
van mening zijn, dat bij abstineren opiaten dienen te worden gegeven of de doseringen 
moeten worden verhoogd.  
 
 
Juridische positie verpleegkundigen bij abstineren 
Het staken van een levensverlengende behandeling bestaat uit het vaststellen van de medische 
zinloosheid van de behandeling en het daaraan gekoppelde besluit om de levensverlengende 
behandeling te staken. Het bepalen van wat er medisch gezien moet gebeuren is de 
bevoegdheid van de arts. Het uitvoeren van handelingen welke risico’s voor de gezondheid 
van de patiënt meebrengen als ze door ondeskundigen worden uitgevoerd (voorbehouden 
handelingen), is niet aan iedereen toegestaan. De wet BIG maakt bij het mogen uitvoeren van 
voorbehouden handelingen een onderscheid tussen beroepsbeoefenaren die zelfstandig 
bevoegd zijn (o.a. artsen) en die niet zelfstandig bevoegd zijn (o.a. verpleegkundigen). Wie 
niet zelfstandig bevoegd is, mag in opdracht van een zelfstandig bevoegde onder bepaalde 
voorwaarden een voorbehouden handeling uitvoeren. 
 
Het injecteren van medicijnen is een voorbeeld van een voorbehouden handeling en 
toegestaan aan verpleegkundigen indien zij bekwaam zijn. Het voorschrijven van medicijnen 
is daarentegen voor verpleegkundigen verboden op basis van de Wet op de 
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Geneesmiddelenvoorziening.274 Verpleegkundigen moeten voor het toedienen van medicijnen 
middels een injectie of infuus een opdracht krijgen van een zelfstandig bevoegde, zijnde de 
arts. De verpleegkundige moet zorgen bekwaam te zijn en is pas bevoegd als daar sprake van 
is. Wie buiten zijn eigen deskundigheidsgebied onbevoegd, zonder noodzaak, een 
voorbehouden handeling uitvoert, is strafbaar. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen 
handelen. 
 
Abstineren is normaal medisch handelen en de verpleegkundige mag na opdracht van de arts 
handelingen uitvoeren, waaronder het toedienen van analgetica. Echter het toedienen van 
analgetica zonder dat de verpleegkundige daartoe een opdracht heeft gekregen, is echter niet 
toegestaan. Het toedienen van analgetica met als doel om het levenseinde te bespoedigen is, 
zelfs in opdracht van de arts, zeker niet toegestaan. Juridisch gezien is de verpleegkundige die 
in opdracht van de arts euthanatica geeft, strafbaar. Voor het toedienen van opiaten/sedativa 
met als doel het bespoedigen van het overlijden van de patiënt geldt dat eveneens, want 
levensbeëindiging zonder verzoek is in is principe strafbaar. Indien levensbeëindiging middels 
euthanatica wel te rechtvaardigen is, zoals bij euthanasie, dan is het toedienen daarvan ook 
voorbehouden aan de arts. 275 
 
Een deel van de Nederlandse verpleegkundigen (13.1%) is van mening dat het toedienen van 
euthanatica een taak is die de verpleegkundige zou mogen uitvoeren. Het blijkt dat in 
Nederlandse ziekenhuizen veel verpleegkundigen (86.5%) in opdracht van de arts medicijnen 
geven voor pijn of andere symptoombestrijding ‘met de dood als nevendoel’.276 Het is niet 
aannemelijk dat op Intensive Cares, waar de verpleegkundigen gewend zijn om veel medicatie 
intraveneus toe te dienen, dit percentage lager zal zijn. De onderzoekers komen tot de 
conclusie dat er sprake lijkt te zijn van een praktijk waarin bespoediging van het levenseinde 
steeds meer als ‘normaal medisch handelen’ wordt beschouwd. Tevens concluderen zij, dat 
verpleegkundigen deze praktijk mede in stand houden en dan vooral daar waar arts en 
verpleegkundigen dezelfde intentie hebben.277  
 
De legitimiteit van het handelen hangt overigens af van de precieze intentie van de arts en 
eventuele rechtvaardiging van diens opzettelijke levensbeëindigend handelen, zaken waarover 
de verpleegkundige dikwijls geen kennis zal hebben. Reden temeer, waarom 
verpleegkundigen niet betrokken moeten zijn bij de toediening van doses analgetica die voor 
pijnbestrijding niet geïndiceerd zijn. 
 
 
 
3.5.5 Samenvatting 
 
Abstineren kent twee verschijningsvormen: het onthouden van een levensverlengende 
behandeling of het beëindigen van een levensverlengende behandeling. Volgens het recht en 
de geldende richtlijnen zijn beide vormen juridisch en moreel gezien gelijk aan elkaar. 
Hulpverleners ervaren echter wel degelijk verschillen: het beëindigen van een behandeling 
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wordt als zwaarder ervaren. Desalniettemin komt het beëindigen van een levensverlengende 
behandeling vaker voor op  Intensive Cares. 
 
De keuze van de wijze waarop een behandeling gestaakt wordt, is afgestemd op de patiënt en 
diens situatie. Als we kijken naar de meest ingrijpende en aangrijpende vorm van abstineren 
op Intensive Cares – het staken van de kunstmatige beademing– dan zien we op basis van de 
gevonden literatuur dat er geen duidelijke inhoudelijke voorkeur aantoonbaar is voor 
terminale ontwenning of detuberen. Detuberen lijkt echter op Intensive Cares vaker voor te 
komen. 
 
Pijnbestrijding en sedatie zijn noodzakelijk om het comfort van de patiënt te verzekeren bij 
het beëindigen van een levensverlengende behandeling en in het bijzonder bij het beëindigen 
van de beademing. Een bovengrens van een dosering is daarvoor niet te geven. Het 
‘dubbeleffect’, waarbij een hoge dosering van analgetica leidt tot het eerder overlijden van de 
patiënt, kan daarbij optreden.  
 
Op Intensive Cares verschillen verpleegkundigen en artsen van mening over de frequentie van 
gezamenlijke besluitvorming en de kwaliteit daarvan. Artsen hebben een veel positiever beeld 
daarvan dan verpleegkundigen. Zowel artsen als verpleegkundigen achten echter 
gezamenlijke besluitvorming wenselijk. 
 
Verpleegkundigen mogen bij abstineren voorbehouden handelingen uitvoeren in opdracht van 
de arts, omdat er sprake is van ‘normaal medisch handelen’. Voor het verrichten van die 
handelingen gelden de gebruikelijke zorgvuldigheidscriteria: de verpleegkundige is bekwaam, 
de verpleegkundige handelt binnen het eigen deskundigheidsterrein en handelt in opdracht 
van de arts. Indien de verpleegkundige buiten noodzaak voorbehouden handelingen zonder 
opdracht van de arts verricht, is zij tuchtrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk 
aanspreekbaar.  

 




