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Samenvatting 
 
Centraal in het onderzoek staat de vraag hoe een zorgvuldig proces rondom abstineren (het 
onthouden of staken van een levensverlengende behandeling) op Intensive Cares eruit ziet. 
Daarbij kwamen vragen naar voren over de regulering van het proces: in hoeverre is er sprake 
van (zelf)-regulering en is nadere regulering wenselijk? En wat zou deze regulering in moeten 
houden? 
 
De aanleiding voor het onderzoek, waarvan hier verslag wordt gedaan, was een als moeilijk 
ervaren casus met abstineren op de Intensive Care, waar de promovendus als 
hoofdverpleegkundige werkzaam is. Vragen die bij deze casus naar voren kwamen waren:  

• Wanneer is er sprake van ‘medisch zinloos’? 
• Wie beslist over het staken van een levensverlengende behandeling? 
• Wat is de invloed van de patiënt? 
• Wat is de invloed van de vertegenwoordiger van de patiënt?  
• Wat is de invloed van de verschillende hulpverleners? 
• Wat is een zorgvuldige uitvoering van een abstineerbeslissing?  

 
Het eerste deel van deze dissertatie laat op basis van de literatuur en jurisprudentie zien dat op 
meerdere aspecten van bovengestelde vragen een theoretisch helder normerend antwoord is te 
geven. Ook blijkt dat objectief operationaliseren van het centrale begrip ‘medisch zinloos’, 
ondoenlijk is. Het gaat vooral om het zoeken naar een gedeelde visie over de medische 
zinloosheid van een behandeling tussen behandelaars onderling, en tussen de behandelaar(s) 
en de vertegenwoordiger van de patiënt. Over de wijze waarop het besluitvormingsproces 
over ‘medisch zinloos’ op Nederlandse Intensive Cares voor volwassen patiënten feitelijk 
verloopt, is weinig bekend en dat is dan ook het onderwerp van het tweede deel van deze 
dissertatie. 
 
De kern van het onderzoek, waarvan de bevindingen in het tweede deel van deze dissertatie 
worden weergegeven, bestaat uit data verkregen via telefonische interviews met de medisch 
hoofden en de verpleegkundig leidinggevenden van 36 Intensive Cares (1/3 van alle 
ziekenhuizen) verspreidt over heel Nederland. Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen 
in het huidige procedurele handelen rondom abstineren bij wilsonbekwame volwassen 
patiënten op Intensive Cares. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het 
besluitvormingsproces, de invloed van de patiënt, de invloed van de vertegenwoordiger van 
de patiënt, de uitvoering en de aanwezigheid van richtlijnen en andere vormen van (zelf)-
regulering. De vraagstelling in dit empirische deel van het onderzoek is: 

Hoe verloopt het proces van abstineren- van de besluitvorming tot en met de 
uitvoering- bij volwassen intensive care patiënten en in hoeverre is dit proces 
gereguleerd? 

 
Het derde, normatieve, deel van deze dissertatie heeft als doel te komen tot een proeve van 
een landelijke regulering van abstineren bij wilsonbekwame patiënten op Intensive Cares en 
wel op basis van het empirische- en literatuurdeel van het onderzoek. De hierbij behorende 
vraagstelling is: 

Is een (landelijke) regulering van abstineren bij volwassen intensive care patiënten 
wenselijk en,  zo ja, wat zou deze moeten inhouden? 
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Bevindingen van het onderzoek 
 

Frequentie van abstineren op Nederlandse Intensive Cares 
Uitgaande van de schattingen van respondenten wordt op de Nederlandse Intensive Cares 
voor volwassenen jaarlijks bij minimaal 6500 patiënten besloten tot abstineren waarna het 
overlijden volgt. Dit is ongeveer een kwart van alle sterfte na een abstineerbesluit in heel 
Nederland. Het geschatte percentage van 51,5% abstineerbeslissingen bij alle sterfgevallen op 
de deelnemende Intensive Cares is relatief laag in vergelijking tot bij onderzoek gevonden 
percentages in Europa en de Verenigde Staten. De grote verschillen tussen Intensive Cares in 
frequentie van sterfte ten gevolge van abstineren zijn niet afwijkend van datgene wat in de 
literatuur wordt beschreven. 
 
 
Organisatie van de besluitvorming 
Een beslissing tot abstineren bij een patiënt die langer dan 24 uur op een Intensive Care 
verblijft, wordt, volgens de respondenten, op bijna 70% van de Intensive Cares nooit door een 
behandelaar alleen genomen. Op 30% van de Intensive Cares gebeurt dat zelden. De wijze 
waarop men het overleg over abstineren organiseert, kent twee hoofdvormen: 

1. Op 80% van de deelnemende Intensive Cares wordt tijdens een gestructureerd 
multidisciplinair overleg (MDO) een te nemen abstineerbesluit besproken. Opvallend 
is dat op slechts een klein deel van de deelnemende Intensive Cares (14%) zeven 
dagen per week een dergelijk multidisciplinair overleg functioneert. In het weekeinde 
en feestdagen ontbreekt veelal de mogelijkheid om gebruik te maken van het  
multidisciplinair overleg. 

2. Op 20% van de deelnemende Intensive Cares wordt een eventueel besluit tot 
abstineren alleen informeel besproken. Het overleg gebeurt intercollegiaal tussen 
artsen onderling. 

 
Doel van beide bespreekvormen is om de subjectieve mening van de behandelaar over het wel 
of niet  ‘medisch zinloos’ zijn van (verdere) behandeling te toetsen aan de mening van 
anderen om zodoende intersubjectiviteit (‘objectiviteit’) te bereiken en tevens draagvlak te 
verwerven voor een beslissing tot abstineren.  
 
Bij patiënten die korter dan 24 uur op een Intensive Care verblijven, ‘dwingt’ de pathologie 
de behandelaars tot een andere besluitvormingsprocedure. Het ziekteproces verloopt vaak 
sneller en dramatischer dan bij patiënten die langer op een Intensive Care verblijven. Het 
concept ‘medisch zinloos’ is minder van toepassing bij deze patiëntencategorie en 
betrokkenen spreken van ‘medisch kansloos’ of ‘medisch onbehandelbaar’. Vergeleken met 
patiënten die langer op een Intensive Care zijn, besluiten artsen vaker alleen tot abstineren. 
Als er wel overlegd wordt over abstineren dan vindt dat als regel niet in een gestructureerd 
multidisciplinair overleg plaats, maar op een informele wijze met een medebehandelaar of 
insturend specialist in de ‘wandelgangen’. 
 
Conclusie: 
Het is gebruikelijk op Nederlandse Intensive Cares dat een behandelaar niet alleen een besluit 
tot abstineren neemt. Het overleg over ‘medisch zinloos’ van een behandeling vindt als regel 
in een gestructureerd multidisciplinair overleg plaats om ‘intersubjectiviteit’ te bereiken. Toch 
is dat op 20% van de Intensive Cares niet het geval en vindt dat overleg slechts informeel 
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plaats. In de situatie dat verdere behandeling ‘medisch kansloos’ is, komt het vaker voor dat 
de behandelend arts een beslissing tot abstineren alleen neemt of slechts na informeel overleg.  
 
 
Wijze van besluitvorming leidend tot het oordeel ‘medisch zinloos’ en de invloed van 
verschillende hulpverleners daarop 
De intensive care arts is op de meeste Intensive Cares de centrale persoon in het 
besluitvormingsproces over wel of niet abstineren. Hij is degene, die als regel de 
besluitvormingsprocedure initieert en een belangrijke stem heeft bij de meningsvorming. Bij 
het ontbreken van consensus is hij uiteindelijk degene die op de meeste Intensive Cares een 
beslissing neemt over wel of niet abstineren. 
 
Op 75% van de Intensive Cares is als regel de instemming van de insturende specialist vereist 
bij een beslissing tot abstineren. Dit beleid berust mede op redenen van collegialiteit, 
draagvlak behouden en het continueren van goede samenwerkingsverbanden. Het leidt echter 
niet altijd tot een beslissing die het lijden van de patiënt begrenst en die samenvalt met de 
mening van de professionals op de Intensive Care. Op een kwart van de Intensive Cares is 
zelden of nooit de instemming van de insturende specialist vereist. 
 
De rol van de verpleegkundigen in het besluitvormingsproces over abstineren is er vooral één 
van ‘erbij betrokken worden en informatiebron zijn’ voor de behandelende arts. Als regel 
heeft de verpleging niet echt invloed op een besluit tot abstineren. Wanneer de verpleging 
zich verzet tegen een besluit tot abstineren, dan wordt op 30% van de deelnemende Intensive 
Cares het besluit uitgesteld om te bereiken dat ook met de verpleging ‘consensus’ wordt 
bereikt. 
 
Op Intensive Cares wordt bij abstineerbeslissingen weinig gebruik gemaakt van een ‘second 
opinion’, maar als het voorkomt dan heeft de arts die de ‘second opinion’ geeft veel invloed. 
Het vragen van een ‘second opinion’ gebeurt bij vakinhoudelijke onduidelijkheden, te weinig 
draagvlak binnen het behandelteam en bij een verschil van mening over abstineren met de 
familie of de vertegenwoordiger van de patiënt. De ‘second opinion’ heeft door zijn neutrale 
positie duidelijk een functie als conflictoplosser. 
 
Conclusie: 
De behandelend intensive care arts leidt op de meeste Intensive Cares het 
besluitvormingproces over abstineren. Instemming van de insturende specialist met een 
besluit tot abstineren is op 75% van de Intensive Cares normaliter vereist. Consensus binnen 
het behandelteam (in de betekenis van ‘zich niet verzetten tegen’) is op Intensive Cares 
gebruikelijk om te komen tot een abstineerbesluit. Op éénderde deel van de Intensive Cares 
omvat consensus bereiken ook de verpleging en daar geldt dan ook, dat bij het verzet door de 
verpleging tegen een besluit tot abstineren dit leidt tot uitstel van de beslissing tot abstineren. 
 
 
Het zelfbeschikkingrecht van de patiënt: invloed van een schriftelijke behandel-
weigering  
Registratie van het aantal schriftelijke behandelweigeringen op Intensive Cares komt niet 
voor. Respondenten schatten dat bij ongeveer een half procent van de patiënten zo’n 
schriftelijke behandelweigering aanwezig is. Vertaald naar landelijk niveau zou dit betekenen 
dat op de Intensive Cares in Nederland per jaar ongeveer 600 schriftelijke 
behandelweigeringen voorkomen. Artsen schatten in, dat bij ongeveer 2% van de patiënten 
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die op Intensive Cares sterven en waarbij een abstineerbeslissing is genomen, een schriftelijke 
behandelweigering aanwezig is.  
 

                     Hoewel wettelijk een behandelweigering ‘bindend’ is, vindt minder dan 1 op de 10 
artsrespondenten dat een schriftelijke behandelweigering als ‘bindend’ gezien moet worden 
bij de medische besluitvorming. Bij een verschil tussen het medische inzicht en de 
schriftelijke behandelweigering is ook ongeveer 10% van de artsrespondenten van mening dat 
een behandelweigering op hun Intensive Care zal worden gevolgd. Daartegenover staat, dat 
bijna een derde van de artsen een schriftelijke behandelweigering beslist niet als ‘bindend’ 
ziet. 
 
Als redenen voor het niet volgen van een behandelweigering worden door de intensive care 
artsen opgevoerd: 
• Behandelweigeringen zijn eigenlijk niet van toepassing als men op een Intensive Care ligt. 
• Behandelweigeringen zijn meestal te vaag.  
• De familie staat niet achter de inhoud van de behandelweigering. 
• De professionele autonomie van de arts prevaleert boven wat de patiënt in een schriftelijke 

behandelweigering heeft geschreven. 
 
Toch is meer dan 80% van de artsrespondenten het er geheel of gedeeltelijk mee eens, dat een 
zorgvuldig opgestelde schriftelijke behandelweigering een grote invloed heeft op medische 
beslissingen betreffende het levenseinde. Dat kan mogelijk verklaard worden doordat een 
overgrote meerderheid van de artsen een schriftelijke behandelweigering positioneert als 
‘aanvullend’ op de medische besluitvorming. De schriftelijke behandelweigering wordt 
ervaren als ondersteunend indien de medische visie zich ontwikkelt conform de 
wilsverklaring. Slechts een klein deel (< 10%) van de respondenten vindt het ‘aanvullend’ 
zijn van een behandelweigering een te magere positie om de autonomie van de patiënt te 
garanderen.  
 
De operationeel leidinggevende verpleegkundigen zijn vier keer zo vaak als de artsen van 
mening dat een behandelweigering als ‘bindend’ gezien moet worden. De mening van de 
leidinggevend verpleegkundigen over hoe het er in de werkelijkheid met de 
behandelweigering aan toegaat, komt daarentegen overeen met die van de intensive care 
artsen.  
 
De artsrespondenten zijn niet eensluidend over wat een zorgvuldig geformuleerde 
wilsverklaring inhoudt. Desalniettemin zijn er met enige terughoudendheid wel criteria te 
benoemen waaraan een zorgvuldig opgestelde wilsverklaring volgens intensive care artsen 
zou moeten voldoen om zoveel mogelijk invloed op de besluitvorming te hebben. Deze zijn: 

• De wilsverklaring laat zien dat de patiënt bij het opstellen wilsbekwaam was. 
• De wilsverklaring is toepasbaar op de specifieke situatie van een Intensive Care. 
• De wilsverklaring geeft niet alleen een algemene visie van de patiënt weer, maar geeft 

ook specifiek aan wát de patiënt niet wil. 
• De wilsverklaring is opgesteld in samenspraak met de huisarts.  
• De tijdsperiode tussen het maken van de wilsverklaring en opname op de Intensive 

Care is beperkt. 
• De wilsverklaring benoemt een vertegenwoordiger en vermeldt tevens dat de 

wilsverklaring met de vertegenwoordiger is besproken.  
• De familie van de patiënt is op de één of andere manier betrokken geweest bij de 

inhoud van de behandelweigering en ondersteunt de behandelweigering.  
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Conclusie: 
Schriftelijke behandelweigeringen komen niet veel voor op Intensive Cares. Als er wel een 
schriftelijke behandelweigering aanwezig is, heeft deze vooral invloed indien de strekking de 
visie van de behandelend arts(en) ondersteunt. Bij tegenstrijdige meningen (medische visie 
van de behandelaar versus wilsverklaring) is de invloed van de behandelweigering, ondanks 
de sterke juridische positie in Nederland, bijna altijd marginaal. 
 
 
Invloed van de vertegenwoordiger/familie 
Het aantal schriftelijk aangewezen vertegenwoordigers op Intensive Cares is zeer 
waarschijnlijk niet hoger dan het aantal schriftelijke behandelweigeringen. Dit betekent, dat 
als regel een familielid volgens de WGBO de vertegenwoordiger van de patiënt zal zijn. 
Respondenten maken gewoonlijk bij het toekennen van een rol in de besluitvorming rondom 
abstineren geen onderscheid tussen de vertegenwoordiger en de familie. Er bestaan 
inhoudelijk gezien twee soorten meningsverschillen over abstineren tussen de behandelaars en 
de vertegenwoordiger van de patiënt: de arts wil abstineren en de vertegenwoordiger niet; of 
de vertegenwoordiger wil abstineren maar de behandelende arts niet.  
 
De situatie dat de vertegenwoordiger beslist wil dat er geabstineerd dient te worden, komt 
volgens de schatting van de respondenten voor bij minder dan een half procent van de 
opgenomen intensive care patiënten. Uit de kwalitatieve data blijkt dat de wens van de 
vertegenwoordiger/familie om de levensverlengende behandeling te staken zelden leidt tot 
een conflict. 
 
Indien het voornemen tot abstineren van de arts uitgaat, is tweederde van de artsrespondenten 
van mening dat van de vertegenwoordiger van de patiënt ‘zelden of nooit instemming is 
vereist’ met een beslissing tot abstineren. Het verschil met degenen die vinden dat 
instemming wel vereist is, blijkt kwalitatief echter gering te zijn. Want bijna alle artsen 
zoeken naar acceptatie van de beslissing tot abstineren. Dat gebeurt door artsen die wel van 
mening zijn dat instemming van de vertegenwoordiger is vereist bij een abstineerbesluit, maar 
ook door artsen die niet vinden dat instemming van de vertegenwoordiger is vereist bij een 
abstineerbesluit. Ook vindt tweederde deel van de artsen dat als de vertegenwoordiger een 
abstineerbesluit niet kan accepteren dit niet richtinggevend hoeft te zijn voor de arts.  
 
De invloed van de vertegenwoordiger heeft niet direct betrekking op de inhoud van de 
beslissing. De vertegenwoordiger is voor de arts het informatiepunt om gegevens te verkrijgen 
over de kwaliteit van leven van de patiënt voor opname, de verlangde kwaliteit van leven en 
de wensen van de patiënt. In de besluitvorming wordt dit mogelijk door de artsen 
meegewogen. Er zijn echter ook artsen die een abstineerbeslissing als een puur medisch-
technische beslissing beschouwen en de vertegenwoordiger/familie van de wilsonbekwame 
patiënt geen enkele invloed willen geven.  
 
 
Conclusie: 
Er wordt op Intensive Cares nauwelijks onderscheid gemaakt tussen de vertegenwoordiger 
van de patiënt, volgens de WGBO, en de familie van de patiënt.  
 
Als de visie van de behandelaar en de vertegenwoordiger van de patiënt verschillen, dan is de 
invloed van de vertegenwoordiger op een besluit tot abstineren niet richtinggevend. Als de 
visies overeenkomen wordt de mening van de vertegenwoordiger als aanvullend en 
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ondersteund ervaren. Artsen zoeken naar acceptatie van de beslissing tot abstineren en niet 
naar instemming. 
 
Het ontbreekt op Nederlandse Intensive Cares aan een procedure waarin de vertegen-
woordiger van de patiënt de gelegenheid krijgt om zijn taak als een goed vertegenwoordiger 
van de patiënt te realiseren. 
 
 
Conflicthantering bij onenigheid met de vertegenwoordiger/familie over een 
abstineerbeslissing  
Het aantal geschatte conflicten met de vertegenwoordiger van de patiënt in verband met 
abstineren is op Intensive Cares, gegeneraliseerd naar heel Nederland op basis van dit 
onderzoek, ongeveer 650 conflicten per jaar. Opvallend is, dat de hoeveelheid conflicten zeer 
ongelijkmatig verdeeld is over de Intensive Cares: éénvijfde deel van de Intensive Cares 
vermeldt driekwart van de conflicten.  
 
Uitgaande van de situatie dat er sprake is van ‘medisch zinloos’ en de behandelend arts wil 
abstineren, dan zal bij een conflict tussen de vertegenwoordiger (familie) van de patiënt en de 
behandelaar ongeveer een kwart van de behandelend intensive care artsen de behandeling 
continueren. Op de helft van de Intensive Cares bepaalt de snelheid waarmee de 
vertegenwoordiger/familie het abstineerbesluit kan accepteren veelal de periode van uitstel. 
Men gebruikt per Intensive Care wisselende maximale (“redelijk geachte”) periodes om de 
vertegenwoordiger/familie te laten ‘wennen’ aan de beslissing tot abstineren. De periode van 
uitstel kan wisselen, maar is als regel korter dan vijf dagen. Op sommige Intensive Cares 
houdt men echter, mede door capaciteitsoverwegingen ingegeven, strak vast aan een periode 
van 24 tot 48 uur, waarna het staken van de levensverlengende behandeling plaatsvindt. Het 
resterende kwart van de artsrespondenten vindt dat het continueren van een behandeling bij 
een (blijvend) verschil van mening niet aan de orde mag zijn. 
 
Negentig procent van de intensive care artsen is van mening dat het besluitvormingsproces 
kan worden beïnvloed door mogelijke juridische implicaties. ‘Meer documenteren’, ‘meer 
bepraten’ en ‘het proces langer laten duren’ is de wijze waarop men reageert wanneer 
mogelijke juridische implicaties aan de orde zijn. Inhoudelijke beïnvloeding van een besluit 
tot abstineren door juridische implicaties is volgens 50% van de intensive care artsen 
mogelijk. De andere helft vindt dat juridische implicaties geen invloed mogen hebben op de 
beslissing tot abstineren, omdat het tenslotte een medische beslissing is. 
 
Meer dan 80% van de respondenten is van mening dat Intensive Cares een duidelijke 
procedure dienen te hebben voor het omgaan met conflicten rondom abstineren; echter op 
geen van de Intensive Cares is een dergelijke procedure aanwezig. 
 
Conclusie: 
Hoewel het aantal conflicten over abstineren met de vertegenwoordiger (familie) gering is, 
blijkt de impact daarvan groot. Vooral als de gangbare probleemoplossende strategieën, zoals 
uitstel van de uitvoering en meer praten met de vertegenwoordiger (familie), niet helpen. Een 
duidelijke procedure in geval van een conflict bestaat thans nergens, maar wordt bijna 
unaniem wenselijk geacht.  
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Het gebruik van opiaten/sedativa bij abstineren 
Het ‘comfort’ van de patiënt blijkt bij abstineren als regel de voornaamste indicatie te zijn 
voor het verhogen van de doses opiaten en/of sedativa. Het bepalen van de hoeveelheden toe 
te dienen opiaten/sedativa worden soms mede afgestemd op de draagkracht van de omgeving, 
in het bijzonder de familie van de patiënt. 
 
Op ongeveer tweederde van de Intensive Cares wordt globaal gesproken de dosering van 
opiaten verdubbeld tot verviervoudigd, waarbij men rekening houdt met een mogelijk 
versneld overlijden van de patiënt. Een minderheid van de Intensive Cares gaat terughoudend 
om met het verhogen van de opiaten en accepteert dat het stervensproces langer kan duren. 
Een even groot deel kenmerkt zich door het toedienen van fors verhoogde hoeveelheden 
analgetica/sedativa (>10x oorspronkelijke dosering). Op één Intensive Care worden naast de 
sedativa ook spierverslappers gebruikt met als gevolg: een direct verband tussen het moment 
van toedienen van de spierverslappers en het overlijden van de patiënt. Van geen van de 
andere Intensive Cares komt het signaal dat spierverslappers daar worden gebruikt in relatie 
tot abstineren.  
 
Er blijken drie werkvormen te zijn waarbinnen verpleegkundigen betrokken zijn bij het 
toedienen van opiaten/sedativa bij abstineren. De eerste is, dat voor elke wijziging van de 
dosis een aparte schriftelijk opdracht wordt gegeven; de tweede dat intensive care 
verpleegkundigen binnen bepaalde kaders zelfstandig kunnen titreren; de derde dat op enkele 
Intensive Cares verpleegkundigen in meer of mindere mate zelfstandig de doses 
analgetica/sedativa bepalen en toedienen. Volgens respondenten is de schriftelijke 
verslaglegging bij de derde werkvorm niet altijd conform datgene wat werkelijk wordt 
toegediend. 
 
 
Conclusie: 
De hoeveelheden toegediende analgetica lijken niet alleen door de situatie van de patiënt 
bepaald te worden, maar dit lijkt ook afhankelijk te zijn van de betreffende Intensive Care en 
de variatie is nogal groot. De redenen voor een bepaalde dosering worden niet overal beperkt 
tot pijn- en symptoombestrijding.  
 
Op sommige Intensive Cares overschrijden intensive care verpleegkundigen hun 
bevoegdheden door bij abstineren zelf de hoeveelheden analgetica en sedativa te bepalen en 
toe te dienen.  
 
 
Dossiervoering 
Er is enige variatie wat betreft de uitvoerigheid waarmee het besluitvormingsproces over 
abstineren schriftelijk wordt vastgelegd. Er zijn Intensive Cares waar men in het geheel niet 
registreert hoe het besluitvormingsproces bij abstineren verloopt, maar op ongeveer tweederde 
van de Intensive Cares vindt registratie van het besluitvormingsproces volgens de 
artsrespondenten altijd plaats. De wijze waarop het vastleggen van het besluitvormingsproces 
gebeurt, is volgens de artsen op bijna twee derde van de Intensive Cares beknopt. Op een 
vijfde deel van de Intensive Cares gebeurt de dossiervoering uitgebreid tot zeer uitgebreid.  
Het besluit tot abstineren wordt volgens de schatting van artsen en verpleegkundigen op 
ongeveer 90% van alle Intensive Cares altijd weergegeven in het dossier. Op tweederde van 
de Intensive Cares zijn de arts- en verpleegkundig respondenten van mening dat de inhoud 
van het gesprek met de vertegenwoordigers van de patiënt altijd in het dossier vermeldt staat. 
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Registratie van de wijze van uitvoeren van het abstineren vindt volgens de artsen ook op twee 
derde van de Intensive Cares altijd plaats en volgens leidinggevende verpleegkundigen geldt 
dit voor 88%  van de Intensive Cares. 
 
Conclusie: 
Het beeld dat over de dossiervoering bij abstineren is, dat in het algemeen op de Intensive 
Cares in Nederland de besluitvorming wel wordt geregistreerd, zij het op de meeste Intensive 
Cares slechts beknopt. Zoals eerder gezien is de registratie van het gebruik van opiaten niet 
altijd conform de werkelijkheid. 
 
 
Richtlijnen over abstineren 
Op de meeste Intensive Cares (75%) ontbreekt een normerende richtlijn gericht op abstineren. 
Wel aanwezige richtlijnen verschillen sterk naar vorm en inhoud. De richtlijnen zijn niet 
eenduidig wat betreft de definiëring van de verschillende concepten die met abstineren te 
maken hebben. Ook de invloed van de schriftelijke behandelweigering en de invloed van de 
vertegenwoordiger (familie) wordt verschillend ingevuld. De rol van de vertegenwoordiger 
(familie) bij beslissingen aan het einde van het leven varieert bijvoorbeeld van: ‘de mening 
van de familie mag niet meegewogen worden’ tot aan ‘de familie beslist mee’.  
 
Ook over wie de beslissing tot abstineren neemt en over de wijze van besluitvorming is ook 
geen eenduidigheid in de richtlijnen. Het gaat van: ‘de beslissing berust bij de arts en deze kan 
eventueel overleggen met een collega medicus’ tot aan ‘het is een beslissing van het 
behandelteam en er dient consensus te zijn’.  
 
Een ‘second opinion’ als mogelijkheid ter ondersteuning van de besluitvorming wordt in vijf 
richtlijnen genoemd, maar uit de richtlijnen wordt niet duidelijk welke waarde dat heeft bij het 
nemen van een besluit. 
 
Over de rol van verpleegkundigen wordt in drie van de negen normerende richtlijnen iets 
vermeld. De meest vergaande richtlijn vermeldt dat de verpleegkundigen deel uitmaken van 
het behandelteam en er beslist wordt op basis van consensus. 
 
Buiten de geschreven richtlijnen bestaan er ook ‘niet beschreven afspraken’. Onderwerpen die 
in dit verband genoemd werden: het dagelijks bespreken van alle patiënten, wie de 
uiteindelijke beslissing tot abstineren neemt en van één Intensive Care, dat de patiënt dient te 
overlijden tijdens de dienst van degene die de beslissing tot abstineren neemt. 
 
De meeste medisch hoofden van Intensive Cares (86%) vinden dat op een Intensive Care een 
geschreven richtlijn met betrekking tot abstineren aanwezig dient te zijn. Voor 
hoofdverpleegkundigen is dit percentage 100%. Respondenten verwachten dat een richtlijn 
een positief effect zal hebben op het besluitvormingsproces, de kwaliteit van handelen, en de 
duidelijkheid/continuïteit van het beleid. 
 
Er is bij medisch hoofden Intensive Care (80%) en leidinggevend verpleegkundigen (94%) 
draagvlak voor een landelijke richtlijn rondom abstineren. Deze richtlijn dient zich te richten 
op het besluitvormingsproces en een kader te bieden voor lokaal ingevulde richtlijnen gericht 
op abstineren op Intensive Cares. 
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Conclusie 
Het ontbreekt op Intensive Cares veelal aan geschreven richtlijnen over abstineren en de 
richtlijnen die er wel zijn, verschillen sterk naar vorm en inhoud. Tegelijkertijd is een 
overweldigende meerderheid van de respondenten van mening, dat het wenselijk zou zijn om 
een dergelijke richtlijn wel te hebben. Ook het idee van een landelijke (kader) richtlijn 
ondervindt veel steun. 
 
 
 
Normerende conclusies 
In het derde deel van deze dissertatie zijn de bevindingen van het empirisch onderzoek (deel 
II) uitgezet tegen de normen over abstineren zoals deze naar voren komen uit de literatuur en 
jurisprudentie in deel I. Twee stroomdiagrammen, worden op basis van de bevindingen 
uitgewerkt. Een stroomdiagram heeft betrekking op het proces in geval van een 
behandelweigering door de patiënt of diens vertegenwoordiger, het andere op het proces in 
het geval de behandelende arts (verdere) behandeling ‘medisch zinloos’ acht. Dit tweede 
stroomdiagram lijkt op dat van de American Medical Association, maar is gemodificeerd op 
basis van de normerende conclusies van dit onderzoek.  
 
Normerende conclusies zoals het belang van ‘intersubjectiviteit’ en van gestructureerd 
overleg in het behandelteam over de vraag of (verdere) behandeling ‘medisch zinloos’ is, de 
rol van de insturend specialist en de leidende rol van de behandelend intensive care arts, zijn 
in het stroomdiagram opgenomen. Wanneer gestructureerd overleg niet mogelijk is 
(bijvoorbeeld in geval verder behandelen ‘medisch kansloos’ is), dient zo mogelijk een ter 
zake deskundige arts te worden geconsulteerd om ‘intersubjectiviteit’ te bereiken. 
Ziekenhuizen zouden organisatorische maatregelen moeten treffen om gestructureerd overleg 
en consultatie te allen tijde mogelijk te maken. 
 
Verpleegkundigen dienen structureel betrokken te worden in het besluitvormingsproces over 
‘medisch zinloos’. Om de zinvolheid van de inbreng door verpleegkundigen te optimaliseren 
is echter een grotere continuïteit van patiënttoewijzing, dan thans dikwijls het geval is, 
noodzakelijk. Het laten verplegen van de patiënt door dezelfde verpleegkundigen heeft een 
concentratie van kennis en inzicht tot gevolg354 die van belang is voor een effectieve bijdrage 
in het besluitvormingsproces over ‘medisch zinloos’. Het is ook van belang om per patiënt 
een eerst verantwoordelijke verpleegkundige aan te wijzen die deelneemt aan het 
gestructureerde overleg over wel of niet abstineren. 
 
 
Schriftelijke behandelweigering 
Een schriftelijke behandelweigering heeft in Nederland een sterke juridische positie en dient 
in afwijking tot de huidige praktijk ook op Intensive Cares als ‘bindend’ beschouwd te 
worden. Bij onduidelijkheid over de interpretatie dient de onduidelijkheid van 
behandelweigering besproken te worden met de vertegenwoordiger van de patiënt en, als de 
behandelweigering opgesteld is samen met de huisarts, ook met de huisarts. Afwijkend 
handelen ten opzichte van de behandelweigering mag volgens de wet alleen indien er 
‘gegronde redenen’ voor zijn en deze dienen gemotiveerd in het dossier van de patiënt te 
worden weergegeven.  
 
                                                      
354 Zie Koene 1989; Manly 1989 
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Vertegenwoordiger van de patiënt 
Bij elke intensive care patiënt dient in het dossier te zijn vermeld wie de vertegenwoordiger 
van de patiënt is. De vertegenwoordiger van de patiënt dient middels een informatiefolder de 
besluitvormingsprocedure ‘medisch zinloos’ uitgereikt te krijgen. 
 
Artsen dienen een behandelweigering door de vertegenwoordiger in principe als ‘bindend’ te 
beschouwen. De vertegenwoordiger van de patiënt dient de mogelijkheid te hebben om tegen 
het eventueel negeren van de behandelweigering bezwaar te kunnen aantekenen. Een 
procedure is daarvoor ontwikkeld (zie 6.8.2 stroomdiagram 1: ‘Procedure in geval van een 
behandel-weigering’) 
 
 
Familie 
De ‘familie’ komt in de besluitvorming bij ‘medisch zinloos’ geen formele rol toe. Het 
onderscheid tussen de ‘vertegenwoordiger’ en de familie dient naar de naasten duidelijk 
gemaakt te worden. Ook de hulpverleners op Intensive Cares dienen een duidelijke 
positionering van de vertegenwoordiger te bewaken om een zuivere procedure bij de 
besluitvorming rondom ‘medisch zinloos’ mogelijk te maken. 
 
 
Vast contactpersoon voor de vertegenwoordiger 
Op Intensive Cares is verstoorde communicatie een voorkomend euvel en kan (mede) de 
oorzaak zijn van een conflict over ‘medisch zinloos’. Vanwege de kwetsbaarheid van het 
proces bij ‘medisch zinloos’ is het wenselijk voor de vertegenwoordiger om één vast 
contactpersoon (intensive care arts) te hebben als het gaat over de behandeling en dus ook 
over het staken van de levensverlengende behandeling. Uitgebreide dossiervoering over de 
gesprekken met de vertegenwoordiger dient in tegenstelling tot de huidige situatie plaats te 
vinden. 
 
 
Uitvoeren abstineren 
Bij de uitvoering van abstineren dienen analgetica en sedativa alleen toegediend te worden in 
hoeveelheden die noodzakelijk zijn voor palliatie. Nauwkeurige dossiervoering dient daarvan 
plaats te vinden. Levensbeëindigend handelen kan onder omstandigheden gelegitimeerd zijn, 
maar hiervoor gelden bijzondere normen en een andere procedure; het onderwerp ligt buiten 
het bestek van deze dissertatie. 
 
Verpleegkundigen dienen zich te onthouden van het op eigen gezag bepalen van de 
doseringen analgetica/sedativa en het toedienen daarvan. Ziekenhuizen dienen 
organisatorische maatregelen te nemen om te voorkomen dat intensive care verpleegkundigen 
in de positie worden gebracht om dat te ‘moeten’ doen. Als duidelijk is dat de grenzen van 
palliatie worden overschreden, dienen intensive care verpleegkundigen geen 
analgetica/sedativa toe te dienen, ook niet na een schriftelijke opdracht. 
 
 
Richtlijnen met betrekking tot abstineren 
Vrijwel unaniem is de steun van respondenten voor het idee dat elke Intensive Care een 
richtlijn dient te hebben over abstineren; er is eveneens steun voor een landelijke richtlijn zij 
het dat deze niet teveel in detail mag treden. Feit is echter dat richtlijnen niet veel aanwezig 
zijn en weinig overeenstemming vertonen, en een richtlijn waarin opgenomen de procedure 
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bij een conflict over abstineren, is nergens aanwezig. De conclusie is dan ook, dat elke 
Intensive Care een richtlijn dient te hebben met betrekking tot de procedure rondom het 
‘medisch zinloos zijn’ van een behandeling, waarin ondermeer is opgenomen de gehanteerde 
procedure bij een meningsverschil met de vertegenwoordiger van de patiënt. Daarnaast is het 
ook wenselijk om een procedure te hebben gericht op de aanwezigheid van een 
behandelweigering. In deel III staat de proeve van een richtlijn in de vorm van twee 
stroomdiagrammen. 
 
 
Hoofdconclusies 
Afsluitend leidt dit alles tot de volgende hoofdconclusies: 

• Het criterium ‘medisch zinloos’ kan niet operationeel worden ingevuld zonder 
rekening te houden met ‘kwaliteit van leven’. Hierdoor is het oordeel van de 
individuele behandelaar onvermijdelijk subjectief. Het besluitvormingsproces 
‘medisch zinloos’ dient daarom gericht te zijn op het bereiken van de grootst 
mogelijke intersubjectiviteit en acceptatie van de beslissing door betrokkenen. Dit 
is grotendeels het geval op Nederlandse Intensive Cares, maar er zijn te veel 
afwijkingen en het proces is onvoldoende geregeld. 

• De juridische betekenis van een behandelweigering en het daaraan gekoppelde 
‘bindende’  karakter van een behandelweigering wordt op Intensive Cares 
onvoldoende onderkend. 

• Het verschil tussen ‘familie’ en de vertegenwoordiger van de patiënt en de sterke 
juridische positie van de laatstgenoemde wordt op Intensive Cares onvoldoende 
onderkend.  

• De toediening van analgetica/sedativa dient bij abstineren alleen gericht te zijn op 
palliatie. De verschillen tussen Intensive Cares bij het doseren van 
analgetica/sedativa bij het staken van de levensverlengende behandeling met als 
doel ‘comfort’ van de patiënt te bereiken, zijn opvallend.  

• Intensive care verpleegkundigen overschrijden op sommige Intensive Cares hun 
bevoegdheden bij het bepalen en toedienen van analgetica/sedativa. 

• Voor een goede dossiervoering rondom abstineren lijkt op Nederlandse Intensive 
Cares de bereidheid beslist aanwezig. De registratie van het proces van abstineren 
gebeurt echter als regel slechts beknopt. Het vermelden van de juiste hoeveelheden 
analgetica/sedativa gebeurt niet altijd nauwkeurig genoeg. 

• Het proces van abstineren, waarin ook het omgaan met conflicten, dient globaal in 
een richtlijn op landelijk niveau te worden geregeld en in richtlijnen op lokaal 
niveau te worden uitgewerkt.  

• Deze dissertatie biedt de bouwstenen voor een dergelijke landelijke richtlijn. 




