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Bijlage 1: Semi-gestructureerde vragenlijst voor het telefonische interview355 

 

Naam respondent: 

Ziekenhuis: 

 

 

 

Vragenlijst voor Intensive Cares over abstineren 

 

Allereerst wil ik u bedanken dat u meedoet met de enquête. Ten overvloede misschien, maar toch lijkt 
het me juist om te vermelden, dat alle gegeven antwoorden strikt vertrouwelijk worden behandeld.  
De enquête bestaat hoofdzakelijk uit gesloten vragen. Bij sommige vragen wordt u de gelegenheid 
geboden om een toelichting te geven. Om de toelichtingen op een later tijdstip correct te kunnen 
verwerken, laat ik een taperecorder dit gesprek opnemen. Na verwerking wordt de tape gewist. 
 
De enquête gaat over abstineren. Abstineren in de betekenis van: “het onthouden of staken van een 
levensverlengende behandeling bij een volwassen Intensive Care patiënt”. 
 

De enquête begint met een aantal vragen met betrekking tot algemene gegevens van uw intensive care. 

Zullen we beginnen? 

 
 
Deel 1. algemene gegevens 
1. Uw functie is?      

a. Medisch hoofd 
b. Hoofdverpleegkundige  
c. Operationeel leidinggevende 

 
2. Hoe lang werkt u in deze functie op de huidige werkplek?     
 
3. U bent werkzaam in?    

a. Academisch ziekenhuis 
a. Algemeen ziekenhuis 
 

4. Hoeveel bedden heeft het ziekenhuis?         
 
5. Hoeveel bedden heeft uw IC?      
 
6. Wat is het aantal formatieplaatsen voor intensivisten op uw IC?     
 
7.Wat is het aantal formatieplaatsen voor overige medici op uw IC?     
 
8. Wat is het aantal formatieplaatsen van de verpleging op uw IC?     

                                                      
355 De interviews duurden gemiddeld ruim een uur. Respondenten is steeds gevraagd naar een toelichting bij de 
antwoorden (zie ook de vragenlijst). Dit om dieper in te kunnen gaan op de achterliggende redenen van hun 
antwoord en onduidelijkheden te verhelderen. 
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9. Wat voor type intensive care is uw IC? U kunt kiezen uit: 
a. Chirurgisch IC 
b. Thorax IC 
c. Hartbewaking (CCU) 
d. Neurochirurgisch IC 
e. Gecombineerde IC 
f. Anders…….. 
 
10. Zijn er in uw instelling nog meer IC.s 

a. ja, hoeveel……..? 
b. nee 
 

11. Welk niveau heeft uw intensive care? 
a. Niveau I = meer dan 2000 beademingsdagen, structureel zeer complexe IC- patiënten, 

ongeacht de vereiste vorm van orgaanvervangende therapie 
b. Niveau II = meer dan 1000 beademingsdagen , patiënten worden opgenomen met  

meervoudig orgaan falen 
c. Niveau III = minder dan 1000 beademingsdagen, patiënten worden opgenomen met 

enkelvoudig orgaan falen en in beginsel een korte beademingsduur 
 
12. Wat is de organisatorische invulling  op uw IC. Open of closed format?   

a. ‘Open format’ 
b. ‘Closed format’ (intensive care artsen zijn de hoofdbehandelaars) 

 
13. Wat was het aantal opnames per jaar op uw IC? 
 
14. Wat was het aantal verpleegdagen per jaar  op uw IC?   
 
15. Wat was het mortaliteitspercentage op uw IC in 2001?  
 
16. Bij hoeveel procent van de overleden patiënten denkt u dat er een abstineerbeslissing wordt  
    genomen?  
 
 
Deel 2 Protocollen/ richtlijnen/ afspraken 
Ik ga u nu vragen stellen over  eventuele protocollen/richtlijnen/ afspraken met betrekking tot 
abstineren. 
 
17.Heeft uw ziekenhuis een “ziekenhuisbreed” protocol/richtlijn m.b.t. abstineren bij volwassen 
patiënten.  

a. Ja    (zie N.B. en ga daarna door naar vraag 18) 
b. Nee (ga door naar vraag 21) 
 
N.B.: Graag zou ik het protocol/richtlijn van u ontvangen. Als u het me nog niet gestuurd 
heeft, kunt u me dit alsnog toezenden in de reeds toegestuurde enveloppe. Het 
protocol/richtlijn wordt beslist vertrouwelijk behandeld. 
 

18. In welke mate bent u tevreden met deze ziekenhuisbrede” protocol/richtlijn? 
U kunt kiezen uit: 
a. Zeer tevreden 
b. Tevreden 
c. Ontevreden 
d. Zeer ontevreden 
Waarom?  
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19. Wordt het “ziekenhuisbrede” protocol/richtlijn in de praktijk gebruikt bij de 
besluitvormingsprocedure rondom abstineerbeslissingen op uw intensive care?  

U kunt kiezen uit: 
a. Altijd 
b. Vaak 
c. Regelmatig 
d. Zelden 
e. Nooit (ga door naar vraag 21) 
Wilt u dit toelichten? 
 

20. Op welke wijze wordt het “ziekenhuisbrede” protocol/richtlijn meestal toegepast? 
 U kunt kiezen uit: 
a. Als leidraad (richtinggevend) 
b. Als hulpmiddel (ondersteunend) 
c. Als toetsmiddel achteraf 
d. Anders, te weten 
Wilt u dit toelichten? 
  

21.Is er op uw Intensive Care een geschreven IC-specifiek protocol/richtlijn aanwezig m.b.t. 
abstineren bij volwassen ic-patiënten?  

a. Ja, (zie N.B. en ga daarna door naar de volgende vraag) 
b. Nee (ga door naar vraag 24.) 

N.B.: Graag zou ik het protocol/richtlijn van u ontvangen. Als u het me nog niet gestuurd heeft, kunt u 
me dit alsnog toezenden in de reeds toegestuurde enveloppe. Het protocol/richtlijn wordt beslist 
vertrouwelijk behandeld. 

 
22. Wordt in de praktijk het “IC-specifieke” protocol/richtlijn gebruikt bij de 
besluitvormingsprocedure rondom abstineerbeslissingen op uw intensive care?  
U kunt kiezen uit: 

a. Vaak 
b. Soms 
c. Regelmatig 
d. Zelden 
e. Nooit(ga door naar vraag 24) 

Wilt u dit toelichten? 
 
23. In welke mate bent u tevreden met het “IC-specifieke” protocol/richtlijn m.b.t. abstineren? 
U kunt kiezen uit: 

a. Zeer tevreden 
b. Tevreden 
c. Ontevreden 
d. Zeer ontevreden 

Waarom?  
 
24. Op welke wijze wordt het IC- specifieke protocol/ richtlijn toegepast? 
 U kunt kiezen uit: 

a. Als leidraad (richtinggevend) 
b. Als hulpmiddel (ondersteunend) 
c. Als toetsmiddel achteraf 
d. anders, te weten 

Wilt u dit toelichten? 
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25.Zijn er op uw IC (niet-geschreven) afspraken rondom abstineren die richtinggevend zijn voor het 
handelen m.b.t. abstineren? 

a. Ja  
b. Nee (ga door naar de vragen van deel 3 over het abstineerproces) 

 

26. Hoe luiden deze (niet-geschreven) afspraken? Graag concreet en beknopt vermelden wat deze 
inhouden.? 
 
27. In welke mate bent u tevreden met die “niet- geschreven” afspraken? 
U kunt kiezen uit: 

b. Zeer tevreden 
c. Tevreden 
d. Ontevreden 
e. Zeer ontevreden 

Waarom? 
 
28. Hoe vaak worden deze “niet beschreven” afspraken in de praktijk ook gebruikt? 
U kunt kiezen uit: 

a. Altijd 
b. Vaak 
c. Regelmatig 
d. Zelden 
e. Nooit 

Wilt u dit toelichten? 
 

 

Deel 3 Het abstineerproces 
Ik ga u nu vragen stellen met betrekking tot het proces rondom abstineren. 
 
29. Komt het besluitvormingsproces rondom een abstineerbeslissing bij een patiënt, die korter dan 24 
uur op uw IC verblijft, overeen met dat bij een patiënt die langere tijd op uw IC verblijft? 

a. Ja , ga door naar vraag 32 
b. Nee, wat is het verschil? en waarom?……………………………ga door naar vraag 31 

Wilt u dit toelichten? 
 
30. Hoe vaak is een abstineerbeslissing bij een patiënt die korter dan 24 uur op uw IC verblijft, een 
beslissing die door een behandelend ic-arts alleen wordt genomen? 
U kunt kiezen uit: 

a. Altijd 
b. Vaak 
c. Regelmatig 
d. Soms 
e. nooit 

Wilt u dit toelichten? 
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31. Hoe vaak is een abstineerbeslissing bij een patiënt die langer dan 24 uur op uw IC verblijft, een 
beslissing die door een behandelend ic-arts alleen wordt genomen? 
U kunt kiezen uit: 

a. Altijd 
b. Vaak 
c. Regelmatig 
d. Soms 
e. Nooit 

Wilt u dit toelichten? 
 
32. Wie neemt op uw IC als regel deel aan het bespreken van een eventueel te nemen 
abstineerbeslissing bij een patiënt die langere tijd op uw IC verblijft?  

a. Medisch hoofd van de Intensive Care    
b. De behandelend intensive care stafarts  
c. Een niet-stafarts van de Intensive Care  
d. De insturend specialist  
e. Geconsulteerde arts betrokken bij de behandeling van de patiënt 
f. Geconsulteerde arts niet betrokken bij de behandeling van de patiënt 
g. IC-verpleegkundigen betrokken bij de verpleging van de patiënt    
h. Maatschappelijk werk(st) er  
i. Fysiotherapeut     
j. Wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt 
k. Familie 
Anderen, te weten:……………………… 
 

 
33. Van wie, van de straks door mij te noemen personen,  is als regel instemming vereist met een 
beslissing tot abstineren bij een patiënt die langer dan 24 uur op uw IC verblijft? (instemming in de 
betekenis van “het zich niet verzetten tegen”). 
U kunt kiezen uit: altijd – vaak – regelmatig – soms - nooit 

a. Medisch hoofd van de Intensive Care   altijd – vaak – regelmatig – soms - nooit 
b. De behandelend intensive care  arts  altijd – vaak – regelmatig – soms - nooit 
c. Niet-stafarts(en) van de Intensive Care  altijd – vaak – regelmatig – soms - nooit 
d. De insturend specialist    altijd – vaak – regelmatig – soms - nooit 
e. Geconsulteerde arts betrokken bij de  
f. behandeling van de patiënt   altijd – vaak – regelmatig – soms - nooit 
g. Geconsulteerde arts niet betrokken                                                                                                          

bij de behandeling van de patiënt  altijd – vaak – regelmatig – soms - nooit 
h. IC-verpleegkundigen betrokken bij de verpleging  

van de patiënt     altijd – vaak – regelmatig – soms - nooit 
i. Maatschappelijk werk(st) er   altijd – vaak – regelmatig – soms - nooit 
j. Wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt altijd – vaak – regelmatig – soms - nooit 
k. Familie      altijd – vaak – regelmatig – soms - nooit 
l. Anderen, te weten:………………………. altijd – vaak – regelmatig – soms - nooit 

Wilt u dit toelichten? 
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34. Stel: er is geen consensus over een te nemen abstineerbeslissing of er is geen sprake van een 
groepsbeslissing. Wie neemt dan uiteindelijk de beslissing over wel of niet abstineren.  

a. Medisch hoofd van de Intensive Care     
b. De behandelend intensive care stafarts    
c. De insturend specialist      
d. Geconsulteerde arts niet betrokken                                                                                                          

bij de behandeling van de patiënt    
e. Wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt   
f. Familie  
g. Anderen, te weten………………. 

Wilt u dit toelichten? 
 
35. Wie is er op uw IC als regel aanwezig wanneer er met een vertegenwoordiger en/of naasten van de 
patiënt wordt gesproken over een abstineerbeslissing? 

a. De behandelend intensive care stafarts 
b. Niet-stafarts van de ic 
c. IC-verpleegkundige 
d. Maatschappelijk werker 
e. Medisch hoofd 
f. Anderen, te weten…………… 
Meerdere antwoorden mogelijk 
 
 

Deel 4. Het verslag  
 
Het volgende deel heeft betrekking op het vastleggen van gegevens rondom abstineren. 
 
36. Wordt het besluitvormingsproces m.b.t.  abstineren weergegeven in het medisch dossier? 
U kunt kiezen uit: 

a. Altijd 
b. Vaak 
c. Regelmatig 
d. Zelden 
e. Nooit (ga naar vraag 39) 
f. Onbekend 
 

37. Hoe uitgebreid wordt het besluitvormingsproces m.b.t abstineren weergegeven in het medisch 
dossier? 
U kunt kiezen uit: 

a. Zeer uitgebreid 
b. Uitgebreid 
c. Beknopt 
d. Nauwelijks 
e. Onbekend 

Wilt u dit toelichten? 
 
38. Wordt het besluitvormingsproces m.b.t abstineren weergegeven in het verpleegkundig dossier? 
U kunt kiezen uit: 

a. Altijd 
b. Vaak 
c. Regelmatig 
d. Zelden 
e. Nooit (ga door naar 41) 
f. Onbekend 
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39. Hoe uitgebreid wordt het besluitvormingsproces m.b.t. abstineren weergegeven in het 
verpleegkundig dossier? 
U kunt kiezen uit: 

a. Zeer uitgebreid 
b. Uitgebreid 
c. Beknopt 
d. Nauwelijks 
e. Onbekend 

Wilt u dit toelichten? 
 

40.Wordt de inhoud van het overleg met de vertegenwoordiger van de patiënt weergegeven in het 
medisch dossier? 
U kunt kiezen uit: 

a. Altijd 
b. Vaak 
c. Regelmatig 
d. Zelden 
e. Nooit (ga naar vraag 43) 
f. Onbekend (ga naar vraag 43) 

 
41. Hoe uitgebreid wordt het overleg met de vertegenwoordiger van de patiënt weergegeven in het 
medisch dossier? 
U kunt kiezen uit: 

a. Zeer uitgebreid 
b. Uitgebreid 
c. Beknopt 
d. Nauwelijks 
e. Onbekend 

Wilt u dit toelichten? 
 
42. Wordt het overleg met de vertegenwoordiger van de patiënt weergegeven in het verpleegkundig 
dossier?  
U kunt kiezen uit: 

a. Altijd 
b. Vaak 
c. Regelmatig 
d. Zelden 
e. Nooit (ga naar vraag 45) 
f. Onbekend (ga naar vraag45) 

 
43. Hoe uitgebreid wordt de inhoud van het overleg met de vertegenwoordigers van de patiënt 
weergegeven in het verpleegkundig dossier?  
U kunt kiezen uit: 

a. Zeer uitgebreid 
b. Uitgebreid 
c. Beknopt 
d. Nauwelijks 
e. Onbekend 

Wilt u dit toelichten? 
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44. Wordt het abstineerbesluit weergegeven in het medisch dossier?  
U kunt kiezen uit: 

a. Altijd 
b. Vaak 
c. Regelmatig 
d. Zelden 
e. Nooit 
f. Onbekend 

 
45. Wordt het abstineerbesluit weergegeven in het verpleegkundig dossier?  
U kunt kiezen uit: 

a. Altijd 
b. Vaak 
c. Regelmatig 
d. Zelden 
e. Nooit 
f. Onbekend 

 
46. Wordt de wijze van uitvoeren van het abstineren (zoals eventueel detuberen en verhogen van 
sedativa en/of analgetica) weergegeven in het dossier van de patiënt? 
U kunt kiezen uit: 

a. Altijd 
b. Vaak 
c. Regelmatig 
d. Zelden 
e. Nooit (ga naar vraag 49) 
f. Onbekend (ga naar vraag 49) 

Wilt u dit toelichten? 
 
47. Hoe uitgebreid wordt de wijze van uitvoeren van het abstineren weergegeven in het  dossier van de 
patiënt? 
U kunt kiezen uit: 

a. Zeer uitgebreid 
b. Uitgebreid 
c. Beknopt 
d. Nauwelijks 
e. Onbekend 

 
48.Wordt de wijze van uitvoeren van het abstineren weergegeven in het verpleegkundig dossier? 
U kunt kiezen uit: 

a. Altijd 
b. Vaak 
c. Regelmatig 
d. Zelden 
e. Nooit (ga naar deel 5 over wilsverklaringen) 
f. Onbekend (ga naar deel 5 over wilsverklaringen) 

 
49. Hoe uitgebreid wordt de wijze van uitvoeren van het abstineren weergegeven in het 
verpleegkundig dossier? 
U kunt kiezen uit: 

a. Zeer uitgebreid 
b. Uitgebreid 
c. Beknopt 
d. Nauwelijks 
e. Onbekend 
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Deel 5. Wilsverklaringen en vertegenwoordigers 
 
Nu komt er een aantal vragen met betrekking tot schriftelijke wilsverklaringen (behandelweigeringen)  
en vertegenwoordigers van de patiënt. 
 
50. Hoe vaak komt het naar uw inschatting per jaar voor dat een patiënt op uw intensive care een 
schriftelijke wilsverklaring (behandelweigering) heeft? 
………..aantal keren per jaar 
 
51. Hoe vaak wordt naar uw inschatting per jaar op uw intensive care een abstineerbesluit genomen 
als gevolg van een behandelweigering die is opgenomen in de schriftelijke wilsbeschikking van een 
wilsonbekwame  IC- patiënt. 
……………keer 
 
52.Stelt u zich nu de situatie voor waarin de schriftelijke behandelweigering verschilt van het medisch 
inzicht, denkt u dat de schriftelijke behandelweigering wordt gevolgd? 

U kunt kiezen uit: 
a. Zeker wel 
b. Waarschijnlijk wel 
c. Waarschijnlijk niet 
d. Zeker niet 

Kunt u dit toelichten? 
 
53. Vertegenwoordiger van de patiënt kan men zijn door een schriftelijke wilsverklaring van de 
patiënt, door aanwijzing van de rechter (curator, mentor), door de Wet Geneeskundige Behandel 
Overeenkomst (familie) en als informele vertegenwoordiger. 
Stel: er is verschil van mening met betrekking tot het abstineerbeleid tussen de behandelaars en de 
vertegenwoordiger van de patiënt, elke vertegenwoordiger heeft dan in welke mate invloed op uw IC? 
U kunt voor uw antwoord kiezen uit: veel – matig – gering – geen (invloed) 

a. Door de rechter aangewezen als curator of mentor veel – matig – gering – geen invloed 
Wilt u dit toelichten? 

b. Door de patiënt aangewezen in een 
schriftelijke wilsbeschikking    veel – matig – gering – geen invloed 

Wilt u dit toelichten? 
c. Door de WGBO aangewezen (familie)   veel – matig – gering – geen invloed 

Wilt u dit toelichten? 
d. Informele vertegenwoordiger    veel – matig – gering – geen invloed 

Wilt u dit toelichten? 
 
54. Hoe vaak komt het naar uw inschatting per jaar voor, dat een vertegenwoordiger van een patiënt 
beslist wil dat er geabstineerd wordt? 
………… .aantal keren 
 
55. Hoe vaak per jaar komt het naar uw inschatting voor, dat er een conflict ( het niet eens kunnen 
worden) is tussen de behandelaars en de vertegenwoordiger van de patiënt over wel of niet 
abstineren? 
………… aantal keren 
 
56 Kunt u me in het kort vertellen wat er gebeurt als de arts en de vertegenwoordiger van de patiënt 
een conflict hebben over wel of niet abstineren?  
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57 Zijn er procedure die men gebruikt bij onenigheid met een patiënt (ook 
wilsbeschikking/behandelweigering) of diens vertegenwoordiger m.b.t. abstineren? 
 

a. ja…… Hoe zijn deze? 
b. nee 
Wilt u dit toelichten? 
 

 
Deel 6. Stellingen 
 
Nu volgen nog enkele stellingen waarbij wij willen weten of u het er mee eens of oneens bent. Voor 
alle duidelijkheid: het gaat om uw persoonlijke mening .  
U kunt kiezen uit: helemaal mee eens - deels mee eens - deels mee oneens - helemaal mee oneens 
 
De eerste stelling is als volgt: 
 
58 Een zorgvuldig opgestelde schriftelijke behandelweigering heeft op uw intensive care een grote 
invloed op medische beslissingen betreffende het levenseinde. 
U kunt kiezen uit: 

a. Helemaal mee eens 
b. Deels mee eens 
c. Deels mee oneens 
d. Helemaal mee oneens 

Wilt u dit toelichten? 
 
59. Een schriftelijke behandelweigering van een tijdelijk  wilsonbekwame IC- patiënt  door bijv. 
sedatie) moet even bindend voor de arts zijn als een mondelinge behandelweigering van een 
wilsbekwame IC-patiënt. 
U kunt kiezen uit: 

a. Helemaal mee eens 
b. Deels mee eens 
c. Deels mee oneens 
d. Helemaal mee oneens 

Wilt u dit toelichten? 
 

60. Een schriftelijke behandelweigering drukt vooral een algemene wens tot minder behandeling uit. 
U kunt kiezen uit: 

a. Helemaal mee eens 
b. Deels mee eens 
c. Deels mee oneens 
d. Helemaal mee oneens 

Wilt u dit toelichten? 
 

61. Een intensive-care arts moet een schriftelijke behandelweigering als bindend zien bij de medische 
besluitvorming. 
U kunt kiezen uit: 

a. Helemaal mee eens 
b. Deels mee eens 
c. Deels mee oneens 
d. Helemaal mee oneens 

Wilt u dit toelichten? 
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62. Een intensive-care arts moet een schriftelijke behandelweigering zien als aanvullende informatie 
bij de medische besluitvorming. 
U kunt kiezen uit: 

a. Helemaal mee eens 
b. Deels mee eens 
c. Deels mee oneens 
d. Helemaal mee oneens 

Wilt u dit toelichten? 
 
63. Als de vertegenwoordiger van de patiënt een abstineerbeslissing niet kan accepteren dan dient de 
behandeling te worden gecontinueerd. 
U kunt kiezen uit: 

a. Helemaal mee eens 
b. Deels mee eens 
c. Deels mee oneens 
d. Helemaal mee oneens 

Wilt u dit toelichten? 
 
64. Als de vertegenwoordiger van de patiënt een abstineerbeslissing niet kan accepteren dan dient dit 
richtinggevend te zijn bij het nemen van een abstineerbeslissing. 
U kunt kiezen uit: 

a. Helemaal mee eens 
b. Deels mee eens 
c. Deels mee oneens 
d. Helemaal mee oneens 

Wilt u dit toelichten? 
 

65. Elke Intensive Care dient een geschreven protocol/richtlijn met betrekking tot abstineren te 
hebben. 
U kunt kiezen uit: 

a. Helemaal mee eens 
b. Deel mee eens 
c. Deels mee oneens 
d. Helemaal mee oneens 

Wilt u dit toelichten? 
 
66. Elke Intensive Care dient een duidelijke procedure te hebben m.b.t. het omgaan met conflicten 
gerelateerd aan abstineerbeslissingen. 
U kunt kiezen uit: 

a. Helemaal mee eens 
b. Deel mee eens 
c. Deels mee oneens 
d. Helemaal mee oneens 

Wilt u dit toelichten? 
 

67. Landelijke richtlijnen met betrekking tot het besluitvormingsproces bij abstineren op Intensive 
Cares zijn wenselijk. 
U kunt kiezen uit: 

a. Helemaal mee eens 
b. Deels mee eens 
c. Deels mee oneens 
d. Helemaal mee oneens 

Waarom? 
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68. Mogelijke juridische implicaties kunnen bij een complexe casus m.b.t. abstineren het 
besluitvormingsproces beïnvloeden. 
U kunt kiezen uit: 

a. Helemaal mee eens 
b. Deels mee eens 
c. Deels mee oneens 
d. Helemaal mee oneens 

Wilt u dit toelichten? 
Heeft u een voorbeeld?  
 
69. Bij een complexe casus m.b.t. abstineren kan het voorkomen dat de inhoud van de 
abstineerbeslissing wordt beïnvloed door mogelijke juridische implicaties. 
U kunt kiezen uit:  

a. Helemaal mee eens 
b. Deels mee eens 
c. Deels mee oneens 
d. Helemaal mee oneens 

Wilt u dit toelichten? 
Heeft u een voorbeeld?  
 
 
Hartelijk bedankt dat u hebt meegewerkt aan deze telefonische enquête. 
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Bijlage 2: informatieve brief over het onderzoek 
 

Drs. D.J. Kleijer 

Verpleegkundig Hoofd Intensive Care Chirurgie AZG 

Werk: 050- 3616161 pieper 55921 

Tel: privé 050-3130093 

e-mail: d.j.kleijer@chir.azg.nl  

 

 

Groningen, november 2002 

 

 

Aan :  Medisch Hoofd Intensive Care………… 

   

 

Betreft: telefonische enquête “zelfregulering abstinerend handelen op Intensive Cares” 

 

 

L.S., 

 

Hierbij verzoek ik u mee te werken aan een telefonische enquête met een tijdsduur van ongeveer 25 

minuten. Deze enquête maakt deel uit van een breder onderzoek onder leiding van prof. J. Griffiths, 

hoogleraar Rechtssociologie Rijks Universiteit Groningen en dr. J.H. Zwaveling, medisch hoofd 

Chirurgische Intensive Care Academisch Ziekenhuis Groningen.  

 

Sinds enige tijd werk ik aan een dissertatie onderzoek met als werktitel: “(Zelf)-regulering van 

abstinerend handelen bij volwassen intensive care patiënten.” 

De centrale vraag van het onderzoek betreft de mate waarin er in Nederland op de Intensive Cares 

voor volwassenen een professionele standaard is rondom abstineren, hoe deze tot stand is gekomen, in 

hoeverre de (zelf)-regulering geformaliseerd is en hoe deze in de praktijk werkt. Daarbij gaat het niet 

om de juistheid van abstineerbeslissingen, maar over de vraag of er in Nederland op de Intensive Cares 

voor volwassenen een professionele standaard is rondom abstineren. 

 

Het onderzoek is in het bijzonder van belang voor betrokken artsen, verpleegkundigen en directies van 

ziekenhuizen. Een dergelijke professionele standaard en een handelswijze die daarmee overeenstemt, 

biedt de nodige rechtszekerheid in verband met de gevolgen van dat handelen. 
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Binnen enkele dagen zal ik u telefonisch benaderen om een afspraak te maken voor de enquête en ik 

hoop op uw medewerking. Tijdens de enquête zal ik enige ‘harde’ gegevens vragen zoals het 

mortaliteitscijfer op uw IC, het aantal verpleegdagen en het totale aantal opgenomen patiënten in 2001. 

 

Indien op uw IC of in uw ziekenhuis geschreven protocollen/richtlijnen met betrekking tot abstineren 

aanwezig zijn, dan zou ik daar graag een kopie van ontvangen. Bijgevoegd is een retourenveloppe die 

u kunt gebruiken voor het toezenden daarvan. Ten overvloede waarschijnlijk: alle verkregen data 

worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Drs. D.J. Kleijer 

Verpleegkundig Hoofd 

Intensive Care Chirurgie AZG 
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Bijlage 3: spreiding van de deelnemende ziekenhuizen over Nederland 

 
1. Amsterdam  : Onze Lieve Vrouwe Gasthuis  30. Utrecht : Mesos Oudenrijn 
2. Amsterdam   : AMC     31. Utrecht  : UMC 
3. Apeldoorn  : Gelre Ziekenhuizen (voormalig Lucas)  32. Venlo : Vie Curi Medisch 

Centrum  
4. Arnhem  : Rijnstate Ziekenhuis   33. Vlissingen : Zkh. Walcheren 
5. Assen   : Wilhelmina Ziekenhuis    34. Winschoten  : St. Lucas Ziekenhuis 
6. Breda   : Medisch Centrum de Klokkenberg’  35. Zevenaar : Zkh. Zevenaar 
7. Den Haag  : Medisch Centrum Haaglanden  36. Zwijndrecht  : Ziekenhuis Zwijndrecht  
8. Den Helder  : Gemini Ziekenhuis 
9. Doetinchem  : Slingeland Ziekenhuis 
10. Dordrecht  : Albert Schweitzer Ziekenhuis  
11. Ede   : Gelderse Vallei Ziekenhuis 
12. Emmen  : Scheper Ziekenhuis 
13. Enschede  : Medisch Spectrum Twente 
14. Gouda   : Groene Hart Ziekenhuis 
15. Geldrop  : St. Anna ziekenhuis Geldrop  
16. Groningen   : UMCG 
17. Hoorn   : Westfries Gasthuis Ziekenhuis 
18. Leeuwarden   : Medisch Centrum Zuid 
19. Leiden   : LUMC  
20. Maastricht  : Universitair ZKH  
21. Meppel  : Diaconessenziekenhuis 
22. Nieuwegein  : Sint Antonius ZKH  
23. Nijmegen  : Radboud Ziekenhuis  
24. Purmerend   : Ziekenhuis Waterlandziekenhuis 
25. Rotterdam  : Erasmus Universitair Ziekenhuis  
26. Rotterdam   : Medisch Centrum Rijnmond Zuid Locatie Clara 
27. Sneek  : Antonius Ziekenhuis 
28. Terneuzen  : Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen 
29. Tilburg  : Elisabeth Ziekenhuis 
 




