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De dissertatie is af. Dat is erg plezierig. Niet alleen voor mezelf maar zeer zeker ook voor 
mijn omgeving. Het afsluiten van een periode doet je omkijken naar het verloop ervan. Mijn 
tweede promotor prof. dr. Jan Harm Zwaveling, destijds medisch hoofd van de chirurgische 
Intensive Care van het UMCG, was degene die het onderzoek mede initieerde. Hij gaf me 
veel vertrouwen door tweede promotor te willen zijn bij dit onderwerp. Daarvoor ben ik hem 
zeer erkentelijk, evenals voor zijn betrokkenheid bij het tot stand komen van de dissertatie. 
Gezamenlijk gingen we op pad om het eerste contact te leggen met prof. John Griffiths van de 
vakgroep Rechtstheorie, hij werd mijn eerste promotor. Werken aan een promotie in een 
geheel andere ambiance dan het ziekenhuis is een verrijking voor me geweest. Ik heb mogen 
ervaren dat hij op een bijzonder passende wijze mij wist te stimuleren zonder me te ontzien. 
Op een moment van twijfel over de voortgang van het geheel wist hij de juiste stimulerende 
en ook relativerende bewoordingen te vinden. Bovendien heeft hij nauwgezet en met niet 
aflatende ijver mij voorzien van commentaar en suggesties. De sterke punten van het verrichte 
onderzoekswerk werden daarbij nooit vergeten. Kortom, als vreemde eend in de bijt van de 
vakgroep Rechtstheorie heeft hij mij als buitenpromovendus, zijnde een niet-jurist, een 
aangename onderzoeksplek geboden en gerealiseerd. Het was een voorrecht om hem als 
eerste promotor te mogen hebben. Daarvoor mijn welgemeende dank! 
 
Ook realiseer ik me heel goed dat ik dank verschuldigd ben aan mijn beide paranimfen. Bep 
Vochteloo was degene, die aan het begin van het onderzoeksproces er in slaagde, om mijn 
twijfels over inzet versus nut en noodzaak weg te nemen. De andere paranimf, Lina van der 
Ploeg, mijn leidinggevende in het UMCG, was zeer belangrijk voor het kunnen voltooien van 
het onderzoek. Steeds weer vroeg zij belangstellend naar de vorderingen van het onderzoek. 
Het leek dat ze een fijne neus had om dat vooral te doen in periodes dat ik minder te spreken 
was over mijn vorderingen. In die periodes was ik niet echt laagdrempelig te benaderen, 
integendeel zoals Lina mee eens toevertrouwde. Steeds weer stimuleerde zij mij om naar 
mogelijkheden te zoeken om de voortgang te houden. Dat heeft geweldig geholpen om 
stilstand te voorkomen. Zij was een belangrijke factor in de voorwaardenscheppende en 
ondersteunende sfeer. Daarvoor ben ik haar zeer erkentelijk. 
 
Als je een voltijdbaan hebt in een dynamische werkomgeving en ook onderzoek doet, dan 
heeft dat toch impact op de taakverdeling binnen een werkplek. Mijn geluk was en is, dat ik 
met Henk van Plateringen, regieverpleegkundige, samenwerk. Wederzijds vertrouwen is altijd 
de bron geweest om goed te kunnen samenwerken en tijdens het dissertatieonderzoek is dit 
van nog grotere waarde gebleken. Met grote discipline en inzet verving hij mij regelmatig. Ik 
heb dat altijd zeer gewaardeerd en doe dat nog. 
 
Natuurlijk wil ik Ankie en Nico niet vergeten vanwege hun tijdsinvestering voor de engelse 
samenvatting. Maar zeer zeker ook Winnie Schrijvers, bibliothecaresse, met wie ik veel 
gelachen heb en vooral veel praktische steun van heb gekregen. 
 
Last but not least wil ik Hanneke, mijn partner, bedanken voor het wijze besluit om tijdens het 
onderzoek zelf ook te gaan studeren. Dit was een sterke stimulans om er net zo hard tegenaan 
te gaan als zij deed, wat natuurlijk niet lukte. Ook wil ik haar bedanken voor het tijdelijk 
accepteren van een andere rolverdeling binnen onze huishouding. Voor mij was het zeer 
aangenaam, voor haar minder. Maar evenals aan het onderzoek komt ook daar helaas een 
einde aan. 
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	1. OVER INTENSIVE CARE EN INTENSIVE CARE 
	GENEESKUNDE
	1.1 Inleiding

	2.1  Inleiding
	Abstineerbeslissingen zijn ingrijpende beslissingen voor alle betrokkenen. Het is desalniettemin een gegeven dat er, in tegenstelling tot de situatie bij euthanasie, rondom het abstineren bij volwassen intensive care patiënten amper uitgekristalliseerde professionele normen bestaan. Onbekend is wat de professionele standaard in deze is en hoe de besluitvorming dient te verlopen. Hierdoor is er op Intensive Cares voor volwassenen weinig inzicht in wat als ‘zorgvuldig handelen’ kan worden beschouwd. Dit alles legt een extra last op alle betrokkenen. Deze situatie is mede aanleiding tot dit onderzoek. 
	2.3  Doel van het onderzoek
	2.4  Onderzoeksmethodologie

	 3 JURIDISCH EN MEDISCH KADER 
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	3.2.3 Schriftelijke wilsverklaringen
	Juridische eisen aan schriftelijke behandelweigering
	Aantal schriftelijke wilsverklaringen
	Invloed schriftelijke behandelweigering
	Invloed van de vertegenwoordiger
	Het probleem: ‘medisch zinloos’
	Algemene scoringssystemen

	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.  Deze nieuwste versie, de APACHE III, is gevalideerd in een prospectieve studie waarbij 17.440 Noord-Amerikaanse interne- en chirurgische intensive care patiënten betrokken waren. Met APACHE III is een nauwkeuriger voorspelling dan voorheen van de ziekenhuismortaliteit mogelijk.  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 mortaliteit  op basis van APACHE III een onderschatting is van de geconstateerde mortaliteit. 
	Orgaanspecifieke scoringssystemen


	Hoeveelheden analgetica en sedativa bij abstineren
	Wel of niet detuberen?
	Snelheid van sterven
	Richtlijnen over de rol van de verpleging bij abstineren
	Feitelijke participatie van verpleegkundigen bij abstineerbeslissingen
	Invloed verpleegkundigen op de beslissing tot abstineren 
	Ervaren knelpunten bij abstineren door verpleegkundigen
	Juridische positie verpleegkundigen bij abstineren
	3.5.5 Samenvatting
	regelmatig
	medisch Hoofd
	Hoeveel invloed op de abstineerbeslissing?
	Behandelend intensive care arts
	Consultarts betrokken bij de behandeling van de patiënt

	Medisch hoofd Intensive Care
	“Ze praten er over mee, hebben een idee erover. Als een assistent zodanige argumenten heeft, die ons doen twijfelen, dan gaan we nog een straatje om. In het algemeen hebben zij geen invloed.”
	Op 25% van de deelnemende Intensive Cares is instemming met de beslissing tot abstineren wel vereist. Dat zijn die Intensive Cares waar men consensus met het hele team van hulpverleners wil bereiken.
	‘Second opinion’


	tabel:9
	behandel-
	weigeringen per jaar
	Hoe vaak leidt een behandelweigering tot abstineren?



	Aan de respondenten zijn meerdere vragen en stellingen voorgelegd over de invloed van behandelweigeringen. Met de volgorde van de vragen is tijdens het interview rekening gehouden om vervuiling van antwoorden door een eerder gegeven antwoord te voorkomen. Meerdere vragen en stellingen waren nodig om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Een belangrijke stelling richt zich op het ‘bindend’ zijn van een behandelweigering. De stelling, die de strekking van het geldend recht behelst, is als volgt:
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	4.5.2  Mate van invloed van vertegenwoordigers
	Frequentie van conflicten 
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	4.6.2  De invloed van juridische implicaties op het besluitvormingsproces
	Bij een eventuele juridische beoordeling van een medische beslissing aan het einde van het leven is een zorgvuldig besluitvormingsproces van groot belang. Hebben de (mogelijke) juridische implicaties invloed op de wijze van besluitvorming bij de complexe casuïstiek rondom abstineren op Intensive Cares? Over juridische implicaties is een stelling aan de respondenten voorgelegd, die als volgt luidt:
	Een complexe casus kan vele oorzaken hebben. Een iatrogene oorzaak maakt alles moeilijker voor de behandelaars: 
	Geen invloed op de beslissing
	Wel een procedure wenselijk


	Geen procedure wenselijk
	De respondenten die geen procedure voor conflicthantering willen, zijn van mening dat het  hanteren van conflicten zich niet in een procedure laat vangen. Onderstaande citaten lichten dat toe: 
	4.6.5  Samenvatting
	Geen tot weinig verhogen 



	Verdubbelen tot vier maal verhogen 
	Op 24 van de 36 Intensive Cares gaat men als regel bij het uitvoeren van abstineren wat royaler om met het toedienen van de analgetica/sedativa. Een verpleegkundige vertelt:
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	5.3  De vormgeving van de richtlijnen rondom abstineren  
	De richtlijnen zijn op volstrekt verschillende manieren vormgegeven. Van simpel getypt en soms op een gekopieerd A4’tje tot aan een fraai gedrukt boekwerkje; van een nauwelijks geordend geheel tot een goed geredigeerd en makkelijk te lezen richtlijn. Ook wat betreft de inhoud, uitgebreidheid, wijze van formuleren en literatuurverwijzing zijn de verschillen groot. 
	De richtlijnen zijn onder te verdelen in drie soorten: 
	 normerende richtlijnen; hierin staat beschreven wat en hoe te handelen rondom abstineren,
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	Over wilsverklaringen 
	De wettelijk sterke positie van een behandelweigering komt ook niet naar voren in de volgende richtlijn. Daarin staat dat indien er gesproken gaat worden over de verwachte kwaliteit van leven in relatie abstineren: 
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	 “Het is verstandig, omdat het weergeeft wat je als groep kwaliteit vindt.”
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	Kader voor lokale richtlijnen 
	 “Het zijn natuurlijk heel belangrijke beslismomenten en het is denkelijk goed als een landelijke wetenschappelijke vereniging helpt bij het maken van richtlijnen, zodat een eigen ziekenhuis lokale richtlijnen kan maken daarop afgestemd.”
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