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Vooraf 
 
 
Deze dissertatie begint met een casus over abstineren1 bij een volwassen patiënt op een 
Intensive Care, waar ik zelf als hoofdverpleegkundige werkzaam ben. Deze casus illustreert 
hoe complex beslissingen rondom het levenseinde op een Intensive Care kunnen zijn en welke 
impact dit heeft op betrokkenen. Hoewel de beschreven situatie zeker niet algemeen geldend 
is voor elke abstineerbeslissing, biedt het wel een goed kijk op wat zich rondom abstineren 
kan afspelen. Abstineercasuïstiek zoals hierna beschreven, focust betrokkenen nog eens extra 
op de zwaarte van een dergelijke situatie. Het medisch hoofd en ik vroegen ons af of wij in 
het algemeen wel zo zorgvuldig handelden als we dachten. Ons was niet bekend waaraan wij 
het proces zouden kunnen toetsen. Kwam ons handelen wel overeen met datgene wat 
gangbaar is in Nederland en wat is eigenlijk het gangbare proces rondom abstineren op 
Intensive Cares? In welke mate wij voldeden aan de verwachtingen, die onze collegae en de 
samenleving als geheel van onze handelwijze zou kunnen hebben, was ons onbekend.  
 
Vanuit die onduidelijkheid en nieuwsgierigheid is er contact gelegd met de vakgroep 
Rechtstheorie in Groningen waar een onderzoeksgroep MBPSL2 actief is. In het eerste 
gesprek werd duidelijk dat vanuit een theoretisch en juridisch kader het wenselijk is, zicht te 
krijgen op het besluitvormingsproces rondom abstineren op Intensive Cares en in welke mate 
er sprake is van zelfregulering. Het onderzoek dat in dit boek wordt gepresenteerd, heeft als 
doel dat inzicht te geven. De hierna volgende casus is een eerste stap daartoe. 
 
 
Casus : Het overlijden van mevrouw Jansen3 
Een ervaren intensive care verpleegkundige met een beroepspraktijk van rond de 25 jaar sprak 
mij aan in de koffiekamer over het ‘vele’ sterven van patiënten: 

“Het gaat niet goed hier. Er sterven veel patiënten waarbij een abstineerbeslissing 
wordt genomen, ook patiënten die aanspreekbaar zijn. Van de ene op de andere dienst 
is er zomaar iemand verdwenen. Heb je vroege dienst gehad en kom je de andere dag 
terug, dan blijkt ineens mevrouw Jansen overleden die wij meer dan honderd dagen 
verpleegd hebben. Gisteren sprak ik nog tegen haar en vandaag is zij er niet meer. 
Dood! Ligt er ook al iemand anders op haar plaats! Niemand, die er met ons op 
terugkomt en met wie wij er over kunnen praten. Ik wil toch zeker wel weten hoe en 
wat er gebeurd is!”  

Tranen lopen over haar wangen. Ze verontschuldigt zich en vertelt verder: 
“Als ik er al zo moeite mee heb, hoe zal het dan wel niet zijn voor onze jongere 
collega’s. Laatst was er ook een abstinerend beleid bij een jonge vrouw afgesproken. 
Het lijkt wel dat wanneer de beslissing is genomen, de betreffende patiënt niet meer 
als een patiënt waar heel veel zorg aan moet worden verleend, wordt gezien! Terwijl er 
voor de familie en voor ons nog een heel zware periode komt. Als de patiënt is 
overleden komt er soms binnen een half uur weer een nieuwe patiënt op dezelfde plek. 
Daar moet je maar mee kunnen omgaan! Wij zijn toch geen machines! Wij moeten 
hier iets mee. Zo komt het niet goed! Welke afspraken zijn hier eigenlijk over?”  

                                                      
1 Abstineren is het staken of onthouden van een levensverlengende medische behandeling. Wanneer bij ernstig 
zieke intensive care patiënten een dergelijke abstineerbeslissing wordt genomen, dan volgt daarop als regel het 
overlijden van de patiënt.  
2 MBPSL: Medical Behavior that Potentially Shortens Life 
3 Alle namen in deze dissertatie zijn gefingeerd. Als regel wordt de mannelijke persoonsvorm gebruikt, hiervoor 
kan de vrouwelijke persoonsvorm even goed worden gelezen. 
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Een collega intensive care verpleegkundige komt er bij en neemt deel aan het gesprek. Hij 
kent de situatie van mevrouw Jansen: 

“Bij aanvang van mijn dienst heb ik de dienstdoende stafarts gevraagd wat er heeft 
plaatsgevonden en waarom. Daar heb ik een heel duidelijk antwoord op gehad en het 
was me helder. Die bereidheid ervaar ik altijd. Ik zie het abstineren bij mevrouw 
Jansen niet als een probleem.”  

In de loop van het gesprek wordt duidelijk, dat het zinvol is om binnen de verpleegkundige 
discipline weer met elkaar in gesprek te gaan over abstineren, sterven, stervensbegeleiding en 
de verwerking daarvan. Maar zeker ook over de afspraken die wij rondom abstineren 
gebruiken. Nee, het is beter om gezamenlijk met de artsen de situatie die deze emoties en 
onduidelijkheid oproept, te bespreken en daar nader op in te gaan. 
 
De volgende dag vindt het gesprek plaats tussen de betrokken artsen en de aanwezige 
verpleegkundigen. De behandelend arts vertelt globaal de voorgeschiedenis van mevrouw 
Jansen:  

“Mevrouw kwam ruim 100 dagen terug vanuit een ander ziekenhuis op onze Intensive 
Care. Een complicatie ten gevolge van een mogelijke ‘fout’ tijdens een operatieve 
ingreep was de reden voor overplaatsing naar onze Intensive Care. Vier weken geleden 
kreeg mevrouw tijdens het bezoekuur een hartstilstand terwijl haar echtgenoot aan 
haar bed zat. De reanimatie verliep succesvol. Met haar echtgenoot werd de situatie 
nabesproken en dit is ook in de loop van de tijd regelmatig herhaald. Steeds werd 
benoemd dat de situatie heel zorgwekkend is. Meneer begreep dat heel goed. 
Verbetering van haar toestand vond niet plaats, zij was en bleef zeer ernstig ziek.”  

 
De intensivist vertelt ook dat twee weken terug de eerste signalen vanuit de verpleging 
kwamen over wel of niet abstineren bij mevrouw Jansen. In het multidisciplinaire overleg4 is 
dit door het medisch hoofd aangekaart met de vraagstelling:  

“Is er bij mevrouw Jansen niet sprake van medisch zinloos handelen?”  
De meningen lagen echter niet op één lijn. De intensive care artsen vonden van wel, maar de 
insturend specialisten van ons ziekenhuis waren nog niet overtuigd dat er sprake zou zijn van 
‘medisch zinloos’ handelen. Besloten werd om de behandeling vooralsnog te continueren. Hij 
gaat als volgt verder:  

“Met mevrouw Jansen was enige tijd geleden afgesproken optimaal te behandelen tot 
de volgende operatie. Zij was toen nog aanspreekbaar. Besproken is ook om bij 
nieuwe calamiteiten steeds te wegen of verder behandelen zinvol zou zijn. De situatie 
was levensbedreigend, maar mevrouw leek goed te reageren op de medicijnen en het 
beleid was dus: doorgaan met behandelen. Voorafgaande aan het sterven van mevrouw 
vond er een al eerder gepland gesprek plaats met de familie van de patiënte. Dat 
gebeurde aan het einde van de middag, de dagdiensten waren al naar huis. Aanwezig 
waren de echtgenoot, twee zonen, de intensivist5 van dienst en de verpleegkundige van 
de late dienst die de patiënte verzorgde. De intentie van het gesprek was de stand van 
zaken nogmaals uit te leggen. Ik heb als intensivist met de familie de situatie 
besproken en hun gezegd dat: 
- mevrouw inotropica6 afhankelijk is; 
- mevrouw afhankelijk is van kunstmatige beademing; 

                                                      
4 Het multidisciplinaire overleg (MDO) vindt van maandag t/m vrijdag dagelijks plaats en tijdens dit overleg 
worden alle patiënten door de betrokken artsen van verschillende disciplines besproken. De verpleegkundige van 
dienst van een te bespreken patiënt is als regel daarbij ook aanwezig. 
5 Arts die gespecialiseerd is in de intensive care geneeskunde. 
6 Bloeddrukondersteunende middelen. 
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- mevrouw afhankelijk is van kunstmatige voeding; 
- mevrouw een slechte nierfunctie heeft, waarvoor dialyse noodzakelijk is; 
- mevrouw een ernstige thrombopenie7 heeft waardoor er spontane onderhuidse 

bloedingen ontstaan; 
- mevrouw haar bewegingsapparaat in een zeer slechte conditie is.” 
 

De intensivist heeft de familie ook verteld dat: 
“het uitgangspunt van de behandeling nog steeds is om mevrouw weer thuis te krijgen 
met mogelijk nachtelijke beademing, maar wel met een functionerend 
spijsverteringskanaal en zonder dialyse. Gezien de huidige toestand is echter de 
maximaal haalbare optie misschien een verpleegtehuis.”  

De familie vroeg daarop of er nog er nog wel een kans zou zijn op revalideren in een 
verpleegtehuis om daarna naar huis te kunnen. Al dan niet met hulpmiddelen. Het letterlijke 
antwoord van de intensivist was: “De kans is groot dat mevrouw tot aan haar dood in een 
verpleegtehuis moet blijven.” Waarna de echtgenoot volgens de intensivsit bij herhaling 
reageerde met: ‘Wij hebben elkaar jaren geleden beloofd om er voor te zorgen dat dit met 
geen van ons beiden zou gebeuren!’ 

 
De intensivist vertelt verder:  

“De aard van het gesprek veranderde toen. De familie had zich duidelijk voorbereid op 
een mededeling dat verder behandelen zinloos is en dat de behandeling zou worden 
gestopt. Het aanstaande sterven van mevrouw kwam toen ter sprake. Het ging over de 
uitvoering, wanneer, wie daarbij zou zijn, hoe het zou gaan en wie aan de patiënte haar 
huidige situatie zou vertellen. De familie wilde per se niet dat mevrouw eerst weer wat 
zou herstellen en dat haar alsnog meegedeeld zou moeten worden dat verder 
behandelen zinloos zou zijn. De argumenten werden door de familie aangedragen en 
door mij en de aanwezige verpleegkundige geaccepteerd. Op uitdrukkelijk verzoek 
van de echtgenoot werd afgesproken om patiënte niet op de hoogte te stellen van de 
argumentatie van de familie.”  
 
“Een collega intensivist van de eigen Intensive Care is vervolgens door mij over de 
ontstane situatie geconsulteerd. Hij kon instemmen met de conclusie dat verder 
behandelen ‘medisch zinloos’ was.” 
 
“De sedatie werd gestaakt. Patiënte werd na enige tijd helder en reageerde adequaat op 
aanspreken. In aanwezigheid van de echtgenoot en de verpleegkundige heb ik aan de 
patiënte haar situatie geschetst en haar gevraagd of een verblijf in een verpleegtehuis 
acceptabel zou zijn. Patiënte schudde haar hoofd en de vraag is meerdere keren door 
mij anders gesteld en bij herhaling schudde patiënte ‘nee’ met haar hoofd. Hiermee 
ontviel de grond voor een verdere behandeling.” 

 
“We hebben gezorgd voor een zo rustig mogelijke omgeving. De echtgenoot was 
steeds heel dicht bij zijn vrouw en heeft voortdurend lijfelijk contact met haar 
gehouden door haar hoofd  te strelen. Zij waren ongeveer twintig minuten samen. 
Meneer nam afscheid van zijn vrouw met de woorden: ‘ga nu maar slapen’. Heel 
aangrijpend was het voor ons allemaal. ” 
 

                                                      
7 Dit is een tekort aan bloedplaatjes dat negatief van invloed is op de stolling van het bloed. 
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“Hierna werd de propofol8 weer ingesteld op de oude dosering, de cardiotonica 
(bloeddrukondersteunende middelen) en de beademingsdruk verlaagd en patiënte 
overleed binnen een half uur.” 

 
In de nabespreking tussen de verpleging en de artsen komt duidelijk naar voren dat 
verpleegkundigen begrip hebben voor de wens van de familie om het abstineren niet langer 
dan noodzakelijk uit te stellen. De wens van de familie en de patiënt is in deze voor hen 
richtinggevend. De aanwezige verpleegkundigen zijn onder de indruk van de besluitvorming 
en het daarop volgende handelen. Maar het blijft moeilijk om dit onverwachte sterven van 
mevrouw Jansen, die ruim honderd dagen door hen is verpleegd, onmiddellijk een plek te 
geven. 
 
Is het overlijden van mevrouw Jansen wel of geen natuurlijke dood? Binnen de medische staf 
van de Intensive Care vindt nog een uitgebreide en intensieve discussie plaats over hoe het 
overlijden gemeld moet worden. De patiënte werd doorverwezen naar onze Intensive Care via 
een ander ziekenhuis en mevrouw werd mogelijk ernstig ziek tengevolge van een medische 
handeling in dat ziekenhuis. De meningsverschillen zijn groot! Hoofdzakelijk gaat de 
discussie over wat is oorzaak en wat is gevolg? Is de medische behandeling de oorzaak van 
het overlijden van mevrouw of is het overlijden het gevolg van het ziekteproces volgend op 
een complicatie van de behandeling? Medische en juridische interpretaties van het begrip 
‘natuurlijke dood’ wisselen elkaar af. 
Het overlijden van mevrouw Jansen wordt gemeld als een natuurlijke dood. 
 
De situatie van mevrouw Jansen was bijzonder omdat deze patiënte voorafgaande aan het 
abstineren aanspreekbaar was. Niet bijzonder was echter de zwaarte van de beslissing, de 
complexiteit van het besluitvormingsproces en de impact op alle betrokkenen van de te nemen 
beslissing. De mening van de patiënte, de invloed van de familie en het medisch inhoudelijke 
oordeel vormden de bouwstenen voor de beslissing tot abstineren.9  
 
De ervaren verpleegkundige reageerde vol emotie en onbegrip op het sterven van mevrouw 
Jansen. Dat werd mogelijk mede gevoed door onvoldoende vertrouwen en inzicht in het 
proces van abstineren. Echter, niet alleen op individueel- of lokaal niveau ontbreekt het zicht 
op een transparant proces rondom abstineren op een Intensive Care, ook landelijk is er weinig 
duidelijkheid. Want wat is een zorgvuldig proces rondom abstineren op Intensive Cares voor 
volwassenen in Nederland? Wat is het gangbare besluitvormingsproces? Heeft de patiënt 
invloed op de beslissing en hoe groot is de invloed van de patiënt? Op welke wijze wordt de 
familie betrokken bij de beslissingen rondom abstineren en wat is hun invloed bij een 
abstineerbeslissing? Wat is de invloed van hulpverleners op de abstineerbeslissing? Vragen, 
vragen en nog eens vragen die de aanleiding vormen om op zoek te gaan naar de mate waarin 
en de wijze waarop abstineren gereguleerd is op de Intensive Cares voor volwassenen in 
Nederland. Dat is het onderwerp van deze dissertatie.  

                                                      
8 Medicijn om de patiënt te sederen zodat hij in diepe slaap raakt. 
9 Mogelijk roept de situatie van mevrouw Jansen medisch inhoudelijk vragen op. De hier beschreven casus leent 
zich echter niet om gewogen te worden op de medisch inhoudelijke argumenten die mede tot de 
abstineerbeslissing hebben geleid. Daarvoor is deze casus bewust medisch inhoudelijk te globaal beschreven.  
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DEEL I 
 
 
 
1. OVER INTENSIVE CARE EN INTENSIVE CARE  

GENEESKUNDE 
 
 
 
1.1 Inleiding 
 
De eerste Intensive Cares ontstonden in de Verenigde Staten, maar niet geheel duidelijk is 
waar en wanneer precies. De meningen zijn hierover verdeeld. Wel is duidelijk dat in 1942 in 
het Massachusetts General Hospital een eenheid aanwezig was die als voorloper van de 
huidige Intensive Cares is te beschouwen. Geleidelijk komen er meer en meer Intensive Cares 
in de Verenigde Staten en in 1958 heeft een kwart van de ziekenhuizen met meer dan 300 
bedden een Intensive Care.10 
 
In Nederland zijn Intensive Cares vooral in de zestiger jaren van de vorige eeuw ontstaan uit 
uitslaapkamers of waakzalen.11 Hier kwamen de patiënten na een operatie om nog enige tijd 
‘uit te slapen’ na de narcose. Extra bewaking en intensievere zorg was daarvoor gewenst, 
meer dan op een ‘normale’ verpleegafdeling kon worden gegeven. Veelal was de medische 
begeleiding de verantwoordelijkheid van een anesthesist; de verpleegkundigen die er werkten, 
werden nog niet speciaal daarvoor opgeleid. In de loop der jaren ontwikkelden deze relatief 
eenvoudig ingerichte uitslaapkamers zich tot de hightech afdelingen die Intensive Cares 
tegenwoordig zijn. Nu is een Intensive Care een arbeidsintensieve, multidisciplinaire en 
topklinische behandel- en zorgeenheid geworden waar ongeveer 5% van de in het ziekenhuis 
opgenomen patiënten worden behandeld. Deze patiënten verbruiken ongeveer 20% van het 
totale ziekenhuisbudget.12 Deze kosten worden veroorzaakt door de concentratie van 
medische en personele middelen die noodzakelijk zijn om intensive care genees- en 
verpleegkunde te kunnen realiseren.  
 
Dit hoofdstuk handelt over wat intensive care geneeskunde inhoudt, de niveaus van Intensive 
Care en ook twee organisatiemodellen die men op Intensive Cares aantreft. 
 
 
 
1.2 Wat is intensive care geneeskunde? 
 
In Nederland is de intensive care geneeskunde door de medisch wetenschappelijke raad van 
het Centraal Beleids Orgaan (CBO) als volgt gedefinieerd:13  

“Intensive care geneeskunde is die medische activiteit die als voornaamste doel heeft: 
• Bewaking van patiënten met afwijkend functioneren van één of meerdere vitale 

orgaansystemen, 
• Correctie van afwijkend functioneren van één of meerdere vitale orgaansystemen, 

                                                      
10 Zussman 1992: 17 
11 Zanten 1969: 400 
12 Reis Miranda 1992: 3  
13 CBO 1993: 3 
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• Overname van uitgevallen orgaansystemen. 
De behandeling van intensive care patiënten richt zich op herstel van reversibel afwijkend 
functioneren.” 
 
Een andere omschrijving over wat de intensive care geneeskunde inhoudt is: 14 

“Intensive care geneeskunde is de medische activiteit die als voornaamste doel heeft 
het corrigeren van afwijkend functioneren van vitale organen en/of ondersteunen van 
de vitale organen, totdat de onderliggende kwalen zijn genezen.” 

 
Uit beide formuleringen komt naar voren dat het gaat om zeer ernstig zieke patiënten in een 
vaak levensbedreigende situatie, waarbij de behandeling zich richt op het herstel van de 
patiënt door (tijdelijk) bepaalde functies van het lichaam over te nemen. Het meest sprekende 
voorbeeld daarvan is het overnemen van de ademhaling door gebruik te maken van een 
beademingsmachine. De patiënt is geïntubeerd15 en de machine zorgt ervoor dat de patiënt 
wordt beademd. Omdat de patiënten ernstig ziek zijn en veel pijn kunnen hebben en om te 
zorgen dat zij niet bewust meemaken wat er gebeurt, krijgen patiënten als regel analgetica 
(pijnstillers) en sedativa (slaapmiddelen) toegediend, met als gevolg dat de meeste patiënten 
niet aanspreekbaar zijn. Door de ernst van de ziekte en de daaraan gekoppelde behandeling 
zijn patiënten niet zelf in staat om te drinken en worden de analgetica en sedativa, evenals 
andere medicijnen, via infusen toegediend. Maar ook de voeding en het vocht die een ieder 
dagelijks nodig heeft, kan de patiënt krijgen via de infusen, maar voeding wordt meestal via 
een sonde in de maag gegeven. Naast het overnemen van de beademing en de kunstmatige 
voedsel- en vochttoediening, zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld de functie van de 
nieren en het hart gedeeltelijk of geheel over te nemen of te ondersteunen.  
 
Patiënten op de Intensive Care zijn vaak volstrekt afhankelijk van anderen. Zij kunnen veelal 
niet praten en ook nauwelijks op een andere wijze hun ongemakken en hun angsten te kennen 
geven. Tegelijkertijd zijn de patiënten indien niet in diepe slaap gehouden (gesedeerd), vaak 
wel in staat om allerlei geluiden van medewerkers en beangstigende alarmeringssignalen van 
apparatuur te horen. Ze zijn aangesloten op de bewakingsapparatuur en allerlei kabels lopen 
van de patiënt naar de apparatuur. Meerdere slangen bevinden zich in de bloedvaten van de 
patiënt, maar ook zijn er katheters, drains, sondes en elektrodes waar de patiënt last van heeft. 
Gevoelens van volstrekte machteloosheid heeft dit alles tot gevolg en het is uiterst 
onaangenaam om op de Intensive Care te verblijven. Gelukkig herinneren patiënten zich 
alleen de periode dat ze niet gesedeerd waren. De naasten van de patiënt maken echter alles 
mee en zien hun geliefde in een zeer kritieke situatie in een technische omgeving liggen.  
 
Wat betreft de verblijfsduur van patiënten op Intensive Cares kan men grofweg twee 
categorieën onderscheiden. De eerste bestaat uit patiënten die postoperatief relatief kort op de 
Intensive Care verblijven. Na één tot vier dagen verlaten zij de Intensive Care. Bij deze groep 
patiënten is de gemiddelde mortaliteit laag (4%). De andere groep patiënten verblijft meestal 
langer dan zeven dagen op een Intensive Care. Dit zijn de zeer ernstig zieke intensive care 
patiënten en bij hen neemt de mortaliteit toe tot gemiddeld 21%.16  
 
 

                                                      
14 Reis Miranda 1992: 3 
15 Intuberen wil zeggen, dat een kunststofbuis in de luchtpijp van de patiënt wordt gebracht. Via 
verbindingsslangen wordt de buis (tube) verbonden met de beademingsmachine en kan de patiënt kunstmatig 
worden beademd. 
16 Reis Miranda1992: blz.V 
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1.3 Niveaus van intensive care zorg 
 
De mogelijkheden van de intensive care geneeskunde worden bepaald door:17 

• De aanwezige specifieke kennis met betrekking tot de pathosfysiologie van het orgaan 
falen en de methodieken om die te beïnvloeden; 

• De aanwezigheid van specifiek getrainde menskracht om de therapieën doeltreffend 
toe te kunnen passen. Het gaat hierbij vooral om verpleegkundigen en artsen; 

• De aanwezigheid van specifieke technologieën gericht op het ondersteunen of 
overnemen van het functioneren van meerdere organen. 

 
De aanwezigheid van een specifieke ruimte (de Intensive Care) waar bovenstaande drie 
aspecten geconcentreerd aanwezig zijn, maakt het doeltreffend en doelmatig realiseren van de 
doelen van de intensive care geneeskunde mogelijk. Elk ziekenhuis in Nederland (n=118)18 
heeft een Intensive Care, maar deze biedt niet altijd hetzelfde functioneringsniveau. Het 
niveau van intensive care zorg (intensive care geneeskunde en intensive care verpleegkunde 
gezamenlijk) is in drie niveaus te verdelen: 19 

Niveau I 
“Zorg wordt verleend aan patiënten met zeer gecompliceerde, zeer ernstige ziekten 
waarvoor de continue beschikbaarheid en aanwezigheid van gespecialiseerde 
verpleegkundigen en van in intensive care geneeskunde getrainde specialisten vereist 
is. Hierdoor kan continu een zeer hoog zorgniveau worden geboden met behulp van 
specifieke medische technologie.” 
Niveau II 
“Zorg wordt verleend aan patiënten met ernstige ziekten en vindt eveneens in goed 
geoutilleerde en bemensde ruimtes plaats vindt; waarbij men niet in staat hoeft te zijn 
patiënten met zeer gecompliceerde ziekten te behandelen. De mate van 
beschikbaarheid van personeel en de gespecialiseerde zorg die geboden wordt, is op 
niveau II minder dan op 
niveau I.” 
Niveau III 
“Zorg en behandeling worden verleend aan patiënten met een dreigende of bestaande 
stoornis van één vitale orgaanfunctie, eventueel in combinatie met een 
beademingsnoodzaak; deze zorg zal naar verwachting niet langer dan twee à drie 
dagen noodzakelijk zijn.”  
 

Het bepalen van de verschillende niveaus van intensive care zorg gebeurt aan de hand van 
allerlei concrete criteria, bijvoorbeeld: het aantal aanwezige verpleegkundigen per intensive 
care bed, het aantal intensive care artsen, de beschikbaarheid en bereikbaarheid van een 
(intensive care) arts, het aantal beademingsmogelijkheden en overige inrichtingsaspecten. Het 
College van Bouwvoorzieningen hanteerde bij een onderzoek naar de beschikbaarheid van 
intensive care capaciteit als criterium: het aantal dagen dat er daadwerkelijk per jaar wordt 
beademd (beademingsdagen). Waarbij het College er van uitgaat dat bij grote verschillen in 
beademingsdagen, de infra- en organisatie structuur van Intensive Cares ook van verschillend 
niveaus zullen zijn. Dat leidt ook tot het onderscheiden van drie niveaus, maar dan geordend 
op basis van het aantal beademingsdagen per jaar20: 
                                                      
17 Reis Miranda 1992: 3 
18 College Bouwvoorzieningen Ziekenhuizen 2002: 9 
19 CBO 1993: 4. Overigens gebruikt de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC 2005: 14-17) in een 
conceptrichtlijn een andere indeling. Niveau III is daarbij het hoogste niveau. 
20 College Bouwvoorzieningen Ziekenhuizen 2002:13 
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• niveau I meer dan 2000 beademingsdagen, 
• niveau II tussen 1000 en 2000 beademingsdagen, 
• niveau III minder dan 1000 beademingsdagen. 
 

 
 
 
1.4  Werkorganisatie van Intensive Cares 
 
Om iets te kunnen zeggen over de werkorganisatie van een Intensive Care is het eerst van 
belang te schetsen hoe patiënten op een Intensive Care terecht komen. 
 
Een intensive care patiënt meldt zich niet aan bij een ziekenhuis voor opname op de Intensive 
Care of voor behandeling door een intensive care arts. De patiënt gaat als regel naar de 
polikliniek met klachten of komt op de spoedopvang bij een specialist (bijvoorbeeld internist 
of chirurg), die zijn behandelende arts is. Komt de patiënt tijdens de opname in het ziekenhuis 
op de Intensive Care te liggen, dan is het op sommige Intensive Cares zo dat de insturend 
internist of chirurg de behandelend arts blijft. Men noemt dit het ‘open format’ 
organisatiemodel. Het is een organisatiemodel waarbij wordt open gelaten wie de 
hoofdbehandelaar van een bepaalde patiënt op de Intensive Care is. Verschillende ‘insturende 
specialisten’ kunnen eindverantwoordelijkheid dragen voor hun eigen patiënten. Bij het 
ontstaan van de intensive care geneeskunde gold dit op alle Intensive Cares. De medische 
mogelijkheden en faciliteiten op Intensive Cares namen echter toe evenals de ernst van de 
ziektebeelden en de daaraan gerelateerde complexiteit van behandeling. De behoefte aan 
specialisten in intensive care geneeskunde nam toe en die specialisten verwierven meer kennis 
op het gebied van de intensive care geneeskunde dan de insturend specialisten. Bij het 
toenemen van hun deskundigheid verlangden de intensive care artsen niet alleen informele 
zeggenschap gebaseerd op hun kennis en vaardigheden, maar ook formele zeggenschap over 
het medisch beleid op de Intensive Care. Dit leidde tot het ‘closed format’ organisatiemodel 
dat een positieve invloed op de behandelresultaten heeft.21 Een ‘closed format’ werkmodel 
betekent niet, dat de insturend specialisten niet geconsulteerd worden of geen invloed hebben 
op de behandeling van de intensive care patiënten. Het betekent, dat de 
eindverantwoordelijkheid voor de behandeling en organisatie van de zorg rondom de 
intensive care patiënt ligt bij een intensive care arts. Meer en meer Intensive Cares hebben een 
‘closed format’ werkmodel.22 Dit wordt mede gestimuleerd doordat er nu in Nederland 
specialistenopleidingen zijn tot intensivist (een medisch specialist opgeleid in de intensive 
care geneeskunde).  
 
 
 
1.5 Samenvattend 
 
Intensive Cares zijn eenheden waar intensieve behandeling en zorg verleend wordt aan zeer 
ernstig zieke patiënten. De functie van vitale organen kan geheel of gedeeltelijk worden 
overgenomen. Intensive care geneeskunde en -verpleging is kostbaar, onder andere omdat er 

                                                      
21 Pronovost e.a 2002: 2151 
22 Als de data van ons onderzoek gegeneraliseerd worden naar geheel Nederland, dan zou op ongeveer 70% van 
de Nederlandse Intensive Cares een ‘closed format’ organisatiemodel aanwezig zijn. 
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veel hooggeschoold personeel nodig is. Maar ook door de dure apparatuur en de medische 
middelen die nodig zijn voor het behandelen van intensive care patiënten.  
 
Voor patiënten en hun naasten is het verblijf op een Intensive Care een uiterst ingrijpende 
gebeurtenis. De resultaten van de behandeling op de Intensive Care zijn lang niet altijd 
succesvol omdat patiënten letterlijk doodziek zijn. De mortaliteit varieert per patiëntengroep 
mede afhankelijk van hoe lang de patiënten op de Intensive Care liggen. Bij patiënten die 
langer dan zeven dagen op een Intensive Care verblijven (de meest ernstig zieke patiënten) is 
de gemiddelde mortaliteit ongeveer 20%. Bij patiënten die kortdurend op een Intensive Care 
verblijven, is de mortaliteit veel lager en komt gemiddeld op 4%.  
 
De Intensive Cares zijn op basis van de mogelijkheden om meer of minder complexe 
intensive care geneeskunde te verlenen in drie niveaus verdeeld. De organisatie van Intensive 
Cares is te verdelen in twee modellen: het ‘open format’ model waarbij de insturend specialist 
ook de hoofdbehandelaar is op de Intensive Care en het ‘closed format’ model waarbij de 
intensive care arts de eindverantwoordelijkheid heeft voor de behandeling op de Intensive 
Care. 
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2  HET ONDERZOEK 
 
 
2.1  Inleiding 
 
De aanleiding voor dit onderzoek vond zijn oorsprong in de praktijk van alledag. Een als 
moeilijk ervaren casus met betrekking tot abstineren, riep de vraag op of alleen wij op onze 
Intensive Care de procedure rondom abstineren soms als verwarrend, intens en zwaar 
ervoeren. Vandaar dat het verrichten van een literatuuronderzoek naar abstineren op Intensive 
Cares, gericht op het besluitvormingproces, familieparticipatie, wilsverklaringen en 
zelfregulering, vooraf ging aan het feitelijke onderzoek. Dit literatuuronderzoek bevestigde de 
actualiteit van en de noodzaak voor het vinden van antwoorden rondom abstineren.  
 
Het onderzoek vond plaats binnen een onderzoeksprogramma naar de regulering (al dan niet 
juridisch) van medische beslissingen rond het levenseinde (MBL). De Commissie 
Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend Handelen (CAL)23 van de Koninklijke Maatschappij 
ter bevordering van de Geneeskunde (KNMG ) beschrijft MBL als volgt:  

“Daarbij gaat het niet alleen om medische handelingen die direct tot de dood leiden, 
maar ook om die beslissingen waarbij er een aanzienlijke kans op overlijden is, of om 
die beslissingen waardoor een substantiële verkorting van de resterende ‘levenstijd’ 
van de patiënt kan optreden.”  
 

Het begrip MBL omvat onderstaande vormen van medisch handelen welke kunnen leiden tot 
verkorting van de levenstijd24: 

- het niet aanvangen of staken van een levensverlengende behandeling al dan niet op 
verzoek of in overleg met de patiënt (abstineren); 

- pijnbestrijding met als (waarschijnlijk) effect dat de dood naderbij wordt gebracht; 
- het actief beëindigen van het leven van een patiënt op diens verzoek (euthanasie); 
- het actief beëindigen van het leven van een patiënt, zonder diens uitdrukkelijk 

verzoek. 
Het hier voorliggende onderzoek gaat over de (zelf)regulering van abstineren op Intensive 
Cares. 
 
 
2.2  Abstineren  
 
Onder ‘abstineren’ verstaan wij in dit onderzoek:  

Het geheel van het medisch handelen in verband met het stopzetten dan wel 
achterwege laten van levensverlengende therapieën, inclusief het daaraan 
gerelateerde besluitvormingsproces en de uitvoering, leidend tot het sterven van de 
patiënt.25 

                                                      
23 Dillmann e.a. (CAL) 1997: 30 
24 Legemaate 1998: 154 
25 In het bijzonder verdienen twee elementen van deze definitie de nadruk: het gaat niet om het staken of 
onthouden van alle behandeling, maar alleen van één of meer levensverlengende behandelingen die daar deel 
van uitmaken – zo worden palliatieve onderdelen van de behandeling vanzelfsprekend voortgezet. Ten tweede, 
het gaat om abstineren dat naar de mening van de geïnterviewde arts of leidinggevende verpleegkundige de 
onmiddellijke doodsoorzaak is geweest, niet om het feit dat tot het moment van de dood van een patiënt deze tot 
het einde is behandeld en dan één of andere vorm van interventie wordt uitgezet. Deze beide elementen werden 
tijdens de interviews steeds benadrukt. 
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De sterfte van patiënten bij wie een abstineerbeslissing is genomen, is in Nederland een 
veelvoud van de sterfte ten gevolge van euthanasie. In 2001 nam euthanasie 2.2% van alle 
sterfgevallen voor z’n rekening terwijl abstineren ten grondslag lag aan 20% van alle 
sterfgevallen.26  
 
Een beslissing tot abstineren kan berusten op een behandelweigering door de patiënt, een 
daartoe strekkend verzoek van de vertegenwoordiger (veelal een familielid) van de patiënt, of 
het medisch oordeel dat (verdere) behandeling ‘medisch zinloos’ is. Vooral het laatste blijkt 
in de praktijk van belang te zijn. In zo’n geval is de behandelend arts verantwoordelijk voor 
de beslissing. 
 
De inschatting van het ziekteverloop en de mogelijkheden voor behandeling behoren per 
definitie tot het terrein van de behandelend arts. Deze zal zich daarbij moeten baseren op zijn 
medische kennis en klinische ervaring. Objectieve medische kennis is echter niet de enige 
besluitvormende factor bij medische besluitvorming rond het levenseinde. Uit het onderzoek 
van Hoogerwerf27 blijkt dat alle, bij zijn onderzoek betrokken artsen, zeggen dat zij ook niet-
medische argumenten laten meewegen bij abstineerbeslissingen. Bij een voorgelegde 
casuïstiek, waarbij leven en dood in het geding zijn, blijkt dat artsen tot verschillende 
besluiten kunnen komen.28  
 
Het oordeel of een bepaald medisch handelen zinvol is, is in eerste instantie een medisch en 
niet een juridisch oordeel. De vraag of een bepaalde behandeling ‘medisch zinloos’ is, dient 
aan de hand van de medische standaard te worden bepaald, aldus het gerechtshof in de zaak 
Stinissen.29 Niet alleen het staken van een behandeling vereist legitimatie maar ook het 
aanvangen of verlengen van een behandeling.30 Bij ‘medisch zinloos’ handelen mist deze 
legitimatie. Juridisch gesproken behoren abstineerbeslissingen tot het ‘normale medisch 
handelen’. Indien dit handelen leidt tot de dood is er in het algemeen sprake van een 
‘natuurlijke dood’ waarvoor geen speciaal controlemechanisme bestaat, dit in tegenstelling tot 
euthanasie.31 
 
Op Intensive Cares waar een hoog medisch en verpleegkundig niveau wordt gerealiseerd, 
waar de grenzen van de medische mogelijkheden steeds verder opschuiven en soms haast 
onbegrensd lijken, komt de vraag naar de zinvolheid van een behandeling frequent naar voren. 
Steeds opnieuw moet men zich afvragen of een behandeling medisch zinvol is. In Nederland 
worden per jaar ongeveer 120.000 patiënten opgenomen in Intensive Cares.32 Gemiddeld 8% 
van deze opgenomen patiënten33 overlijdt ofwel ongeveer 9600 patiënten. Op basis van het 
onderzoek van Van der Maas34 blijkt dat klinisch specialisten in 40% van de sterfgevallen per 
jaar tot één of meer MBL handelswijzen besluiten. Omgerekend naar alle Intensive Cares in 
Nederland zou dit betekenen dat per jaar bij minimaal35 3800 gestorven intensive care 

                                                      
26 Wal van der 2003: 64 
27 Hoogerwerf 1999: 331 
28 Hoogerwerf 1999: 179 
29 Gerechtshof Arnhem, 31 oktober 1989, de zaak Stinissen: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, januari 1990: 79 
30 Legemaate 1998: 31 
31 De zaak kan echter ingewikkelder liggen indien de oorzaak van de aandoening van de patiënt ligt in door 
geweld of ongeluk veroorzaakt letsel (waaronder medische fouten). 
32 Welling 1998: 8 
33 Reis Miranda 1992: blz. V 
34 Maas e.a. 1991: 113 
35 Minimaal; omdat intensive care artsen uit de aard van hun taak bijna zeker vaker MBL-beslissingen nemen 
dan andere specialisten. 
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patiënten een MBL beslissing wordt genomen.36 In de meeste gevallen zal het om abstineren 
gaan. Door de ernst van de ziekte of aandoening en door de noodzaak intensive care patiënten 
veel sedativa en analgetica toe te dienen, zijn veel intensive care patiënten op het moment dat 
een abstineerbeslissing wordt genomen niet in staat om enige rol in de besluitvorming te 
spelen.  
 
 
 
2.2.1 Regulering van abstineren 
 
Zoals vermeld is abstineren een MBL beslissing die op Intensive Cares veelvuldig voorkomt. 
Naast de algemene norm dat een ‘medisch zinloze’ behandeling door een arts dient te worden 
gestaakt of achterwege gelaten, is er echter geen inhoudelijke juridische regulering rondom 
abstineren.  
 
Wel is er een nadere regeling van de rol van de patiënt en diens vertegenwoordiger in verband 
met abstineren. In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), in 
werking getreden op 1 april 1995, wordt onder andere het instemmingvereiste en de 
vertegenwoordiging bij wilsonbekwame patiënten geregeld. De kern daarvan bestaat uit drie 
hoofdregels: 

• geen behandeling is toegestaan zonder de toestemming van de patiënt; 
• bepaalde in de WGBO genoemde personen waaronder een eventueel door de 

patiënt aangewezen persoon, kunnen de rechten- waaronder het recht 
instemming voor een behandeling te onthouden- van de wilsonbekwame 
patiënt namens deze tegenover de hulpverlener, uitoefenen (art.7:465, lid 3 en 
4 BW); 

• indien er een schriftelijke wilsverklaring is van de patiënt inhoudende een 
weigering van behandeling, dient deze in principe door de vertegenwoordiger 
en hulpverlener te worden gevolgd (art. 7:450, lid 3 BW). 

 
In het systeem van de WGBO fungeert onder meer de professionele standaard als basis van 
normen waarmee de hulpverlener rekening moet houden bij het uitoefenen van zijn beroep.37 
Aangenomen wordt dat deze professionele standaard niet alleen medisch-technische aspecten 
van de beroepsinvulling omvat, maar ook normen betreffende de relatie met de patiënt en zijn 
naasten, alsmede ook andere maatschappelijke zorgvuldigheidseisen. Deze professionele 
normen worden mede bepaald door discussienota’s, standpunten, protocollen, richtlijnen e.d. 
van de medische beroepsverenigingen. Met betrekking tot MBL hebben bijvoorbeeld de 
rapporten van de KNMG- (CAL)38, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde 
(NVK)39, de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie (NVOG)40 en de 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVP)41 veel invloed gehad op datgene wat 
juridisch en maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht.42 
 

                                                      
36 Onze schatting is, in het licht van dit onderzoek, dat jaarlijks tenminste 6500 patiënten op Intensive Cares 
sterven waarbij voorafgaand een abstineerbeslissing is genomen (zie hoofdstuk 4.2.2). 
37 Leenen 1994: 159 
38 Dillmann e.a.(CAL) 1997: ‘Medisch handelen rond het levenseinde bij wilsonbekwame patiënten’ 
39 NVK 1992: ‘Doen of Laten’;  
40 NVOG 1994: ‘Nota late zwangerschapsonderbreking’ 
41 NVP 1998 :‘Hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis’  
42 Deze zaken en genoemde rapporten worden besproken in Griffiths e.a. 1998: 118-127 
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Dergelijke zelfregulering door de professie heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
rechtsontwikkeling rondom verschillende MBL. Zo zijn bijvoorbeeld rechterlijke uitspraken 
(o.a. de zaken Kadijk en Prins) met betrekking tot de te volgen handelwijze bij ernstig 
gehandicapte pasgeborenen mede gebaseerd op rapporten van CAL en NVK. Beide artsen 
werden ontslagen van rechtsvervolging wegens moord, omdat zij zorgvuldig hadden 
gehandeld, waarbij de rapporten als professionele standaard werden geaccepteerd. 43 En in de 
‘Utrechtse’ zaak, waarin het besluit van intensive care artsen om een patiënt niet opnieuw toe 
te laten tot de Intensive Care werd aangevochten, liet de rechter zich bij zijn uitspraak 
kennelijk leiden door het aanwezige protocol van het ziekenhuis met betrekking tot abstineren 
en stelde het ziekenhuis in het gelijk.44 
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 
 
Het onderzoek richt zich uiteindelijk op een professionele standaard rond abstineren op 
Intensive Cares voor volwassen patiënten in Nederland. Het bestaat uit een beschrijvend en 
een normatief deel.  
 
Centraal in het onderzoek staat de vraag hoe een zorgvuldig proces van abstineren op 
Nederlandse Intensive Cares eruit ziet. Daarbij komen 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 moeten inhouden? 
 
Het onderzoek bestaat uit een literatuuronderzoek, een empirisch deel en als laatste een 
normerend deel. Het literatuurdeel richt zich op Intensive Cares en intensive care 
geneeskunde en op het juridisch en medisch kader wat betreft het zelfbeschikkingsrecht, 
medische beslissingen rond het levenseinde, de operationalisering van ‘medisch zinloos’ op 
Intensive Cares en de uitvoering van abstineren op Intensive Cares. 
 
Het doel van het empirische deel is het huidige handelen rondom abstineren bij 
wilsonbekwame patiënten op Intensive Cares te belichten. Daarbij gaat het over het 
besluitvormingsproces, de invloed van de patiënt, de invloed van de vertegenwoordiger van 
de patiënt, de uitvoering, de aanwezigheid van richtlijnen en andere vormen van (zelf)-
regulering bij abstineren en in dit verband de overeenkomsten en verschillen tussen Intensive 
Cares te beschrijven. De vraagstelling met betrekking tot dit 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? 

 
                                                      
43 Griffiths e.a. 1998: 126 
44 Zie voor uitgebreidere beschrijving van de zaak ‘Prins’ en de ‘Utrechtse’ zaak paragraaf 3.3.6.2 van deze 
dissertatie onder ‘Jurisprudentie’. 
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Het normatieve deel van het onderzoek heeft als doel om te komen tot de formulering van een 
wenselijke regulering van abstineren bij wilsonbekwame patiënten op Intensive Cares op 
basis van het beschrijvende- en literatuurdeel van het onderzoek. De vraagstelling gericht op 
dit deel van het onderzoek is als volgt: 

Is een (landelijke) regulering van abstineren bij volwassen intensive care patiënten 
wenselijk en, zo ja, wat zou deze in moeten houden? 

 
 
 
2.3.1 Belang van het onderzoek 
 
Inzicht in het handelen rond abstineren bij intensive care patiënten en de wijze waarop dit 
thans al dan niet informeel lokaal geregeld is, is van groot belang voor patiënten en hun 
naasten. Maar ook voor  artsen, verpleegkundigen, ziekenhuisdirecties, alsmede voor de 
rechtspraak en de wetgever is het belangrijk. 
 
Aannemelijk is, dat mondiger wordende burgers meer inzicht zullen verlangen in het medisch 
handelen rond abstineren. Voor toekomstige patiënten, hun naasten en hun 
vertegenwoordigers is inzicht in de wijze waarop dit soort medisch handelen geregeld is van 
belang om verwarring en conflicten over het besluitvormingsproces, de abstineerbeslissing en 
de uitvoering, te voorkomen. Zo heeft de casus ‘Blauwbörgje’ bijvoorbeeld aangetoond hoe 
het ontbreken van een adequate professionele regeling rond abstineren kan leiden tot een 
conflictsituatie tussen de vertegenwoordiger van de patiënt en behandelaars.45 Door het 
Openbaar Ministerie kon daarbij niet worden teruggegrepen op een goed geregelde 
besluitvormingsprocedure. De al genoemde ‘Utrechtse’ zaak, laat daarentegen zien dat 
alhoewel een doordacht en toegepast abstineerprotocol wellicht niet in staat zal zijn om alle 
conflicten uit te sluiten, het wel degelijk een cruciale rol kan spelen bij de beslechting van een 
conflict. 
 
Voor artsen, verpleegkundigen en directies van ziekenhuizen ligt het belang van dit onderzoek 
in de ontwikkeling van een professionele standaard voor abstineren op Intensive Cares. Het 
onderzoek zal de contouren kunnen schetsen van een toekomstige landelijke regeling 
gebaseerd op de bestaande of zich ontwikkelende professionele standaard. Men zal aan de 
hand van de uitkomsten kunnen toetsen of er op de eigen werkplek sprake is van een 
zorgvuldige besluitvormingsprocedure en uitvoering van zorg en nazorg. Een dergelijke 
standaard, en een handelwijze die daarmee overeenstemt, biedt de nodige rechtszekerheid 
voor ziekenhuismedewerkers en daarmee ook aan de instellingen. 
 
Onderzoek dat aldus inzicht verschaft in de wijze van professionele (zelf)regulering van 
abstineren bij patiënten op Intensive Cares is, om de zojuist genoemde reden ook van belang 
voor de rechtspraak. De Nederlandse rechter laat in dit soort zaken veel ruimte voor 
zelfregulering. Dit impliceert, dat onderzoek gericht op die zelfregulering en dat de contouren 
van een toekomstige professionele regulering weergeeft voor de rechter op z’n minst een 
belangrijke bron van informatie is en mogelijkerwijs ook richtinggevend kan zijn. 

                                                      
45 De familie van een patiënt in een verpleegtehuis deed aangifte wegens poging tot moord vanwege het 
veronderstelde onthouden van vocht en voeding aan hun ernstig zieke vader. De familie vermoedde dat er sprake 
was van ‘versterven’. Richtlijnen van hoe om te gaan met vocht- en voedseltoediening bij ernstig zieke patiënten 
had de instelling niet; met als gevolg onduidelijkheid alom. 
Uiteindelijk heeft het Openbaar Ministerie de zaak geseponeerd. Persbericht Openbaar Ministerie, 
Arrondissementrechtbank Groningen, 28 augustus 1997. 
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2.4  Onderzoeksmethodologie 
 
De kern van de onderzoeksmethode bestaat uit telefonische interviews, op basis van een semi-
gestructureerde vragenlijst46, gehouden met zowel de leidinggevende arts als de operationeel 
leidinggevende verpleegkundige van een aantal Nederlandse Intensive Cares (zie 2.5). De 
literatuurstudie vormde mede de basis voor deze vragenlijst. Voorafgaande aan het onderzoek 
werd de vragenlijst op geldigheid en onderlinge samenhang getoetst bij een aantal intensive 
care artsen en verpleegkundigen.  
Een aan het onderzoek voorafgaande pilotstudy op vier Intensive Cares gaf duidelijkheid over 
nog aan te brengen inhoudelijke wijzigingen in de interviews en heeft ook geleid tot enkele 
procedurele aanpassingen. De interviews zijn gehouden in 2002 
 
 
Interviews 
Gekozen is voor het telefonisch interview als onderzoeksvorm. Vanwege de complexiteit en 
gevoeligheid van het onderwerp en het feit dat het om empirisch onontgonnen terrein ging, 
leende het onderwerp zich minder voor een schriftelijke enquête. Denkbaar was, dat de 
behoefte bij respondenten aanwezig zou zijn om vele toelichtingen te geven op de gegeven 
antwoorden. Eveneens leek het wenselijk dat de interviewer kon doorvragen op de 
toelichtingen om onduidelijkheden te verhelderen. Relevant in deze was ook, dat de 
interviewer/onderzoeker werkzaam was in de Intensive Care wereld: dit verkleinde de 
‘afstand’ tussen interviewer en respondent. Ook werd aangenomen dat het aantal non-
responders bij een telefonisch interview geringer zou zijn dan bij een schriftelijke enquête. 
Een telefonisch interview maakte het mogelijk om soepel op wijzigingen van afspraken te 
reageren en zo het aantal non-responders laag te houden. Anderzijds pleitten ook praktische 
overwegingen voor telefonische interviews, omdat 72 interviews in geheel Nederland niet 
door een enkele onderzoeker, met een voltijdbaanstelling als hoofdverpleegkundige, te 
realiseren zouden zijn geweest. 
 
Om vanuit verschillende perspectieven informatie te verkrijgen en daarmee de 
betrouwbaarheid van de verkregen informatie te vergroten, zijn per Intensive Care zowel de 
operationeel leidinggevende verpleegkundige als het medisch hoofd schriftelijk benaderd. In 
een informatieve brief47 over het onderzoek is hen gevraagd om deel te nemen aan het 
onderzoek en werd ook een telefonisch contact aangekondigd om een afspraak te maken voor 
een interview. Indien er geen functie van medisch hoofd op de Intensive Care was, dan werd 
de arts met een coördinerende rol op de Intensive Care gevraagd om deel te nemen aan het 
onderzoek. 
 
Minimaal zeven dagen na het versturen van de introductiebrief zijn de respondenten 
telefonisch benaderd om een afspraak te maken voor het interview. In het eerste telefonische 
contact vroeg de interviewer (= onderzoeker) naar de directe betrokkenheid bij abstineren. 
Voor artsen en (hoofd)-verpleegkundigen gold dat directe betrokkenheid bij het werkproces 
een voorwaarde was om deel te nemen aan het onderzoek. Immers: doel van het onderzoek is 
de gangbare praktijk op Intensive Cares te belichten en direct vanuit het werkveld informatie 
hierover te krijgen van sleutelfiguren van de twee belangrijkste disciplines op Intensive Cares. 
 
Het interview is met instemming van de betrokkenen op tape vastgelegd om op een later 
tijdstip letterlijk de interviews uit te kunnen typen. Niemand van de geïnterviewden maakte 
                                                      
46 Zie: bijlage 1 
47 Zie: bijlage 2 
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hier bezwaar tegen. Met nadruk is aan de respondenten vermeld, dat de gegeven antwoorden 
strikt vertrouwelijk verwerkt zouden worden. De transcriptie van de interviews diende als 
basis voor de kwalitatieve resultaten zoals vermeldt in deze dissertatie. 
De kwantitatieve antwoorden zijn tijdens het interview direct in een computerprogramma 
ingevoerd en deze data zijn gebruikt om latere analyse mogelijk te maken. 
 
 
Richtlijnen/protocollen 
Aan elke respondent is gevraagd naar de bekendheid met een ziekenhuisbrede 
richtlijn/protocol over medische beslissingen aan het einde van het leven en met name gericht 
op abstineren. Ook is gevraagd naar de aanwezigheid van Intensive Care specifieke richtlijnen 
met betrekking tot abstineren of andere medische beslissingen aan het einde van het leven. 
Hierbij is vermeld, dat aan vorm of inhoud geen eisen worden gesteld en dat elke richtlijn, 
hoe beknopt of uitgebreid ook, van belang is voor het onderzoek. Geen enkele respondent 
heeft geweigerd om de aanwezige richtlijn/protocol toe te sturen. Analyse naar vorm en 
inhoud van de aldus verkregen richtlijnen heeft plaatsgevonden door de onderzoeker. 
 
 
 
2.5 Over de deelnemende ziekenhuizen en Intensive Cares 
 
De keuze van de ziekenhuizen en Intensive Cares is niet aselect tot stand gekomen. Gekozen 
is om alle Academische Ziekenhuizen te betrekken in het onderzoek. Uitgangspunt was de 
gedachte, op basis van literatuuronderzoek, dat deze centra mogelijk een voorloperfunctie 
hebben wat betreft zelfregulering van het medisch handelen (gelijk het voorbeeld van de 
neonatologie) en het vermoeden dat dit ook zou kunnen gelden rond abstineren. Wat de 
overige Intensive Cares betreft, is gekeken naar spreiding over het hele land om mogelijke 
regionale invloeden te neutraliseren. Denkbaar is, dat bijvoorbeeld ziekenhuizen in 
grootstedelijke agglomeraties met een multiculturele bevolkingsopbouw op een andere wijze 
de zelfregulering rond abstineren hebben ingevuld dan ziekenhuizen met een referentiegebied 
hoofdzakelijk bestaande uit een mono-culturele agrarische bevolking. Vandaar dat spreiding 
over heel Nederland wenselijk is.48 
 
Een gelijkmatige verdeling naar grootte van de ziekenhuizen is eveneens van belang vanwege 
de mogelijke invloed van de complexiteit van een ziekenhuisorganisatie op de mate en wijze 
van zelfregulering rond abstineren. Denkbaar is, dat in kleine organisaties er minder aandrang 
is om zelfregulering formeel in de vorm van richtlijnen te organiseren vanwege de frequente 
en laagdrempelige contacten van artsen met elkaar. Men kent elkaar en weet elkaars opvatting 
over allerlei onderwerpen, hetgeen afstemming makkelijker maakt en de noodzaak tot 
richtlijnen mogelijk kan doen afnemen. Een goede spreiding naar grootte van het ziekenhuis 
is daarom belangrijk. De deelnemende ziekenhuizen zijn naar grootte onder te verdelen in drie 
groepen: 

• 12 ziekenhuizen met minder dan 400 bedden. 
• 12 ziekenhuizen met tussen 400 en 600 bedden 
• 12 ziekenhuizen met meer dan 600 bedden 

 

                                                      
48 Zie bijlage 3 voor de deelnemende ziekenhuizen en hun geografische spreiding over Nederland. 
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Meerdere Intensive Cares per ziekenhuis komt voor, maar per ziekenhuis is één Intensive 
Care benaderd. Veertig van de 118 Nederlandse ziekenhuizenlocaties49 zijn op basis van 
geografisch ligging en grootte geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek, waaronder 
alle academische ziekenhuizen. Van deze 40 Intensive Cares hebben er uiteindelijk 36 (90%) 
deelgenomen aan het onderzoek. Slechts van één Intensive Care wilden de medicus en 
verpleegkundige niet deelnemen vanwege de door hen verwoorde ‘gevoeligheid’ van het 
onderwerp. Drie andere Intensive Cares zijn niet geïncludeerd omdat de arts of de 
leidinggevend verpleegkundige uiteindelijk afzagen van deelname. Gebrek aan tijd was de 
reden om niet deel te nemen. 
 
 
Capaciteit van de deelnemende Intensive Cares 
Volgens opgave worden op de deelnemende Intensive Cares per jaar ruim 35.000 patiënten 
opgenomen. Het branche rapport “Curatieve Somatische Zorg” van 1998 vermeldt dat op 
Intensive Cares per jaar ongeveer 120.000 patiënten worden opgenomen. Rekening houdend 
met een mogelijke groei van het aantal opnames op jaarbasis vanaf 1998, betekent dit dat de 
aan het onderzoek deelnemende Intensive Cares ongeveer een kwart van de totale intensive 
care opnames in Nederland realiseren.  
 
Op Intensive Cares kan, zoals in hoofdstuk 1 is beschreven, de organisatievorm een ‘open 
format’ of ‘closed format’ zijn. Heel beknopt geformuleerd, betekent dit dat bij een ‘closed 
format’ een aan de Intensive Care gebonden intensive care arts de hoofdbehandelaar is en 
deze het medisch beleid bepaalt. Bij een ‘open format’ is dit de insturend specialist, 
bijvoorbeeld een chirurg. Van de aan het onderzoek deelnemende Intensive Cares hebben tien 
Intensive Cares (28%) een ‘open format’ en 26 een ‘closed format’ (72%).  
 
 

                                                      
49 Aantal ziekenhuizen volgens vermelding College van Bouwvoorzieningen 2002: 3 
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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 
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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 
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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) 
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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 

                                                      
197 American Medical Association 1999: 940 
198 Challenges in end-of life care in the ICU 2003: 997 
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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’. 
 
 
 

                                                      
201 Hofhuis e.a. 2003: 978 
202 Rogers e.a. 1997: 1140 
203 Frick e.a. 2003: 459 
204 Helft 2000: 295 
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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  
 
 
                                                      
205 Staatsblad nr.655 van december 1993 
206 ‘Onder Voorbehoud’ 1996: 14 
207 Cuperus 2002: 46  
208 Zie paragraaf 3.3.6 over abstineren 
209 Melltorp 1997: 1265 
210 Faber-Langendoen 1994: 882 
211 Melltorp 1997: 264  
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 
216 Campell 1997: 197-202 
217 Rocker e.a 2004: 627 
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.” 
 

                                                      
220 Society of Critical Care Medicine 2001: 2336 
221 Society of Critical Care Medicine 2001: 2336 
222 Society of Critical Care Medicine 2001: 2337 
223 Een ander analgeticum dat veel wordt gebruikt is fentanyl, een synthetisch bereid opiaat dat in vergelijking tot 
morfine minder sedatieve en euforische effecten heeft. 
224 Bij dyspnoe is de patiënt kortademig; in ademnood. 
225 Society of Critical Care Medicine 2001: 2336 
226 Brody e.a.1997: 653 
227 Hawryluck e.a. 2002: 1476 
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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 

                                                      
228 Daly 1996: 334 
229 Wilson 1992: 953 
230 Hall 2000: 1427 
231 Keenan1997: 1324-1331 
232 Sprung 2003: 796 
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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 
270 Bruchem e.a. 2004: 102 
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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 

                                                      
271 Puntillo e.a. 2001: 222 
272 Meltzer e.a. 2004: 205 
273 Burns e.a. 2001: 660 
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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 

                                                      
274 ‘OnderVoorbehoud’: 18 
275 Hierover is jurisprudentie. Een verpleegkundige geeft aan haar vriend op zijn eigen verzoek euthanatica in het 
bijzijn van de arts en wordt veroordeeld tot een voorwaardelijke vrijheidsstraf. Gerechtshof Leeuwarden, 21 
september 1995, ‘Nederlandse Juriprudentie’ 1996/61: 299-301 
276 Bruchem e.a. 2004: 254 
277 Bruchem e.a. 2004: 272 
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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.  
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Deel II 
 
 
4  BEVINDINGEN OVER ABSTINEREN OP INTENSIVE CARES 
 
 
4.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk staat beschreven, op basis van de bevindingen van dit onderzoek, hoe op 
Intensive Cares voor volwassenen het proces van abstineren, vanaf de besluitvorming tot en 
met de uitvoering, verloopt. De aandacht gaat niet zozeer uit naar medisch inhoudelijke 
aspecten van besluitvorming en uitvoering, maar richt zich vooral op de wijze waarop binnen 
Intensive Cares organisatorisch invulling wordt gegeven aan het gehele proces rondom 
abstineren. 
 
Bij een intensive care patiënt heeft de besluitvorming over het onthouden of staken van een 
levensverlengende behandeling meestal tot gevolg dat de patiënt op korte termijn sterft. Het 
gaat om een éénmalige beslissing van letterlijk levensbelang. Het eerste deel van dit 
hoofdstuk richt zich op de frequentie van abstineerbeslissingen bij patiënten die overlijden op 
Intensive Cares. Is het een incidenteel gebeuren, komt het regelmatig of zelfs frequent voor? 
En als het abstineren zich voordoet, hoe verloopt dan organisatorisch het 
besluitvormingsproces? Wie zijn de hulpverleners die deelnemen aan het 
besluitvormingsproces over abstineren en wat is hun invloed? Ook wordt ingegaan op de 
vraag in hoeverre het besluitvormingsproces recht doet aan de wens/wil van de patiënt of 
diens vertegenwoordiger. Niet voorbij wordt gegaan aan de mogelijkheid dat conflicten 
kunnen ontstaan tussen de vertegenwoordiger van de patiënt en de behandelaar. Op de 
achtergrond spelen juridische overwegingen bij artsen mogelijk een rol rondom abstineren, 
vandaar dat een paragraaf gewijd is aan de gevolgen van juridische implicaties op het 
besluitvormingsproces en de abstineerbeslissing zelf. Het abstineren zal een einde maken aan 
het lijden van de patiënt, maar er dient te worden voorkomen dat het abstineren zelf een 
oorzaak van lijden is. Daarom krijgen patiënten analgetica en sedativa toegediend om te 
zorgen dat de patiënt ‘comfortabel’ is. Over de hoeveelheden analgetica en de rol van de 
verpleging bij de toediening, daarover gaat het in de aansluitende paragraaf. De laatste 
paragraaf gaat over de mate van transparantheid van het proces van abstineren, dit kan blijken 
uit de mate van zorgvuldige dossiervoering. Een samenvatting sluit het hoofdstuk af. 
 
 
 
4.2  Frequentie van abstineren op Intensive Cares 
 
 
4.2.1  Inleiding 
 
In Nederland is sinds 1991 per vijf jaar uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 
medische beslissingen rond het levenseinde. Daarbij is ook onderzoek gedaan naar het 
percentage abstineerbeslissingen voorafgaande aan het sterven. Dit percentage steeg van 
17.9% van alle gestorvenen in 1991 naar 20.2% in 2001.278 Met andere woorden één vijfde 
                                                      
278 Wal van der 2003: 67. Het aantal sterfgevallen was in het jaar van onderzoek 140.000 waarvan bij 28.000 een 
besluit tot abstineren is genomen. 
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van alle sterfte in Nederland wordt voorafgegaan door een abstineerbeslissing. Deze 
bevindingen zijn internationaal gezien niet afwijkend. 279  
 
Uit een prospectief onderzoek in 17 Europese landen waarbij 37 Intensive Cares waren 
betrokken blijkt, dat bij 73% van de overleden intensive care patiënten, de arts een 
abstineerbeslissing had genomen. Het onthouden van een levensverlengende behandeling 
gebeurde in 38% van de gevallen (spreiding 16%-70%), beëindigen van de levensverlengende 
behandeling bij 33% (spreiding 5%-69%) en het actief versnellen van het levenseinde bij 2% 
(spreiding 0%-19%) van de op de Intensive Care gestorven patiënten. De verschillen worden 
vooral Europees regionaal verklaard.280 
 
De frequentie van abstineren op Intensive Cares blijkt per tijdsperiode en per locatie 
behoorlijk te verschillen. Op de Intensive Care van een Canadees ziekenhuis nam in de 
periode 1988-1993 de frequentie van abstineren toe van 46% tot 66% van de sterfte en op de 
Intensive Care van een ander ziekenhuis in dezelfde plaats nam in dezelfde periode het 
abstineren toe van 46% tot 80%.281 Op de Intensive Cares van twee ziekenhuizen in 
Californië groeide tussen 1988 en 1993 het aantal abstineerbeslissingen bij stervende 
patiënten van 51% naar 90%.282 Dat deze ontwikkeling niet alleen in deze ziekenhuizen 
plaatsvond, toont een landelijk prospectief onderzoek in de Verenigde Staten uit 1998 aan.283 
Het onderzoek strekte zich uit over 131 Intensive Cares verspreid over 31 staten en betrof 
5910 gestorven intensive care patiënten. Bij deze patiëntengroep was de mediaan 70% wat 
betreft abstineren. Tussen de onderzochte Intensive Cares werd een brede variatie gevonden. 
Dit verschil was echter niet gerelateerd aan het soort Intensive Care, het soort ziekenhuis 
(groot, klein, academisch, niet-academisch), het aantal opgenomen patiënten of het 
mortaliteitspercentage.  
Onbekend is wat in Nederland op Intensive Cares voor volwassenen de frequentie van 
abstineren is. Vandaar dat tijdens het onderzoek hier navraag naar is gedaan. 
 
 
 
4.2.2  Bevindingen frequentie abstineren  
 
Op het moment van dit onderzoek vindt op geen van de aan het onderzoek deelnemende 
Intensive Cares registratie plaats van het aantal abstineerbeslissingen (één respondent zegt 
daarmee te willen starten). Gericht op de frequentie van abstineren op de Intensive Cares is de 
volgende vraag gesteld:  

“Bij welk percentage van de patiënten die op uw Intensive Care sterven, denkt u dat er 
een abstineerbeslissing wordt genomen?”  

Binnen het kader van dit onderzoek maken de antwoorden het mogelijk een schatting te geven 
van de frequentie van abstineren. De schattingen door artsen over het aantal genomen 
abstineerbeslissingen bij overleden patiënten lopen nogal uiteen. Bij Intensive Cares van 
niveau I (voor toelichting indeling zie hoofdstuk 1) is het gemiddelde geschatte percentage 
59% met een minimum van 10% en een maximum van 100%. Voor Intensive Cares van 
niveau II is het gemiddelde percentage 57% met als minimum percentage 10% en een 

                                                      
279 Heide e.a. 2003: 347 
280 Sprung e.a. 2003: 794 
281 McLean e.a. 2000: 100 
282 Prendergast e.a. 1997: 15 
283 Prendergast e.a. 1998: 1163 
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maximum percentage van 85%. Op Intensive Cares van niveau III is het laagst genoemde 
percentage abstineerbeslissingen 4% en het hoogste percentage 75%, het gemiddelde is 34%.  
 
Voor alle Intensive Cares is het gemiddelde van de geschatte percentages over abstineren 
51,5% van alle sterfte waarbij een grote spreiding tussen de verschillende Intensive Cares 
aanwezig is.284  
 
Conclusie: 
Het geschatte gemiddelde percentage abstineerbeslissingen (51,5 % van alle sterfte) is relatief 
laag in vergelijking met bij prospectief onderzoek gevonden percentages. Uitgaande van een 
waarschijnlijk conservatieve schatting van gemiddeld 51.5% abstineerbesluiten bij patiënten 
die komen te overlijden, bij minimaal 120.000 opnames per jaar285 en een sterftepercentage 
van gemiddeld 10.5% (in dit onderzoek gevonden), kunnen we concluderen dat jaarlijks 
tenminste 6500 patiënten op Intensive Cares sterven na een abstineerbeslissing. Van de 
28.000 sterfgevallen286 na een abstineerbeslissing in 2001 vond ongeveer een kwart plaats op 
een Intensive Care. 
 
 
 
4.3  Het besluitvormingsproces 
 
 
4.3.1  Inleiding 
 
Medische beslissingen rond het levenseinde vinden niet uitsluitend plaats op basis van 
objectieve medische gronden. Deze beslissingen zijn soms subjectief en leiden dan ook niet 
altijd tot dezelfde oordeelsvorming van behandelaars bij dezelfde casuïstiek.287 Het is wellicht 
beter niet te spreken van  objectieve medische gronden bij abstineerbeslissingen, maar om bij 
beslissingen, waarbij meerdere behandelaars betrokken zijn, te spreken van intersubjectiviteit. 
Medische beslissingen rond het levenseinde dienen naar de mening van intensive care artsen 
en verpleegkundigen gezamenlijke beslissingen te zijn.288 Gemeenschappelijke 
besluitvorming kan een belangrijke organisatorische vorm zijn om de onvermijdelijke 
subjectiviteit van de beslissing te verminderen en intersubjectiviteit te bereiken. 
 
Eerst staat beschreven hoe de besluitvorming over abstineren als regel is georganiseerd bij 
patiënten die langer dan 24 uur op een Intensive Care verblijven, daarna over patiënten die 
korter dan 24 uur op de Intensive Care zijn opgenomen. De veronderstelling bij deze indeling 
is, dat een zeer kort verblijf op de Intensive Care mogelijk van invloed is op de wijze waarop 
de besluitvorming verloopt. Er wordt vooral gekeken naar: 

• Wordt een abstineerbeslissing door een arts als regel alleen genomen? 
• Wie zijn betrokken bij het nemen van een abstineerbeslissing? 
• Wat is de invloed van de verschillende hulpverleners op het abstineerbesluit? 

 
                                                      
284 De gevonden verschillen over de frequentie van abstineren tussen Intensive Cares zijn niet afwijkend van 
datgene wat in de literatuur wordt beschreven. 
285 Welling e.a. 1998: 8 
286 Wal van der e.a. 2003: 67 
287 Hoogerwerf 1999: 310 
288 Ferrand e.a. 2003: 1310. Uit dit landelijke onderzoek in Frankrijk onder 3156 stafverpleegkundigen en 521 
artsen van Intensive Cares blijkt dat meer dan 90% van de respondenten van mening is, dat een abstineerbesluit 
een gemeenschappelijke beslissing moet zijn.  
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4.3.2  Organisatie van de besluitvorming bij abstineren 
 
Tijdens de interviews is gericht gevraagd naar het gemeenschappelijke karakter van de 
beslissing, waarbij ervoor is gewaakt om de vragen niet suggestief te laten zijn (vraag 29 t/m 
35). De organisatie van de besluitvorming is bepalend voor het wel of niet bereiken van 
intersubjectiviteit en daardoor mede bepalend voor de kwaliteit van de besluitvorming. Hoe is 
de besluitvorming georganiseerd? Daarover gaat deze paragraaf. 
 
Bij patiënten langer dan 24 uur op een Intensive Care 
Het is volgens de medisch hoofden en leidinggevende verpleegkundigen op Nederlandse 
Intensive Cares regel, dat een abstineerbeslissing bij patiënten die langer dan 24 uur op een 
Intensive Care verblijven zelden of nooit door een behandelaar alleen wordt genomen. Op de 
vraag:  

“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?”,  

antwoordden 25 van de 36 intensive care artsen dat dit zich nooit voordoet (69 %) en 11 
intensive care artsen (31%) dat het zelden voorkomt. De antwoorden van de operationeel 
leidinggevend verpleegkundigen komen met die van de artsen overeen. Een specificatie van 
de gegeven antwoorden staat in tabel 2. 

 
 

tabel: 2 

 

“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?”. 

niveau IC altijd vaak regel-

matig 

zelden nooit totaal 

niveau I 0 0 0 6 (38%) 10 (62%) 16 

niveau II 0 0 0 3 (30%) 7 (70%) 10 

niveau III 0 0 0 2 (20%) 8 (80%) 10 

totaal 0 0 0 11 (31%) 25 (69%) 36 

 

Het aantal Intensive Cares van niveau I waar het (weliswaar) ‘zelden’ voorkomt dat een 
besluit tot abstineren toch alleen wordt genomen, is procentueel gezien bijna twee keer zo 
groot in vergelijking tot Intensive Cares van niveau III. De verschillen tussen Intensive Cares 
van niveau I en niveau III betreffen de complexiteit van ziektebeelden/aandoeningen, het 
aantal beademingsdagen en ook de organisatorische invulling van de Intensive Cares. Een 
tegengestelde bevinding zou niet vreemd geweest zijn. De redenering daarbij is, dat Intensive 
Cares op niveau III kleinere Intensive Cares zijn in een kleiner ziekenhuis, waarbij het minder 
frequent voorkomt dat er meerdere intensive care artsen aanwezig zijn. Vanwege het 
ontbreken van de mogelijkheid om een collega intensive care arts te raadplegen, kan men 
vaker in de positie komen om alleen een beslissing te moeten nemen. De gevonden data 
tenderen echter naar het verwerpen van deze redenering.  
 
Een verklaring zou kunnen zijn dat het organisatiemodel van ‘closed format’ of ‘open format’ 
(voor toelichting over ‘format’ zie hoofdstuk 1) meer bepalend is dan het niveau van de 
Intensive Care. Wanneer we nagaan hoe ‘open en closed format’ over de verschillende 
niveaus van Intensive Cares is verdeeld, dan blijkt dat op Intensive Cares van niveau I het 
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organisatiemodel van ‘closed format’ algemeen geldend is. Bij Intensive Cares op niveau III 
heeft slechts dertig procent van de Intensive Cares een ‘closed-format’ (Zie tabel 3).  
 
 

Verdeling open en closed format over 

niveaus van Intensive Cares 

tabel: 3 open format closed format totaal 

niveau I 0 ( 0 %) 16 (100%) 16 

niveau II 3 (30%) 7 (70%) 10 

niveau III 7 (70%) 3 (30%) 10 

totaal 10 (28%) 26 (72%) 36 

 

Zoals al eerder beschreven, houdt het organisatiemodel ‘closed format’ in, dat een intensive 
care arts de hoofdbehandelaar is en de beslissingen neemt. Op Intensive Cares van niveau III 
zijn intensive care artsen dus veel minder vaak hoofdbehandelaar dan op Intensive Cares van 
niveau I. Op Intensive Cares van niveau III is de organisatorische en medische 
afhankelijkheid van de insturend specialisten groter. De wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan de vorm van samenwerking kan mogelijk een factor van betekenis zijn, bij het 
wel of niet gelegitimeerd zijn of de intensive care arts alleen een beslissing tot abstineren 
neemt. De aard van de collegiale verhoudingen en grote wederzijdse afhankelijkheid zijn 
daarbij mogelijk belangrijke beïnvloedende factoren. Illustratief zijn de toelichtingen op de 
vraag:  

“Wat gebeurt er wanneer de consensus ontbreekt bij de besluitvorming bij een 
abstineerbeslissing. Consensus in de betekenis van ‘zich niet verzetten tegen een 
beslissing.” 

 
Van de Intensive Cares van niveau III met een ‘open format’ als organisatiemodel komen de 
volgende toelichtingen: 

- “De hoofdbehandelaar dat is de insturend specialist, beslist over uitstel van de 
beslissing, we zoeken altijd naar overeenstemming en instemming van iedereen.” 

- “Als er geen eenduidige mening binnen de groep is dan gaan we net zo lang door 
totdat de insturend specialist zich kan vinden in de beslissing”. 

- “Na een eerste bespreking hebben we altijd consensus. Dat is een proces waar je 
langzaam naar toe groeit als de patiënt drie of vier weken op je IC ligt. Op een 
gegeven moment komen de koppen bij elkaar, dat initiatief wordt door de intensivist 
genomen en het initiatief tot gesprek delen we de hoofdbehandelaar mee. Er wordt 
hier alleen met instemming van de insturend specialisten gewerkt.” 

- “De insturend specialist beslist bij ons en als er geen consensus is, dan gebeurt er 
niets. Altijd is overleg noodzakelijk met de primair behandelende specialist, behalve 
als de intensivist alleen de hoofdbehandelaar is en dat kan soms voorkomen.” 

 
Bovenstaande toelichtingen duiden op de zeer belangrijke positie die insturend specialisten 
hebben bij abstineerbeslissingen op Intensive Cares met een ‘open format’. Het ligt niet voor 
de hand dat een essentiële beslissing als abstineren wordt genomen zonder instemming van de 
hoofdbehandelaar. Mogelijk ligt daar de verklaring dat procentueel gezien op minder 
Intensive Care’s van niveau III, met dikwijls een ‘open format’, het voorkomt dat een 
abstineerbeslissing alleen wordt genomen. 
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Organisatie overleg abstineren 
Uitgaande van de bevinding, dat het gangbaar is dat men een abstineerbeslissing niet alleen 
neemt, komt de vraag naar boven hoe deze gezamenlijke besluitvorming is georganiseerd. 
Zijn er ongeschreven regels/afspraken hoe op een Intensive Care het besluitvormingsproces 
over abstineren dient te verlopen? Zo ja, waar bestaan die uit? Er blijken twee hoofdvormen 
van overleg te zijn: het formele gemeenschappelijke overleg en het informele overleg. Beide 
worden achtereenvolgens beschreven. 
 
Formeel overleg 
Op de meeste Intensive Cares wordt in het multidisciplinaire overleg (MDO) het te volgen 
medisch beleid van een patiënt besproken door hulpverleners uit meerdere disciplines. Op 29 
van de 36 aan het onderzoek deelnemende Intensive Cares (80%) heeft men een MDO en daar 
wordt gewoonlijk de beslissing tot abstineren besproken. De frequentie van het MDO varieert. 
Op de overgrote meerderheid van de Intensive Cares (22) vindt van maandag tot en met 
vrijdag het MDO dagelijks plaats. Van vijf Intensive Cares is bekend dat het zeven dagen per 
week is georganiseerd en op twee Intensive Cares drie keer per week.  
 
Eerder is al gebleken dat een abstineerbeslissing zelden of nooit alleen door een arts wordt 
genomen. Men bespreekt het met elkaar, omdat behandelaars vakinhoudelijke discussie nodig 
hebben om de eigen beeldvorming te toetsen. Maar ook om te komen tot een inhoudelijk 
geaccepteerde beslissing en dit kan een moeizaam traject zijn. Een Intensive Care arts vertelt 
het als volgt:  

“Wij hebben geen formele afspraken over de besluitvorming bij abstineren. Er zitten 
natuurlijk altijd heel veel subjectieve dingen bij dat soort beslissingen, subjectief 
versus objectief? Heel lang tegen een patiënt zitten aankijken, dat zal bij jullie wel net 
zo zijn? Een patiënt die absoluut niet vooruit wil en degene die daar tegenaan zit te 
kijken, wordt daardoor gekleurd. Als een intensivist al een maand tegen een patiënt 
aan loopt te kijken die nog steeds in een multi-orgaan falen is, dan zal hij 
waarschijnlijk de zaak wel enigszins persoonlijk inkleuren en verlies je de 
objectiviteit, omdat je zo weinig vooruitgang ziet! Maar dat wordt dan toch weer 
teruggebracht naar de multidisciplinaire bespreking. Maar ik kan niet zeggen dat er 
dan andere afspraken komen, dan die er eerder gemaakt zijn. We houden ons aan de 
afspraken, behalve als een afspraak in groter teamverband gewijzigd wordt.” 
 

Duidelijk komt de spanning naar voren tussen subjectieve beeldvorming en tegelijkertijd 
veranderende beeldvorming, versus ‘objectieve’ beeldvorming en de wijze waarop binnen 
deze Intensive Care daar invulling aan wordt gegeven. Getracht wordt om de subjectieve 
beeldvorming de gelegenheid te geven om te buigen naar een intersubjectieve (‘objectieve’) 
beeldvorming door strak aan de waarde en positie van het gemeenschappelijk bespreken vast 
te houden. Hoewel deze intensive care arts aangeeft geen formele afspraken te hebben over de 
wijze van besluitvorming, beschrijft hij heel duidelijk een vast patroon waarvan hij het 
waardevol vindt om dit te volgen. Hij zal het medisch beleid, gerelateerd aan abstineren, niet 
wijzigen zonder daarover een afspraak gemaakt te hebben in groter verband. 
 
Het bespreken in het MDO van een mogelijke beslissing tot abstineren bij een patiënt die 
langere tijd op de Intensive Care verblijft, is breed gangbaar en wordt ook wenselijk geacht in 
verband met het bereiken van intersubjectiviteit. Een arts vertelt het als volgt: 

“In ons protocol is niet beschreven, dat we dagelijks alle patiënten in het MDO de 
revue laten passeren om te bespreken wat de situatie van de patiënt is. Het 
belangrijkste daarvan is, dat er tussen de intensivisten op hoofdlijnen 
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overeenstemming ontstaat of er geabstineerd gaat worden en hoe er geabstineerd gaat 
worden.” 

Op deze Intensive Care van een groot (niet academisch) ziekenhuis met een ‘closed format’ 
organisatiemodel bereikt men blijkbaar in het MDO de afstemming en overeenstemming. 
Men zoekt naar consensus tussen betrokkenen. 
 
De organisatie van de besluitvorming bij abstineren op een Intensive Care met een ‘open 
format’ in een klein ziekenhuis blijkt analoog te verlopen:  

“Er zijn geen schriftelijke afspraken, we bekijken het per patiënt. Het wordt mondeling 
overgedragen, we hebben geen vaste richtlijn en we overleggen elke dag met de 
longarts, internist en cardioloog over de patiënten. Tussen de middag wordt per patiënt 
uitgebreid overlegd over de kansen die patiënten hebben en hoever we met de 
behandeling kunnen en willen gaan. Het staat niet op papier maar zo werkt dat wel. 
We bespreken alle patiënten per dag en als het woord abstineren valt, dan bespreken 
we de patiënt altijd. Het is nooit een éénmans beslissing, terwijl het nooit zo met 
elkaar is afgesproken. Dat is wel de gangbare praktijk. Komt vast omdat we een klein 
ziekenhuis zijn.” 

Ook hier is het overleg tijdens het MDO richtinggevend bij de besluitvorming. Niet altijd 
verloopt de besluitvorming tijdens het overleg even snel of harmonieus. Daarvan getuigt het 
volgende citaat:  

“We hebben een collegiale mix in het overleg en dan wordt er uitgebreid over 
gesproken door de mensen die bij de behandeling zijn betrokken. Meestal is het een 
proces van dagen en mensen met compassie nemen bijna altijd het voortouw met 
bijvoorbeeld uitspraken zoals: “als het mijn moeder was dan zou ik het niet zo willen.” 
Als de hoofdbehandelaar dan nog zegt: “we moeten nog eens dit en nog eens dat”, dan 
is er wel een probleem. En uiteindelijk, na verloop van dagen of een week, ontstaat 
toch het gevoel van: het gaat niet langer! Soms gaat het sneller en is de natuur ons 
voor.” 

 
 
Informeel overleg 
Een andere vorm van gemeenschappelijk overleg is niet structureel georganiseerd en daardoor 
ook minder transparant. Dit is het informele overleg met medebehandelaars, iets dat je zowel 
op Intensive Cares met een ‘closed- of open format’ ziet en evengoed op Intensive Cares van 
kleine en grote ziekenhuizen. Soms bestaan deze vormen van overleg ook naast elkaar. Een 
intensivist van een Intensive Care met een ‘closed format’ organisatiemodel gaf het als volgt 
weer:  

“Ik ben iemand die wel eens in een uitzonderingssituatie een beslissing alleen neemt. 
Maar het is vrijwel altijd zo, dat de beslissing wordt genomen in overleg tussen een 
intensivist en een andere intensivist in de vorm van ruggespraak of over de schouder 
meekijken. In de regel wordt daarbij ook de primaire hoofdbehandelaar betrokken, 
maar die staat daarbij wel op de achtergrond. Stemt daar meestal mee in zo van: “als jij 
dat zegt dan zal dat wel zo zijn”, of zoiets. Het is zelden dat je alleen werkt. Ik denk 
dat ik in onze setting één van de weinigen ben, die dat alleen doet. Maar dat gebeurt 
dus wel eens en ik denk dat het wel gerechtvaardigd is. Ik denk dat soms een situatie 
zo duidelijk is, dat iemand met veel ervaring, en dat ben ik, met heel veel ervaring en 
ook op dit gebied, ziende de medische situatie en in gesprek met de familie tot dit 
besluit kan komen. Een enkele keer zonder een ander te raadplegen, maar het is een 
uitzondering, dat is zeker zo! Normaal gesproken is er minimaal een overleg geweest 
met de verantwoordelijke intensivist, en een andere persoon zijnde een andere 
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intensivist of de primaire hoofdbehandelaar. Ook wel eens in een wat grotere kring, 
die grotere kring leent zich meestal daarvoor niet zo. Ik vind het niet iets voor grotere 
groepsgesprekken. Hoewel in de patiëntenbespreking het wel aan bod kan komen. Ik 
ben ook van mening, dat het te veel tijd kost en het is niet altijd zinnig. Je moet het 
beperken tot die mensen die er echt kijk op hebben en er wat over te zeggen hebben” 

Van een Intensive Care waar het bespreken van abstineren niet in een teambespreking plaats 
vindt, formuleert een intensivist het als volgt: 

“We werken met zijn tweeën overdag. We proberen het eens te worden of er sprake is 
van ‘medisch zinloos’ handelen en onderling hebben we als intensivisten afgesproken, 
dat we bij twijfel eventueel een derde arts raadplegen. Eventueel doen we dat 
telefonisch en op basis daarvan besluiten we: wel of niet door te gaan met de 
behandeling.” 

Een organisatievorm om abstineerbeslissingen te bespreken met meerdere bij de behandeling 
en de verpleging betrokken hulpverleners ontbreekt op deze Intensive Care. Men neemt de 
beslissing niet alleen, maar overlegt gaande het werkproces als intensivisten met elkaar, 
waarbij voor andere betrokkenen niet structureel een mogelijkheid aanwezig is om te 
participeren in het besluitvormingsproces. De leidinggevende verpleegkundige van deze 
Intensive Care merkt op dat er wel veel vraag was naar een gestructureerd overleg, omdat:  

“Verpleegkundigen er steeds vaker tegen aanlopen dat de familie een bepaalde 
gedachte heeft en dat de arts een bepaalde redenering heeft vanuit het 
ziekteperspectief, zodat de verpleging vaak intermediair is tussen familie en arts en het 
niet altijd bij elkaar komt.” 

 
Een intensive care arts van een kleiner ziekenhuis met een ‘open format’ formuleert de wijze 
waarop de besluitvorming bij abstineren verloopt, als volgt:  

“Inhoudelijk hebben we geen richtlijnen, maar we komen in overleg. Als het geen 
multidisciplinaire patiënt is dan neemt de hoofdbehandelaar alleen de beslissing, maar 
als het een multidisciplinaire patiënt is dan gebeurt het met meerderen. Als het 
bijvoorbeeld een patiënt met een cardiogene shock is en de anesthesist is er bij 
betrokken voor de beademing en de cardioloog die de hoofdbehandelaar is, dan zijn er 
al twee specialisten bij betrokken”.  

 
 
Conclusie: 
Bij een patiënt die langer dan 24 uur op een Intensive Care verblijft, is regel dat op de 
Intensive Cares voor volwassenen een abstineerbeslissing niet door een behandelaar alleen 
wordt genomen. De wijze waarop men dat organiseert kent ruwweg twee vormen. Vaak 
voorkomend (80% van de Intensive Cares) is om tijdens een multidisciplinair overleg te 
overleggen over een mogelijk abstineerbesluit. Opvallend is, dat op slechts een klein deel 
(14%) van de deelnemende Intensive Cares men zeven dagen per week een multidisciplinair 
overleg organiseert. In het weekeinde en op feestdagen ontbreekt op de meeste Intensive 
Cares de mogelijkheid om van het multidisciplinaire overleg gebruik te maken voor het 
bespreken van een abstineerbesluit. 
 
Een minder frequent voorkomende wijze (20% van de Intensive Cares) is het infomeel 
bespreken van een eventueel besluit tot abstineren. Het bespreken gebeurt intercollegiaal, 
onder artsen onderling, en is minder transparant en tevens minder open voor de inbreng van 
anderen, dan het bespreken in een  multidisciplinair overleg. 
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Doel van alle bespreekvormen is om de subjectieve menig van de behandelaar over wel of 
niet abstineren te toetsen aan anderen en daardoor intersubjectiviteit (‘objectiviteit’) te 
bereiken, tevens om consensus en draagvlak te bereiken over een te nemen beslissing. 
 
Bij patiënten korter dan 24 uur op de Intensive Care 
Bij snel en dramatisch verlopende aandoeningen/ziekteprocessen kan het nodig zijn om 
binnen 24 uur al een beslissing te nemen over wel of niet doorbehandelen.Van de intensive 
care artsen is een kleine meerderheid (56%) van mening dat het besluitvormingsproces in 
deze gevallen, hetzelfde is als het besluitvormingsproces bij een patiënt die langere tijd op een 
Intensive Care verblijft. Een minderheid is van mening dat het besluitvormingsproces dan 
anders verloopt. Het blijkt dat de beslissing tot abstineren bij een patiënt, die kortdurend op de 
Intensive Care verblijft, op meer Intensive Cares en vaker door een intensive care arts alleen 
wordt genomen (zie tabel 4). Bij langer op de Intensive Care verblijvende patiënten zegt 
tweederde (25) van de responderende dat op hun Intensive Care nooit een abstineerbeslissing 
alleen wordt genomen. Bij patiënten korter dan 24 uur opgenomen, zegt slechts ongeveer 
éénvijfde (8) van de responderende artsen dat bij deze patiënten op hun Intensive Care nooit 
een beslissing tot abstineren alleen wordt genomen (tabel 4). 
 

 

tabel: 4 

 

 

“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?”. 

niveau IC’s altijd vaak regelmatig zelden nooit totaal 

niveau I 0 (0) 2 (0) 2 (0) 9 (6) 3 (10) 16 

niveau II 1 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (3) 4 (7) 10 

niveau III 0 (0) 1 (0) 4 (0) 4 (2) 1 (8) 10 

totaal 1 (0) 3 (0) 6 (0) 18 (11) 8 (25) 36 

   N.B.:Tussen haakjes zijn de aantallen bij patiënten > 24 uur opgenomen 

 
De helft van de respondenten zegt dat het ‘zelden’ voorkomt dat men alleen een beslissing 
neemt. De resterende artsen zijn van mening dat op hun Intensive Care regelmatig, vaak of 
altijd een beslissing tot abstineren alleen wordt genomen bij een patiënt die korter dan 24 uur 
op de Intensive Care verblijft, terwijl deze antwoorden nooit werden gegeven in het geval van 
een langer verblijf. 
 
Bij patiënten die langer dan 24 uur op de Intensive Care verblijven, wordt duidelijk minder 
vaak alleen een beslissing tot abstineren genomen dan bij patiënten die minder dan 24 uur op 
de Intensive Care verblijven. Respondenten zijn van mening dat het verschil komt door de 
aard van de aandoeningen bij deze groep patiënten. Hierna komt dit uitgebreider aan bod. 
 
 
Het overleg over de abstineerbeslissing  
Het blijkt dat er Intensive Cares zijn,waar: 

A. het besluitvormingsproces afwijkend is ten opzichte van een patiënt > 24 uur op de 
Intensive Care, 

B. het besluitvormingsproces niet afwijkend is ten opzichte van een patiënt > 24 uur op 
de Intensive Care.  

Beide situaties komen hierna kwalitatief aan bod. Niet alle respondenten hebben een 
toelichting gegeven. Desondanks zijn zeker enkele hoofdlijnen te herkennen. 
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A. Het besluitvormingsproces is afwijkend ten opzichte van een patiënt > 24 uur op de 
Intensive Care 

Het overleg is procedureel en inhoudelijk anders omdat de medische situatie verschilt. De 
aard van het medische probleem bepaalt met wie er overlegd wordt rondom abstineren bij een 
patiënt die korter dan 24 uur op de Intensive Care is. Als voorbeeld komt meerdere keren naar 
voren: de patiënt met een ernstig hersenletsel na een schedeltrauma. Daarvan is soms zo 
helder dat er geen kans is op een succesvolle behandeling dat het overleg alleen tussen de 
neuroloog en intensive care arts plaatsvindt:  

“Als je een patiënt met een schedelhersenletsel hebt, die inklemt, dan is dat natuurlijk 
een ander verhaal dan bij een patiënt die al zes weken hier ligt. Procedureel is er ook 
verschil. Bij een neurologische patiënt overleg ik alleen met een neuroloog als de 
patiënt kort op de IC is. Als er iemand midden in de nacht binnenkomt met een 
infauste prognose, dan is dat anders. Dan kan degene die ‘s nachts dienst heeft, naar 
eigen goedvinden, in overleg met de arts met wie hij samenwerkt, besluiten. Bij 
patiënten die langer liggen op de IC, is meer betrokkenheid van alle intensive care 
artsen vereist.” 

 
In de toelichtingen zeggen artsen dat de aard van de aandoening van de patiënten en de 
daaraan verbonden invulling van het begrip ‘medisch zinloos’ handelen voor hen het verschil 
in het besluitvormingsproces verklaart. Het verschil wat betreft medisch zinloos handelen bij 
patiënten die langdurig op een Intensive Care verblijven, en patiënten die korter dan 24 uur op 
een Intensive Care verblijven, lijkt vooral te worden bepaald door verschillen in 
eenduidigheid van de gestelde diagnose en de snelheid van het verlopende ziekteproces.  

“Eigenlijk ben ik van mening dat in principe hetzelfde besluitvormingsproces zou 
moeten plaatsvinden. Maar de uitzondering kan zijn, dat de onbehandelbaarheid van 
het medische probleem waar je mee bezig bent je gewoon voor is. Stel dat je iemand 
dertig zakken bloed hebt gegeven en dat leidt niet tot een verbetering. Dan ben je door 
noodzaak gedwongen om de behandeling niet te continueren omdat het logistiek 
medisch zinloos is. Er kan dan niet meer bloed geleverd worden en dan gaat de patiënt 
dood. Dan abstineer je noodgedwongen, maar niet volgens ons protocol. In feite gaat 
het in de praktijk altijd over patiënten die niet beter worden onder therapie of zelfs 
slechter worden onder therapie. Waarna er dan een gegeven moment komt dat je je 
afvraagt: ‘Waar zijn we eigenlijk mee bezig?’.” 
 

Veel artsen benoemen de situatie bij deze patiënten liever als ‘medisch kansloos’ of ‘medisch 
onbehandelbaar’ in plaats van ‘medisch zinloos’. De noodzaak tot een abstineerbeslissing is 
dringend en medisch gezien is voor hen helder wat de mogelijkheden en onmogelijkheden 
zijn. Consultatie van een andere arts is niet voor de hand liggend voor hen. 
 
Herhaaldelijk is door de responderende artsen opgemerkt, dat bij patiënten die korter dan 24 
uur op een Intensive Care zijn, de problematiek essentieel verschilt van patiënten die langer 
op een Intensive Care zijn. Patiënten die binnen 24 uur overlijden komen eigenlijk niet toe 
aan een abstineerfase. Een respondent formuleert het als volgt: 

“Als arts ben je dan bezig met acuut kansloos medisch handelen. Bijvoorbeeld: je bent 
dan als het ware 24 uur lang een shock289 aan het bestrijden en je komt tot de conclusie 

                                                      
289 Shock is een levensbedreigende situatie. Er is sprake van een absoluut of relatief tekort aan circulerend 
volume van vloeistof in het lichaam. 
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dat het geen kans heeft, dan kom je niet aan een besluitvormingsprocedure als bij 
abstineren toe. Er is eigenlijk geen abstineerfase. Het is in mijn beleven ook geen 
abstineren, maar kansloos medisch handelen.” 

De situatie is medisch inhoudelijk eenduidiger en overleg met meerdere disciplines wordt als 
minder noodzakelijk gezien: 

“De wijze van beslissen wijkt wel af, omdat er uiteindelijk minder collegiaal en 
verpleegkundig contact is. Het aantal mensen dat bij de beslissing wordt betrokken is 
minder, omdat er minder tijd is om de patiënt door anderen te laten zien. Je mag hopen 
dat alle abstineerpatiënten onbehandelbaar zijn; als dat niet zo is, dan twijfel ik aan de 
abstineerindicatie. Misschien mag ik het met een voorbeeld toelichten? Als we iemand 
opnemen die respiratoir insufficiënt290 is, die aan de beademing ligt en het blijkt dat er 
gemetastaseerde maligniteiten291 zijn, de patiënt is dement en ik wist dat allemaal van 
tevoren niet. Dan zeg ik: ‘Ja, jongens het is wel mooi geweest.’ Terwijl bij de patiënt 
waar ik al een tijdje mee bezig ben, ga ik het beleid aanpassen en overleg dan met 
anderen daarover. Binnen 24 uur is het allemaal wat duidelijker, terwijl bij een wat 
langer liggende patiënt er zoiets komt van ‘we zien het niet meer zitten, daar en daar 
om’.” 

 
Kortom, bij een kortdurende opname is de medische situatie vaak zo helder, eenduidig en is 
ook sprake van een snel verlopend proces, dat beter gesproken kan worden van ‘medisch 
kansloos’ handelen. De noodzaak tot het nemen van een abstineerbeslissing lijkt bij deze 
patiënten dwingender bepaald te worden door de medisch onbehandelbare en kansloze situatie 
van de patiënt, dan bij langer opgenomen patiënten. Dit heeft tot gevolg dat gestructureerd en 
multidisciplinair overleg vaak achterwege blijft. 
 
 
B. Het besluitvormingsproces is niet afwijkend ten opzichte van een patiënt > 24 uur op de 
Intensive Care. 
Een kleine meerderheid (56%) van de artsen is van mening, dat er geen verschil is in het 
besluitvormingsproces. De verkregen toelichtingen laten zich in drie groepen indelen, te 
weten: 

1. De besluitvormingsprocedure is gelijk en de bespreking vindt altijd plaats in het multi- 
disciplinaire overleg. 

2. De besluitvorming wordt uitgesteld totdat bespreking in het multidisciplinaire overleg 
kan plaatsvinden. 

3. De besluitvormingsprocedure is in principe gelijk maar er vindt ‘versnelling’ plaats. 
Achtereenvolgens worden deze gegroepeerde toelichtingen hierna beschreven. 
 
 
Ad.1  De besluitvormingsprocedure is gelijk en bespreking vindt altijd plaats in het multi-  

disciplinaire overleg. 
Er zijn Intensive Cares waar zeven dagen per week het multidisciplinaire overleg (MDO) 
plaatsvindt. Men bespreekt tijdens het MDO ook de patiënt die korter dan 24 uur is 
opgenomen en streeft consensus na over de beslissing. Een arts licht het als volgt toe:  

“Het komt maar heel zelden voor, dat we dat binnen 24 uur besluiten en ook dan komt 
het ter sprake in het MDO. We hebben 7 dagen per week een MDO. De 
besluitvormingsprocedure komt altijd overeen, maar de uitzonderingen zijn er 
misschien wel. We houden eigenlijk altijd aan het protocol vast. Multidisciplinaire 

                                                      
290 Respiratoir insufficiënt betekent dat de patiënt een onvoldoende goede ademhaling heeft. 
291 Gemetastaseerde maligniteiten zijn uitgezaaide kwaadaardige kankercellen. 
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beslissing, consensus, familie inlichten. Ik ken eigenlijk niet de situatie dat het 
protocol niet gevolgd wordt.” 
 

Bij doorvragen komt naar voren dat er mogelijk wel eens casuïstiek is, die zo dramatisch snel 
verloopt, dat er geen gelegenheid meer is om dit te bespreken in een MDO en “dan moet de 
intensivist handelen in samenspraak met de insturend specialist”, aldus de arts.  
 
Een multidisciplinair overleg gedurende zeven dagen per week lijkt een voorwaarde om ook 
bij snel verlopende ziekteprocessen deze gestructureerd multidisciplinair te kunnen bespreken 
en multidisciplinair consensus te kunnen bereiken. 
 
 
Ad.2  De besluitvorming wordt uitgesteld totdat bespreking in het multidisciplinaire overleg 
kan plaatsvinden. 
Een tweede groep respondenten, die vindt dat er feitelijk geen verschil is in het 
besluitvormingsproces, is de groep die bij kortdurend op de Intensive Care verblijvende 
patiënten een abstineerbeslissing uitstelt. De beslissing wordt over het weekeinde heen getild 
om te zorgen, dat anderen mee kunnen besluiten over de abstineerbeslissing en consensus te 
bereiken. Ter toelichting formuleert een artsrespondent het als volgt: 

“Abstineerbeslissingen nemen en het uitvoeren van een abstineerbeslissing doen we 
als regel niet in het weekeinde. We tillen het naar de week, zodat we met meerdere 
mensen de beslissing kunnen nemen en dan zorgvuldig uitvoeren[…].” 

Een andere arts zei dat men niet binnen 48 uur gaat nadenken over wel of niet abstineren, 
behalve wanneer het mogelijk een donorpatiënt zou kunnen betreffen. Maar ook dan duurt de 
beslissing van de neuroloog tenminste 24 uur en is men als regel wel in de gelegenheid om de 
situatie in een multidisciplinair overleg te bespreken. 
 
 
Ad.3 De besluitvormingsprocedure is in principe gelijk maar er vindt ‘versnelling’ plaats. 
‘Versnelling’ van de besluitvorming betekent dat het besluitvormingsproces sneller en 
eenvoudiger verloopt, maar dat er gestreefd blijft worden naar consensus en afstemming over 
de te nemen abstineerbeslissing. Consultatie en het zoeken naar consensus vindt eerder 
bilateraal plaats, bijvoorbeeld intercollegiaal overleg tussen de insturend specialist en de 
intensive care arts. 
Het is ondermeer als volgt toegelicht:  

“In principe komt de besluitvormingsprocedure overeen. Al is de besluitvormingslijn 
korter. Als hier iemand drie weken ligt en het allemaal niet gaat, dan gaat het meer 
over de kwaliteit van leven op langere termijn. Terwijl, als iemand hier 24 uur is dan 
gaat het meer om het probleem van dat moment.” 

Andere artsen, met een multidisciplinair overleg op de Intensive Care, zeggen dat in principe 
voor hen het besluitvormingsproces gelijk is. De basisgedachte van het consensus zoeken met 
medebehandelaars door te consulteren, blijft gehandhaafd. Bespreking vindt dan niet plaats in 
het multidisciplinair overleg, maar de abstineerbeslissing wordt niet alleen genomen. Een 
intensive care arts licht het als volgt toe: 

“De besluitvormingsprocedure komt overeen, er komen geen uitzonderingen voor 
behalve in het weekeinde is het anders, het kan betekenen dat als er op zaterdag een 
neurotrauma komt, dan is de neuroloog meer sturend en zal een nette procedure met 
een bespreking meer achterwege blijven.” 
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Conclusie: 
Vergeleken met abstineerbeslissingen bij patiënten die langer dan 24 uur op een Intensive 
Care zijn, wordt bij patiënten die korter dan 24 uur op de Intensive Care verblijven aanzienlijk 
vaker alleen tot abstineren besloten.  
 
Van de responderende intensive care artsen is 56% van mening dat het besluitvormingsproces 
over abstineren bij patiënten korter dan 24 uur op een Intensive Care opgenomen, net zo 
verloopt als bij patiënten die langduriger zijn opgenomen op een Intensive Care. Maar 
tegelijkertijd benoemen zij afwijkingen van de procedure die zich kunnen voordoen in geval 
verder behandelen ‘medisch kansloos’ is. 
 
Als er op een Intensive Care zeven dagen per week een multidisciplinaire overleg aanwezig 
is, dan is de regel dat de abstineerbeslissing bij kortdurend opgenomen patiënten daar wordt 
besproken.  
 
De toelichtingen die artsen geven over het besluitvormingsproces bij abstineren van patiënten 
die korter dan 24 uur zijn opgenomen, worden vooral ingekleurd door de medische situatie 
van de patiënten. Het ziekteproces verloopt sneller en dramatischer dan bij patiënten, die 
langer op een Intensive Care verblijven. Het concept ‘medisch zinloos’ lijkt minder van 
toepassing bij deze patiënten dan de concepten ‘medisch kansloos’ of ‘medisch 
onbehandelbaar’.  
 
 
 
4.3.3  De participatie en invloed van de verschillende hulpverleners 
 
 
4.3.3.1 Inleiding 
Uit paragraaf 4.3.1 blijkt, dat een beslissing tot abstineren bij een patiënt die langere tijd op 
een Intensive Care verblijft, zelden of nooit alleen wordt genomen. Op een overgrote 
meerderheid van de deelnemende Intensive Cares (80%) vindt het bespreken van een 
abstineerbeslissing plaats tijdens het multidisciplinaire overleg. In de volgende paragraaf 
wordt beschreven wie als regel aanwezig is bij het bespreken van een abstineerbeslissing en 
wat de invloed is van de verschillende deelnemers. De data verkregen van de intensive care 
artsrespondenten vormen het uitgangspunt. De data van artsen en operationeel leidinggevend 
verpleegkundigen verschillen nauwelijks van elkaar. Daar waar het verschil wel opvallend is, 
staat dit apart vermeld. 
 
 
4.3.3.2 De deelnemers aan de bespreking over abstineren 
Om te weten wie normaliter de deelnemers zijn aan de bespreking over een 
abstineerbeslissing, is aan alle respondenten de volgende vraag gesteld:  

“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?”  

De onderzoeker noemde vervolgens mogelijke deelnemers waarop de respondent bevestigend 
of ontkennend kon reageren. Als laatste mogelijkheid werd gelegenheid geboden om nog niet 
genoemde deelnemers te vermelden.  
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De genoemde deelnemers aan een bespreking over een besluit tot abstineren staan hieronder 
vermeld. Tussen haakjes staat het percentage Intensive Cares waar als regel de genoemde 
hulpverlener aanwezig is bij de multidisciplinaire bespreking over abstineren: 
intensive care verpleegkundige, betrokken bij de verpleging van de patiënt (94%) 

• behandelend intensive care arts (89%), 
• insturend specialist, die verwijzer is van de patiënt naar de IC (81%), 
• arts-assistent Intensive Care (28%), 
• consultarts betrokken bij de behandeling van de patiënt (22%), 
• medisch hoofd van de IC (15%), 
• fysiotherapeut (6%), 
• consultarts niet betrokken bij de behandeling van de patiënt (0 %), 
• maatschappelijk werker (0%). 

Incidenteel zijn een pastoor, dominee of psycholoog aanwezig bij het bespreken van 
abstineren. 
 
De data afkomstig van de leidinggevende verpleegkundigen komen met bovenvermelde 
aanwezigheid overeen, uitgezonderd het maatschappelijk werk. Vier leidinggevende 
verpleegkundigen melden, dat op hun Intensive Care als regel het maatschappelijk werk ook 
bij een bespreking over abstineren aanwezig is. 
 
 
Conclusie: 
Op meer dan 80% van de deelnemende Intensive Cares zijn, de intensive care arts, de 
insturend specialist en de betrokken verpleegkundige de hulpverleners die gewoonlijk 
deelnemen aan het bespreken van een abstineerbeslissing over een patiënt die langere tijd op 
een Intensive Care verblijft. 
 
 
 
4.3.3.3 Invloed van de verschillende hulpverleners  
De frequentie van aanwezigheid van een hulpverlener hoeft geen direct verband te houden 
met de invloed op de abstineerbeslissing. Wie van de betrokken hulpverleners heeft, hoe vaak 
en in welke mate, invloed op het besluit tot abstineren? Om inzicht te krijgen wie 
daadwerkelijk invloed heeft op wel of niet abstineren, is aan respondenten gevraagd: 

“Van wie is als regel instemming vereist met een beslissing tot abstineren bij een 
patiënt die langer dan 24 uur op uw IC verblijft? Instemming gebruikt in de betekenis 
van: het zich niet verzetten tegen.” 

Hierna gaat het eerst kort over hoe vaak van de aanwezige hulpverleners instemming is 
vereist bij een abstineerbesluit. Daarna komt een meer uitvoerige bespreking van de gevolgen 
van het eventueel niet instemmen met een abstineerbesluit aan de orde, gaat het abstineren 
dan wel of niet door? 
 
 
 
 
Hoe vaak invloed op de beslissing tot abstineren? 
De frequentie waarin volgens de geïnterviewde artsen van een bepaalde hulpverlener 
instemming is vereist bij een beslissing tot abstineren, staat in tabel 5. Bij het analyseren van 
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deze data is het aantal keren dat ‘altijd’, ‘vaak’ of ‘regelmatig’ is gescoord, beschouwd als 
zijnde dat een hulpverlener ‘als regel’ instemming moet geven. 
 

“Van wie is als regel instemming vereist 
 met een beslissing tot abstineren bij een patiënt  
die langer dan 24 uur op uw IC verblijft? 

 
tabel 5. 
 
 
 altijd vaak regelmatig zelden nooit niet van 

toepassing 
medisch Hoofd 29% 6% 8% 3% 50% 6%. 
behandelend intensive care arts 86% 3% 3% 0 8% 0 
arts-assistent Intensive Care 14% 8% 3% 11% 50% 14% 
insturend specialist 56% 14% 6% 8% 17% 0 
consultarts  
betrokken bij de behandeling 

31% 17% 14% 25% 14% 0 

second opinion* 6% 3% 6% 39% 47% 0 
verpleegkundige* 56% 6% 6% 3% 31% 0 
maatschappelijk werk 0 0 0 14% 86% 0 
fysiotherapeut 0 0 0 0 100% 0 
n =36 
*zie voor toelichting onder de beschreven onderwerpen hierna 
NB : percentages vanwege de leesbaarheid afgerond. 

 
In aflopende volgorde zijn de percentages van hulpverleners die ‘als regel’ hun instemming 
moeten geven bij een abstineerbeslissing als volgt: 

• de behandelend intensive care artsen op 92% van de Intensive Cares,  
• insturend specialisten op 76% van de Intensive Cares, 
• verpleegkundigen op 67% van de Intensive Cares, 
• consultartsen betrokken bij de behandeling van een patiënt op 62% van de Intensive 

Cares, 
• medisch hoofden op 42% van de Intensive Cares, 
• ‘second opinion’ op 14% van de Intensive Cares . 

Bij analyse van de kwalitatieve data blijkt echter dat deze frequenties niet altijd de invloed 
van de betrokken hulpverleners goed weergeven. Vooral bij de verpleging, het medisch hoofd 
en bij een ‘second opinon’ moet de kwantitatieve score uit de tabel gecorrigeerd worden op 
basis van de hieronder gegeven toelichtingen. Per hulpverlener wordt in de volgende 
paragraaf kwalitatief weergegeven wat de toelichtingen van de respondenten inhouden en in 
welke mate hun invloed daadwerkelijk aanwezig is. 
 
 
Hoeveel invloed op de abstineerbeslissing? 
Wie van de deelnemers heeft invloed op wel of niet abstineren? Niet het aantal keren staat 
hierbij centraal, maar vooral de mate van invloed van de verschillende hulpverleners en welke 
gevolgen dat wel of niet heeft op het abstineerbesluit.  
 
Behandelend intensive care arts 
Slechts drie van de 36 respondenten (8.4%) geven aan dat de intensive care arts zelden of 
nooit hoeft in te instemmen met een beslissing tot abstineren. Het betreft hier Intensive Cares 
met een ‘open format’ waar eigen intensive care artsen aanwezig zijn, maar diensten worden 
ingevuld door organisatorisch niet aan de Intensive Care gebonden artsen. Initiërend, 
opiniërend en mede besluitvormend is de behandelend intensive care arts aanwezig bij het tot 
stand komen van een abstineerbeslissing bij een patiënt, die een langere periode op de 
Intensive Care aanwezig is. Maar instemming is niet vereist. 
 
De meeste intensive care artsen geven daarentegen aan een veel grotere rol te spelen. Een 
intensive care arts omschrijft zijn rol in dit verband als volgt: 
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“We moeten wel eens wat druk uitoefenen op anderen. Soms worden er oneigenlijke 
argumenten gebruikt. Met oneigenlijke argumenten bedoel ik, dat er onvoldoende 
kennis is bij de insturend artsen om de prognose in te schatten. Er is ook een 
begrijpelijke grote emotionele binding met de patiënt. Niet willen toegeven dat de 
situatie verloren is en tegen beter weten in willen doorgaan, dan zetten wij anderen wel 
eens wat onder druk. Waarbij wij dan zeggen: jullie verzet is niet meer reëel hier.” 

 
Conclusie: 
Op meer dan 90% van de Intensive Cares is van de behandelend intensive care arts 
instemming nodig met een besluit tot abstineren. De intensive care arts is de centrale persoon 
binnen het proces van abstineren. Hij is degene die als regel de besluitvormingsprocedure 
initieert, een belangrijke stem bij de meningsvorming heeft en bij het eventueel ontbreken van 
consensus uiteindelijk een beslissing neemt over wel of niet abstineren (zie 4.3.3.4).  
 
 
Verpleging 
 
Frequentie  
De antwoorden van artsen en verpleegkundigen verschillen aanzienlijk over de frequentie 
waarin van verpleegkundigen instemming is vereist met een beslissing tot abstineren. Artsen 
zijn veel vaker dan leidinggevend verpleegkundigen van mening dat verpleegkundigen als 
regel moeten instemmen met een abstineerbeslissing (zie tabel 6). 
 

Instemming IC-vpk bij een abstineerbeslissing 
vereist? 

 
tabel 6 
 Altijd vaak regel- 

matig 
zelden nooit 

 
totaal 

ic-artsen  20  2  2  1 11  36 
leidinggevend vpk   9  7  2  4 14  36 

 
Het is opvallend dat artsen de invloed van de verpleegkundige veel hoger scoren dan 
leidinggevend verpleegkundigen. Volgens de artsen is het zo, dat op 20 van de 36 van de 
deelnemende Intensive Cares instemming van de verpleging altijd is vereist. Volgens de 
leidinggevend verpleegkundigen doet zich dat op slechts 9 van de Intensive Cares voor. Maar 
ook bij de antwoorden ‘zelden’ of ‘nooit’ zijn opvallende verschillen. Leidinggevend 
verpleegkundigen geven deze antwoorden vaker dan artsen.  
  
 
 
De verpleging verzet zich tegen een abstineerbesluit en dan? 
Hoe zijn verschillende kwantitatieve antwoorden van arts- en verpleegkundig respondenten 
over de vereiste instemming van de verpleging te duiden? Hiervoor zijn de kwalitatieve data 
van belang bij de vraag wat er gebeurt als de verpleging niet kan instemmen met een 
abstineerbeslissing. Aan de respondenten is gevraagd: 

“Wat gebeurt er als de verpleging niet instemt met een beslissing tot abstineren en  
zich verzet tegen een dergelijke beslissing?” 

 
Een veel voorkomende spontane opmerking van arts- en verpleegkundige respondenten is, dat 
het zelden voorkomt dat de verpleging het niet eens is met een beslissing tot abstineren. In de 
praktijk komt meestal vanuit de verpleging het eerste signaal dat er twijfels zijn over het 
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‘zinvol zijn’ van de behandeling. Dit signaal is vaak de aanleiding om over abstineren te gaan 
spreken. Een intensive care arts formuleert het als volgt:  

“Niet eens zijn met een beslissing tot abstineren? Het omgekeerde komt veel vaker 
voor. Zij zijn veel eerder toe aan een besluit tot abstineren dan wij! Dat komt doordat 
zij de hele dag bij de patiënt zijn en veel contact met de familie hebben.” 

 
De toelichtingen van 33% van de artsen en de helft van de leidinggevende verpleegkundigen 
die van mening zijn dat op hun Intensive Care dat ‘zelden of nooit’ instemming is vereist van 
de verpleging, richten zich altijd op de medische verantwoordelijkheid. Het is voor hen 
zonneklaar dat het oordeel ‘medisch zinloos’ een puur medische verantwoordelijkheid van de 
arts betreft. Verzet van de verpleging zal op hun Intensive Care niet leiden tot een ander 
besluit. 
 
Van Intensive Cares waar de instemming van de verpleging wel vereist is, zijn de reacties 
veel gevarieerder. Deze reacties zijn onder te verdelen in drie groepen : 

1. De beslissing blijft onveranderd en het abstineren gaat door; 
2. De beslissing blijft onveranderd, maar het abstineren wordt kortdurend uitgesteld; 
3. Er wordt niet geabstineerd. 

Onderstaand worden deze verschillende reacties per groep weergegeven.  
 
 
Ad.1 De beslissing blijft onveranderd en het abstineren gaat door  
De artsen in deze groep (n=9) zeggen allemaal dat de verpleging als regel moet instemmen 
met een beslissing tot abstineren. Indien de verpleging zich echter verzet, dan wordt toch 
geabstineerd.  
 
Bij het wel doorgaan van de beslissing, ondanks verzet vanuit de verpleging, wordt een 
beroep gedaan op het ‘medisch zinloos’ zijn van een behandeling. Dat is de onderbouwing 
voor het niet wijzigen van de voorgenomen beslissing tot abstineren. Een artsrespondent 
formuleert het als volgt: 

“Van de verpleging is altijd instemming vereist. Het team als geheel moet instemming 
geven. We zijn gelijkwaardig en als artsen beslissen we gezamenlijk. Het is prettig als 
buiten de intensivisten, de verpleegkundigen en anderen kunnen instemmen. Maar 
noodzakelijk is het niet, het is een medische beslissing gericht op het ‘medisch 
zinloos’ handelen.” 

Wat opvalt in deze toelichting is dat van de verpleging altijd ‘instemming’ is vereist, 
tegelijkertijd krijgt de instemming de kwalificatie ‘prettig’ als het zo is. Maar eigenlijk is het 
niet echt nodig. Een tegenstrijdigheid die nogal opmerkelijk lijkt. Het lijkt, dat vooral 
acceptatie van het voorgenomen besluit van belang is. Wanneer verpleegkundigen zich 
verzetten tegen een beslissing tot abstineren, dan geeft het aan artsen ‘voorbehouden’ oordeel 
over ‘medisch zinloos’ de doorslag. 
 
Verpleegkundigen weten dat het oordeel ‘medisch zinloos’ over een behandeling niet tot hun 
domein behoort. Verpleegkundigen hebben echter hun eigen specifieke manieren om invloed 
te verwerven. 292  

                                                      
292 Zie The 1997: 40 Op basis van participerende observatie komt de auteur tot de conclusie dat de verpleging 
veel informele macht heeft. Zij beschrijft een situatie waarin een IC-verpleegkundige aan beïnvloeding doet. Hij 
vindt dat de hoofdbehandelaar een abstineerbesluit zou moeten nemen en doet als volgt: “[…]iedere dag 
meelopen tijdens de visite, stukje bij beetje een mening geven, hardop de zorgen tentoonspreiden en zo de 
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Hierover gaat het volgende citaat:  
“De verpleegkundigen zijn wel bij de bespreking. Tussendoor bij de balie, in de 
wandelgangen ontstaat er ook een soort gemeenschappelijk gevoel over wat de situatie 
van de patiënt is. Op die informele wijze is de verpleegkundige erbij betrokken en 
heeft invloed. Vaak vindt de verpleging al langer dat de situatie niet houdbaar is. Ook 
is het wel eens zo, dat de verpleegkundige er moeite mee heeft dat er geabstineerd gaat 
worden, maar dat moet je dan bespreken. Maar van IC-verpleegkundigen is 
instemming formeel niet vereist, het betreft ‘medisch zinloos’ handelen.” 

Op deze Intensive Care worden intensive care verpleegkundigen gehoord als het over 
mogelijk abstineren gaat. Instemming is uiteindelijk niet aan de orde. ‘Medisch zinloos’ 
handelen is het kernbegrip waar ook deze arts zich op beroept als het gaat om instemming. 
Artsen zoeken naar consensus, naar draagvlak of acceptatie van de beslissing en men doet dat 
ook door de verpleging te informeren over de begrensde invloed die de verpleging heeft. Een 
intensive care arts licht het als volgt toe: 

“Ik houd van een bepaalde consensus. Toen ik in dit ziekenhuis kwam werken, was er 
een soort bespreking. Dan kwam er een internist, die eigenlijk helemaal geen verstand 
van de intensive care had, en vroeg dan aan de verpleging: “Wat vinden jullie wat we 
moeten doen? Moeten we stoppen of niet?” Dan krijg je een soort verkiezing of iets 
wel of niet moet. Zo krijg je geen heldere besluitvorming. Het gaat uiteindelijk om een 
medische beslissing, waarbij ik wel wil dat verpleegkundigen begrijpen waarom zo’n 
beslissing wordt genomen. En als dat begrip niet te krijgen is, dan zou ik 
heroverwegen of voor de beslissing wel genoeg gronden zijn.”  

Een andere arts in deze groep zegt: 
“De verpleegkundigen zijn meestal de eersten die zien dat een behandeling zinloos is. 
Maar als zij zich zouden verzetten, niet kunnen instemmen, en de behandelaars vinden 
dat er sprake is van ‘medisch zinloos’ handelen dan zou het wel doorgaan. Mogelijk 
dat de verpleegkundige dan een andere patiënt moet verplegen, maar we zouden er wel 
heel serieus mee omgaan. Het is natuurlijk heel vervelend als een verpleegkundige 
daarmee opgezadeld wordt. Maar ik denk als het hele behandelteam besluit dat het 
‘medisch zinloos’ is en de verpleegkundige kan zich daar niet in vinden, dan zal het 
toch gebeuren.” 

Opmerkelijk is, dat verpleegkundigen in deze optiek geen deel uitmaken van het 
‘behandelteam’ dat een beslissing over ‘medisch zinloos’ handelen neemt.  
 
Conclusie: 
Deze negen artsrespondenten zijn van mening, dat als regel de instemming van de 
verpleegkundige vereist is. Op basis van de toelichtingen zijn zij echter feitelijk 
representanten van die Intensive Cares, waar de instemming van verpleegkundigen juist niet 
vereist is. Immers, op het moment dat verpleegkundigen niet kunnen instemmen, blijkt dat dit 
niet van invloed op de beslissing zal zijn. De instemming van intensive care verpleegkundigen 
lijkt vooral ‘vereist’ te zijn, zolang zij kunnen instemmen met de beslissing tot abstineren.  
 
 
Ad.2 De beslissing blijft onveranderd, maar het abstineren wordt kortdurend uitgesteld  
Ook deze artsen (n=4) zijn van mening dat instemming van verpleegkundigen altijd is vereist, 
maar ook hier laat de kwalitatieve onderbouwing zien dat de situatie op hun Intensive Care 
eigenlijk een variant is van de vorige groep. Immers, wanneer verpleegkundigen niet kunnen 
instemmen en zich verzetten tegen de beslissing dan blijft de beslissing staan, al wordt de 
                                                                                                                                                                      
‘beslisser’ manipulerend en sturend richting zijn eigen oplossing bewegen. ‘De kunst is om de persoon die de 
beslissingen moet nemen het gevoel te geven dat hij de oplossing zelf heeft bedacht,’ vertrouwde hij me toe.’’ 
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uitvoering uitgesteld. De reden dat de beslissing soms wordt uitgesteld, formuleert een arts in 
zijn antwoord als volgt: 

“Als een verpleegkundige zich verzet, dan zeg ik altijd: ‘Je hebt een dag de tijd om er 
aan te wennen, dan gaat het gebeuren.’ Het klinkt alsof we het dagelijks aan de hand 
hebben, dat is niet het geval maar het gebeurt wel. We houden het heel helder dat de 
beslissing ligt bij de artsen.”  

Kortom, er is geen sprake van daadwerkelijk invloed op de beslissing. Het is veel meer dat 
acceptatie van een beslissing binnen het verpleegkundig team van belang wordt geacht. Een 
arts vertelt: 

“Van verpleegkundigen is altijd instemming vereist. Waar het op neer komt is, dat je 
je uiterste best zult doen om consensus te bereiken. We zoeken naar acceptatie, als het 
echt niet lukt en iemand verzet zich dan kan het voorkomen dat het toch gebeurt! Soms 
stellen we het even uit. Maar als de intensivisten de overtuiging hebben dat het zinloos 
is, dan stoppen we.” 

 
Conclusie: 
Ook bij deze groep artsen zijn de kwalitatieve antwoorden in tegenspraak met de 
kwantitatieve antwoorden. Bij daadwerkelijk verzet van verpleegkundigen wordt om redenen 
van tactische aard (acceptatie) de uitvoering kortdurend uitgesteld. Invloed op de feitelijke 
beslissing is echter niet aanwezig. 
 
 
Ad.3 Er wordt niet geabstineerd  
Alle artsrespondenten uit deze groep (n=11) benadrukken dat consensus nodig is met het hele 
team: artsen, verpleging en mogelijk andere betrokkenen. Zonder die consensus wordt er geen 
beslissing tot abstineren genomen. Bij alle respondenten is doorgevraagd naar wat er zou 
gebeuren indien ook op een later tijdstip geen consensus zou ontstaan. Alle respondenten van 
deze groep nemen ook dan geen beslissing tot abstineren. Hun antwoorden luiden 
bijvoorbeeld:  

“We zoeken naar consensus. Als er iemand van de directe hulpverleners niet kan 
instemmen, dan gaat het niet door. Geldt ook voor de verpleging.” 

Een andere intensive care arts vertelt hoe hij reageert als onenigheid zich op zijn Intensive 
Care voordoet: 

“De ic-verpleegkundigen zijn er altijd bij betrokken. Zij kaarten het meestal als 
eersten aan. Men vindt toch, dat wij bijna altijd langer doorgaan dan zinnig is. Soms is 
het ook absoluut waar! Om die reden is er bijna altijd instemming. Als de verpleging 
en artsen het absoluut niet met elkaar eens zijn, dan gaat de beslissing niet door. Dan 
moeten we heel goed naar elkaars argumenten luisteren! Meestal is het zo, dat de één 
of de ander iets over het hoofd ziet. Iemand van de betrokkenen heeft het niet scherp in 
beeld en dan nemen we daar de tijd voor. De situatie is vaak zo, dat als we een dag of 
twee dagen langer er naar kijken en dan met elkaar spreken, dat dan de conflicten 
meestal uit de lucht zijn.”  

Belangrijk argument om beslist consensus te willen hebben, is dat men vindt dat niemand van 
de betrokken hulpverleners met een ‘vervelend’ gevoel achter mag blijven. Men zoekt en 
onderzoekt wederzijdse argumenten. Men wil consensus vinden om te bevorderen dat elke 
hulpverlener het overlijden van de patiënt in de juiste context ziet en kan aanvaarden. 
 
 
Conclusie:  
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Volgens de artsrespondenten is op 11 Intensive Cares (30%) bij een abstineerbeslissing altijd 
instemming van de verpleging vereist. Als de verpleging zich verzet tegen de beslissing tot 
abstineren, dan gaat de beslissing niet door, totdat wel consensus is bereikt. Volgens de 
leidinggevend verpleegkundigen is dat op 9 (25%) van de deelnemende Intensive Cares het 
geval. Op deze Intensive Cares participeren verpleegkundigen als gelijkwaardige deelnemers 
in de bespreking over een te nemen abstineerbesluit op basis van consensus.  
 
 
Samenvatting instemming verpleging  
Uit de kwantitatieve data blijkt, dat de antwoorden van de artsrespondenten en de 
leidinggevend verpleegkundigen opmerkelijk van elkaar verschillen. Volgens de artsen is op 
20 Intensive Cares (55%) altijd de instemming van de verpleegkundigen met een 
abstineerbeslissing vereist, terwijl dit volgens de leidinggevend verpleegkundigen op 9 
Intensive Cares het geval is. Analyse van de kwalitatieve data toont aan dat de werkelijke 
verschillen veel kleiner zijn. Bij het niet kunnen instemmen met een beslissing tot abstineren 
door de verpleegkundige blijkt dat volgens de artsen uiteindelijk op 11 (30%) van de 
deelnemende Intensive Cares de beslissing niet doorgaat, wegens het ontbreken van 
consensus.  
 
 
Insturend specialist  
Op 20 van de 36 van de deelnemende Intensive Cares is altijd instemming vereist van de 
insturend specialist met de beslissing tot abstineren. Op negen van de Intensive Cares hoeft de 
insturend specialist zelden of nooit in te stemmen met een abstineerbeslissing bij een patiënt 
die langere tijd op de Intensive Care verblijft. Het betreft in dit geval Intensive Cares met een 
‘closed format’ organisatie model (zie tabel 7) . 

 

Hoe vaak is van de insturend specialist als regel instemming vereist 
bij een abstineerbeslissing? 

Tabel:7 

altijd vaak regelmatig zelden nooit totaal 
open format  9   1 0 0 0 10  
closed format 11  4  2  3  6  26  

 

Op Intensive Cares met een ‘open format’ komt besluitvorming over abstineren zonder 
instemming van de insturend specialist niet voor. Een leidinggevend verpleegkundige van een 
Intensive Care met een ‘open format’ illustreert dit als volgt: 

“Ik ben eigenlijk ontevreden over de invloed van de insturend specialist. Ontevreden 
ben ik soms over de inhoudelijkheid van de beslissing. Over de procedure ben ik wel 
tevreden, die is op zich helder. In de beslissingensfeer worden er besluiten genomen 
die ik, laat ik het zo zeggen, betreur. Het is niet het beste besluit voor de patiënt. Ik 
bedoel als een insturend specialist een abstineerbeslissing tegenhoudt, terwijl de rest 
van de aanwezige specialisten allemaal van mening zijn dat een abstineerbesluit het 
beste voor de patiënt is! Ik zie dan, dat het vakinhoudelijk medisch-technisch denken 
van de insturend specialist de doorslag geeft en minder het welzijn van de patiënt. Dat 
heeft voor mij zo nu en dan een wrange bijsmaak. Het is meer de vaktechnische twijfel 
van de insturend specialist waarmee hij iets tegenhoudt, dan dat hij keiharde 
argumenten geeft dat het beter is voor de patiënt. Ik heb het idee dat de patiënt dan 
onnodig lang lijdt. Dat gevoel van ‘steeds nog even een dagje aanzien’, terwijl andere 
specialisten (intensivisten) wel de mening hebben dat het zinloos is om verder te 
gaan.” 
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De insturend specialist staat meer op afstand en komt incidenteel op de Intensive Care. De 
insturend specialist kijkt ook naar de situatie van de patiënt vanuit een andere positie en 
vakmatige betrokkenheid dan de artsen en verpleging van de Intensive Care. Een intensivist 
formuleert het vanuit zijn positie als volgt:  

“Als je met veel mensen moet besluiten en heel tegenstrijdige visies op abstineren 
moet verenigen, dan komt het belang van de patiënt en de zorgvuldigheid van 
besluitvorming ook in het geding. Een thorax-chirurg denkt vanuit de gedachte dat zijn 
operatie is gelukt en dus de patiënt kan beter worden. Terwijl de intensivist de MOF293 
bij de patiënt ziet en weet dat de patiënt niet meer beter wordt. Wat is dan wijs?” 

Een respondent van een Intensive Care met een ‘closed format’ vertelt hoe het overleg met de 
insturend specialist soms verloopt en wat de invloed van de insturend specialist op deze 
Intensive Care is bij de beslissing tot abstineren:  

“Als de insturend specialist zijn instemming niet kan geven, dan hebben we een dag 
later daar een vervolggesprek over. Wij zetten als intensivisten die insturend specialist 
dan wel wat onder druk. Het is zo, dat als wij vinden dat het niet meer zinnig is om 
door te gaan omdat het verlengen van het sterven is, en de familie kan zich daar in 
vinden, dat we dan de chirurg daarmee confronteren. Hem ook soms meenemen naar 
een gesprek met de familie en meestal komen we wel tot een vergelijk. Er moet wel 
eens aan getrokken worden, maar we komen er wel uit. Soms wel later dan we willen. 
Maar ik sta er wel achter om consensus te krijgen.”  

Op de meeste Intensive Cares gaat men uit van consensus met de insturende specialist bij een 
abstineerbeslissing. Als consensus ontbreekt, gaat de beslissing op driekwart van de betrokken 
Intensive Cares niet door. Een intensive care arts merkt daarover op: 

“Als een chirurg er voor gaat liggen, neem ik geen beslissing. Wij moeten later nog 
verder met elkaar en draagvlak is noodzakelijk.” 

 
Conclusie: 
De insturende specialist heeft meer dan incidenteel een andere kijk op de situatie van de 
intensive care patiënt en wil dan dat er langer doorbehandeld wordt. Mede om redenen van 
collegialiteit, draagvlak behouden en het continueren van goede samenwerkingsverbanden, is 
als regel op driekwart van de Intensive Cares de instemming van de insturend specialist 
vereist bij een abstineerbeslissing. Op Intensive Cares met een ‘open format’ is de 
instemming van de insturende specialist bijna altijd vereist, maar op Intensive Cares met een 
‘closed format’ wordt op negen van de 26 Intensive Cares met een ‘closed format’, het zelden 
of nooit nodig gevonden dat van een insturend specialist instemming wordt verkregen. 
 
 
Consultarts betrokken bij de behandeling van de patiënt 
Op bijna tweederde van de Intensive Cares is volgens de respondenten als regel instemming 
vereist van de consultarts met een beslissing tot abstineren. Dit hangt mede af van de mate 
waarin de consultarts betrokken is bij de behandeling van de patiënt. Een intensive care arts 
formuleert het als volgt:  

“Het hangt af van de mate waarin deze consultarts erbij betrokken is. Bijvoorbeeld, we 
hadden onlangs een man met een oude buikoperatie. Na een hartoperatie barst de buik 
open en uiteindelijk vormt niet de hartoperatie de oorzaak van de slechte situatie van 
de patiënt maar de inoperabele buik en de algemeen chirurg zegt dan: ‘ik kan er 
helemaal niets meer mee’. Dan wordt op dat moment de invloed van deze consultarts 
belangrijk.” 

                                                      
293 Multi Organ Failure: meerdere organen werken niet goed, dit is een levensbedreigende situatie. 
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Uit de interviews blijkt dat consultartsen die worden betrokken bij een beslissing tot 
abstineren een relatief belangrijke stem hebben in het besluitvormingsproces.  
 
 
Medisch hoofd Intensive Care 
Van de 15 artsen die van mening zijn dat op hun Intensive Care het medisch hoofd als regel 
moet instemmen met een abstineerbeslissing, zeggen 10 artsen dat het medisch hoofd dit 
eigenlijk doet als behandelend arts uit hoofde van zijn organisatorische functie. Een 
geïnterviewde arts formuleert het als volgt: 

“De stem van het medische hoofd is niet belangrijker dan een collega; hij heeft als 
medisch hoofd een organisatorische functie. Alle intensivisten zijn gelijkwaardig en 
het medische hoofd heeft niet meer invloed bij zulke beslissingen.”  

Deze tien antwoorden zijn dus op basis van de gegeven toelichtingen onder te brengen bij de 
categorie ‘geen invloed’ van het medische hoofd. 
 
Op vijf Intensive Cares wordt het medische hoofd, ook als niet directe behandelaar, wel 
betrokken bij een beslissing tot abstineren. Men formuleert dat als volgt: “Instemming is niet 
vereist, maar ik ben er wel voor dat men het met elkaar eens is.” Een ander vertelt het als 
volgt: “Het medische hoofd zou zich er niet tegen moeten verzetten.”  
 
Conclusie: 
Een medisch hoofd van een Intensive Care hoeft als regel geen instemming te geven bij een 
beslissing tot abstineren, tenzij hij behandelend intensive care arts is van de patiënt.  
 
 
Arts-assistent  
Op driekwart van de deelnemende Intensive Cares is van de art-assistent zelden of nooit 
instemming vereist met een beslissing tot abstineren. Een respondent formuleert het als volgt: 

“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’ 
De mening vragen van een arts die niet betrokken is bij de behandeling van de patiënt, als 
‘second opinion’ is een bijzonderheid, want op 31 Intensive Cares (86%) komt het zelden of 
nooit voor. Voor de overige vijf Intensive Cares geldt dat trouwens ook, zoals blijkt uit de 
toelichtingen van de respondenten. Ook op deze Intensive Cares komt het vragen om een 
‘second opinion’ slechts incidenteel voor. Indien een ‘second opinion’ wel wordt gevraagd, 
dan heeft deze arts van de ‘second opinion’ veel invloed en is zijn instemming vereist om een 
abstineerbesluit te nemen.  
 
Waarom komt een ‘second opinion’ op Intensive Cares weinig voor? De reden daarvoor lijkt 
te liggen in het gemeenschappelijk nemen van een beslissing tot abstineren op basis van 
consensus. Een geïnterviewde arts licht het als volgt toe:  

“We vragen eigenlijk nooit een ‘second opinion’, we nemen als team een besluit en 
een enkele keer als we twijfelen dan vragen we een ‘second opinion’.”  
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Het vragen om een ‘second opinion’ gebeurt ook, als het draagvlak binnen het eigen team niet 
groot genoeg is. Een arts formuleert het als volgt: “Als het draagvlak bij de overige 
behandelaars ontbreekt omdat er verschillen van mening zijn, dan vragen we wel eens een 
‘second opinion’.” Ook als er verschillen van inzicht zijn tussen de behandelaars en de familie 
van de patiënt kan het vragen om een ‘second opinion’ zin hebben. Een artsrespondent merkt 
daarover op: 

“Bij een verschil van mening over wel of niet abstineren tussen het team en de familie, 
wordt tot in het extreme geprobeerd om de familie te overtuigen van de inzichten van 
het team. In sommige situaties is op onze instigatie het initiatief genomen om een 
‘second opinion’ te verkrijgen van het Universitaire Ziekenhuis en dat werkt erg goed. 
Het vergroot de acceptatie van een beslissing. Als behandelteam volgen wij altijd een 
‘second opinion’.” 

In een redelijk groot ziekenhuis kan een deskundige arts gevonden worden, die niet betrokken 
is bij de behandeling van de patiënt en toch deskundig is op het terrein van de intensive care 
geneeskunde. Een arts zegt daarover:  

“Bij onenigheid met familie of vertegenwoordigers van de familie dan kan je een 
‘second opinion’ vragen, maar meestal is het dan al een ‘third opinion’ want binnen 
het ziekenhuis zijn er natuurlijk al meerdere mensen bij betrokken geweest. Soms op 
initiatief van de familie en soms op initiatief van ons hebben we wel eens iemand van 
buiten ons ziekenhuis erbij gehaald. Die arts mag dan een soort ‘Salomonsoordeel’ 
uitspreken.”  

 
De conclusie mag zijn dat op Intensive Cares bij abstineerbeslissingen weinig gebruik wordt 
gemaakt van een ‘second opinion’. Als het voorkomt, dan heeft de arts die de ‘second 
opinion’ geeft veel invloed. Het vragen van een ‘second opinion’ gebeurt bij twijfel of 
onenigheid binnen het behandelteam en bij verschil van mening over abstineren met de  
vertegenwoordiger/familie294van de patiënt. De ‘second opinion’ arts heeft dan duidelijk een 
functie als conflictoplosser vanwege de neutrale positie van deze arts ten opzichte van de 
situatie van de patiënt, familie en behandelteam. 
 
 
 
4.3.3.4 Geen consensus, wie beslist? 
Zoals gezien (paragraaf 4.3.2) is het op bijna alle Intensive Cares de gewoonte, dat de 
behandelaar een abstineerbeslissing bij een patiënt die langere tijd op de Intensive Care 
verblijft, niet alleen neemt. Hij overlegt daarover met meerdere hulpverleners. De 
hulpverleners die bij de bespreking over abstineren het vaakst op Intensive Cares aanwezig 
zijn en ook in belangrijke mate invloed hebben op deze beslissing, zijn: de behandelend 
intensive care arts, de insturende specialist en de consultarts (betrokken bij de behandeling 
van de patiënt) en de verpleging. Om inzicht te krijgen in welke mate behandelaars consensus 
nastreven en wie er uiteindelijk een beslissing neemt bij het ontbreken van consensus, is de 
respondenten gevraagd wat er bij het ontbreken van consensus gebeurt. 
 
Eerst wordt in deze paragraaf kort weergegeven wie bij het ontbreken van consensus de 
uiteindelijke beslisser is. Kwalitatieve data onderbouwen daarna wat men uiteindelijk 
hieronder verstaat. 
 
Wie beslist?  
                                                      
294 Verderop in deze dissertatie zal blijken dat de vertegenwoordiger meestal een familielid is. Tevens dat voor 
de behandelaar(s) de ‘gehele familie’ vaak als de vertegenwoordiging van de patiënt wordt gezien. 
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Volgens alle respondenten is er bijna altijd consensus en dat is ook wat men nastreeft. 
Doorvragen over wat er gebeurt indien er toch geen consensus is en wie er dan beslist, levert 
de onderstaande gegevens op. Bij het ontbreken van consensus beslist op driekwart van de 
Intensive Cares de behandelend intensive care arts over wel of niet abstineren (zie tabel 8).  
Uit de toelichtingen komt naar voren dat het nemen van de beslissing tot wel/niet abstineren 
soms alleen het formuleren is van de constatering dat men niet abstineert vanwege het 
ontbreken van consensus. De behandelend intensive care arts heeft dan meer een 
voorzittersrol die de stand van zaken formuleert dan de rol van beslisser. Dit speelt op de 
Intensive Cares die consensus nastreven met alle betrokken hulpverleners of sommige 
hulpverleners. 
 
 

Tabel: 8 

P:0.002 
Stel: er is geen consensus over een te nemen 
abstineerbeslissing. Wie beslist er dan over wel 
of niet abstineren? 

organisatievorm 

Intensive Care 

medisch hoofd 

Intensive Care 

behandelend 

IC-arts 

insturend  

Specialist 

totaal 

‘open format’ 0 6 4 10 

‘closed format’ 5 21 0 26 

totaal 5 27 4 36 

   

Op 20% van de Intensive Cares met een ‘closed format’ is het medisch hoofd van de Intensive 
Care  uiteindelijk degene die als ‘conflictoplosser’ functioneert door wel of niet te besluiten 
tot abstineren.  
 
Altijd consensus? 
Hoever gaat het verwerven van consensus en wat gebeurt er als er geen consensus is? Wat is 
het effect als een voor de besluitvorming relevante behandelaar zich verzet tegen de beslissing 
tot abstineren? Een intensive care arts formuleert het als volgt: 

“Zolang er uiteenlopende meningen zijn, is onze policy meer tijd nemen met het 
behandelteam. De ervaring leert, dat de tijd leidt tot oplossingen, overeenstemming of 
tot acceptatie. Instemming in de door u gehanteerde betekenis moet je eigenlijk altijd 
hebben. Als je het stadium van instemming/acceptatie niet bereikt, dan kan je achteraf 
nog een heleboel problemen krijgen in de betekenis van: ‘moest dat nou? Hadden we 
niet zo of zo, moest dat zo snel?” 

 
Consensus vinden kan tijdrovend zijn en tegelijkertijd onder tijdsdruk staan. Dat consensus 
zoeken niet altijd betekent dat het ook lukt, maakt de volgende weergave van een 
artsrespondent duidelijk: 

“Geen consensus betekent: niet doen! We hebben het recentelijk gehad, dat we het niet 
met elkaar eens waren. We zoeken naar consensus en proberen dat te bereiken voordat 
we door de werkelijkheid zijn ingehaald. Ik zou me erg schamen als de patiënt onder 
maximale therapie overlijdt, terwijl we niet uit de bespreking zijn en het dus nog niet 
met elkaar eens. Dat gebeurt gelukkig bijna nooit.” 

Een andere intensivist beschrijft een bijna gelijksoortige situatie en de manier hoe daar op zijn 
Intensive Care mee om wordt gegaan: 

“Als er geen consensus is dan gaat het niet door. Heel vaak is bij ons de insturende 
specialist degene die niet kan instemmen. We gaan dan door met overleggen. Ook als 
we na enige keren overleg nog geen consensus hebben met de insturende specialist. 
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Dan is het onze taak om hem erop te wijzen dat de behandeling meer palliatief moet 
zijn. Als hij niet kan instemmen dan gaat de patiënt ‘gewoon’ dood aan de 
onderliggende ziekte die voortschrijdt.” 

 
Consensus zoekt de intensive care arts vooral met de insturende specialist en de consultartsen 
die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt. Ook uit de kwalitatieve data blijkt, dat 
op iets meer dan de helft (55%) van de deelnemende Intensive Cares een abstineerbesluit 
alleen wordt genomen indien de insturende specialist volledig kan instemmen met een 
dergelijk besluit.  
 
 
Geen consensus en dan? 
Op de overige Intensive Cares is het minder eenduidig, dat er niet geabstineerd wordt bij het 
ontbreken van consensus. Ook op deze Intensive Cares is men van mening dat consensus met 
alle betrokken artsen wenselijk is. Bij het ontbreken van consensus is het niet uitgesloten dat 
bij gebrek daaraan toch een abstineerbeslissing wordt genomen. Men zoekt naar consensus, 
totdat duidelijk is geworden dat het niet gaat lukken. Lukt het niet om consensus te bereiken, 
dan neemt de hoofdbehandelaar (intensive care arts wordt hier bedoeld) een beslissing over 
wel of niet abstineren. Een intensivist zegt:  

“Uiteindelijk neemt de intensivist wel de beslissing, maar alleen bij een patstelling. 
Maar meestal is de natuur zo mild, dat de patiënt overlijdt zonder dat de beslissing is 
genomen.” 

In tegenstelling tot een eerder aangehaalde respondent, ziet deze respondent het positief 
wanneer de natuur voorkomt dat er een beslissing moet worden genomen ondanks het 
ontbreken van consensus.  
 
Conclusie: 
Het is gangbaar op Intensive Cares in Nederland dat men consensus nastreeft met 
medebehandelaars als een abstineerbeslissing wordt overwogen. Op ongeveer de helft van de 
Intensive Cares vindt abstineren alleen plaats indien deze consensus er ook daadwerkelijke is 
met de medebehandelaars. Op driekwart van de Intensive Cares heeft de behandelend 
intensivist de eindverantwoordelijkheid voor de beslissing, ook al houdt dit soms alleen in dat 
hij vaststelt om de beslissing uit te stellen vanwege het ontbreken van consensus. 
 
 
 
4.3.4 Samenvatting 
 
Frequentie abstineren 
Op de Nederlandse Intensive Cares voor volwassenen is de schatting dat men jaarlijks bij 
minimaal 6500 patiënten besluit tot abstineren waarop het overlijden van de patiënt volgt.  
Het geschatte gemiddelde percentage abstineerbeslissingen (51,5 %) van alle sterfte op de 
deelnemende Intensive Cares is relatief laag in vergelijking tot bij prospectief onderzoek 
gevonden percentages in Europa en de Verenigde Staten. De gevonden (grote) verschillen in 
frequentie van abstineren tussen Intensive Cares onderling zijn niet afwijkend van datgene 
wat in de literatuur wordt beschreven. 
 
 
 
Organisatie besluitvorming 
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Een beslissing tot abstineren bij een patiënt die langer dan 24 uur op een Intensive Care 
verblijft, wordt zelden of nooit door een behandelaar alleen genomen. De wijze waarop men 
het overleg organiseert kent twee hoofdvormen: 

1. Vaak (op 80% van de deelnemende Intensive Cares) wordt tijdens een multi- 
disciplinair overleg gesproken over een abstineerbesluit. Opvallend is, dat op slechts 
een klein deel (14%) van de deelnemende Intensive Cares men zeven dagen per week 
een multidisciplinair overleg organiseert. In het weekeinde en feestdagen ontbreekt 
veelal de mogelijkheid om gebruik te maken van een gestructureerd multidisciplinair 
overleg. 

2. Op 20% van de deelnemende Intensive Cares wordt een eventueel besluit tot 
abstineren  informeel besproken. Het bespreken gebeurt intercollegiaal met artsen 
onderling en is minder transparant dan het bespreken in een multidisciplinair overleg. 

Doel van beide bespreekvormen is om de subjectieve mening van de behandelaar over wel of 
niet abstineren te toetsen aan anderen en daardoor intersubjectiviteit (‘objectiviteit’) te 
bereiken en tevens om draagvlak te verwerven voor een beslissing tot abstineren. 
 
Bij patiënten die korter dan 24 uur op een Intensive Care zijn opgenomen, verloopt het 
besluitvormingsproces over abstineren bij 56% van de deelnemende Intensive Cares op 
dezelfde wijze als bij patiënten die langduriger zijn opgenomen. Maar soms is een andere 
besluitvormingsprocedure onvermijdelijk. Vergeleken met abstineerbeslissingen bij patiënten 
die lang op een Intensive Care zijn, besluiten artsen vaker alleen tot abstineren bij patiënten 
die kortdurend op de Intensive Care verblijven. Het bespreken van wel of niet abstineren 
gebeurt dan niet in een groep, maar vooral met een eventuele medebehandelaar of insturend 
specialist. Vooral bij patiënten die korter dan 24 uur op een Intensive Care zijn opgenomen, 
kan de pathologie de behandelaars dwingen 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; liever spreekt men van ‘medisch kansloos’ of ‘medisch onbehandelbaar’.  
 
 
Consensus en invloed hulpverleners  
Het is gangbaar op Intensive Cares om consensus met medebehandelaars (in de betekenis van 
‘zich niet verzetten tegen’) te willen bereiken over een te nemen abstineerbeslissing bij een 
patiënt die langer dan 24 uur op een Intensive Care verblijft.  
 
Op 55% van de Intensive Cares is altijd de instemming van de insturende specialist vereist bij 
een beslissing tot abstineren, dit mede om redenen van collegialiteit, draagvlak behouden en 
het continueren van goede samenwerkingsverbanden. Dat leidt inhoudelijk niet altijd tot de 
beslissing die het lijden van de patiënt begrenst en 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. 
 
Op 30% van de deelnemende Intensive Cares omvat ‘consensus bereiken’ ook de verpleging 
c.q. de verpleegkundige die de patiënt verzorgt.  
 
Op Intensive Cares wordt bij abstineerbeslissingen weinig gebruik gemaakt van een ‘second 
opinion’, maar als het gebeurt dan heeft de arts van de ‘second opinion’ veel invloed. Het 
vragen van een ‘second opinion’ gebeurt bij vakinhoudelijke onduidelijkheden, te weinig 
draagvlak binnen het behandelteam en bij verschil van mening over abstineren met de familie 
of de vertegenwoordiger van de patiënt. De ‘second opinion’ heeft dan duidelijk een functie 
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als conflictoplosser door de neutrale positie ten opzichte van de situatie van de patiënt, familie 
en behandelteam.  
 
De intensive care arts is op de meeste Intensive Cares de centrale persoon binnen het 
besluitvormingsproces over wel of niet abstineren. Hij is degene, die als regel de 
besluitvormingsprocedure initieert, een belangrijke stem heeft bij de meningsvorming en 
uiteindelijk, bij het ontbreken van consensus, een beslissing neemt over wel of niet abstineren.  
 
 
 
4.4  Invloed van de patiënt op een abstineerbeslissing 
 
 
4.4.1  Inleiding 
 
Voor het verrichten van een medische handeling is de toestemming van de patiënt vereist. 
Deze voorwaarde staat in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO).295 Dit toestemmingsrecht berust op het zelfbeschikkingsrecht van de burger. Het 
zelfbeschikkingsrecht komt als zodanig niet voor in de grondwet296, maar vindt wel een 
vertaling in het recht op onaantastbaarheid van het menselijke lichaam297, evenals in artikelen 
van het Wetboek van Strafrecht.298 Het wordt ook in het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens gewaarborgd.299 Dit alles betekent dat er geen medische ingreep kan verricht 
worden zonder de toestemming van de patiënt, behalve als er sprake is van een noodsituatie. 
 
Patiënten op Intensive Cares zijn door de ernst van de ziekte en door sedatie en/of pijnstilling 
meestal niet in staat om hun wil te verwoorden: ze zijn feitelijk wilsonbekwaam. Door 
gebruik te maken van een wilsverklaring, opgesteld op het moment dat de patiënt wel 
wilsbekwaam is, kan toch het zelfbeschikkingsrecht worden gerealiseerd. In de WGBO 
(art.7:450, lid 3 BW) is dit als volgt geregeld:  

“In het geval waarin een patiënt van zestien jaren 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 art 2 of 3 van artikel 465300, de 
kennelijke opvattingen van de patiënt, geuit in schriftelijke vorm toen deze tot 
bedoelde redelijke waardering nog 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.” 

 
Zoals in hoofdstuk 3.2.3 uiteengezet hebben ‘gegronde redenen’ betrekking op gefundeerde 
twijfel of de behandelweigering de daadwerkelijke wil van de patiënt verwoordt. Het medisch 
professioneel oordeel of het eigen geweten van de arts, als dit in strijd is met de wil van de 
patiënt zoals geuit in de wilsverklaring, mag niet leiden tot het aantasten van de rechten van 
de patiënt. 
                                                      
295 Art.7:450.lid 1 luidt als volgt: “Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de 
toestemming van de patiënt vereist.” 
296 Leenen 1994: 38 
297 Grondwet, Art 11: Een ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op 
onaantastbaarheid van zijn lichaam. 
298 Zie artikelen in Wetboek van Strafrecht Titel XIX,Titel XX en Titel XXI 
299 Tiende protocol bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele  vrijheden; 
Straatsburg, 25 maart 1992; hoofdstuk 1 art. 3.: ‘Recht op menselijke integriteit’ 
300 In deze artikelen worden de mogelijke wettelijke vertegenwoordigers genoemd. 
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Een andere mogelijkheid om de autonomie van de wilsonbekwame patiënt bij een 
abstineerbeslissing te respecteren is via de vertegenwoordiger van de patiënt. Ook deze 
mogelijkheid is, zoals in hoofdstuk 3 uiteengezet in de WGBO geregeld. Op Intensive Cares 
is een familielid de meest voorkomende vertegenwoordiger van de patiënt. Deze 
vertegenwoordiger kan toestemming voor een behandeling verlenen of onthouden op grond 
van de veronderstelde of uitgedrukte wil van de patiënt en in diens belang. Ook de 
vertegenwoordiger heeft juridisch gezien dus een zeer sterke rol bij abstineerbeslissingen op 
Intensive Cares. 
 
 
 
4.4.2  Hoe vaak komen schriftelijke behandelweigeringen voor en hoe vaak hebben ze 
invloed bij abstineerbeslissingen? 
 
Hoeveel schriftelijke behandelweigeringen komen er op Intensive Cares voor en hoe vaak 
leiden deze per jaar tot een beslissing om te abstineren? 
 
Hoeveel behandelweigeringen? 
Registratie van het aantal schriftelijke behandelweigeringen van patiënten vindt op Intensive 
Cares niet plaats. Daarom is gevraagd naar een schatting van het aantal keren per jaar dat een 
behandelweigering voorkomt op de Intensive Care waar men werkt. Deze schattingen staan in 
tabel 9. Op de Intensive Cares die deelnemen aan het onderzoek is het geschatte totaal aantal 
behandelweigeringen 190 bij een aantal opnames van 35756 patiënten per jaar. Omgerekend 
in percentages betekent dit, dat een half procent van de patiënten op Intensive Cares een 
wilsverklaring, inhoudende een behandelweigering, heeft.  
 

 
tabel:9 

Hoe vaak komt het naar uw inschatting 
per jaar voor dat een patiënt op uw 
Intensive Care een schriftelijke wilsverklaring 
(behandelweigering) heeft? 

behandel- 
weigeringen 
per jaar 

aantal 
Intensive Cares 

totaal aantal 
beh. weigeringen 

0 t/m 2 15 19 
3 t/m 5 10 42 
7 t/m 9 3 24 

10 t/m 30 8 105 
Totaal 36 190 

 

Artsrespondenten zeggen nogal eens dat het lastig is om het aantal behandelweigeringen per 
jaar aan te geven. Op meerdere Intensive Cares komen wilsverklaringen zo incidenteel voor 
dat er soms niet meer dan één behandelweigering per jaar is. Verbazingwekkend voor 
sommige respondenten: 

“Het is verrassend weinig, echt niet vaker dan eens per jaar. Men is in Nederland er 
best wel mee bezig, iedereen krijgt een vraag voor een donorcodicil en toch zie je het 
weinig.”  

 
Een andere arts voegt daar aan toe dat het een gemis is dat er zo weinig behandelweigeringen 
zijn: 

“Veel te weinig mensen hebben aan hun familie of op papier te kennen gegeven wat ze 
willen. Het zou beter en prettiger zijn als dat wat vaker zou gebeuren. Wij worden op 
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een acuut moment geroepen. De patiënt kan niets meer zeggen en dan komen we op 
een later tijdstip, via de familie er achter dat de patiënt de ingreep mogelijk niet gewild 
zou hebben. Dat is een gemiste kans.” 

Hoe vaak leidt een behandelweigering tot abstineren? 
Hoe vaak heeft een behandelweigering daadwerkelijk tot gevolg dat er een beslissing tot 
abstineren wordt genomen bij een patiënt die opgenomen is op de Intensive Care? Tabel 10 
geeft de schatting aan van het aantal keren dat een behandelweigering invloed heeft op een 
beslissing tot abstineren. In totaal worden volgens intensive care artsen op de 36 Intensive 
Cares per jaar in totaal slechts 35 abstineerbeslissingen genomen als gevolg van een 
behandelweigering die is opgenomen in een schriftelijke verklaring van de patiënt. 

 
 
tabel:10 

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 
wilsverklaring van een wilsonbekwame IC-patiënt? 

aantal malen abstineerbesluit 
t.g.v. een schriftelijke 

behandelweigering 

aantal  
Intensive Cares 

aantal patiënten 

0 x 20 0 
1 x 5 5 
2 x 3 6 
3 x 3 9 
5 x 1 5 

10 x 1 10 
Onbekend 3 0 

 

Totaal 36 35 
 

Op de aan het onderzoek deelnemende Intensive Cares sterft jaarlijks 10.5% van het aantal 
opgenomen patiënten (zie paragraaf 4.2.1), ofwel 3754 patiënten. Bij de patiënten die op de 
Intensive Cares sterven, wordt bij 51.5% een abstineerbeslissing genomen: 1933 patiënten. 
Bij deze gestorven patiënten zijn volgens de artsen 35 abstineerbesluiten genomen als gevolg 
van de behandelweigering. Kortom, bij minder dan ongeveer 2% van de gestorven patiënten 
op Intensive Cares heeft volgens de intensive care artsen een schriftelijke behandelweigering 
een sturende invloed gehad.  
 
Samenvatting 
Registratie van het aantal wilsverklaringen op Intensive Cares is niet aanwezig. Respondenten 
schatten in dat bij ongeveer een half procent van de patiënten die op de Intensive Cares wordt 
opgenomen, een wilsverklaring aanwezig is. Volgens de opgave van de artsen is er bij minder 
dan 2% van de genomen abstineerbeslissingen sprake van een sturende invloed van de 
schriftelijke behandelweigering. 
 
 
 
4.4.3 Vinden intensive care artsen een behandelweigering bindend? 
 
Een behandelweigering is, zoals gezien, in Nederland in principe juridisch bindend voor de 
behandelaars. In deze paragraaf gaan we eerst kwantitatief na in hoeverre de meningen van de 
respondenten overeenstemmen met het geldende recht op dit punt. Vervolgens wordt 
nagegaan in hoeverre hun globale meningen gestaafd worden door het handelen op Intensive 
Cares. 
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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: 

“Een intensive care arts moet een schriftelijke behandelweigering als bindend zien bij 
de medische besluitvorming.” 

Artsen en verpleegkundigen scoren verschillend op deze stelling. Leidinggevende 
verpleegkundigen scoren veel meer in de richting van ‘bindend zijn’ van de 
behandelweigering. Belangrijk is daarbij te bedenken dat leidinggevend verpleegkundigen 
geen eindverantwoordelijkheid hebben bij medische beslissingen. Bovendien: 
verpleegkundigen zijn anders opgeleid, vooral geschoold om te denken vanuit zorgbehoefte 
gebaseerd op de wens van de patiënt, terwijl artsen meer behandelingsgericht zijn opgeleid.  
 
Zoals uit tabel 11 blijkt zijn slechts drie artsen (1/12 deel) het helemaal eens met de stelling. 
Uit de kwalitatieve data komt echter naar voren dat ook de artsen, die vinden dat een 
behandelweigering als ‘bindend’ moet worden gezien, voorwaarden daaraan verbinden en 
situationeel soms toch zouden behandelen. Zoals blijkt uit tabel 11 zijn artsen ongeveer gelijk 
verdeeld in twee groepen die het in meer of mindere mate eens of oneens zijn met de stelling. 
Bijna eenderde is het beslist niet eens met de stelling, dat een schriftelijke behandelweigering 
als ‘bindend’ moet worden gezien. 
 

 

tabel:11 

 

Een intensive care arts moet een schriftelijke 
behandelweigering als bindend zien bij de medische 
besluitvorming. 

respondent 
 

helemaal 
eens 

deels mee 
eens 

deels mee 
oneens 

helemaal 
mee oneens 

totaal 

medisch hoofd 3 15 7 11 36 
leidinggevend 
verpleegkundige 

11 13 4 8 36 

Totaal 14 28 11 19 72 
 

Wat betekent het voor een arts dat een schriftelijke behandelweigering ‘bindend’ is. Om dat te 
toetsen is aan elke respondent die (aanvankelijk) vindt dat de behandelweigering ‘bindend’ is, 
het volgende gevraagd: 

“Mag ik doorvragen naar aanleiding van uw antwoord? Stel: een patiënt wordt op uw 
Intensive Care opgenomen met een voorbijgaand pulmonaal301 probleem, waarvan het 
uw inschatting is dat intubatie en enkele dagen beademing nodig zijn. Moet ik uw 
antwoord dan zo begrijpen, dat als in de behandelweigering staat: ‘ik wil niet 
geïntubeerd en beademd worden’, dat de patiënt dan door u niet wordt geïntubeerd?” 

Hiermee werd getracht om de standvastigheid van de abstracte mening te toetsen. Een aantal 
respondenten dat aanvankelijk van mening is dat de wilsverklaring ‘bindend’ is, nuanceren 
deze mening en kiezen voor een minder absoluut standpunt. Voor drie van de artsen is op hun 
Intensive Care de behandelweigering echter ook in een dergelijke situatie bindend. Zij toetsen 
dan nauwgezet de geldigheid van de schriftelijke behandelweigering. Is dat volgens hen in 
orde, dan wordt de schriftelijke behandelweigering gevolgd. Een arts vertelt het als volgt:  

“Dan zullen we kijken wat er precies in staat, dan gaan we heel formeel worden. Of de 
behandelweigering ondertekend is, het niet te lang geleden is en dat de patiënt goed bij 

                                                      
301 Een pulmonaal probleem is een probleem met de longen. 
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zinnen was toen hij het ondertekende. Als dat allemaal zo is, dan zullen we de 
behandelweigering volgen, ook als dat strijdig is met ons medisch inzicht.”  

Een andere arts vertelt dat het hem niet onbekend voorkomt, dat er een verschil is tussen het 
medisch inzicht en de schriftelijke behandelweigering, maar dat hij dan op zoek gaat naar de 
zeggingskracht van de schriftelijke behandelweigering. Hij formuleert het aldus: 

“We hebben die situatie al enige keren meegemaakt. Voor mij mag de schriftelijke 
behandelweigering niet te lang geleden gemaakt zijn. Dan nemen we ook contact op 
met de jurist en die heeft het dan over een jaar of twee. Ik denk wel dat de 
zeggingskracht toeneemt als het geformuleerd is bij de notaris en/of de huisarts. Als 
alles in orde is, dan volg ik de schriftelijke behandelweigering. Als wij het wel zinvol 
vinden en de patiënt wil niet beademd worden, dan lijkt het me niet dat ik een patiënt 
tegen zijn wil mag beademen.” 

Voor een andere arts ligt de begrenzing van zijn mening, dat hij het helemaal eens is met het 
bindend zijn van een schriftelijke behandelweigering, in het volgende: 

“Altijd de restrictie dat de situatie van patiënt niet altijd past op de situatie zoals die 
beschreven is, dat is de ‘speelruimte’ die je hebt. Maar als de patiënt heel concreet 
heeft beschreven dat hij niet gedialyseerd wil worden dan wordt hij niet gedialyseerd. 
Als we daar ons niet meer aan conformeren dan? Nee, dat moet gewoon!” 

 
De leidinggevend verpleegkundigen beargumenteren hun keuzes voor het ‘bindend zijn’ van 
een wilsverklaring voornamelijk vanuit een theoretische wenselijkheid. Tegelijkertijd weten 
zij dat het in de praktijk van de Intensive Care anders kan verlopen. Een leidinggevend 
verpleegkundige zei het als volgt:  

“Theoretisch gezien, ben ik het ermee eens dat een wilsverklaring ‘bindend’ is. Maar 
in de praktijk is het toch wenselijk om enige dagen te behandelen en dus de wil van de 
patiënt te overrulen, in het belang van de patiënt.”  

Een ander vertelt:  
“In theorie ben ik het eens dat het bindend is, maar de praktijk is veel weerbarstiger. 
Het is niet altijd goed omschreven en ik zou het zelf overigens ook niet weten. Ik zou 
veel eerder geneigd zijn om iemand als mijn vertegenwoordiger aan te wijzen. Hij/zij 
zou dan beter in staat zijn om mijn belangen te verwoorden.”  

Een derde respondent formuleert de spanning tussen de geachte wenselijkheid van het volgen 
van de behandelweigering en de werkelijkheid heel beknopt in de eerste zin van zijn 
toelichting: “Ik ben er mee eens dat je dat zou moeten volgen.” Vervolgens legt hij uit 
waarom:  

“Ik ga er vanuit dat als iemand verklaart niet beademd te willen worden, dan heeft de 
patiënt zich goed laten voorlichten. Anders komt hij niet zo concreet met die 
verklaring. Maar de wilsverklaring is voor de artsen niet altijd even eenduidig over 
wat de patiënt wil. De situatie is mogelijk net wat anders dan zij denken dat de patiënt 
heeft beschreven. Vooral als de artsen denken dat er nog kansen voor de patiënt zijn, 
dan is de wilsverklaring niet bindend”. 

 
 
Samenvatting 
De meningen van de artsen over de stelling, dat een schriftelijke behandelweigering bindend 
is, zijn gelijk verdeelt over categorieën ‘eens’ en ‘oneens’. Slechts 1/12 deel van de 
artsrespondenten acht de behandelweigering zonder meer bindend bij de medische 
besluitvorming, maar ook zij stellen wel eisen om bij een te nemen beslissing de 
behandelweigering ook daadwerkelijk bindend te kunnen laten zijn. Daar tegenover staat, dat 
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bijna eenderde van de artsen (11/36) een behandelweigering beslist niet als bindend ziet bij de 
medische besluitvorming.  
 
Bijna een derde deel (11/36) van de leidinggevende verpleegkundigen vinden beslist dat een 
behandelweigering als ‘bindend’ moet worden gezien bij de medische besluitvorming.  
 
 
 
4.4.4  Is een behandelweigering op de Intensive Cares ‘bindend’ in de praktijk? 
 
In het voorgaande deel van deze paragraaf is respondenten gevraagd of zij vinden dat een 
behandelweigering als ‘bindend’ gezien moet worden. Maar daarmee is nog weinig duidelijk 
geworden over de daadwerkelijke bindende invloed van een behandelweigering in het 
werkveld van de Intensive Cares. Immers, er kan een verschil zijn tussen de visie die 
hulpverleners hebben op het ‘bindend zijn’ van een behandelweigering en hoe daar in de 
werkelijkheid van de Intensive Cares invulling aan wordt gegeven.  
 
Aan respondenten is gevraagd wat er gebeurt als er een verschil is tussen het medische inzicht 
en de schriftelijke behandelweigering. Immers als het medische inzicht en de schriftelijk 
geuite wil van de patiënt in een zelfde lijn liggen, dan heeft de behandelweigering hooguit een 
bevestigende of ondersteunende functie. In dergelijke situatie is het lastig om de werkelijke 
invloed van een schriftelijke behandelweigering te herkennen. Herkenbaar is de invloed van 
de behandelweigering vooral als de behandelweigering conflicteert met de oorspronkelijke 
mening van de arts; de behandelaar staat dan voor de keuze wat te doen. 
 
In tegenstelling tot de meningen ten aanzien van het bindende karakter van een schriftelijke 
behandelweigering, verschillen artsen en verpleegkundigen niet van mening als het om de 
praktische werking van de behandelweigering gaat (zie tabel 12). 
 

 
tabel: 12 

Stelt u zich nu de situatie voor waarin de schriftelijke 
behandelweigering verschilt van het medisch inzicht, denkt u dat 
de schriftelijke behandelweigering wordt gevolgd? 

respondent zeker wel waarschijn- 
lijk wel 

waarschijn- 
lijk niet 

zeker niet geen  
mening
302 

totaal 

medisch hoofd 3 10 13 8 2 36 
leidinggevend 
verpleegkundige

3 7 17 8 1 36 

totaal 6 17 30 16 3 72 
 

Bij de leidinggevend verpleegkundigen valt de spanning op tussen de mate waarin zij vinden 
dat een behandelweigering bindend zou moeten zijn (tabel 11) en hoe het in de praktijk van de 
Intensive Cares toegaat.  
 
Bijna tweederde van de artsrespondenten geeft aan dat zij (waarschijnlijk) de 
behandelweigering niet zou volgen bij een verschil met het medische inzicht. Een arts vertelt 
waarom hij een schriftelijke behandelweigering niet volgt: 

“Meestal gaan de wilsverklaringen over niet comateus willen worden of niet in een 
verpleegtehuis willen geraken. Binnen de intensive care geneeskunde probeer je 

                                                      
302 De respondenten die bij deze vraag ‘geen mening’ hebben, vertellen dat zij op hun Intensive Care geen 
ervaring daarmee hebben gehad en daar zich dan ook geen mening over kunnen vormen.  
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natuurlijk altijd een idee te krijgen over wat de prognose van de patiënt zal zijn. Indien 
de prognose van de patiënt volledig herstel zal zijn, dan heeft dit soort 
wilsverklaringen geen invloed op het beleid dat wordt gevoerd.”  

Niet iedereen heeft evenveel vertrouwen in het kunnen stellen van een juiste prognose als de 
hierboven vermelde arts. In de interviews komen ook artsen naar voren, die het wel lastig 
vinden om een prognose te geven over de mate van herstel van sommige intensive care 
patiënten. Juist daarom zijn ze uiterst terughoudend om de behandelweigering te volgen. Een 
arts verwoordt het als volgt: 

“Het wel of niet volgen van de behandelweigering is sterk afhankelijk van wat het 
verschil is met het medische inzicht. Als de patiënt aangeeft dat hij niet gereanimeerd 
wil worden, dan zullen we dat volgen. Maar dat is iets anders, dan wanneer de patiënt 
aangeeft geen invalide te willen worden. Dat is heel lastig. Want een prognose 
daarover is niet te geven. Hoe concreter de wilsverklaring, hoe beter door ons te 
volgen.” 

 
De respondenten die kiezen voor het ‘niet volgen’ van de behandelweigering bij een verschil 
met het medische inzicht, hebben daarvoor verschillende redenen. Maar ook respondenten die 
‘waarschijnlijk wel’ de behandelweigering volgen, kunnen redenen hebben om dat niet te 
doen. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst kan men bij 
‘gegronde redenen’ afwijken van de behandelweigering.303 Maar wat zijn volgens deze 
respondenten de bepalende factoren bij het niet willen of kunnen volgen van een 
behandelweigering op Intensive Cares?  
 
De toelichtingen over het afwijken van de behandelweigering zijn onder te verdelen in een 
aantal hoofdgroepen: 

• Wilsverklaringen zijn vooral toepasbaar buiten de Intensive Care. 
• Wilsverklaringen zijn te vaag. 
• Het standpunt van de familie is mede bepalend. 
• De professionele autonomie van de arts is bepalend. 

 
Ad. Wilsverklaringen zijn vooral toepasbaar buiten de Intensive Care 
Sommige artsen zijn van mening dat een behandelweigering op de Intensive Care weinig 
gebruikt zal en kan worden vanwege de geringe relevantie in die situatie. Buiten de Intensive 
Care zou de toepasbaarheid veel groter zijn. Een intensive care arts licht dat als volgt toe:  

“Ik zou er wel belang bij hebben dat een patiënt een wilsverklaring heeft, dat hij niet 
op de Intensive Care wil komen […]. Daar zou veel meer mee kunnen gebeuren. Een 
patiënt die bij ons belandt en waarvan de familie komt met een papiertje dat is 
ondertekend door hem en de huisarts, waarin staat dat hij in bepaalde omstandigheden 
niet verder zou willen leven, dat is moeilijk te gebruiken […]. De invloed van een 
wilsverklaring doet zich vooral gelden voordat de patiënt is opgenomen op de 
Intensive Care. Als de patiënt op de Intensive Care is opgenomen en zelf niet zijn stem 
kan laten horen, dan is die wilsverklaring moeilijker te gebruiken.” 

Een Intensive Care is voor een enkele intensive care arts eigenlijk het verkeerde moment en 
de verkeerde plek voor een wilsverklaring:  

                                                      
303 Leenen 1994: 176 vermeldt: “De hulpverlener, - dus niet de gemachtigde of de vertegenwoordiger - kan van 
de schriftelijke verklaring afwijken indien hij daarvoor gegronde redenen aanwezig acht. Dat zou bijvoorbeeld 
het geval kunnen zijn als de weigering kennelijk was gebaseerd op gegevens die inmiddels zijn verouderd, of de 
behandeling werd geweigerd voor een onbehandelbare ziekte waarvoor inmiddels een doeltreffende therapie 
beschikbaar is gekomen.” 
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“Als je op de IC ligt, dan ben je eigenlijk al voorbij een dergelijke inschatting wat je moet 
doen met een wilsverklaring. Voordat de patiënt op de Intensive Care komt, dan heeft een 
behandelweigering wel invloed. Is de patiënt éénmaal op onze Intensive Care, dan ga ik er 
van uit dat er gecontroleerd is of er een behandelweigering is en ga ik er ook van uit dat de 
patiënt behandeld wil worden. Pas als de situatie van ‘medisch zinloos’ komt, dan raakt 
eventueel een wilsverklaring weer in zicht.” 

 
Een andere intensive care arts formuleert de wenselijkheid van het presenteren van de 
wilsverklaring voordat de patiënt op de Intensive Care komt, nog iets scherper:  

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik wilsverklaringen wel aardig vind. Maar dat als de patiënt 
éénmaal bij ons ligt, dan ben ik degene die bepaalt wat er gebeurt. Vaak is het zo van ‘ik 
wil niet gereanimeerd worden’, maar dan hadden ze die wilsverklaring al voor de deur 
moeten inleveren en niet bij mij. Zo kijken wij er een beetje tegenaan. Zo’n wilsverklaring 
is natuurlijk mooi maar een wilsverklaring moet vóór de Intensive Care al boven water 
komen.” 

 
Een intensive care arts die de wilsverklaringen ook als ‘globaal’ kwalificeerde, merkt op:  

“De wilsverklaringen geven soms wel een behandelweigering aan, maar dan moeten ze 
eigenlijk ook niet op de Intensive Care komen! […].”  

 
Kortom, een deel van de intensive care artsen lijken de behandelweigering vooral buiten de 
Intensive Care te willen houden, en als dat niet lukt dan is de invloed marginaal. 
 
 
Ad. Wilsverklaringen zijn te vaag 
Een deel van de artsrespondenten vindt de vaagheid van de wilsverklaringen belemmerend bij 
het toepassen van de wilsverklaring. Een ander deel van de respondenten herkent de vaagheid 
van de wilsverklaringen, maar zij ervaren dit niet als belemmerend.  
 
De vage formuleringen in wilsverklaringen zijn voor menig arts onvoldoende toegespitst op 
de Intensive Care en geven onvoldoende richting aan het handelen. Een arts formuleert het als 
volgt: 

“Ik kom ze nogal eens tegen, maar je kunt vaak niets met die wilsverklaring. Het komt er 
vaak op neer van ‘ik wil niet lijden’ en over echte zaken, zoals ik wil een bepaalde 
behandeling wel of niet, vind je niets terug. Je wordt met zoiets grofs opgezadeld als ‘ik 
wil niet lijden’. We laten patiënten niet lijden, en kunnen in detail hier dus verder niets 
mee.” 

Als de wilsverklaring niet specifiek vermeldt dat een patiënt een bepaalde (be)-handeling niet 
wil, dan is de toepasbaarheid geen vanzelfsprekendheid. De volgende toelichting gaat 
daarover: 

“Het grootste probleem dat we hebben met wilsverklaringen is, dat ze te vaag zijn. Het 
is vaak zo dat de behandeling soms lijkt op dat wat in de wilsverklaring is beschreven 
en door de patiënt geweigerd is, maar anders wordt toegepast en dat is moeilijk aan de 
naasten uit te leggen.” 

 
Hoe bepalend een behandelweigering is, hangt af van de interpretatie ervan, zoals blijkt uit 
het volgende citaat:  

“Als ik maar enigszins mee kan gaan dan ga ik mee met de wil van de patiënt. Als de 
patiënt aangeeft: ‘ik wil niet beademend worden’, en ik weet dat het twee, drie dagen 
zal duren dan ga ik met de patiënt mee. Maar als er bijvoorbeeld een pinda bij een 
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patiënt dwars zit, dan intubeer ik de patiënt en haal de pinda eruit. Ook als de patiënt 
benoemt in een wilsverklaring: ‘ik wil niet beademd worden’. Als hem een pinda 
dwars zit, dan ga ik hem natuurlijk wel voor die korte periode beademen. In de vage 
wilsverklaringen wordt naar mijn mening een langdurige beademing bedoeld.” 

Deze arts wil in principe recht doen aan de autonomie van de patiënt. Desalniettemin zou hij 
van de schriftelijke behandelweigering afwijken omdat naar zijn mening deze niet bedoeld 
was voor een korte beademing. 
 
Een andere arts is van mening dat de interpretatie van een behandelweigering afhankelijk is 
van de wijze waarop de individuele arts er tegen aan kijkt: 

“Meestal is de verklaring in een formulering van: ‘Indien er geen uitzicht meer is, dan 
geen verdere behandeling. ‘Geen uitzicht’ hebben wordt mede bepaald door 
omstandigheden zoals: Hoe oud is de dokter die behandelt, welk vak heeft de dokter 
een internist, een longarts of is hij een anesthesist? Is het een academicus of een 
perifeer arts?” 

 
Niet iedereen ervaart de vaagheid van wilsverklaringen als belemmerend bij het wel of niet 
beslissen over abstineren. Er zijn ook artsen die de vage formuleringen herkennen in de 
wilsverklaringen, maar daar toch enige houvast aan hebben. Een arts verwoordt dat als volgt:  

“Het is misschien dat je iets eerder ophoudt met de behandeling. Als een patiënt zegt in 
zijn wilsverklaring :’Jullie hoeven niet tot het gaatje’, dan ben je geneigd eerder op te 
houden. Dat beïnvloedt me zeker.”  

 
Er zijn respondenten die erop wijzen, dat patiënten zich in de wilsverklaring vooral richten op 
een eventuele eindsituatie en de kwaliteit van leven bij die eindsituatie. Een arts formuleert 
het als volgt: 

“Vage formuleringen komen voor… Het kan ook het verlies aan waardigheid zijn. 
Meestal zegt het iets over de autonomie wensen van de patiënt.… Het zegt mij meer 
hoe iemand in het leven wil staan en ook aan het einde van het leven wil zijn. Dat 
ervaar ik wel als ondersteunend.” 

Als de patiënt in zijn wilsverklaring heeft aangegeven niet verder behandeld te willen worden 
wanneer er geen zicht is op een goede kwaliteit van leven, dan kan de invloed van de 
behandelweigering veranderen na verloop van tijd. Een arts merkt bijvoorbeeld op:  

“Als in de wilsverklaring staat, dat bij het ontbreken van zicht op een goede kwaliteit 
van leven de patiënt dan niet verder behandeld wil worden, dan moet je toch de eerste 
dagen “vol gas” geven. Het is heel moeilijk om half te behandelen. Dus je behandelt 
volledig of je abstineert volledig en dat wordt bepaald door de kans op succes van de 
behandeling en de wens van de patiënt. Maar het geeft me wel steun bij het nemen van 
een beslissing als ik weet hoe de patiënt er over denkt.” 

 
 
Ad. Het standpunt van de familie is mede bepalend 
Het wel of niet volgen van de wilsverklaring van de patiënt wordt voor enkele respondenten 
mede beïnvloed door de stellingname van de familie. Verschilt het medische inzicht met wat 
in de wilsverklaring staat, dan gaat men te rade bij de familie. Daarbij blijkt niet, dat artsen 
altijd een duidelijk onderscheid maken tussen de familie en de vertegenwoordiger van de 
patiënt (meestal een familielid), noch tussen de familie als hulp bij de interpretatie van een 
behandelweigering en de familie als zelfstandige meebeslisser.  
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“Is er een schriftelijke wilsverklaring dan volgen we deze waarschijnlijk niet, tenzij de 
familie er erg achterstaat. Als de familie de behandelweigering ondersteunt dan is de 
power van de wilsverklaring groter.”  

Andere artsen lijken de invloed van de familie te beperken tot een bron van informatie die kan 
helpen bij een juiste interpretatie van de behandelweigering. Een arts merkt op:  

“Waarschijnlijk volg ik de behandelweigering, maar dan wel er van uitgaande dat de 
wilsverklaring conform is datgene wat de familie vertelt. Als het niet conform is met 
datgene wat de familie vertelt, dan laat ik de mening van de familie meewegen. Hoe 
concreter de wilsverklaring is hoe beter ik die kan volgen, wat de familie ook denkt.” 

 
 
Ad. De professionele autonomie van de arts is bepalend 
De professionele autonomie van de arts wordt meestal niet expliciet benoemd maar impliciet 
zeker wel. Daarover zijn enkele sprekende toelichtingen gegeven. Een arts vertelt:  

“Het altijd bindend zijn van een behandelweigering in elke situatie is lastig. Als het zo 
absoluut gesteld wordt, dan kom ik in conflict. Als de patiënt heeft vastgelegd wat hij 
wil, dan kan dat in conflict komen met wat het behandelingsteam voor ogen had. Het 
lastige is dat een patiënt in een document kan vastleggen dat hij niet geopereerd wil 
worden voor een appendicitis, daar kan je je als arts natuurlijk niet aan houden. Maar 
als de patiënt niet beademend wil worden, dan respecteer ik dat. Maar als de patiënt 
aangeeft geen niervervangende therapie te willen, dan zou ik wel een tijdelijke 
therapie geven als CVVH304. Mijn medisch inzicht heeft wel invloed over het wel of 
niet opvolgen van de wens van de patiënt in een schriftelijke wilsverklaring.”  

Het volgende citaat is nog stelliger:  
“Bindend is het nooit. Stel de patiënt wil niet dat hij gereanimeerd gaat worden. Hij 
heeft een klein probleempje dat opgelost kan worden waarbij een probleem ontstaat en 
ik moet reanimeren, dan zou ik theoretisch niet kunnen reanimeren? Dat volg ik niet! 
Dat verhoudt zich met de autonomie van de patiënt als volgt: De 
eindverantwoordelijkheid rust bij de behandelaar. Is het bij iemand met een klein 
voorbijgaand probleem, dat niet met de onderliggende ziekte te maken heeft, dan zal ik 
altijd kiezen voor het leven van de patiënt en de patiënt behandelen.”  

 
In het volgende citaat wordt de deskundigheid van de arts gebruikt om het 
zelfbeschikkingsrecht van de patiënt te begrenzen, omdat de patiënt er onvoldoende 
‘verstand’ van heeft:  

“Stel, dat iemand bij de oogarts komt en de patiënt wil niet gereanimeerd worden. De 
oogarts helpt de patiënt en de oogarts veroorzaakt door het trekken aan de oogbol en 
een vasovagale collaps, waardoor het hart niets meer doet. Moet ik dan niet 
reanimeren? Mag ik dan niet even pompen zodat het brein zuurstof krijgt? Dan 
masseer ik! In mijn ogen zegt de patiënt dan dingen, waar hij geen verstand van heeft 
en dan reanimeer ik. Ook als de patiënt een verklaring zou hebben van ‘ik wil niet 
gereanimeerd worden’, zo gaat dat.” 
 
 

 
 
Samenvatting 

                                                      
304 CVVH staat voor Continue Veneuze Veneuze Hemofiltratie: het is een vorm van nierfunctie vervangende 
therapie. Deze therapie kan tijdelijk zijn, maar ook overgaan in blijvende nierdialyse 
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De meningen van de artsrespondenten zijn gelijkelijk verdeeld als het gaat over het ‘bindend 
zijn’ van een wilsverklaring. Echter, ondanks de sterke wettige positie van de 
behandelweigering is slechts 1/12 deel van de artsrespondenten het ‘helemaal eens’ met de 
stelling dat een behandelweigering als ‘bindend’ moet worden gezien door de arts. 
 
Bij een verschil tussen het medische inzicht en de schriftelijke behandelweigering zegt ook 
datzelfde 1/12 deel zeker de behandelweigering te zullen volgen. Bijna tweederde van de 
artsen is van mening dat in die omstandigheden een behandelweigering waarschijnlijk of 
zeker niet zal worden gevolgd. 
 
Van de leidinggevend verpleegkundigen vindt tweederde deel dat een behandelweigering in 
meer of mindere mate als bindend moet worden gezien. Maar ook van hen is tweederde deel 
van mening dat in de praktijk de behandelweigering bij een verschil met het medische inzicht 
waarschijnlijk niet of zeker niet gevolgd zal worden.  
 
Als redenen voor het niet volgen van een behandelweigering worden opgevoerd, dat deze 
eigenlijk niet van toepassing zijn als men eenmaal op een Intensive Care ligt, dat 
behandelweigeringen meestal te vaag zijn om tot een eenduidige beslissing te leiden, dat de 
familie achter de beslissing van de behandelweigering moet staan, en dat de professionele 
autonomie van de arts dient te prevaleren boven wat de patiënt in een schriftelijke 
wilsverklaring heeft geschreven. 
 
 
 
4.4.5  Hoeveel invloed heeft een schriftelijke behandelweigering? 
 
Eerder hebben we in paragraaf 4.4.2 gezien dat volgens intensive care artsen een 
behandelweigering bij ongeveer 2% van de abstineerbeslissingen een sturende invloed heeft. 
In paragraaf 4.2.3 zagen we dat de behandelweigering slechts voor 1/12 deel van de 
artsrespondenten bindend is. Bindend in de betekenis, dat zij de behandelweigering ook zullen 
volgen bij een verschil tussen het medische inzicht en de schriftelijke behandelweigering. 
Maar doet de invloed van de behandelweigeringen zich wel vooral gelden bij een botsing met 
het medische inzicht of is het mogelijk zo dat behandelweigeringen op andere momenten en 
op andere wijze toch meer invloed hebben? Toen de respondenten gevraagd werd of een 
behandelweigering veel invloed heeft bij een medische beslissing betreffende het levenseinde, 
bleek dat artsen wel een grote invloed toekennen aan de behandelweigering op de 
besluitvorming. Dit wordt bevestigd door de leidinggevend verpleegkundigen.  
 
 
Hoeveel invloed? 
De respondenten is gevraagd de invloed van een zorgvuldig geformuleerde schriftelijke 
behandelweigering. De resultaten staan in tabel 13. Hieruit blijkt dat ruim 80 procent (30/36) 
van de artsen het er geheel of gedeeltelijk mee eens is, dat op hun Intensive Care een 
zorgvuldig opgestelde behandelweigering grote invloed heeft op beslissingen betreffende het 
levenseinde. Voor de leidinggevend verpleegkundigen is dat tweederde. 
 

 
tabel: 13 

Een zorgvuldig opgestelde schriftelijke 
behandelweigering heeft op uw Intensive Care een 
grote invloed op medische beslissingen betreffende 
het levenseinde. 

respondent helemaal  deels deels mee helemaal totaal 
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mee  
eens 

mee eens oneens mee oneens 

medisch hoofd 15 15 3 3 36 
leidinggevend 
verpleegkundige 

9 15 7 5 36 

totaal 24 30 10 8 72 
 

Hoe verhoudt deze bevinding zich tot de eerdere bevinding dat van de 190 
behandelweigeringen slechts 35 direct invloed hebben gehad op een beslissing tot abstineren?  
Het is mogelijk dat artsen wel veel invloed van een schriftelijke behandelweigering ervaren 
wanneer de behandelweigering niet conflicteert met het medische inzicht. Tabel 14 toont dat 
artsen in overgrote meerderheid een behandelweigering vooral als ‘aanvullend’ zien.  
 

 
tabel: 14 

Een intensive care arts moet een schriftelijke 
behandelweigering zien als aanvullende informatie bij de 
medische besluitvorming. 

respondent helemaal 
mee eens 

deels mee 
eens 

deels mee 
oneens 

helemaal 
mee oneens 

totaal 
 

medisch hoofd 23 5 5 3 36 
leidinggevend 
verpleegkundige 

19 8 5 4 36 

totaal 42 13 10 7 72 
 

Kwalitatief over ‘aanvullend zijn’ van de behandelweigering 
Een arts geeft aan waarom hij vindt dat een behandelweigering aanvullende informatie geeft:  

“Een schriftelijke wilsverklaring is leidend als die heel concreet is. Bijvoorbeeld als de 
patiënt heel concreet heeft beschreven dat hij geen bloed wil, dan krijgt hij geen bloed. 
De wilsverklaring is dan leidend. Maar als de patiënt de wilsverklaring meer in 
algemene termen heeft beschreven dan is de wilsverklaring aanvullend. Voorbeeld: ‘Ik 
wil niet in een verpleegtehuis terechtkomen’. Dat is typisch een wilsverklaring die 
aanvullende informatie geeft om te wegen hoever je met een behandeling gaat.” 

Als een schriftelijke behandelweigering gezien wordt als aanvullende informatie, dan kan het 
primaat van de medische autonomie zonder spanning gehandhaafd blijven. Een arts zei het als 
volgt:  

“Helemaal juist, aanvullend! Je hoeft niet in alle gevallen mee te gaan. Als je ziet dat 
er nog goede behandelingsmogelijkheden zijn, die de patiënt op het moment dat hij de 
wilsverklaring schreef niet kende, dan hoef je daar niet in mee te gaan.” 

 
Het zien van een behandelweigering als aanvullende informatie maakt het nemen van een 
beslissing makkelijker, zoals het volgende citaat aangeeft: 

“Helemaal mee eens, we houden er wel rekening mee. Het maakt het nemen van een 
beslissing makkelijker. Als je twijfelt of je wel helemaal tot het gaatje moet gaan en de 
patiënt heeft het aangegeven dat hij niet alles uit de kast wil, dan hou je daar rekening 
mee. Het maakt het nemen van een beslissing om te stoppen makkelijker.” 

 
Er zijn slechts drie artsen die vinden dat een behandelweigering meer zeggingskracht heeft 
dan als aanvullende informatie, zij achten een behandelweigering bindend. Een arts verwoordt 
het als volgt: 

“De wet is buitengewoon helder daarin. De patiënt beslist. Als de patiënt niet 
gereanimeerd wil worden dan wordt er niet gereanimeerd. Als chirurg ga je een patiënt 
die niet geopereerd wil worden, toch ook niet opereren? Het is niet op de achtergrond, 
maar het staat op de voorgrond!” 
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Een tweede respondent is er ook heel duidelijk over:  
“De patiënt beslist uiteindelijk wat wij doen. Al gaat het maar om een infuus prikken, 
dan heeft de patiënt het recht om dat te weigeren.” 

De derde arts vindt dat het voldoen aan de wens van de patiënt om op een juiste wijze de 
autonomie van de patiënt te respecteren lastig kan zijn, maar dat een behandelweigering toch 
meer is dan aanvullend op het medische oordeel. Deze intensive care arts formuleert het als 
volgt: 

“Het dilemma is dat je de autonomie van de patiënt wilt respecteren. Dus moet je het met 
dat velletje papier doen en dat is dus tegelijkertijd ook heel gevaarlijk. Dan moet je je 
overtuigen dat de behandelweigering zorgvuldig tot stand is gekomen. Maar als mij 
duidelijk gemaakt kan worden, dat de patiënt niet meer behandelingsbereid is, en ik ben er 
van overtuigd dat het echt zijn visie is, dan dien ik dat ook te respecteren en zal ik dat ook 
doen. Het is zeker mijn plicht. Je mag mensen niet behandelen tegen hun wil in. Dat is 
eigenlijk het enige waar het om gaat […].” 

Deze arts is een van de weinige geïnterviewde artsen die uit zichzelf aangeeft de autonomie 
van de patiënt op deze wijze te willen respecteren en te willen voldoen aan de wens van de 
patiënt, wat hij als een ‘plicht’ ervaart. 
 
 
Samenvatting 
Van 83% van de deelnemende Intensive Cares zeggen artsrespondenten dat een zorgvuldig 
opgestelde schriftelijke behandelweigering een grote invloed heeft op medische beslissingen 
betreffende het levenseinde. 
 
Een overgrote meerderheid (78%) van de artsen positioneert een schriftelijke behandel-
weigering als aanvullend op de medische besluitvorming. Slechts 1/12 deel van de 
respondenten vindt dat een te magere positie voor de behandelweigering om de autonomie 
van de patiënt te garanderen. Zij zijn van mening dat de behandelweigering bindend is. 
 
 
 
4.4.6 Waaraan moet een wilsverklaring volgens intensive care artsen voldoen? 
 
Een veel gehoorde opmerking van respondenten is dat een wilsverklaring zorgvuldig 
opgesteld moet zijn. Maar wat een zorgvuldige opgestelde wilsverklaring is, daarover lijkt 
niet echt een eenduidig beeld te bestaan. In deze paragraaf komen van respondenten 
verschillende aandachtspunten in citaten naar voren. Aan het einde van de paragraaf zijn de 
door artsen genoemde criteria voor een zorgvuldig opgestelde wilsverklaring geordend. 
 
 
Wat is een zorgvuldig geformuleerde wilsverklaring? 
Een arts verwoordt het idee van zorgvuldigheid als volgt: 

“Zorgvuldig opgesteld is als je eraan kunt herkennen dat de patiënt wilsbekwaam was, 
toen de wilsverklaring werd gemaakt. En als goed beschreven is dat de behandel-
weigering van toepassing is op de huidige situatie van de patiënt.”  

Een wilsverklaring moet ook duidelijk aangeven wat de patiënt wel of niet wil. Het volgende 
citaat gaat daar over:  

“Een zorgvuldige formulering zou voor mij zijn, dat mensen aangeven erover 
nagedacht te hebben hoe ze behandeld willen worden. Als ze aangeven ‘van mij hoeft 
het niet meer’, dan slaat dat nergens op. Maar als ze aangeven van ‘ik wil niet 
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beademd worden’ of ‘ik wil niet zus of zo’, dan denk ik dat je daar heel bewust 
rekening mee houdt.” 

De eis van deze arts dat de patiënt concreet aangeeft wat hij wel of niet wil wordt door 
meerdere collegae ondersteund. Er zijn echter ook respondenten die dat eigenlijk niet zo 
belangrijk vinden. Een arts zei het als volgt:  

“De meeste behandelweigeringen die ik tegenkom zijn zorgvuldig opgesteld, maar niet 
altijd van toepassing op de situatie die zich voordoet. Het geeft echter wel een richting 
aan die de patiënt denkt. Het maakt mij niet uit of het opgesteld is met de notaris of 
een huisarts.” 

Hoe hij kan handelen ‘in de geest’ van de patiënt is voor deze arts het belangrijkste en minder 
het concrete behandelingstechnische aspect. Een ander zorgvuldigheidsaspect dat 
laatstgenoemde arts naar voren brengt is de ‘officiële’ status die een wilsverklaring kan 
hebben doordat deze opgesteld is in samenspraak met de huisarts en/of notaris. Deze 
respondent heeft geen speciale voorkeur. Alhoewel de WGBO geen dergelijke vereiste stelt 
aan een bindende schriftelijke wilsverklaring, is het voor sommige respondenten wel degelijk 
van belang. De invloed van de wilsverklaring is voor hen, naar eigen zeggen, groter als 
duidelijk is dat de wilsverklaring in aanwezigheid van een deskundige is opgesteld. De notaris 
en/of de huisarts lijken voor meerdere artsen daarvoor de aangewezen personen. Het volgende 
citaat geeft helder aan dat een wilsverklaring een officiële status moet hebben:  

“We krijgen soms rare briefjes van patiënten. Je hebt soms patiënten die een 
zelfmoord doen, en dan een briefje bij zich hebben van: ‘Mocht ik na mijn 
zelfmoordpoging nog op een Intensive Care komen, dan wil ik geen behandeling 
meer’. Dat is een soort verkapte wilsverklaring die in onze ogen natuurlijk niet 
gevalideerd is. Niet bekend gemaakt bij de huisarts, niet op een officieel formulier. 
Waar niemand weet van heeft en die voor iedereen uit de lucht komt vallen. We 
vinden dan, dan moeten we dat de patiënt nog maar eens vragen als deze 
aanspreekbaar is. De vorm waarin een wilsverklaring wordt weergegeven is wel van 
invloed op de mate dat we rekening houden met de wilsverklaring.” 

 
Niet alleen de ‘officiële’ status van de wilsverklaring is belangrijk, maar voor sommige artsen 
vooral ook met wie de behandelweigering is besproken en/of opgesteld. De meeste intensive 
care artsen hebben een voorkeur voor de huisarts. In regio’s met een goede samenwerking 
tussen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg, is er makkelijk contact te leggen tussen 
behandelaars van de eerste en tweede lijn. Het volgende citaat licht dat toe: 

“Zorgvuldig opgesteld, is voor mij bij volledig bewustzijn en op het moment dat ze 
nog niet ziek zijn. Het maakt wel verschil als het in aanwezigheid van de huisarts is 
gemaakt, een notaris telt voor mij niet. De lijnen zijn hier kort en we kennen de 
huisartsen hier nog. We bellen elkaar ook op en dan hoor je wel soms van de huisarts: 
‘dat had helemaal niet gemoeten’. Als de huisarts met de patiënt heeft gesproken over 
de wilsverklaring, dan is dat van grote invloed. Dat is het voordeel van een ziekenhuis 
met een beperkte regio.” 

 
Het actueel zijn van de wilsverklaring is eveneens een aspect dat meerdere keren is genoemd 
als zijnde van belang bij het gewicht van de wilsverklaring bij de besluitvorming. Een 
intensive care arts vertelt dat hij een wilsverklaring heeft genegeerd omdat deze naar zijn 
mening veel te oud was:  

“Meestal is het zo, dat je je wel kunt vinden in datgene wat de patiënt wil. Ik kan me 
een situatie herinneren dat we er van zijn afgeweken. Het betrof een wilsverklaring die 
zeer gedateerd was, 15 jaar oud, en richtte zich op het onderwerp dat hij niet 
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gereanimeerd had willen worden, terwijl hij wel gereanimeerd is door ons. Daar 
hebben we met de patiënt onenigheid over gehad.”  

Een andere arts vertelt dat voor hem de periode tussen het maken van de wilsverklaring en 
opname niet te lang mag zijn. “Volgens mij zijn er wel regels voor. Voor mij is het wel 
wenselijk dat dit binnen een jaar voor de opname gemaakt is.” Anderen houden een periode 
van ongeveer twee jaar aan.  
 
Een ander aspect heeft betrekking op de familie van de patiënt. Voor menig arts is het van 
belang dat de familie kan instemmen met de wil van de patiënt, zoals deze is verwoord in de 
behandelweigering. Dat verhoogt voor hen de zeggingskracht van de wilsverklaring. Een arts 
vertelt: 

“Als er alleen een schriftelijke behandelweigering is dan volgen we die waarschijnlijk 
niet, tenzij de familie er erg achter staat. Als de familie het ondersteunt dan is de 
power van de wilsverklaring groter.” 

 
 
Conclusie: 
Uit de interviews kan met enige voorzichtigheid een aantal criteria worden gedestilleerd 
waaraan een zorgvuldig opgestelde wilsverklaring volgens de intensive care artsen zou 
moeten voldoen om zoveel mogelijk invloed op de besluitvorming te krijgen. Deze zijn: 

• de wilsverklaring laat zien dat de patiënt bij het opstellen wilsbekwaam is, 
• de wilsverklaring is toepasbaar bij de situatie op de Intensive Care, 
• de wilsverklaring maakt in concrete termen duidelijk wat de patiënt wel of niet wil, 
• de wilsverklaring geeft ook in algemene termen aan welke kwaliteit van leven 

aanvaardbaar is, 
• de wilsverklaring is opgesteld in samenspraak met de huisarts,  
• de tijdsperiode tussen het maken van de wilsverklaring en opname op de Intensive 

Care is niet te lang (twee jaar is voor een aantal artsen de grens), 
• in de wilsverklaring wordt een vertegenwoordiger benoemd en daaruit blijkt tevens dat 

met de vertegenwoordiger de wilsverklaring is besproken. De familie is betrokken bij 
het opstellen van de wilsverklaring. 

 
 
 
4.4.7  Samenvatting 
 
Registratie van wilsverklaringen (behandelweigeringen) op Intensive Cares komt niet voor. 
Respondenten schatten dat bij ongeveer een half procent van de patiënten een schriftelijke 
behandelweigering aanwezig is. Vertaald naar landelijk niveau zou dit betekenen dat op de 
Intensive Cares in Nederland per jaar ongeveer 600 behandelweigeringen voorkomen.305 
Artsen schatten ook in dat bij ongeveer 2% van de patiënten die op Intensive Cares sterft, een 
schriftelijke behandelweigering aanwezig is.  
 

                     Slechts een klein deel (1/12) van de artsrespondenten is van mening dat een 
behandelweigering als ‘bindend’ gezien moet worden bij de medische besluitvorming. Daar 
tegenover staat, dat bijna éénderde deel van de artsen een behandelweigering beslist niet ziet 
als bindend bij de medische besluitvorming. Bij een verschil tussen het medisch inzicht en de 

                                                      
305 Uitgaande van 120.000 opnames in Nederland op Intensive Cares per jaar. Welling e.a. (1998) in: Branche 
rapport Curatieve Zorg Curatieve Somatische Zorg voor het NZI. 
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schriftelijke behandelweigering is slechts een klein aantal (3/36) van de artsrespondenten van 
mening, dat een behandelweigering op hun Intensive Care zal worden gevolgd.  

 De leidinggevend verpleegkundigen zijn veel vaker (4x) dan artsen van mening dat een 
behandelweigering als ‘bindend’ gezien moet worden. De mening van de leidinggevend 
verpleegkundigen over de invloed in de praktijk van de behandelweigering komt overeen met 
die van de intensive care artsen. 

 
Volgens de artsrespondenten heeft op 83 % van de aan het onderzoek deelnemende Intensive 
Cares een zorgvuldig opgestelde schriftelijke behandelweigering in meer of mindere mate 
invloed op medische beslissingen betreffende het levenseinde. Een overgrote meerderheid 
(78%) van de artsen positioneert een schriftelijke behandelweigering op hun Intensive Care 
als ‘aanvullend’ op de medische besluitvorming. Slechts voor 3/36 deel van de Intensive 
Cares is ‘aanvullend’ een te magere positie voor de behandelweigering om de autonomie van 
de patiënt te garanderen.  
 
De wilsverklaringen zijn volgens de artsrespondenten lang niet altijd toegesneden op de 
situatie op Intensive Cares. Ook een zorgvuldig geformuleerde wilsverklaring kan volgens 
hen daardoor vaak niet worden gevolgd.  
 
Uit de opmerkingen van de artsrespondenten over wat wel of niet een zorgvuldig 
geformuleerde wilsverklaring is, kunnen met enige terughoudendheid wel criteria worden 
gedestilleerd waaraan een zorgvuldig opgestelde wilsverklaring zou moeten voldoen om 
zoveel mogelijk invloed te hebben op de medische besluitvorming. 
 
 
 
4.5  De invloed van de familie/vertegenwoordiger van de patiënt bij 

abstineren 
 
Deze paragraaf gaat over de invloed van de vertegenwoordiger van de patiënt op de beslissing 
tot wel of niet abstineren op Intensive Cares. Schriftelijke behandelweigeringen (met 
eventueel daarin vermeld de door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger) komen niet vaak 
voor op Intensive Cares (zie paragraaf 4.4.2). De artsrespondenten melden ook, dat curatoren 
en mentoren zich uiterst zelden als vertegenwoordiger van een intensive care patiënt 
presenteren. Daaruit volgt, dat een familielid op een Intensive Care bijna altijd de 
vertegenwoordiger van de patiënt is. De arts spreekt, zoals het een goed hulpverlener 
betaamd, met de familie over abstineren. Hoewel in de WGBO de familie als geheel geen 
vertegenwoordiger van de patiënt kan zijn, maken hulpverleners, zolang er binnen de familie 
geen onenigheid is, 306 geen onderscheid tussen de ‘familie’ en de ‘vertegenwoordiger’.  
 
 
 
4.5.1  Instemming van de familie/vertegenwoordiger vereist met de beslissing tot 
abstineren? 
 
Hoever gaat eigenlijk de invloed van de familie/vertegenwoordiger bij het nemen van een 
beslissing tot abstineren? Het helderst komt dat tot uiting door de respondenten te vragen hoe 

                                                      
306  Dit is gebaseerd op persoonlijke ervaring van de onderzoeker, ondersteund door de bevindingen van dit 
onderzoek. Zolang er geen onenigheid binnen de familie is, wordt de familie als een geheel gezien. 
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vaak er instemming is vereist van de familie met een beslissing tot abstineren. Instemming in 
de betekenis van ‘zich niet verzetten tegen de beslissing tot abstineren’. De meningen 
hierover zijn nogal polair verdeeld (zie tabel 15). 
 

 
tabel: 15 

Is er van de familie van de intensive care patiënt 
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’) 

respondent altijd vaak regelmatig zelden  nooit totaal 
medisch hoofd 10 2 0 2 22 36 
leidinggevend 
verpleegkundige 

6 1 2 3 24 36 

 

Hieronder wordt beknopt de motivering van de keuzes weergegeven. 
 
Altijd instemming vereist 
Bijna een derdedeel van de artsen is van mening dat de familie/vertegenwoordiger van de 
patiënt altijd moet instemmen met een voornemen tot abstineren. De wens om een conflict te 
willen voorkomen speelt daarbij een rol. Dat blijkt uit ondermeer uit de volgende toelichting:  

“Ik zal nooit zonder instemming van de familie abstineren. In dit soort situaties moet 
je nooit conflicten krijgen. Het meest desastreuze scenario zou zijn dat je uiteindelijk 
voor de rechter moet uitvechten of je wel of niet mag abstineren. Zo’n scenario kent 
alleen maar verliezers.” 

Ook zonder juridische scenario’s op de achtergrond heeft de familie/vertegenwoordiger bij 
enkele respondenten een bepalende rol bij het wel of niet abstineren. Bij twee respondenten is 
niet slechts instemming van de familie/vertegenwoordiger verlangd, maar het meer 
invloedrijke ‘toestemming geven’. Het volgende citaat richt zich daarop:  

“We hebben wel toestemming van de vertegenwoordiger en/of de familie nodig. 
Persoonlijk denk ik dat de familie het allerbelangrijkste is. Als de familie het niet wil, 
zoals ik laatst nog meegemaakt heb, dan ben je gauw uitgepraat. We drukken iets niet 
door, dat leidt tot narigheid. Als ze geen toestemming geven dan gaat het niet door.” 

De achterliggende reden om instemming van de familie/vertegenwoordiger te willen hebben, 
is vooral te bereiken dat familieleden niet met onvrede over een genomen beslissing 
achterblijven. Zij moeten verder kunnen leven met het gegeven dat een abstineerbeslissing bij 
hun familielid is genomen. Bij deze respondenten gaat het (soms nadrukkelijk) om de familie 
en niet om de formele vertegenwoordiger. 
 
Nooit instemming vereist 
Bijna tweederde van de artsrespondenten vindt dat er nooit instemming is vereist van de 
familie/vertegenwoordiger bij een abstineerbeslissing. Belangrijkste reden voor de meeste 
artsen om geen ‘instemming’ te vragen is:  

“Het is een beslissing die we niet aan hen kunnen overlaten. Zij kunnen niet alle ‘ins’ 
en ‘outs’ overzien, deze beslissing mag je niet op hun schouders leggen.” 

Slechts drie respondenten uit de groep ‘nooit instemming’ zijn van mening dat het een puur 
medische beslissing is waar de familie/vertegenwoordiger helemaal buitenspel staat. De 
andere artsen vinden instemming niet nodig, maar wel: acceptatie. Een arts vertelt: 

“Ze moeten zich niet verzetten. Maar het gesprek wordt al zodanig gevoerd dat er geen 
keuze wordt open gelaten. We vragen acceptatie, geen instemming.”  

Deze toelichting laat een ander licht schijnen op zijn keuze voor ‘nooit instemming vereist’. 
Deze arts is geen uitzondering. Integendeel, veel artsen zijn van mening dat acceptatie van de 
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abstineerbeslissing van belang is. Een ander licht zijn antwoord van ‘nooit instemming’ als 
volgt toe: 

“Instemming klinkt sterk positief, acceptatie is een beter woord. Instemming is 
natuurlijk nog veel mooier. Als de familie zegt: ‘Vader wilde alleen maar beter 
worden als hij niet achter de geraniums hoefde te zitten of afhankelijk van apparaten’, 
dat komt bij mij meer in de buurt van instemming. Acceptatie is: als de familie kan 
aanvaarden dat we alles gedaan hebben wat we konden en dat het niet genoeg was.” 

In de toelichtingen komt ook frequent naar voren dat het een medische beslissing betreft, die 
niet de verantwoordelijkheid van de familie/vertegenwoordiger van de patiënt is. Dat blijkt 
mede uit de volgende toelichting: 

“Ik zie het formeel gesproken zo: de beslissing dat een behandeling medisch zinloos 
is, die moet de arts nemen. De familie kan daar mee instemmen of niet mee 
instemmen, maar wij zullen een beleid niet koste wat het kost doorzetten. Als de 
familie er moeite mee heeft dan zullen we het uitleggen. Het komt zeker voor dat er 
verschillen van mening zijn, beide kanten op. Het is acceptatie en niet instemming.” 
 

Er is een spanning tussen datgene wat artsen ‘formeel’ vinden en dat wat ze in de praktijk 
feitelijk doen. Het ‘formele’ standpunt lijkt rigider dan het in werkelijkheid blijkt te worden 
gehanteerd. Formeel gebruikt men het vakinhoudelijke standpunt waarop kan worden 
teruggevallen bij conflicten. Men past dit in de praktijk van de intensive care geneeskunde 
aan. Het volgende citaat is daar een voorbeeld van: 

“Ik vraag geen instemming, maar ik vraag wel of ze zich er in kunnen vinden. Als ze 
zeggen: ‘Ik ga naar de directeur, omdat ik het er niet mee eens ben.’ Dan zal ik 
zeggen: ‘Ga maar lekker naar de directeur want ik heb je toestemming niet nodig.’ 
Maar ik houd er wel rekening mee. Als ze zich verzetten, zal ik me wel drie keer 
bedenken.” 

 
Conclusie: 
Bijna éénderde deel van de artsrespondenten vindt dat altijd instemming vereist is van de 
familie/vertegenwoordiger met een abstineerbeslissing. Tweederde van de respondenten is 
van mening dat dit ‘zelden of nooit’ is vereist. Het verschil met degenen die vinden dat 
instemming wel vereist is, blijkt echter kwalitatief gering. Respondenten van beide groepen 
zoeken naar acceptatie van de beslissing door de familie van de patiënt. Het verschil zit in het 
willen benadrukken van enerzijds het beginsel van de professionele autonomie of anderzijds 
de praktijk waarin de acceptatie van belang is zowel voor de verwerking door de familie 
alsook om nare conflicten te voorkomen. 
 
 
 
4.5.2  Mate van invloed van vertegenwoordigers 
 
Vertegenwoordigers van de patiënt nemen niet tegelijk met de hulpverleners deel aan de 
bespreking over wel of niet abstineren. Op slechts één van de 36 deelnemende Intensive Cares 
is dat volgens de arts- en verpleegkundigrespondenten wel het geval.  
 
Het niet aanwezig zijn bij de bespreking wil echter niet zeggen dat de vertegenwoordiger geen 
invloed heeft op een te nemen abstineerbeslissing. Immers, buiten deze bijeenkomst zijn er 
mogelijkheden voor vertegenwoordigers om contact te hebben met artsen en de situatie van de 
patiënt te bespreken. Maar wat is in de praktijk de invloed van de vertegenwoordiger met 
betrekking tot een abstineerbeslissing? 
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Aan de respondenten is gevraagd, wie van de in de wet genoemde vertegenwoordigers de 
meeste invloed zou hebben bij een verschil van mening tussen de behandelaars en de 
vertegenwoordiger van de patiënt over abstineren. Uit tabel 16 blijkt dat alle in de WGBO 
genoemde formele vertegenwoordigers ongeveer even veel invloed zouden hebben op de 
Intensive Cares. Op tweederde van de Intensive Cares hebben zij matig tot veel invloed bij 
een verschil van mening over abstineren. Op eenderde van de Intensive Cares heeft de 
vertegenwoordiger geringe of geen invloed bij een verschil van mening over abstineren. 
 

 
tabel: 16 
 
 

Stel: er is verschil van mening met betrekking tot het 
abstineerbeleid tussen de behandelaars en de vertegen-
woordiger van de patiënt, welke vertegenwoordiger heeft dan 
in welke mate invloed op uw IC? 

vertegenwoordiger veel 
invloed 

matige 
invloed 

geringe  
invloed 

geen  
invloed 

geen 
mening 

totaal 

curator/mentor 12 9 5 8 2 36 
via wilsverklaring 14 10 5 7 0 36 
familie (lid) 12 12 5 7 0 36 
informele 
vertegenwoordiger 

1 3 16 16 0 36 

 
De vraag is daarbij wat die invloed eigenlijk inhoudt. Is het zo, dat de invloed van de 
vertegenwoordiger zo groot is dat het richtinggevend is voor de behandelaar bij het nemen 
van een abstineerbeslissing? Tabel 17 toont aan, dat dit niet zo is. Slechts 20 procent van de 
artsrespondenten is van mening dat de invloed van een vertegenwoordiger richtinggevend 
dient te zijn. Als de invloed van de vertegenwoordiger niet richtinggevend is, wat dan wel? 
Bij de kwalitatieve antwoorden over de invloed van de verschillende vertegenwoordigers 
wordt daar nader op ingegaan.  
 
Eerder hebben wij gezien dat minder dan een half procent van de intensive care patiënten een 
wilsverklaring heeft. Het aantal door de patiënten in een schriftelijke wilsverklaring 
aangewezen vertegenwoordigers kan dus niet hoger zijn. Respondenten vertellen in de 
toelichtingen, dat curatoren/mentoren een zeldzaam fenomeen zijn als vertegenwoordiger op 
de Intensive Cares, evenals informele vertegenwoordigers. Familieleden zijn dan ook degenen 
die gewoonlijk de intensive care patiënt vertegenwoordigen. Zoals eerder opgemerkt, wordt in 
de praktijk en in de antwoorden van onze respondenten amper onderscheid gemaakt tussen de 
familie en vertegenwoordiger. 
 

 
tabel: 17 
 

Als de vertegenwoordiger van de patiënt een 
abstineerbeslissing niet kan accepteren dan dient 
dit richtinggevend te zijn bij het nemen van een 
abstineerbeslissing. 

respondenten helemaal 
mee eens 

deels mee 
eens 

deels mee 
oneens 

helemaal 
mee oneens

totaal 

medisch hoofd 7 3 7 19 36 
leidinggevend 
verpleegkundige 

9 6 5 16 36 

 

Familie/vertegenwoordiger  
Bijna tweederde van de respondenten vindt dat de familie/vertegenwoordiger ‘matig tot veel’ 
invloed heeft bij een verschil van mening over abstineren (tabel 16). Tegelijkertijd vindt een 
gelijk deel ook, zie tabel 15, dat van de familie/vertegenwoordiger nooit instemming is vereist 
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met een beslissing tot abstineren. Wat is die invloed van de familie/vertegenwoordiger 
eigenlijk en kun je dan nog wel van invloed spreken?  
 
 
 
 
Matig tot veel invloed voor de familie/vertegenwoordiger 
De invloed van de familie/vertegenwoordiger blijkt zich bij deze respondenten vooral te 
manifesteren als bron van informatie voor de arts om het ‘plaatje’ te complementeren. Een 
arts vertelt daarover:  

“Je praat met de familie er over. Als je denkt dat men de patiënt goed kent en namens 
hem kan spreken, dan is dat bepalend voor de invloed. Die kunnen vertellen wat voor 
soort mens het was en of de patiënt dit alles wel gewild zou hebben, en of de patiënt 
wel blij zou zijn met deze behandeling. Daarnaast nog hele concrete dingen zoals: hoe 
vitaal was iemand nog, had hij nog zin in het leven?” 

Een andere arts zegt iets soortgelijks: 
“De invloed van de vertegenwoordigers wordt bepaald in hoeverre zij in staat zijn, ons 
een beeld te geven van wat de patiënt allemaal kon, voordat hij op de Intensive Care 
kwam. De informatie die zij ons geven is van belang. Vertellen zij, dat opa alleen nog 
maar naar het toilet kon lopen en dat hij verder niets deed en niets kon. Dat hij 
eigenlijk maar de hele dag zat te hijgen, dan zijn dat natuurlijk dingen die je 
meeneemt. Meeneemt in de weging wat de kwaliteit van leven was voordat de patiënt 
naar de Intensive Care kwam. Dat gecombineerd met de ernst van de ziekte waarvoor 
de patiënt op de Intensive Care ligt. En in hoeverre je denkt dat je dezelfde kwaliteit 
weer kunt krijgen of dat je juist bang bent dat het allemaal maar slechter wordt.” 

Vooral in situaties, waarbij een te nemen abstineerbeslissing niet alleen gebaseerd is op 
fysiologische overwegingen, maar ook op de te verwachten kwaliteit van leven, kan de 
informatie van de familie/vertegenwoordiger invloed hebben. De verkregen informatie over 
de kwaliteit van leven voorafgaande aan de huidige situatie en over de gewenste kwaliteit van 
leven heeft dan een toegevoegde waarde bij het nemen van een abstineerbeslissing. Op deze 
indirecte wijze heeft de familie/vertegenwoordiger een aanvullende invloed op de richting van 
de beslissing. 
 
Eerder (paragraaf 4.5.1) is beschreven dat een beslissing tot abstineren zelden wordt 
doorgezet indien de familie/vertegenwoordiger dat niet kan accepteren. Op het moment dat de 
familie/vertegenwoordiger zich verzet, wordt daar rekening mee gehouden. Een arts for-
muleert het als volgt: 

“Als de familie het niet kan accepteren dan hebben ze veel invloed. Ze hebben geen 
invloed op de beslissing. Door de specialisten wordt het abstinerend beleid vastgelegd 
en door de specialisten medegedeeld aan de familie. Ik denk dat we vaak goede 
gesprekken hebben. Meestal geldt niet het abstinerend beleid waar men het niet mee 
eens is, maar het plotselinge van de situatie. De familie moet er nog aan wennen en 
daar houden we dan rekening mee.” 

 
 
Geringe of geen invloed familie/vertegenwoordiger 
Eenderde van de respondenten vindt dat de familie/vertegenwoordiger weinig tot geen invloed 
heeft bij een verschil van mening. De onderbouwing van die keuze is gevarieerd. Een 
voorbeeld van een tamelijk rigide toelichting is de volgende:  
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“Als het multidisciplinaire overleg heeft besloten de behandeling te staken, dan is de 
mening van welke vertegenwoordiger dan ook niet meer belangrijk. Strikt genomen 
zou zelfs de patiënt geen invloed meer hebben als het multidisciplinaire overleg een 
beslissing heeft genomen.” 

Een andere rigide mening:  
“Niemand heeft enige invloed. Ik ga ervan uit dat de patiënt bij mij is gekomen om 
beter te worden. De familie of vertegenwoordigers behagen om ‘te rekken’? Nee, de 
vertegenwoordigers zijn mijn klanten niet. Dat is wel die patiënt en zo leg ik het altijd 
uit. We hebben vrij veel gelovige mensen in de omgeving en die zijn blij dat ik het zo 
benader. Dan is het onze beslissing als het op is en niet hun beslissing. Als een 
wettelijk vertegenwoordiger een behandeling eist dan ga ik daar niet in mee en beslis 
ik op basis van ‘medisch zinloos’ handelen. Ik heb ook wel gehad, dat de familie 
tijdens een behandeling zegt: ‘kap er nou mee’, maar als ik perspectief zie dan ga ik 
door.” 

Op basis van ‘objectieve medische normen’ wegen van ‘medisch zinloos’ lijkt in sommige 
verhandelingen over gezondheidsrecht het enige criterium te zijn bij het nemen van een 
abstineerbeslissing. Maar ook hier is de leer harder dan in de praktijk toegepast, artsen streven 
naar acceptatie, getuige ook het volgende citaat:  

“Technisch gesproken hebben vertegenwoordigers geen invloed. Het gaat puur om de 
vraag of een behandeling wel of niet ‘medisch zinvol’ is. Natuurlijk moet je dit niet op 
de spits drijven en bewust conflicten gaan uitlokken. Wanneer je gaat merken dat er 
een discrepantie is tussen onze ideeën over de haalbaarheid van de behandeling en de 
ideeën van de vertegenwoordiger, dan moet je in gesprek. […] Voor mij is het zo dat 
in feite de abstineerbeslissing op puur medisch-technische gronden gebeurt en dat de 
vertegenwoordiger dus geen invloed heeft. Maar we stellen de uitvoering soms wel 
drie dagen uit totdat de familie de beslissing kan accepteren.”  

 
Twijfel aan de ‘breedheid’ van het oordeel van de familie/vertegenwoordiger en dat 
gecombineerd met een afwijkende mening ten opzichte van de medische visie begrenst de 
invloed van de familie/vertegenwoordiger, zo blijkt uit: 

“Stel je voor, dat wij denken dat het nog zeer zinnig is met de behandeling door te 
gaan en de familie zegt: ‘dat heeft de patiënt zo niet gewild’. Maar wij hebben de 
stellige indruk dat de vertegenwoordiger alle consequenties niet kan overzien en dat 
het geen goed gewogen oordeel is. Dan zullen we daar niet zomaar gehoor aan geven. 
We luisteren daarnaar, indien het passend is binnen de medische visie.” 
 
 

Veel invloed curator/mentor 
De juridische status van een curator/mentor leidt bij een aantal respondenten tot de gedachte 
dat zij nu extra voorzichtig moeten zijn om juridische gevolgen te voorkomen. Dat is voor hen 
een reden om de curator ‘veel invloed’ te geven bij een verschil van mening. Een arts vertelt:  

“Veel invloed heeft een curator, omdat hij door de rechter is aangewezen. Mocht hij 
het er niet mee eens zijn, dan moet je natuurlijk oppassen voor een hoop juridische 
procedures. Je moet je eigen narigheid niet opzoeken. Een door de rechter aangewezen 
vertegenwoordiger is natuurlijk gevaarlijker voor de nasleep. Dat is niet datgene wat 
we willen, dat we naderhand nog ellenlange discussies krijgen over abstineren en 
euthanasie. Want als je niet oppast loopt dat vaak toch een beetje door elkaar heen. 
Dan zijn we wat oplettender. Nou ja, oplettender? Dan zijn we veel voorzichtiger.” 

Een andere respondent bewaakt vooral de snelheid van handelen, hij zegt: 
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“Een curator heeft veel invloed. Gelukkig heb ik dat pas twee keer meegemaakt, maar 
dan ben je nog meer op je hoede dat je geen dingen doet die mogelijk overhaast 
zouden kunnen lijken.” 

Andere respondenten geven een curator veel invloed omdat hij voor hen duidelijk bevoegd is 
namens de patiënt te spreken. Een voorbeeld:  

“Het lijkt mij een persoon die rechtmatig is aangewezen om de positie van de patiënt 
te vertegenwoordigen, terwijl hij niet zelf bij machte is dit te doen.”  

Een ander formuleert die vervangende rol van de patiënt als volgt:  
“Veel invloed heeft de curator omdat hij juridisch gezien bijna gelijkwaardig is aan de 
mening van de patiënt zelf.” 
 
 

Matige of geen invloed curator/mentor 
Bij degenen die een curator/mentor matige of geringe invloed toekennen, is er twijfel of deze 
een patiënt wel goed kent. Een arts zegt daarover: 

“Wat is dat voor een iemand? Het ligt er aan in hoeverre die man in staat is de 
gevoelens of ideeën van de patiënt te kennen. De rechter kan wel iemand aanwijzen, 
maar als die vertegenwoordiger de patiënt nauwelijks kent, dan heb ik daar geen 
boodschap aan!” 

Een intensive care arts die ervaring heeft met curatoren, omdat er enkele inrichtingen in de 
omgeving van het ziekenhuis zijn, bespeurt een afstandelijke opstelling van de curatoren. Hij 
formuleert het aldus: 

“Er zijn pupillen die in instellingen al vele jaren zitten en waar geen familie van is. Als 
er iemand dan als curator is aangewezen, dan is men afstandelijker en makkelijker in 
het accepteren van een abstineerbeslissing.”  

Twijfels over de emotionele betrokkenheid van een curator/mentor met een patiënt vermindert 
diens invloed, getuige het volgende citaat: 

“Een curator heeft geringe invloed. Ik denk, zo iemand heeft nauwelijks emotionele 
banden met de patiënt en abstinerend beleid heeft toch heel veel met emoties te 
maken.” 

 
Voor meerdere artsen is bij het ontbreken van familie de curator/mentor slechts een ‘juridisch 
fenomeen’. Men beschouwt diens invloed als een ‘technisch’ gebeuren en diens invloed is 
voor hem daarom miniem. Ook vraagt men zich af of wet en regelgeving met betrekking tot 
curatoren/mentoren wel voldoende is gericht op de Intensive Cares. Een arts formuleert het 
als volgt:  

“Een curator komt op een Intensive Care bijna nooit voor. Het komt vooral voor bij 
patiënten die in instellingen verpleegd worden, maar bij intensive care patiënten komt 
het niet voor. Een heleboel wetgeving die we nu hebben, gaat over het soort zaken als 
mentorschap en wilsonbekwaamheid. Dat gaat over mensen in instellingen en is niet 
gericht op intensive care patiënten, terwijl intensive care patiënten er wel onder 
vallen.” 

 
 
Vertegenwoordiger aangewezen via wilsverklaring 
Tweederde van de artsen vindt dat een door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger matig 
tot veel invloed heeft bij een verschil van mening over abstineren. De onderbouwingen van 
die keuzes zijn allemaal te herleiden tot het gegeven dat de vertegenwoordiger door de patiënt 
zelf is aangewezen. Nadere omschrijving van deze toelichtingen blijft daarom verder 
achterwege. 
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Matige of geen invloed voor de schriftelijk aangewezen vertegenwoordiger 
Eenderde van de respondenten vinden dat een via een wilsverklaring aangewezen 
vertegenwoordiger weinig tot geen invloed heeft bij een verschil van mening over abstineren. 
Soms is nauwelijks de bereidheid aanwezig om de schriftelijke aangewezen 
vertegenwoordiger op basis van de WGBO invloed te geven, getuige het volgende citaat:  

“Ik maak geen onderscheid tussen een door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger 
en de familie omdat ik niet zo in een papiertje geloof. De familie heeft eigenlijk meer 
invloed. Op een papier kan je niet vastleggen hoe de situatie zal zijn. Als je vastgelegd 
hebt op een papier wie je mag vertegenwoordigen, dan vind ik dat wel heel moeilijk. 
Ik weet niet hoe de wet is en dat maakt me ook niet uit, maar ik geef je een eerlijk 
antwoord en zo doe ik het. Je kijkt gewoon naar de praktische invulling van de 
situatie. Dat heeft met emoties te maken. Hoe ga je met doodgaan om en hoe ben je bij 
een patiënt betrokken? Iemand met een papiertje kan wat mij betreft net zo goed een 
spoorkaartje ophouden. Daar heb ik niets aan.” 
 

Acceptatie van een door de patiënt aangewezen vertegenwoordiger is soms afhankelijk van 
het persoonlijk oordeel van de arts over de vertegenwoordiger en in welke mate, volgens de 
‘toetsing’ van de behandelend arts, merkbaar is dat er goede contacten waren tussen de patiënt 
en de vertegenwoordiger. Een arts vertelt daarover: 

“Een vertegenwoordiger door de patiënt aangewezen? Zijn invloed hangt af, van wat 
voor persoon zo iemand is. Is dat een kennis of iemand die de patiënt intiem kende? 
Dat maakt voor mij uit. Uiteindelijk behandelen wij de patiënt en niet anderen die voor 
de patiënt worden geacht op te treden.” 

Twijfel of de aangewezen vertegenwoordiger voldoende op de hoogte is van de wil van de 
patiënt kan ook een rol spelen:  

“Een vertegenwoordiger aangewezen middels een wilsbeschikking heeft matige 
invloed. Want hoeveel is er doorgesproken en hoe juist heeft men inzicht in de 
situatie? Voor mij is de schriftelijke wilsbeschikking van de patiënt het belangrijkste, 
dan de vertegenwoordiger aangewezen door de patiënt, dan de vertegenwoordiger via 
de WGBO en als laatste de curator.”  

 
 
Informele vertegenwoordiger 
Een informele vertegenwoordiger is bijvoorbeeld een buurvrouw van een alleenstaande 
intensive care patiënt, die deze patiënt ook gedeeltelijk in de thuissituatie verzorgde. De 
betrokken patiënt heeft geen familie, geen wilsverklaring en dus ook geen formele 
vertegenwoordiger. Respondenten kregen als toelichting dat van een informele 
vertegenwoordiger ondermeer sprake is, wanneer de patiënt geen familie heeft en 
bijvoorbeeld een buurvrouw zich opwerpt als degene die de patiënt het beste kent en ook de 
enige is die de patiënt bezoekt. Heeft zo’n informele vertegenwoordiger invloed bij 
abstineren?  
 
Negentig procent van de intensive care artsen vindt dat deze vertegenwoordiger weinig tot 
geen invloed heeft op hun Intensive Care (zie tabel 16). Dat heeft te maken met het ontbreken 
van familiebanden met de patiënt. Een intensive care arts formuleert het kernachtig: 

“Een informele vertegenwoordiger heeft weinig tot geen invloed. Geen band met de 
patiënt. Als je dat toestaat kom je in de situatie dat je elke willekeurige voorbijganger 
wel invloed kan willen geven.” 
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Een van de weinige artsen die vindt dat een informele vertegenwoordiger wel invloed heeft op 
zijn Intensive Care, verklaart dat aldus: 

“Een buurvrouw van een patiënte die alleen woont en haar ook gedeeltelijk verzorgt? 
Die kan wel eens meer invloed hebben dan een curator. Ik weeg dan, hoe goed zo 
iemand de patiënte kent.” 

 
 
Conclusie: 
Ongeveer tweederde van de artsen is van mening dat de (wettelijk) vertegenwoordigers van de 
patiënt wel invloed hebben bij een verschil van mening met betrekking tot een beslissing over 
abstineren. De invloed van de vertegenwoordigers heeft niet direct betrekking op de inhoud 
van de beslissing. De vertegenwoordigers fungeren als bron van informatie over de kwaliteit 
van leven van de patiënt voor de opname, de verlangde kwaliteit van leven en de wensen van 
de patiënt. In de besluitvorming wegen de artsen deze informatie mee. Daarentegen zijn er 
ook artsen die een abstineerbeslissing als een puur medische beslissing beschouwen waarbij 
het ‘medisch zinloos’ zijn van een behandeling het enige criterium is, en de 
vertegenwoordiger van de patiënt geen enkele invloed toekomt. 
 
Over de mate van invloed van de verschillende vertegenwoordigers op hun intensive cares 
denken artsen heel verschillend. Een dominant beeld is er niet uit te kristalliseren, 
uitgezonderd met betrekking tot de informele vertegenwoordiger waarvan 90 % van de 
respondenten vindt dat deze geen of geringe invloed heeft.  
 
 
 
4.5.3  Conflicten over abstineren met de vertegenwoordiger  
 
Wat betreft de conflicten met de vertegenwoordiger is er een onderscheid te maken tussen 
twee situaties: de arts wil stoppen met de behandeling en de familie niet of de familie wil 
stoppen en de arts niet. In de antwoorden van de respondenten worden dit soort conflicten 
dikwijls door elkaar gehaald bij het beantwoorden van de vragen. Ook dient in gedachten te 
worden gehouden dat de respondenten niet alleen de schriftelijk aangewezen 
vertegenwoordiger zien als de vertegenwoordiger van de patiënt, maar dat ook de familie als 
zodanig wordt beschouwd. 
 
 
 
Frequentie van conflicten  
Eerst wordt bekeken wat de frequentie is van conflicten over wel of niet abstineren op de 
Intensive Cares. Een conflict is aan respondenten uitgelegd als een situatie waarin de 
vertegenwoordiger van de patiënt en de behandelaar “het niet eens kunnen worden”. De data 
van artsen en leidinggevend verpleegkundigen verschillen amper; tabel 18 geeft de 
antwoorden van de artsen weer. 
 

 
tabel: 18 
 
 

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 conflicten 0 1 2 3 4 5 10 20 30 50 totaal 
IC’s 8 7 3 6 3 2 4 1 1 1 36 
totaal 0 7 6 18 12 10 40 20 30 50 193 
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Op de deelnemende Intensive Cares is het totaal aantal geschatte conflicten over abstineren 
193 per jaar. Gegeneraliseerd naar landelijk niveau betekent het ongeveer 650 conflicten per 
jaar over abstineren op de Intensive Cares; gemiddeld is dit ongeveer 5 conflicten per jaar op 
een Intensive Care. 
 
Opvallend is de ongelijkmatige spreiding van het aantal conflicten rond abstineren over de 
deelnemende Intensive Cares. Op de helft van de Intensive Cares komt een conflict tussen de 
nul en twee keer per jaar voor. De drie Intensive Cares met de hoogste schatting van het 
aantal conflicten zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totale aantal 
aangegeven conflicten. Dergelijke verschillen duiden wellicht aan dat men het begrip 
‘conflict’ verschillend interpreteert, of situaties anders schat. Enkele voorbeelden van artsen 
die zeggen ‘nooit’ conflicten te ervaren: 

“We hebben er eigenlijk nooit een conflict over. We overleggen ook als ze het er niet 
mee eens zijn dat wij de beslissing nemen. De mensen zijn wel heel verdrietig maar 
accepteren de beslissing.” 

Een andere arts handelt wel preventief uitgaande van de mogelijkheid dat een ‘conflict’ kan 
ontstaan. Hij formuleert het als volgt: 

“Eerlijk gezegd komt een conflict nooit voor. We maken er een zaak van om heel veel 
met de familie te praten. We praten in principe elke dag met de familie van de 
patiënten. Al is het maar even een paar minuten aan het bed. Daardoor komt het 
eigenlijk niet voor dat we verschillend over abstineren denken. Het gaat geleidelijk.” 

Andere respondenten die nooit een ‘conflict’ hebben, vermelden dat ze bij een verschil van 
mening nog eens met de familie spreken en vervolgens wel op eenzelfde lijn zitten. Men vindt 
elkaar en is het dan altijd met elkaar eens. 
 
Een intensive care arts legt uit waarom op zijn Intensive Care conflicten over abstineren 
zelden voorkomen: 

“Het komt per jaar heel weinig jaar voor. Over de afgelopen 15 jaar misschien 3 tot 5 
keer. Het hangt een beetje van de arts af, hoe je je opstelt, en ook van de regio. De 
mensen hier zijn meer zo van ‘pa heeft een mooi leven gehad en er ook van genoten, 
we willen hem graag houden, maar het zit er niet in.’ De mensen hier zijn dicht bij de 
natuur en ze weten hoe het gaat. We wonen in een heel religieuze hoek van Nederland, 
maar van religieuze overwegingen of knelpunten merken we weinig. De manier 
waarop moet je heel goed duidelijk maken. Het onderscheid tussen euthanasie en 
abstineren moet je ook heel goed duidelijk maken! Helder aangeven dat je de 
behandeling staakt omdat deze kansloos is, en dan zeggen dat als je alle behandeling 
staakt, de patiënt niet meer leeft. Dat begrijpen de mensen wel.” 

Daartegenover staat de toelichting van een intensive care arts die werkt in een grootstedelijke 
omgeving waar relatief veel conflicten over abstineren voorkomen. Hij zegt: 

“Ik denk dat het wel in 20% van de keren dat we abstineren voorkomt. Doordat we een 
multiculturele populatie hebben, komen die gesprekken en verschillen van mening 
vaker voor. Als patiënten aan de beademingsmachine liggen dan gaat de thorax nog op 
en neer, en al is het hoofd bijna van de romp gescheiden dan nog lijkt het alsof de 
patiënt leeft. Het is voor mensen uit een heleboel culturen dan toch een andere 
beleving. We hebben veel Hindoestaanse mensen of Chinezen en dan spreekt de hele 
familie op mogelijk één na allemaal alleen hun eigen taal, leg het dan maar eens uit! 
We hebben ook een populatie patiënten met veel neuro-problemen, die vanuit de regio 
hier komen. Kijk als iemand helemaal in de kreukels ligt dan is het wat beter te 
accepteren, men ziet het. Maar als het alleen in het hoofd zit dan zie je het niet aan de 
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patiënt. De patiënt gaat naar de Intensive Care en gaat nog verder achteruit en leg de 
familie dat nog maar eens uit. Ik denk dat het aantal conflicten voor een deel komt 
door de multiculturele omgeving en voor een deel dat we een neuro-traumatologisch 
centrum zijn.” 

 
Kortom, er is een zeer ongelijke spreiding van het aantal conflicten tussen de 
familie/vertegenwoordiger en de behandelaar van de patiënt over wel of niet abstineren. 
Omgevingsfactoren zoals urbanisatiegraad, cultuur en religieuze invloeden zijn mogelijk van 
invloed op het aantal conflicten rondom abstineren.  
 
 
Hoe vaak wil de vertegenwoordiger per se dat er geabstineerd wordt? 
 
In paragraaf 4.5.1. hebben we het gehad over de situatie dat de arts wil abstineren en de 
familie/vertegenwoordiger eventueel niet. Ook het tegenovergesteld kan zich voor doen: de 
familie/vertegenwoordiger wil beslist dat er geabstineerd wordt. Als de vertegenwoordiger 
van de patiënt per se wil dat er geabstineerd wordt, kan er een conflict ontstaan, wanneer de 
behandelaars een andere mening zijn toegedaan. Maar hoe vaak willen vertegenwoordigers, 
dat er beslist tot abstineren wordt overgegaan? Zoals tabel 19 laat zien verschillen de 
meningen van artsen en leidinggevend verpleegkundigen niet opvallend.  
 

 
tabel: 19 

Hoe vaak komt naar uw inschatting per jaar voor, 
dat een vertegenwoordiger van een patiënt beslist 
wil dat er geabstineerd wordt? 

aantal keren  
per jaar 

0 1 2 3 4 5 6 10 20 30 Totaal 

medisch 
hoofd 

9 6 3 3 6 4 1 2 0 1 121 

leidinggevend 

verpleegkundige 
3 6 7 2 7 5 1 3 1 0 135 

 
Opvallend alweer zijn de relatief grote verschillen tussen Intensive Cares. Op de helft van de 
Intensive Cares komt het hooguit twee keer per jaar voor dat een vertegenwoordiger beslist 
wil dat er geabstineerd wordt. Daarentegen zijn er Intensive Cares waar dat 10 tot 30 keer per 
jaar voorkomt. Het totale aantal keren dat respondenten denken dat een vertegenwoordiger 
beslist wil dat er geabstineerd wordt, is op de betrokken Intensive Cares 121 keer bij 35.756 
opnames. Gegeneraliseerd naar landelijk niveau, bij 120.000 opnames, komt het ongeveer 400 
keer per jaar voor dat de familie/vertegenwoordiger beslist wil, dat er geabstineerd wordt. 
Kortom: een zeldzaam verschijnsel. 
 
Vaak blijkt echter dat het ‘beslist willen dat er geabstineerd wordt’ bestaat uit het aangeven 
dat het beter lijkt om te abstineren. Een arts licht het als volgt toe:  

”Er wordt vaak genoeg gezegd van ‘ik weet niet of vader of moeder dit nog gewild 
zou hebben’. Maar dat iemand stampvoetend voor de deur staat en eist dat er gestopt 
moet worden, dat komt vrijwel nooit voor. Maar wat is ‘beslist willen’? Vaak blijkt als 
je dingen gaat uitleggen dat men met de nieuwe inzichten een andere mening krijgt.” 

Vertegenwoordigers houden kennelijk vaak weinig vast aan hun aanvankelijke mening. Als er 
meer informatie wordt gegeven en de behandelaars vertellen nog kansen te zien, dan 
verandert de vertegenwoordiger wel van mening. Men gaat dan wél mee met de mening van 
de behandelaar. 
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Als de wens van de familie/vertegenwoordiger wel strookt met het inzicht van de 
behandelaar, dan is het ondersteunend voor de behandelaar en kan het de beslissing tot 
abstineren naar voren halen. Een arts vertelt: 

”Ik maak wel mee dat de familie wil stoppen en meestal denken wij dan ook van ‘laat 
maar schieten’. Je moet toch kijken naar de uitkomst en de kwaliteit van leven. De 
kwaliteit van leven bepalen we door te bekijken hoe iemand was voordat hij op de 
Intensive Care kwam. En de gedachte: wat vond hij er van, en wat zou hij er van 
vinden. Kijk, als iemand in een verpleegtehuis dement zit te wezen, dan is het gauw 
klaar hoor! Dan gaan we tamelijk snel mee met de familie.” 

Maar ook als het niet direct aansluit bij de mening van de arts kan het een aanleiding zijn tot 
heroverweging, zoals blijkt uit het volgende citaat:  

“Als de familie wil abstineren en ik daar eigenlijk nog niet aan toe ben, dan sta ik in 
principe op het standpunt dat als de familie wil abstineren, ik hen volg. Ik vraag dan 
nog wel eens een nachtje bedenktijd. Zijn er geen oneigenlijke argumenten zoals ruzie 
of erfenis, dan honoreer ik dat wel. Zij zijn de vertegenwoordiger van de patiënt en zij 
reageren op de actuele situatie van de patiënt. Dat is voor mij belangrijker dan die 
schriftelijke wilsbeschikkingen.” 

 
Het aandringen door de familie/vertegenwoordiger op een abstineerbesluit, lijkt zelden of 
nooit in een conflictueuze sfeer te verlopen. Een arts licht het als volgt toe:  

“Beslist willen abstineren onafhankelijk van wat de dokter ervan denkt? Ik denk dat 
het een keer of 30 per jaar voorkomt. Zo van: ’dokter als mijn familielid blijft zoals 
het nu is, hou er dan maar mee op’. Maar als je dan vaker met de familie spreekt, dan 
blijkt dat de standpunten niet altijd vastliggen en nog wel eens wisselen. Maar het 
komt regelmatig voor dat vertegenwoordigers willen dat er geabstineerd wordt.” 

Meerdere artsen vertellen dat als de familie wil dat er geabstineerd wordt, dat de artsen 
‘praten en nog eens praten’ met de familie om de zinvolheid van een behandeling uit te 
leggen. Met als doel om ‘bij elkaar te komen’ en meestal lukt dat wel volgens hen.  
 
Conclusie: 
Het bespreken van de wens van de familie/vertegenwoordiger tot abstineren verloopt volgens 
respondenten zelden in een conflictueuze sfeer. Opvallend is de mate van spreiding van het 
aantal keren dat vertegenwoordigers op de verschillende Intensive Cares aandringen op een 
beslissing tot abstineren. Gebaseerd op de informatie van de deelnemende respondenten komt 
het landelijk op Intensive Cares ongeveer 400 keer per jaar voor.  
 
 
 
4.5.4  Conflicthantering bij abstineren 
Conflicten zijn per definitie onaangenaam, maar een conflict tussen behandelaars die willen 
abstineren en de vertegenwoordiger van de patiënt die dat (nog) niet wil, is wel heel 
ongelukkig. Een goede wijze van conflicthantering lijkt dringend nodig bij zo’n penibele 
situatie. Daarover is tijdens het interview het volgende gevraagd: 

“Kunt u me in het kort vertellen wat er gebeurt als de arts en de vertegenwoordiger 
van de patiënt een conflict hebben (het niet met elkaar eens zijn) over wel of niet 
abstineren?”  

De patiënt overplaatsen naar een andere Intensive Care blijkt als mogelijkheid te worden 
gezien voor het oplossen van een conflict; anderen zien het doorgaan met de behandeling voor 
bepaalde tijd als mogelijkheid, maar er zijn ook Intensive Cares waar men van mening is dat 
bij een persisterend conflict het abstineren wel doorgezet moet worden.  
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Vervolgens gaat deze paragraaf in op de wijze waarop men op Intensive Cares op relationeel 
niveau een conflict rondom abstineren aanpakt. Men richt zich dan op het verbeteren van de 
communicatie. 
 
 
4.5.4.1 Overplaatsen naar een andere Intensive Care 
Enkele respondenten zien het overplaatsen van de patiënt naar een andere kliniek als een 
mogelijkheid om een conflict over abstineren op te lossen. Een respondent zegt bijvoorbeeld:  

“Ik vind dat bij een medisch zinloze behandeling van mij niet verwacht mag worden 
dat deze gecontinueerd wordt. Dan kan je aan de familie voorstellen dat zij een andere 
behandelaar zoeken, waarbij je dan aanbiedt dat als zij een andere Intensive Care 
vinden, dat je dan de behandeling kan overdragen. Ik vind zelf, dat je over een 
medisch zinloze behandeling niet kunt onderhandelen”. 

 
Alhoewel het vinden van een andere Intensive Care oppervlakkig gezien een reëel alternatief 
lijkt, is het in de praktijk nauwelijks realistisch. Intensive care capaciteit is schaars. Hoe moet 
de familie contact leggen met andere Intensive Cares? En is het wel redelijk te verwachten dat 
artsen op andere Intensive Cares de bereidheid zullen hebben om een stervende patiënt over te 
nemen, wetende dat er een conflict is tussen behandelaars en de vertegenwoordiger en dat de 
huidige intensive care arts niet zelf de overplaatsing bepleit? De kans om succesvol als 
familie een overplaatsing te regelen lijkt niet heel groot. 
 
 
4.5.4.2 Continueren van de behandeling 
Een arts dient een ‘medisch zinloze’ behandeling niet voort te zetten. Maar als de familie nu 
een besluit tot abstineren niet kan accepteren, moet de behandeling dan voortgezet worden? 
Daarover wordt door respondenten heel gevarieerd gedacht (zie tabel 20): 
 

 
tabel: 20 
 

Als de vertegenwoordiger van de patiënt een 
abstineerbeslissing niet kan accepteren dan dient de 
behandeling te worden gecontinueerd. 

respondenten helemaal 
mee eens 

deels mee 
eens 

deels mee 
oneens 

helemaal 
mee oneens 

totaal 

medisch hoofd 7 13 7 9 36 

leidinggevend 
verpleegkundige 

2 16 4 14 36 

 

Opvallend is het kleine aantal leidinggevend verpleegkundigen dat vindt dat een behandeling 
dient te worden gecontinueerd en het grote aantal dat juist een tegenovergestelde mening is 
toegedaan.  
 
 
Helemaal mee eens (doorgaan met behandelen) 
Zeven van de artsrespondenten zijn van mening dat er bij een conflict doorbehandeld dient te 
worden. Acceptatie van de beslissing is voor hen noodzakelijk. Een arts vertelt waarom:  

“Ik tracht altijd op dezelfde golflengte te komen. Voor mij is de patiënt één van alle 
patiënten die overlijdt en voor hen is het hun geliefde. Als zij een waardeloze ervaring 
hebben, dan kunnen zij daar grote problemen mee krijgen. Daarom zoek ik beslist naar 
acceptatie.”  
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Het doorbehandelen kan soms tot verrassende resultaten leiden, getuige het volgende citaat:  
“Het doorbehandelen kan weken duren en soms heeft de familie nog gelijk ook. Tot 
mijn verbazing moet ik dat dan constateren. Ik heb toch wel een aantal gevallen bij de 
hand gehad, dat de familie het niet kon accepteren en dat de patiënt dan herstelt. 
Bijvoorbeeld bij een 85-jarige vrouw met een septische shock waarbij ik dan op een 
gegeven moment zeg: ‘Zullen we er niet mee ophouden?’, en de familie zegt: ‘Nee dat 
willen we niet.’ Ik heb de wil van de familie gevolgd en uiteindelijk gaat mevrouw wel 
lopend het ziekenhuis uit. Ja, dan hebben ze toch gelijk gehad! Als je lang in dit vak 
zit, dan word je vanzelf medisch-inhoudelijk heel bescheiden.”307 

 
 
Deels mee eens/deels mee oneens 
In deze groep zitten de artsen die een begrenzing geven aan de tijd dat men doorbehandelt, 
situationeel bepaalt men hoelang dat zal zijn. De invloed van de familie op de beslissing is 
wel aanwezig maar niet bepalend. Een arts vertelt: 

“Deels mee eens. Het stomme is, ik vind eigenlijk dat het niet zo zou moeten zijn, 
maar ik doe het meestal wel. Ik vind eigenlijk dat de inschatting ‘medisch zinloos’ 
handelen door mij gemaakt wordt en niet door de familie en als ik ‘medisch zinloos’ 
inschat, dat het zo is. Dan heeft de familie dat maar te accepteren. Maar aan de andere 
kant, je kunt een patiënt maar éénmaal dood laten gaan en als de familie dat niet kan 
accepteren, dan weegt dat mee in de verwerking van het verdriet bij hen. Eventueel te 
moeten voortleven met de gedachte van: mijn geliefde is ‘om zeep geholpen’; dat lijkt 
mij moeilijk om weg te zetten. Vandaar dat ik in de praktijk genegen ben om tot vrij 
grote hoogte toch te accepteren, dat doorbehandelen wenselijk kan zijn.” 

 
Soms wordt wel heel pragmatisch omgegaan met het niet accepteren van de 
familie/vertegenwoordiger van een abstineerbesluit, getuige het volgende citaat:  

“Deels mee oneens, je moet werken naar acceptatie. Een uitstel mag 2 x 24 uur duren. 
[Vraag interviewer: ’En als de familie het dan niet kan accepteren?’] U vraagt naar een 
eerlijk antwoord? Dat is een gewetensvraag! Dan zullen we met de familie afspraken 
maken dat we de behandeling niet zullen uitbreiden, dat accepteert de familie altijd. En 
mogelijk dat we dan toch bepaalde dingen afhalen waardoor we toch naar een soort 
einde komen. Tja, hoe moet je dat noemen? De noradrenaline gaat niet omhoog, de 
dopamine gaat niet omhoog. We gaan mogelijk van dubbele doseringen terug naar 
enkele doseringen. We doen dan mogelijk een paar dingen die niet mogen, maar we 
streven dan wel naar een beëindiging. In feite doen we wat wij goed vinden. Wij 
vinden het medisch niet zinvol maar je moet wel streven naar acceptatie. Dat is wel 
belangrijk.” 

Eigenlijk is hier sprake van een vorm van misleiding om ‘acceptatie’ af te dwingen, wat op 
gespannen voet lijkt te staan met een transparant beleid bij abstineren. 
Intensive Cares verschillen onderling m.b.t. hoelang het uitstellen maximaal kan zijn, maar 
ook wat er gebeurt indien er dan alsnog geen overeenstemming is. 
 
 
Uitstel 24 uur 
Het moment waarop het besluit tot abstineren wordt genomen, ligt volgens een arts eigenlijk 
al binnen het stervensproces en dus is dat van invloed op de tijdsperiode (24 uur), die familie 
heeft om een besluit tot abstineren te kunnen verwerken. Een arts vertelt: 
                                                      
307 Uit een onderzoek op 15 Canadese Intensive Cares blijkt dat van 166 ‘stervende’ patiënten bij wie de 
beademing werd gestaakt, uiteindelijk 6 patiënten (3.6%) uit het ziekenhuis werden ontslagen. Cook 2003: 1125 
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“Je probeert aan de familie uit te leggen wat er aan de hand is. Ik leg uit dat er weinig 
kansen zijn en de patiënt eigenlijk stervende is. Vaak kan men zich op emotionele 
gronden daar niet in vinden en dan gaan we toch door met behandelen. Helaas is het zo 
dat het probleem zichzelf oplost. Meestal is het zo dat het niet langer dan 24 uur 
duurt.” 

 
Enkele respondenten vinden dat 24 uur uitstel toereikend is als periode van gewenning. In 
deze tijd kan de familie dan nog even nadenken, of eigenlijk meer nog wennen aan het feit dat 
de beslissing is genomen. Maar langer dan 24 uur kan het acceptatieproces voor hen niet 
duren. 

“Er is vaak wel een fase dat als je gaat praten over abstineren, dat de familie zich dan 
pas gaat realiseren hoe ernstig het is. En dan als een soort reactie aangeven er niet aan 
toe zijn. We bespreken het met hen en dan zeggen we meestal: ‘als het morgen nog zo 
slecht is dan gaan we abstineren’. Meestal is er dan wel duidelijkheid.” 

 
Een duidelijk begrensde periode wordt aangegeven, terwijl ook wordt gesteld dat slechts 
verbetering van de situatie van de patiënt aanleiding kan zijn tot uitstel, en anders uitvoering 
van het abstineerbesluit zal plaatsvinden. Een andere intensive care arts hanteert 24 uur ook 
strak als een begrensde periode:   

“Bij een conflict stellen we het vaak nog even uit, zodat de familie even kan nadenken. 
Het uitstel duurt meestal een dag. Indien de familie er zich dan nog niet in kan vinden 
en het is een ‘medisch zinloze’ behandeling, dan houden we er mee op.” 

 
Op sommige Intensive Cares hanteert men bij een verschil van mening met de familie over 
abstineren 24 uur als periode van uitstel onafhankelijk of de familie het nu wel of niet eens is 
met de beslissing.  
 
 
Uitstel 48 uur 
Er zijn ook behandelaars die vinden dat het uitstel wel wat langer mag zijn, bijvoorbeeld 48 
uur:  

“Bij een conflict wordt er doorbehandeld om toch weer in gesprek te komen. Dat 
doorbehandelen kan ongeveer een 48 uur duren en dan kan de familie het wel 
accepteren. Ik kan ik me niet herinneren een situatie te hebben meegemaakt dat het 
niet zo was. Eén van de voordelen van op het platteland te werken is, dat je dat niet 
hebt. Vaak krijg je te horen van: ‘dokter doe maar wat het beste is’, in die zin heeft het 
voordelen.” 

Een andere arts, niet werkend op het platteland, hanteert eveneens een grens van maximaal 
twee dagen om acceptatie te bereiken bij de familie van de patiënt. Hij zegt: 

“Men heeft vaak nog het idee dat het onderhandelbaar is, maar het is niet 
onderhandelbaar. Als familie uit Amerika moet komen, dan mag het nog enkele dagen 
langer duren. Je kunt soms wat extra tijd geven om afscheid te nemen. Maar als 
iemand vanuit bijvoorbeeld Columbia moet komen en dat duurt 5 dagen, dat is te lang. 
Zover gaat de coulance niet. Je kunt ongeveer 48 uur hanteren. Als de familie zich 
verzet, dan gaan we toch schermen met andere argumenten zoals: dat het bed nodeloos 
bezet blijft, dat andere patiënten, die feitelijk nu meer recht op het bed hebben, ook 
behandeld moeten worden. Het is toch een schaarse activiteit! Je moet naar ons idee 
weinig ruimte laten. Als het met één staflid niet lukt dan praten we met meerdere 
stafleden. Het is een proces dat zich in 24 tot 48 uur uitstrekt en dat je met de 
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behandelaars wilt bewaken door een zelfde lijn te trekken. Het is een richtlijn die we 
hanteren.” 

 
Opmerkelijk is, dat capaciteit op deze Intensive Care als een argument wordt gebruikt om de 
periode tot maximaal 48 uur te beperken en de billijkheid van de beslissing tot abstineren te 
onderbouwen. Van andere Intensive Cares is dit argument niet vernomen.  
 
 
Uitstel >48 uur 
Het uitstel van de beslissing tot (uitvoeren) abstineren mag op sommige Intensive Cares drie, 
vier of tot zeven duren. De inhoudelijke argumenten om de uitvoering uit te stellen verschillen 
niet. Men wil wel vaker met de familie spreken en langer de familie gelegenheid geven tot 
wennen aan de beslissing. Een arts vertelt daarover: 

“Bij een conflict zullen we de behandeling voortzetten. Meerdere gesprekken gaan we 
voeren. De familie de tijd geven om aan het idee te wennen, want dat is vaak het 
probleem. We zullen duidelijk wachten op een moment dat er overeenstemming is 
tussen de familie en de behandelaars. Dat wachten is niet lang, want het is opvallend 
dat de familie en behandelaars vaak hetzelfde denken. Meestal duurt dat niet langer 
dan twee dagen. Maar als het een week zou zijn dan is het veel, maar ook dan is het 
lastig om de behandeling te staken en dat zou ik dan ook niet doen.” 

 
Een andere arts meent dat 5 dagen meestal genoeg is om acceptatie te bereiken, maar is niet 
bereid om verder te gaan: 

“[…] Dan praat je nog enkele dagen door en ben je zo maar vijf dagen verder. Meestal 
is de familie dan wel zover, maar dan moet er wel een beslissing vallen. Maar soms 
volg je ook de familie en je geeft de patiënt een tracheotomie308 en stuur je de patiënt 
dan naar de verpleegafdeling. Er zijn nog wel patiënten in leven, waarvan ik gezegd 
heb dat ik ze wilde abstineren. Meestal ben ik niet zo tevreden over de kwaliteit van 
leven van die patiënten die dan nog leven.” 

Opmerkelijk aan deze quote is, dat hij een van de weinige artsen is die soms ook met de 
familie meegaat in hun wens tot doorgaan met de behandeling. Ook bijzonder is, dat het niet 
uitvoeren van een abstineerbesluit heeft geleid tot het overleven van de patiënt. Dat nuanceert 
enigszins de mening van de intensive care artsen, die stellen dat het altijd alleen om 
fysiologisch ‘medisch zinloos’ handelen gaat. Boeiend zou zijn om te weten of de patiënten 
wel met de resterende kwaliteit van leven tevreden zijn, dit in tegenstelling tot de intensive 
care arts. 
 
Soms duurt het zoeken naar acceptatie veel langer. De langste periode van uitstel die door een 
respondent werd genoemd is enkele weken. Als de familie/vertegenwoordiger op deze 
Intensive Care een abstineerbesluit niet kan accepteren dan wordt er geen levensverlengende 
behandeling gestaakt. In de genoemde casus duurde dat bijna drie weken.  
De meeste artsen die in eerste instantie onenigheid met de familie proberen op te lossen door 
middel van uitstel, abstineren uiteindelijk ook als de familie en de behandelaars het niet met 
elkaar eens worden. Een arts vertelt het volgende daarover:  

“We proberen het op een later moment altijd met elkaar eens te worden. Dat vergt veel 
uitleg. Als we met de familie spreken en we hebben zeer grote verschillen van inzicht, 
dan stellen we de beslissing uit, weer praten en weer bij elkaar komen. Ik heb wel eens 
meegemaakt dat we niet bij elkaar komen, dan wordt de behandeling uiteindelijk wel 

                                                      
308 Bij een tracheotomie is halverwege de luchtpijp een buisje ingebracht waardoor de patiënt kan ademhalen. 
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gestopt. De wijze van ermee omgaan en het bepalen van het moment is situationeel 
bepaald. Het niet kunnen accepteren heeft vaak te maken met onvermogen om te 
aanvaarden dat het leven eindig is.” 

 
Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid volgens deze respondenten bij de arts. Tamelijk 
duidelijke posities neemt men daarbij in, getuige het volgende citaat: 

“We hebben nu een patiënt drie maanden bij ons en met die patiënt kun je praten. De 
patiënt is wakker, het lukt ons niet om deze patiënt van de beademing af te krijgen. Ik 
denk niet dat het een kandidaat is voor de thuisbeademing. Er komt een dag dat we 
moeten zeggen: ‘moeten we niet eens ophouden met de behandeling?’ Kan best dan 
nog wel eens een paar weken duren voordat de familie/vertegenwoordiger en 
behandelaars op een lijn zitten. Maar als wij, de intensivisten, absolute consensus 
hebben dan zullen we de familie wel op korte of langere termijn overrulen. De familie 
van de patiënt bepaalt niet wat we wel of niet doen.” 

 
Soms kan het conflict over abstineren meer zijn dan ‘een verschil van mening hebben over’ en 
gaat het in de richting van ruzie gepaard met agressie, waarbij zelfs de veiligheid van de 
hulpverleners onder druk kan komen te staan. Dan staat pragmatisch handelen op de 
voorgrond, getuige het volgende voorbeeld:  

“Wel meegemaakt dat de familie zei: ‘Er komt helemaal niets van in!’ Het ging met 
veel dreigementen gepaard. Zo van: ‘We weten waar je woont, we weten wel je te 
vinden en als zij de koningin was geweest, dan zou het niet gebeurd zijn!’ Het was een 
heel onfrisse situatie. Als je een dergelijk conflict hebt, dan geef je de familie tijd maar 
stop je tegelijkertijd de behandeling. De tube laat je in en je ziet dan dat er 
langzamerhand acceptatie gaat komen bij de familie. Geen berusting maar wel 
acceptatie. Ik wil geen gelazer. Het laatste waar ik zin in heb zijn allerlei juridische 
procedures in welke vorm dan ook. Ik heb dat wel een aantal keren meegemaakt.” 

Onder de druk van bedreiging vindt hier ‘noodgedwongen’ misleiding plaats om ‘acceptatie’ 
te verwerven. 
 

 
4.5.4.3 Verbeteren communicatie  
Praten, praten en nog eens praten met de familie is de strategie die artsen hanteren om het 
conflict op te lossen. Uit analyse van de kwalitatieve data komt naar voren dat men zich 
daarbij richt op twee globale knelpunten in de communicatie: tekort aan informatie/elkaar niet 
begrijpen; verstoorde communicatie/gebrek aan vertrouwen. 
 
 
Tekort aan informatie/elkaar niet begrijpen  
Conflicten vinden volgens sommige respondenten hun oorsprong in een tekort aan informatie 
of in het feit dat de gegeven informatie nog niet is begrepen. Een arts vertelt daarover: 

“Het mededelen van de beslissing is een enkel gesprek en daarna gaan we normaliter 
met de familie in gesprek over hoe we het gaan doen. Bij een conflict breken we het 
gesprek af en gaan de volgende dag weer verder. Net zo lang praten totdat men 
begrijpt wat we bedoelen. Of we het gaan doen staat niet ter discussie.” 

Het conflict over het abstineerbesluit met de familie wordt hierdoor gereduceerd tot een ‘niet 
kunnen begrijpen’ van het besluit. De mogelijkheid dat de familie het echt niet eens is met de 
beslissing wordt teruggebracht tot gebrek aan inzicht. Gezien de oorzaak is meer uitleg de 
aangewezen aanpak. Een andere respondent verwoordt deze zienswijze als volgt: 
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“Tijd nemen en meerdere gesprekken voeren de volgende dagen. Confronteren met de 
prognose en confronteren met dat doorgaan niet meer met de medische inzichten 
verantwoord is. Ook, dat wij daar niet meer achter kunnen staan en dat we bezig zijn 
het sterven te verlengen. Het leidt niet tot het herstel van de patiënt, maar verlengt het 
sterven. Ik kan daar wel cru in zijn, meestal helpt dat wel en soms niet. En als het niet 
helpt dan heb je een probleem.” 

Intensive Cares verschillen onderling in de hoeveelheid energie die men steekt in het zoeken 
naar acceptatie van de beslissing. Van een Intensive Care waar men veel energie steekt in het 
bewerkstellingen van acceptatie, het volgende citaat: 

“Er wordt tot in het extreme geprobeerd om de familie te overtuigen van de inzichten 
van het team. In sommige situaties komt het voor, dat wij iemand anders benoemen tot 
contactpersoon voor de familie. Stel dat ik de gesprekken met de familie heb gedaan 
en we komen daar niet verder mee, dan kan ik mijn collega verzoeken het contact met 
de familie te onderhouden.” 
 

Op de Intensive Cares met allochtone vertegenwoordigers van de patiënt is bij een conflict het 
meerdere malen bespreken vaak noodzakelijk. Vanuit religieus perspectief kijkt men anders 
aan tegen het staken van een levensverlengende behandeling. Een arts vertelt:  

“Ik heb het idee dat bij de allochtone medelander de religieuze overtuiging wat meer 
op de voorgrond staat dan bij autochtone Nederlanders. De spanning zit er in dat het 
leven voor hen van Allah is en dat je dat niet mag nemen in hun beleven. Terwijl het 
niet gaat om het nemen van het leven, dat moet je uitleggen en meerdere keren 
bespreken. Dat heeft met het geloof te maken en soms een beetje met de culturele 
achtergrond.” 

 
 
Verstoorde communicatie/gebrek aan vertrouwen  
Andere oorzaken van conflicten over abstineren ziet men in het ontbreken van vertrouwen in 
de behandelaar of in de genomen beslissing. Beide oorzaken lopen in elkaar over. Op de 
Intensive Cares hanteert men twee oplossingsmethoden: een andere hulpverlener als 
gesprekspartner voor de familie en/of proberen de geloofwaardigheid van de 
abstineerbeslissing te vergroten. 
 
Het ‘klikt’ soms niet tussen een bepaalde behandelaar en de familie, of er is in het hele proces 
communicatief iets misgegaan. Veel voorkomend is, dat men dan een andere intensive care 
arts inzet om de gesprekken met de familie te voeren. Maar ook andere hulpverleners worden 
ingezet om te bereiken dat de familie het ‘waarom’ van de abstineerbeslissing begrijpt en de 
beslissing accepteert. Een arts vertelt: 

“Bij een conflict wordt het gesprek als regel op een ander moment voortgezet en dan 
komen we er wel meestal uit. Zo niet, dan kan het ook zijn dat een andere intensivist 
dat gesprek overneemt, omdat het ook wel eens op persoonlijke gronden niet kan 
klikken. Als we er niet uitkomen dan hebben we ook nog het pastorale werk, maar dat 
komt heel zelden voor. Wanneer de familie uit wat ‘vreemde’ figuren bestaat, dan 
willen we ook nog wel eens een psycholoog inhuren, zo willen we wat steun 
opbouwen en wat meer begrip voor de beslissing.” 
 

Als intermediair tussen de familie en het behandelteam komen verschillende personen in 
aanmerking en al naargelang de situatie wordt daar gebruik van gemaakt:  

“Ik heb ook wel eens het maatschappelijk werk ingeschakeld als intermediair en ook 
de huisarts. In ieder geval zit er altijd een verpleegkundige en hoofdverpleegkundige 
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bij en soms doen we deze moeilijke gesprekken met twee intensivisten. Op verzoek 
van de familie was iemand van een patiëntenorganisatie er ook eens bij, overigens met 
het gevolg dat deze vertegenwoordiger van de patiëntenorganisatie aangaf dat de 
dokter ‘gelijk’ heeft.” 

 
Vergroten van het vertrouwen in de genomen beslissing, probeert men te bereiken door 
anderen een onafhankelijke uitspraak te laten doen over de abstineerbeslissing. In 
samenspraak met de familie worden anderen geconsulteerd, waaronder andere specialisten 
(niet intensive care artsen), een ‘second opinion’ intensive care arts van een andere intensive 
care, een ‘second- opinion’ van een academisch werkende intensive care arts, een psycholoog, 
een pastorale werker of de commissie medische ethiek. Deze consultatie vindt plaats om 
vertrouwen te wekken en begrip te krijgen voor de ontstane situatie. 
 
 
Conclusie: 
Bij een conflict over abstineren tussen de vertegenwoordiger van de patiënt (de 
vertegenwoordiger wil niet abstineren) en de behandelaars zal ongeveer een kwart van de 
behandelend intensive care artsen de behandeling continueren. De helft laat het van de situatie 
afhangen hoe lang de behandeling gecontinueerd wordt met als insteek te zorgen dat de 
familie ‘verder’ kan leven met het sterven van hun geliefde, maar men hanteert wel een 
begrensde periode. Het resterende kwart van de artsrespondenten is van mening dat een 
‘zinloze’ behandeling niet gecontinueerd mag worden alleen omdat de abstineerbeslissing niet 
geaccepteerd wordt. 
 
Naast tijdelijke uitstel om acceptatie te bewerkstelligen neemt men veel tijd om met de 
familie te praten, probeert men belemmeringen weg te nemen en maakt men gebruik van de 
tussenkomst van derden.  
 
Ook misleiden doet zich soms voor al dan niet onder druk van een vervelende conflictueuze 
situatie met de familie/vertegenwoordiger. 
 
 
 
4.5.5  Samenvatting 
 
Gebaseerd op de informatie van de deelnemende respondenten komt het landelijk op Intensive 
Cares ongeveer 400 keer per jaar voor dat de familie/vertegenwoordiger beslist wil dat er 
geabstineerd gaat worden. Opvallend is de mate van spreiding van het aantal keren dat 
vertegenwoordigers op de verschillende Intensive Cares aandringen op een beslissing tot 
abstineren. De gesprekken in deze gevallen verlopen zelden in een conflictueuze sfeer. De 
mate waarin rekening wordt gehouden met de wens van de vertegenwoordiger lijkt af te 
hangen van de situatie van de patiënt en of de mening over abstineren passend is binnen de 
medische visie. Een enkele arts is van mening dat hij in principe de wil van de patiënt, 
verwoordt door de vertegenwoordiger, wil volgen. 
 
Als de situatie andersom is en de familie/vertegenwoordiger kan niet instemmen met een 
besluit tot abstineren, dan is tweederde van de respondenten van mening dat van de 
familie/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, 
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blijkt kwalitatief echter gering te zijn. Beide groepen artsen zoeken naar acceptatie van de 
beslissing tot abstineren.  
 
Tweederde van de artsen vindt dat de familie/vertegenwoordiger van de patiënt veel invloed 
heeft bij een verschil van mening met betrekking tot een beslissing over abstineren. De 
invloed van de familie/vertegenwoordiger heeft niet direct betrekking op de inhoud van de 
beslissing. De vertegenwoordiger is voor artsen het informatiepunt om gegevens te krijgen 
over de kwaliteit van leven van de patiënt voor opname, de verlangde kwaliteit van leven en 
de wensen van de patiënt. In de besluitvorming wegen de artsen dit mogelijk mee. Er zijn ook 
artsen die een abstineerbeslissing als een puur medische beslissing beschouwen, waarbij het 
‘medisch zinloos’ zijn van een behandeling het enige criterium is, en de 
familie/vertegenwoordiger van de patiënt geen enkele invloed heeft. 
 
Over de mate van invloed van de verschillende soorten vertegenwoordigers bestaan heel 
gevarieerde meningen. Een dominant beeld is er niet uit te kristalliseren, uitgezonderd over de 
informele vertegenwoordiger waarvan 90% van de respondenten vindt dat deze geen invloed 
moet hebben.  
 
Het geschatte aantal conflicten op Intensive Cares over abstineren is landelijk ongeveer 650 
per jaar; gemiddeld is dit 5 per Intensive Care. Opvallend is de ongelijkmatige spreiding over 
de verschillende Intensive Cares. 
 
Bij een conflict over abstineren tussen de vertegenwoordiger van de patiënt en de behandelaar 
wordt het staken van een levensverlengende behandeling op een kwart van de Intensive Cares 
ingezet en op een ander kwart de behandeling voor onbepaalde tijd voortgezet. Op de helft 
van de Intensive Cares wordt het abstineren voor begrensde tijd uitgesteld. Op veel Intensive 
Cares bepaalt de snelheid waarmee de familie het abstineerbesluit kan accepteren de periode 
van uitstel. Men hanteert per Intensive Care wisselende maximale (‘redelijke’) periodes om te 
familie te laten ‘wennen’ aan de beslissing tot abstineren. De periode van uitstel is als regel 
korter dan vijf dagen. Doel van het uitstel is de familie te laten ‘wennen’ aan het besluit en 
aldus voor te zorgen dat de familie ‘verder’ kan leven met het sterven van hun geliefde. De 
periode van uitstel wordt gebruikt om mogelijke communicatiestoornissen uit de weg te 
ruimen en om eventueel door middel van een ‘second opinion’ het vertrouwen in de beslissing 
te vergroten. 
 
Op sommige Intensive Cares houdt men echter, mede door capaciteitsoverwegingen 
ingegeven, strak vast aan een periode van 24 of 48 uur, waarna het staken van de 
levensverlengende behandeling plaatsvindt.  
 
 

4.6  Invloed van het recht op de besluitvorming  
 
 
4.6.1  Inleiding 
 
Meerdere keren is door respondenten opgemerkt dat zij de ‘juridisering’ van de 
gezondheidszorg als een last ervaren en ook als een bedreiging. Tijdens de interviews zijn 
situaties geschetst die leiden tot spanningen binnen de Intensive Care met de familie, 
spanningen over waar de grens van de legitimiteit van het handelen ligt. Voorbeelden daarvan 
zijn de volgende situaties: 
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“Ik herken die lastige situaties wel. Het komt voor dat de patiënt niet ‘spontaan’ 
overlijdt na het staken van de behandeling en de familie al ‘snel’ vindt dat ‘dit toch zo 
niet kan’ omdat het lijden ondraaglijk is. De hulpverleners achten de palliatie 
optimaal, maar we gaan toch over tot het toedienen van veel hogere dosis opiaten. Of 
een situatie dat de behandelaars van mening zijn, dat er sprake is van ‘medisch 
zinloos’ en de behandeling willen staken. De familie kan dit niet accepteren, omdat zij 
vinden dat niet alles gedaan is voor hun naaste. Zij dreigen naar de rechtbank te gaan 
of tuchtrechtelijk de zaak te willen aankaarten. Het staken van de behandeling wordt 
enkele dagen uitgesteld en dan tegen de wil van de familie toch doorgevoerd. Zonder 
dat het conflict is opgelost met als gevolg: spanningen tussen hulpverleners onderling 
en met de familie. Onzekerheid of de gevolgde procedure zorgvuldig is geweest en 
onzekerheid over de mogelijke juridische implicaties.” 

Een andere casus die aanduidt, dat het handelen rond het levenseinde op een Intensive Care 
niet altijd juridisch eenduidig is, is door een intensive care arts ingebracht: 

“[…] De wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt met een dwarslaesie heeft een 
schriftelijke verklaring voor euthanasie op papier gezet. De patiënt kon niet bewegen 
en was gesedeerd. De vraag is natuurlijk in hoeverre de patiënt daarin was gekend. We 
hebben dat gevolgd en uiteindelijk is dat goedgekeurd door de gemeentelijke 
lijkschouwer. Deze euthanasieprocedure is voor alle betrokkenen heel ingrijpend 
geweest. Het is misschien wel makkelijker om richting abstineren te gaan dan een 
echte euthanasieprocedure te volgen. Er bestaat altijd casuïstiek die op de grens van 
abstineren en euthanasie is.” 

 
Abstineren is ‘normaal medisch’ handelen. Soms is de situatie eenduidig en is het alle 
betrokkenen volstrekt duidelijk dat herstel onmogelijk is en dat na het staken van de 
levensverlengende behandeling de patiënt snel zal overlijden en gebeurt het ook zo. Maar er is 
ook complexere casuïstiek waarbij niet alle betrokkenen een gelijke mening hebben over de 
situatie, omdat bijvoorbeeld de prognose minder duidelijk is of na het staken van de 
levensverlengende behandeling de patiënt niet overlijdt. Het kan ook zijn dat de situatie van 
de patiënt is ontstaan door een complicatie van een medische behandeling of erger door een 
medische ‘fout’.309 Wat is dan zorgvuldig handelen rond abstineren? Deze paragraaf gaat over 
de invloed van eventuele juridische implicaties op het besluitvormingsproces bij abstineren en 
eventueel op de beslissing zelf.  
 
 
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: 

“Bij een complexe casus kan het besluitvormingsproces worden beïnvloed door 
mogelijke juridische implicaties.” 
 

Bij een complexe casus kan het besluitvormingsproces worden beïnvloed  
door mogelijke juridische implicaties. 

  
tabel: 21 

helemaal 
mee eens 

deels 
mee eens 

deels 
mee oneens 

helemaal 
mee oneens 

totaal 

                                                      
309 Zie ook het deel ‘Vooraf’ van deze dissertatie. 
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medisch . 
hoofd 

18 14 0 4 36 

leiding-
gevend vpk. 

16 18 0 2 36 

totaal 34 32 0 6 72 
 

Slechts 4 van de 36 artsrespondenten en 2 van de 36 verpleegkundigen zijn van mening dat 
het besluitvormingsproces niet door juridische implicaties kan worden beïnvloed (zie tabel 
21) en zij lijken ook meer aan het besluit zelf dan aan het besluitvormingsproces te denken. 
De toelichtingen van enkele intensive care artsen die menen dat juridische implicaties het 
besluitvormingstraject niet beïnvloeden, gaan uit van de gedachte dat het een puur medische 
beslissing is. Het scherpst komt dat tot uitdrukking in het volgende citaat van een arts:  

“Als de familie dreigt met de rechter dan denk ik ‘zie maar wat je ermee doet’, de 
rechter doet daar niets mee. De rechter is ook van mening dat het een medische 
beslissing is. Al gaan ze op hun kop staan, het gebeurt niet. Hoe je het ook doet, het is 
een medische beslissing. Als je medisch verantwoord besluit dan zal de rechter er 
altijd in meegaan.” 

 
De meeste artsen menen echter dat juridische implicaties wel degelijk van invloed kunnen 
zijn. Een arts vertelt ten aanzien van het proces bij een complexe casus:  

“Wat ik me kan voorstellen is dat je nog zorgvuldiger met de familie praat en alles nog 
uitgebreider formuleert. Dat is de wijziging van het proces maar aan de uitvoering zal 
het niets wijzigen.”  

De wijziging van het proces wordt ook door een andere respondent herkend:  
“Als wij een behandeling willen stoppen en de familie is het daar helemaal niet mee 
eens, dan laat je feitelijk het proces al beïnvloeden. Doe je dat niet, dan zal de familie 
het waarschijnlijk aanvechten en dus hou je daar rekening mee.” 

 
De ene arts is laconieker over mogelijke juridische implicaties van zijn medische beslissing 
dan de ander:  

“Ik lig er niet wakker van. Wij proberen niet in conflict te raken. Als er een juridische 
dreiging is dan stellen we ons heel terughoudend op.”  

De andere lijkt er wat mee belast: “Je probeert altijd de familie met de artsen op een zelfde 
lijn te krijgen. De angst een proces aan je broek te krijgen, zit er altijd achter.” Echter zijn er 
ook wat meer relativerende opmerkingen te horen, zoals:  

“Natuurlijk wordt er wel eens met Justitie gedreigd maar in het algemeen is het toch 
zo, dat als je gewoon rustig de tijd neemt en je probeert helder aan betrokkenen uiteen 
te zetten waar het over gaat, dat het eigenlijk nooit tot problemen leidt. Het moment 
van de uitvoering wordt aangepast.”  

Voor een andere arts is het aanpassen van de besluitvormingsprocedure en het uitstellen van 
het abstineren een vorm van preventie:  

“Mogelijke juridische implicaties hebben we ook meegemaakt. Wij passen daarop het 
proces van besluitvorming en het moment van de uitvoering aan. Dat komt voor, als de 
familie het niet eens is met de te nemen beslissing. Anders komen er klachten. Het is 
een vorm van ‘klachtenprofylaxe’.” 

Weer een andere arts benadrukt de extra zorg die aan de verslaglegging wordt besteed: 
“Het vertaalt zich in de praktijk meestal in uiterst nauwgezette documentatie van de 
procedure. Van wat er met zo’n patiënt is gebeurd en verslaglegging van de 
gesprekken. We worden zo langzamerhand toch wat defensiever.” 
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Een complexe casus kan vele oorzaken hebben. Een iatrogene oorzaak maakt alles moeilijker 
voor de behandelaars:  

“Je hebt bijvoorbeeld een situatie dat door een iatrogene fout de patiënt zo ziek is 
geworden. Dan zal ik, als behandelaar, altijd maximaal doorgaan niet voor de patiënt 
maar voor de specialist. Het kan een keer gebeuren dat je als specialist een fout maakt, 
dan moet het niet gebeuren dat je als hoofdbehandelaar op de Intensive Care zegt: ‘je 
hebt de patiënt ‘doodgemaakt’, nu laten we de patiënt echt dood gaan.’ Dat is 
overigens altijd een patiënt die voor obductie gaat. Om het wat gemakkelijker te 
maken, zal ik dan altijd nog een dag langer doorgaan dan normaal. Een niet natuurlijke 
dood kan natuurlijk ook een situatie zijn waarbij dat speelt.” 

Een andere intensive care arts bevestigt dat een iatrogene oorzaak het geheel extra complex 
maakt:  

“Stel, je bent in een abstineersituatie gekomen omdat een chirurg een verkeerd 
uitgevoerde operatie heeft gedaan. Dan kan ik me wel voorstellen dat er enige 
juridische haken en ogen aanzitten. Immers, de betreffende chirurg wil niet dat de 
patiënt overlijdt tengevolge van een ingreep van hem. Je kunt je voorstellen dat een 
besluitvormingsproces binnen een multidisciplinair overleg dan anders zal verlopen. 
Dat anders verlopen, duidt op meer beschrijven, meer bepraten en het zal langer 
duren.” 

 
Samenvattend, defensief handelen in verband met eventuele juridische complicaties leidt tot 
meer en nauwkeuriger verslaglegging van het besluitvormingsproces bij abstineren. Er wordt 
meer en intensiever gesproken met hulpverleners en familie om conflicten, waarbij eventuele 
juridische implicaties te verwachten zijn, te neutraliseren en zo aantoonbaar zorgvuldig te 
handelen. Men laat het gehele proces langer duren.  
 
 
 
4.6.3  De invloed van juridische implicaties op het abstineerbesluit 
 
Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat bijna alle respondenten van mening zijn dat juridische 
implicaties van invloed kunnen zijn op het besluitvormingsproces. Betekent dit nu, dat 
invloed op het besluitvormingsproces zich ook uitstrekt over de beslissing tot wel of niet 
abstineren? De volgende stelling is aan de respondenten voorgelegd: 

“Bij een complexe casus m.b.t. abstineren kan het voorkomen dat de inhoud van de 
abstineerbeslissing wordt beïnvloed door mogelijke juridische implicaties.” 

De resultaten staan in onderstaande tabel 22. Nu het over de medische inhoud gaat is 50% van 
de artsrespondenten het helemaal oneens met de stelling (tabel 22); de leidinggevend 
verpleegkundigen zijn daar minder stellig over. 

 

Bij een complexe casus m.b.t. abstineren kan het 
voorkomen dat de inhoud van de abstineerbeslissing wordt 
beïnvloed door mogelijke juridische implicaties. 

 

tabel: 22 

 

respondent 
helemaal 

mee eens 

deels mee 

eens 

deels mee 

oneens 

helemaal 

mee oneens 

totaal 

medisch hoofd 9 9 0 18 36 

leidinggevend 
verplk. 

9 15 2 10 36 

totaal 18 24 2 28 72 
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Geen invloed op de beslissing 
De beslissing al dan niet te abstineren is voor de artsen die het met de stelling oneens zijn, een 
louter medische beslissing en daarop hebben anderen geen invloed. Een aantal citaten ter 
illustratie lichten dit toe:  

“Het is een medische beslissing en als het besluitvormingsproces zuiver is geweest, 
dan staat de medisch inhoudelijke beslissing vast. Het mag niet zo zijn, dat alleen 
vanwege een mogelijk juridische toetsing de inhoud van de beslissing anders zou zijn. 
Heel unfair naar de patiënt toe.” 

Communiceren met de familie en het (steeds) weer uitleggen van de situatie kan een middel 
zijn om juridische implicaties te voorkomen en tegelijk een middel om er mee om te gaan: 

“U moet het zo zien, als ik praat met de familie en die roept meteen ‘als u dat doet dan 
schakel ik de rechter in’, dan denk ik dat mijn handelen beïnvloed wordt. Dan wacht ik 
rustig en ga weer met de familie praten en proberen uit te leggen hoe naar mijn idee de 
zaak er voor staat. Het zal altijd het streven zijn om buiten een conflict te blijven en 
buiten juridische implicaties. Maar de beslissing wordt niet anders.” 

Niet alleen juridische implicaties aangedragen door de familie worden als voorbeeld 
aangevoerd. Ook justitiële pressie om anders te handelen wordt soms genegeerd. Het 
volgende citaat gaat daar over: 

“Ik heb als intensivist wel eens een abstinerend beleid meegemaakt bij iemand die 
slachtoffer was van een roofoverval, waarbij de Officier van Justitie niet wilde dat we 
stopten. Hij vroeg zich af of het dan doodslag of moord was. Ik heb hem geantwoord 
dat dit niet ons ‘pakkie an’ is en dat hij dat maar uit moest zoeken. Maar de patiënt had 
een MOF310 en het had geen enkele zin meer. Maar overleed die patiënt nu tengevolge 
van het abstinerende beleid van ons of tengevolge van doodslag? Dat lag juridisch wat 
moeilijk. Toch hebben we geabstineerd en die tenlastelegging bleek wel een probleem. 
Door de overval kwam de patiënt in het ziekenhuis en tengevolge van een complicatie 
is de behandeling gestaakt en de patiënt overleden. Daar hebben we niets mee te 
maken en die Officier van Justitie zoekt het maar uit. Het is onze beslissing. Het kan 
hoogstens zijn dat je soms voor de familie wat langer doet over de uitvoering, maar de 
inhoud van de beslissing blijft bestaan.” 

 
 
Wel invloed op de beslissing 
De andere helft van de intensive care artsen is het ‘helemaal eens’ of ‘deels eens’ met de 
gedachte, dat het bij een complexe casus kan voorkomen dat de inhoud van de 
abstineerbeslissing wordt beïnvloed door mogelijke juridische implicaties. Het beeld dat uit 
de toelichtingen ontstaat, is dat een juridische implicatie als heel bedreigend en vervelend 
wordt gezien (ook als men het zelf nooit eerder heeft meegemaakt) en dat men een dergelijke 
confrontatie met de familie te allen tijde wil voorkomen. Een respondent vertelt het volgende: 

“Als de familie dreigt met de rechter, tuchtrechter of de inspectie dan kan het van 
invloed zijn. Al heb ik het niet zelf meegemaakt, maar het lijkt me geen 
benijdenswaardige situatie. Ik kan het me voorstellen, al is het misschien niet helemaal 
correct. Het is zeer lastig om te abstineren als de familie het er niet mee eens is en 
dreigt met een rechtszaak. Denkbaar is, dat de uiterste termijn van zeven dagen die ik 
eerder noemde als periode van mogelijk uitstel, dan langer wordt. Want de meeste 
artsen kijken wel uit om een invulling aan een beslissing te geven tegen de wens in 
van de familie. De gedachte is van: ‘dan heb ik straks iets aan mijn broek hangen’. 
Daar heeft niemand zin in. Ik kan het me voorstellen dat het niet doorgaat.” 

                                                      
310 Multi Organ Failure, meerdere organen zijn aangedaan en/of functioneren niet naar behoren. 
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Deze arts stelt eerst de uitvoering van het abstineren uit en leidt dat niet tot overeenstemming 
dan zou hij kennelijk zijn beslissing bijstellen. 
 
Een arts ervaart abstineerbeslissingen soms als inhoudelijk en emotioneel als erg moeilijk en 
als juridische implicaties erbij komen is hij daar gevoelig voor. Hij nam er de tijd voor en 
formuleerde zijn mening als volgt: 

“Ik ben het helemaal eens met de stelling. Als je voor juridische rompslomp gevoelig 
bent, dan moet je het met deze stelling wel eens zijn. En ik ben er gevoelig voor 
vanwege de hoeveelheid juridische rompslomp die naar voren komt, als je toch heel 
eigengereid je gang gaat. Ik vind het wel een heel groot probleem. Het abstineren op 
zich vind ik een groot probleem. Medisch inhoudelijk is het een probleem bij 
twijfelgevallen. Patiënten die het gewoon niet goed doen. Dan vraag ik me af: ‘heb ik 
er nu wel alles aan gedaan?’ Emotioneel laat het je niet koud en als je een emotionele 
familie hebt, is het helemaal een drama. Dan heb ik er echt last van en ben ik gevoelig 
voor mogelijke juridische gevolgen en juridische rompslomp wil ik voorkomen.” 

Deze arts vindt eigenlijk dat juridische implicaties een beslissing tot abstineren niet moeten 
kunnen beïnvloeden, maar is zich ervan bewust dat dit de realiteit is: 

“[…] Ik heb het meegemaakt dat het gebeurd is, ik ben daar geen groot voorstander 
van, maar het kan gebeuren. Maar ik ben het er echter niet mee eens, dat het gebeurt. 
Maar de situatie kan soms erg dwingend zijn en de arts laat zich dan leiden door de 
situatie. Kijk, als de advocaat al bij een familiegesprek wordt meegenomen, dan heb je 
al een dwingende situatie.” 
 

Maar ook bij minder geëscaleerde situaties kunnen juridische implicaties invloed hebben op 
de inhoud van de beslissing en de uitvoering daarvan. Het volgende citaat illustreert dat: 

“Deels er mee eens dat juridische implicaties de beslissing zelf kunnen beïnvloeden, 
maar je moet zorgen dat het niet gebeurt. Naar mijn mening is in de jurisprudentie heel 
duidelijk omschreven wie de behandeling aanbiedt en wie de behandeling mag 
weigeren. Als wij het idee hebben dat de behandeling gestopt moet worden en de 
familie heeft dat niet en roept dan: ‘als jullie het toch doen dan gaan we naar de 
rechter’, dan zullen we die beslissing uitstellen en alles op alles zetten om er toch 
proberen uit te komen. Als we het echt niet eens worden met de familie dan zullen we 
de patiënt overplaatsen.” 

 
Samenvattend: 
Vijftig procent van de intensive care artsen is het er helemaal/deels mee eens dat juridische 
implicaties inhoudelijk een abstineerbeslissing kunnen beïnvloeden. Intensive care artsen 
vinden dat het eigenlijk niet zo hoort, maar op basis van hun praktijkervaring toch moeten 
toegeven dat het kan gebeuren of is gebeurd. Een afsluitend citaat daarover: 

“We hebben eens een casus meegemaakt dat we onder druk van de directie, bij 
verwachting van juridische implicaties, inhoudelijk een andere beslissing hebben 
genomen. Dat was eens maar nooit weer!” 

 
De andere helft van de artsrespondenten is het er ‘geheel mee oneens’ dat juridische 
implicaties een abstineerbeslissing inhoudelijk kunnen beïnvloeden. 

 
 
 

4. 6.4  Is een vastgestelde procedure voor het omgaan met conflicten wenselijk?  
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Eerder hebben we gezien dat conflicten bij abstineren voorkomen en dat de impact daarvan 
groot is voor familieleden en voor behandelaars. In paragraaf 4.5 is beschreven hoe men op 
Intensive Cares omgaat met conflicten. In deze paragraaf staat de vraag centraal of men het 
wenselijk vindt om een duidelijke procedure te hebben voor conflicten rondom abstineren. 
Daarover is tijdens de interviews de volgende stelling voorgelegd aan de respondenten:  

“Elke Intensive Care dient een duidelijke procedure te hebben met betrekking tot. het 
omgaan met conflicten gerelateerd aan abstineerbeslissingen.” 

Twee derde van de artsen zijn het hiermee eens en bijna alle leidinggevende verpleeg-
kundigen. (zie tabel 23).  

 
Elke Intensive Care dient een duidelijke procedure te hebben m.b.t. het omgaan met 
conflicten gerelateerd aan abstineerbeslissingen. 
tabel: 23 

 

helemaal 

mee eens 

deels mee 

eens 

deels mee 

oneens 

helemaal 

mee oneens

totaal 

medisch hoofd 16 10 3 7 36 

leidinggevend  
verpleegkundige 

26 7 1 2 36 

totaal 42 17 4 9 72 

 
Wel een procedure wenselijk 
Samengevat komen de toelichtingen van de overgrote meerderheid van de respondenten er op 
neer dat een duidelijke procedure voor het omgaan met conflicten helderheid kan geven over 
het te volgen traject; welke stappen tenminste ondernomen moeten worden bij conflicten om 
zorgvuldig te handelen. Een paar voorbeelden:  
• “Ik denk dat je een handvat moet hebben voor degenen die je opleidt of die een kortere 

periode op je Intensive Care werken. Zodat deze medewerkers iets hebben waar ze op 
terug kunnen vallen. Vaak is de praktijk dat het allemaal wordt doorgeschoven naar de 
doordeweekse dagen, zodat ervaren intensivisten aanwezig zijn voor het voeren van de 
gesprekken.” 

• “Als je duidelijk hebt wat de lijn is bij conflicten, dan wordt voor beide partijen veel 
gesteggel bespaard. Het zou een door de directie ondertekend iets moeten zijn, zodat beide 
partijen weten of kunnen weten welk traject te bewandelen. Dat geeft duidelijkheid en de 
zorgvuldigheid wordt bevorderd.” 

Bovenstaande voordelen van een procedure bij conflicten rondom abstineren worden ook, 
weliswaar in andere bewoordingen, genoemd door respondenten die niet volledig kunnen 
instemmen met de wenselijkheid van een vastgestelde procedure voor conflicthantering. Bij 
hen ligt de aarzeling vooral bij de mogelijke rigiditeit van een dergelijke procedure. Het 
volgende citaat is daar een voorbeeld van: 

“Ik ben het er ‘deels mee eens’ als het geen rigiditeit met zich meebrengt. Dan denk ik, dat 
het prima zou zijn om enig houvast te geven. Ik ben er niet voor met een heel rigide 
pakket over de familie te denderen. Ik denk dat je het situationeel moet aftasten. Vaak zijn 
deze dingen in mijn optiek meer afhankelijk van de situatie en individuele vaardigheden 
van de arts om op in te spelen. In sommige situaties kan het prettig zijn dat er een 
autoriteit bij komt zitten, een medische directeur bijvoorbeeld, en bij andere zou het juist 
weer heel onverstandig zijn als je dat geprotocolleerd zou doen. Omdat het dan precies 
averechts kan werken.” 
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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:  
• “Dat is een beetje onzin, omdat je goed met de familie moet kunnen praten. Je kunt wel 

een procedure bedenken maar daar gaat het niet om. Je kunt een procedure uitvoeren en 
het heel slecht doen en geen procedure hebben en het heel goed doen.” 

• “Het zal moeilijk zijn om daar in algemene termen over te spreken, de situaties en 
conflicten kunnen zelf zo verschillend zijn dat het lastig wordt om dat procedureel te 
regelen. Een checklist om aan te geven datgene wat niet vergeten moet worden is het 
enige waar ik aan denk.” 

• “Gaat mij te ver, want het komt ook zelden voor. Als je een conflict hebt met iemand, dan 
los je het toch op? Misschien zijn er wel ziekenhuizen waar het nodig is.” 

• “Ik denk dat je een algemene procedure moet hebben hoe om te gaan met conflicten en 
abstinerend beleid is een deel van het medische beleid en dat hoef je niet nog eens te 
specificeren. In het algemeen moet je richtlijnen hebben over het omgaan met conflicten 
en dat moet je los zien van abstineren.” 

 
Kortom, de meeste respondenten zouden een duidelijke procedure bij conflicten rondom 
abstineren op hun Intensive Care een waardevol houvast vinden, een aantal is beducht voor 
rigiditeit, en een enkeling is wars van elk geregel. 
 
 
De werkelijkheid 
Ondanks het feit dat de meeste artsen en verpleegkundigen een procedureregeling wenselijk 
zouden vinden, heeft dit er niet toe geleid dat een dergelijke procedure over 
‘conflicthantering’ in feite aanwezig is op Intensive Cares. Op de vraag:  

‘Zijn er procedures die men gebruikt bij onenigheid met een patiënt (ook 
wilsverklaring) of diens vertegenwoordiger met betrekking tot abstineren?’,  

blijkt een dergelijke procedure op geen van de 36 Intensive Cares aanwezig te zijn. 
 
 
 
4.6.5  Samenvatting 
 
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’ zijn de wijze waarop men handelt wanneer 
mogelijke juridische implicaties aan de orde zijn. 
 
Vijftig procent van de intensive care artsen is van mening dat juridische implicaties 
inhoudelijk een  abstineerbeslissing kunnen beïnvloeden. De andere helft van de respondenten 
vindt dat juridische implicaties geen invloed kunnen hebben op de beslissing tot abstineren, 
vooral omdat het een medische beslissing is die volgens hen mag worden beïnvloed door 
juridische implicaties. 
 
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 procedure aanwezig die richting geeft aan het omgaan met 
conflicten met de patiënt (schriftelijke behandelweigering) of diens famile/vertegenwoordiger. 
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4. 7  Over het uitvoeren van abstineren op Nederlandse Intensive Cares 
 
Zoals in paraaf 3.6 beschreven, bestaat abstineren uit het onthouden of staken van een 
levensverlengende behandeling. Daarbij is staken in sommige landen (echter niet in 
Nederland) juridisch meer problematisch dan onthouden. Het staken van een 
levensverlengende behandeling komt op Intensive Cares in de VS ongeveer vier keer zo vaak 
voor als het onthouden van een levensverlengende behandeling.311 Bijna alle intensive care 
patiënten bij wie een beslissing tot abstineren is genomen, zijn zo ernstig ziek dat zij niet meer 
zelfstandig kunnen ademen. Daarom worden zij kunstmatig beademd met behulp van een 
beademingsmachine via een beademingsbuis in de luchtpijp. De patiënt krijgt zo extra 
zuurstof toegediend en het ademhalen van de patiënt wordt overgenomen of ondersteund. Het 
beëindigen van de kunstmatige beademing is een ingrijpend en aangrijpend gebeuren dat in 
het eerste deel van deze paragraaf wordt beschreven. Staken van een levensverlengende 
behandeling, zoals beademing, vereist bij de uitvoering flankerend beleid in de vorm van 
toediening van analgetica en sedativa. Het gebruik van analgetica/sedativa bij het abstineren 
en de rol van verpleegkundigen bij de toediening daarvan komen aan het einde van deze 
paragraaf aan de orde. 
 
 
4.7.1 Het staken van de beademing 
 
Bij het staken van de kunstmatige beademing in relatie tot abstineren zijn er in hoofdlijnen 
twee methoden gangbaar (zie vooral ook paragraaf 3.5.3). De eerste methode is ‘detuberen’: 
verwijderen van de beademingsbuis. De tweede methode wordt wel ‘terminale ontwenning’ 
van de beademing genoemd312, waarbij de patiënt door de tube blijft ademen en de 
ondersteuning van het ademen door de beademingsmachine wordt verminderd. De tweede 
methode kan min of meer gradueel worden toegepast.313 Bij alle methodes van het staken van 
de beademing is het extra toedienen van analgetica en sedativa beslist wenselijk om te 
voorkomen dat de patiënt lijdt. 314 
 
De gevolgen van het staken van de kunstmatige beademing zijn vaak direct waarneembaar en 
dramatisch. Een intensive care arts beschrijft het als volgt:  

“Niet elke patiënt wordt gedetubeerd.315 Als we bang zijn dat de patiënt zal gaan 
‘gaspen’316 en mogelijk veel oedeem zal krijgen, dan zullen we dat niet doen. Het is 
één van de meest vreselijke dingen die ik ken, dat een patiënt bij het abstineren 
waarvoor hij wordt gedetubeerd, gaat ‘gaspen’. Dat is uitermate confronterend voor de 
familie, verpleging en ook voor de dokter.” 

 
Hoe kan het uitvoeren van een abstineerbeslissing verlopen? Om dit voor de lezer enigszins 
inzichtelijk te maken, volgt onderstaand een weergave van een deel van een gesprek met een 
intensive care arts over het uitvoeren van abstineren. Die verhaalt van het gebruik van opiaten 
en sedativa, de rol en positie van de familie en de emotionele belasting die dit alles kan geven. 
Hij begint zijn verhaal als volgt:  

                                                      
311 Prendergast e.a.1998: 1163 
312 Grenvik 1983 
313 Faber-Langendoen 2000: 890  
314 Faber- Langendoen 2000: 890 
315 Detuberen is het verwijderen van de beademingsbuis uit de luchtpijp. 
316 ‘Gaspen’ is het happend ademhalen. Het geeft het beeld dat de patiënt benauwd is en moeite heeft om ‘lucht’ 
binnen te krijgen. 
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“Je begint abstineren met een standaard sedatiedosering, maar dat hangt ook wel eens 
af van de familie. Hoe de familie er tegenover staat. Wel of niet snel overlijden. Soms 
zeg je ‘geleidelijk aan’ en soms verdubbel je de medicatie. Maar het is wel sterk 
afhankelijk van hoe de familie er tegenover staat.” 

Vraag interviewer: “Alle patiënten krijgen op de Intensive Care toch toereikende sedatie en 
analgetica? Toch is er blijkbaar een indicatie tot verhoging, welke indicatie is dat voor u?” 
Antwoord van de arts:  

“De enige indicatie voor mij is en ik bepaal niets a-priori, dat als de patiënt rustig ligt 
en rustig overlijdt des te beter. Als uitsluitend het uitzetten van de beademingsmachine 
voldoende is of het stoppen van inotropica317 dan is het ook prima. Maar als je het idee 
hebt, dat je het wat actiever moet doen, dan bespreek ik dat in de eerste plaats open 
met de verpleging en ook met de familie. ‘Zie wat ik doe’, zeg ik dan, en daarbij kijk 
ik met hen naar de patiënt in het algemeen. Wanneer ik de patiënt detubeer of spontaan 
laat ademen, dan observeer ik hoeveel last dat geeft. Geeft het last dan ben ik vrij 
drastisch in het verhogen van de medicatie. Als de beslissing is gevallen en je per 
definitie niets meer kan, dan mag ik de patiënt niet meer lijden aandoen dan strikt 
noodzakelijk. Om het lijden te voorkomen geef ik dan meer medicijnen. Ik zou het 
liever nog anders doen, maar dat mocht niet meer en daar ben ik mee opgehouden.” 

Reactie interviewer: “U begrijpt dat u me heel nieuwsgierig maakt?” De arts gaat verder:  
“Je zal ongetwijfeld wel eens een kaliuminfuus gezien hebben, dat heb ik van mijn 
opleiding meegekregen en dat ging vrij drastisch. Maar als je toch vindt dat het einde 
daar moet zijn, doe het dan maar zo! Je maakt de mensen in slaap en je maakt het 
infuus klaar dan heb je de meest humane dood. Ik zeg het ook altijd tegen de familie: 
‘je moet willen dat je patiënten behandelt zoals je ook je eigen familie zou willen 
behandelen.’ Maar goed, er is een hoop herrie over geweest. In mijn opleiding gaf je 
mensen een kaliuminfuus en dat heb ik hier ook wel eens toegepast, maar dat is al vele 
jaren achter de rug. Persoonlijk vind ik het de schijnheiligheid ten top! Ook die 
sedatie-infusen, er klopt iets niet! Omdat wanneer je actief medicatie gaat toepassen 
om de mensen te laten inslapen, dan maakt welke vorm niet uit. Allemaal flauwekul 
over sedativa of analgetica. Dat is windowdressing, dan ben je uitsluitend defensief 
bezig ten opzichte van de inspectie of wie dan ook. Daar heb ik moeite mee. Ik vind 
het niet fair met name naar jezelf toe. Je doet iets en dat is formeel niet juist! Laten we 
eerlijk zijn, je pleegt om kort en goed te gaan een ‘moord’, dat vind ik. Ik ben open 
naar de familie toe. Ik ben er volstrekt open in zodat er achteraf geen enkele discussie 
is. Als ik ook maar enigszins het gevoel heb dat er een dissonant is in de familie. Je 
voelt een stoorzender. […]. Dan moet je het niet doen en dan doe ik het ook niet. “ 

Vraag interviewer: “wat doet u niet?”:  
“Dan ga ik niet op een dergelijk beleid over. Mensen moeten er zich wel in kunnen 
bevinden. Ook door schade en schande ben ik wijs geworden, de schande valt 
overigens nog wel mee. Ook zelf veel emotionele ervaringen bij deze gebeurtenissen 
gehad. Het gaat je niet in de koude kleren zitten. Het is een ellendige bezigheid en je 
probeert het ook voor je eigen gevoel goed te doen.” 

Deze intensive care arts is één van de weinige respondenten die zo expliciet verwoordt wat 
het dilemma voor hem is. Enerzijds betreft dit het handelen om bij abstineren het lijden van de 
patiënt zoveel mogelijk te voorkomen en anderzijds het weten en ervaren, dat hij zijn 
handelen op de grens van het juridisch toelaatbare acht en mogelijk zelfs erover. 
 
 

                                                      
317 Inotropica zijn medicijnen die invloed uitoefenen op de contractiekracht van de hartspier 
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4.7.2  Het gebruik van opiaten/sedativa bij abstineren  
 
Normaliter krijgen intensive care patiënten via een infuus continu medicijnen toegediend, 
waaronder analgetica en sedativa. De sedativa wordt gegeven ter bestrijding van angst en om 
de patiënt niet te laten meemaken, wat het betekent om op de Intensive Care behandeld te 
worden. De sedativa bewerkstelligen dat de patiënt in diepe ‘slaap’ is en niet aanspreekbaar. 
Tegelijkertijd krijgt de patiënt ook via een infuus continu pijnstillers toegediend. Bij het 
detuberen of bij terminale ontwenning  van de beademing kan men via de reeds aanwezige 
infusen de dosering van de pijnstillers en sedativa snel aanpassen.  
 
De hoeveelheden medicatie en de wijze van toediening worden voorgeschreven door de arts, 
de toediening gebeurt meestal door de verpleegkundige. De verpleegkundige heeft de 
functioneel zelfstandige bevoegdheid om (intraveneus) medicijnen toe te dienen na opdracht 
door een medicus, mits de verpleegkundige hierin bekwaam is (zie 3.5.4). 
 
Eerder in paragraaf 3.5.2 is beschreven dat uit de literatuur blijkt dat de doseringen 
opiaten/sedativa bij abstineren ver uiteen kunnen lopen en dat dit niet alleen door 
patiëntgebonden factoren lijkt te worden bepaald. Onbekend is hoe op Nederlandse Intensive 
Cares met analgetica bij abstineren wordt omgegaan en dat is het onderwerp van deze 
paragraaf. Het blijkt, dat de doses analgetica/sedativa globaal onder te verdelen zijn in drie 
groepen, te weten:  

• geen tot weinig verhoging, 
• verdubbelen tot viermaal verhogen, 
• fors verhogen (> 10x) 

 
Achtereenvolgens wordt kwalitatief vooral vanuit het perspectief van de intensive care artsen 
het gebruik toegelicht. De intensive care artsen zijn immers degenen die bevoegd zijn om 
medicijnen voor te schrijven. Het blijkt ook, dat zij - meer dan leidinggevend 
verpleegkundigen - een expliciete mening hierover hebben. Over de gebruikte hoeveelheden 
opiaten/sedativa op hun Intensive Care is er overeenstemming tussen artsen en 
verpleegkundigen. Vervolgens gaat deze paragraaf beknopt in op het gebruik van 
spierverslappers bij abstineren op een aan dit onderzoek deelnemende Intensive Care. 
 
 
Geen tot weinig verhogen  
Op 6 van de 36 Intensive Cares gaat men als regel terughoudend om met het toedienen van 
analgetica/sedativa rond abstineren bij intensive care patiënten. Het gebruik van 
analgetica/sedativa wordt situationeel bepaald en centraal lijkt te staan dat het overlijden niet 
versneld behoeft te worden. 
Het staken van de toediening van sommige medicijnen komt bij abstineren voor als eerste stap 
van het uitvoeren van een abstineerbeslissing en soms is dat al voldoende. Een arts vertelt hoe 
op zijn Intensive Care het abstineren meestal gebeurt:  

“Dan geef ik een medische opdracht zoals het staken van antibiotica, staken van 
andere medicijnen en verminderen van infusievloeistoffen. Verhoging van analgetica? 
Als wij abstineren is dat, omdat wij niet meer de mogelijkheid hebben om de tensie 
fatsoenlijk te houden en dan hoef je alleen maar de cardiotonica318 te stoppen. Dan zal 
de circulatie in het brein zo laag worden dat ook het hart stopt. Bij deze patiënten 
wordt niet de analgetica gestopt maar als regel ook niet verhoogd.” 

                                                      
318 Cardiotonica: ondersteunen de werking van het hart en houden daardoor ook de bloeddruk op peil. 
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Een arts van een andere Intensive Care geeft aan, dat ook daar gewoonlijk terughoudend 
wordt omgegaan met het verhogen van analgetica/sedativa:  

“Het is abstineren en dat houdt bijna altijd in: het stoppen van de medicatie. Als wij de 
indruk hebben dat de patiënt onvoldoende gesedeerd zou zijn, dan verhogen we de 
sedativa wel. Maar het is niet zo, dat aan een abstinerend beleid per definitie het 
verhogen van sedativa verbonden is. We willen natuurlijk wel zeker weten dat de 
patiënt zo prettig mogelijk inslaapt, maar meestal zijn de patiënten zo ziek dat ze al 
gesedeerd zijn. Patiënten krijgen bij ons nooit medicatie om het leven te beëindigen, 
laten we dat met elkaar even goed helder hebben! Het kan niet zijn dat je bij een 
patiënt medicatie vindt die de patiënt voorheen niet had.” 

Het lijkt dat deze arts nauwkeurig de grens wil bewaken tussen abstineren en 
levensbeëindiging. 
 
Terughoudendheid met de hoeveelheden analgetica/sedativa klinkt ook door in het volgende 
citaat van een andere intensive care arts:  

“Hoe abstineren we in de praktijk? We geven al een basisdosering analgetica en 
sedativa, daarna draaien we de beademing terug. We zorgen dat de patiënt onder ‘zeil’ 
is en daar houden we ons aan. We stoppen alle andere medicijnen. Verder ophogen 
van de analgetica en sedativa doen we eigenlijk niet. Als het dan een paar dagen duurt, 
dan duurt het maar een paar dagen.” 

Deze artsen zijn wel op de hoogte van het feit dat op andere Intensive Cares wel meer 
opiaten/sedativa bij abstineren worden gegeven. Een arts licht dat als volgt toe: 

“[…] Ik heb wel meegemaakt dat een verpleegkundige van een ander ziekenhuis zei, 
dat ze gewend was dat de dormicum en opiaten verdubbeld worden. Dat vind ik te 
grof.” 
 

Een andere intensivist zegt ook niet uit te zijn op het versnellen van het overlijden van de 
patiënt. Het uitgangspunt is: het ‘comfortabel’ zijn van de patiënt: 

“[…] Er is niet een specifiek protocol voor. Het hangt nogal af van de patiënt. Niet 
elke patiënt wordt bijvoorbeeld gedetubeerd. We schrijven precies op hoeveel 
analgetica en sedativa er wordt gegeven. We hebben een sedatieprotocol op basis van 
de Ramsey-score. Dan kunnen verpleegkundigen normaliter zelfstandig sederen, maar 
hierbij laten we dat los. Het doel is dat we proberen te bereiken dat de patiënt pijnvrij 
en niet benauwd is. De essentie is niet, dat we het overlijden van de patiënt willen 
bespoedigen. Het dubbeleffect kan optreden. Maar de essentie is, en dat probeer ik 
assistenten ook altijd te leren, dat als de patiënt pijnvrij is en niet benauwd dat wij de 
dood niet behoeven te verhaasten.” 

 
 
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: 

“Er is geen protocol over het toedienen van analgetica bij abstineren. Er wordt gezegd: 
‘start maar op met zoveel en je kunt tot zover gaan’. Je moet dat zien in de betekenis 
van: verdubbelen tot verdrievoudigen. Er wordt een aantal milligrammen aangegeven 
waarvan de arts en verpleegkundige weten dat het niet letaal is, maar wel comfort van 
de patiënt bereikt wordt.” 

 
Een arts vertelt hoe het verdubbelen van de analgetica en sedativa volgens hem op zijn 
Intensive Care past binnen het abstineren:  
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“Heel vaak licht ik het persoonlijk toe aan de verpleegkundige die bij het bed staat en 
ik schrijf het op de bedlijst. Bij verhoging van de sedativa en de analgetica moet u 
zeker aan verdubbeling denken. Vaak krijgt de patiënt een bolus319 als de beademing 
wordt teruggedraaid en de dosering van de morfine wordt dan verdubbeld.” 

 
Een andere arts gaat iets anders om met het doseren van de analgetica. Het geven van de 
opdracht is ook niet altijd schriftelijk. Hij vertelt: 

“Je moet denken aan het verdubbelen of verdrievoudigen van de analgetica. We 
schrijven op: ‘verdubbelen van de medicatie’ en als het over een half uur nodig is, dan 
nog maar verdubbelen, zoiets schrijven we op of telefonisch doen we het ook wel. 
Totdat de patiënt comfortabel is.” 

 
Niet altijd staat alleen het doel ‘comfortabel zijn’ op de voorgrond en wordt openlijk 
geaccepteerd dat het dubbeleffect bij het toedienen van analgetica ook wordt nagestreefd. Een 
arts vertelt, hoe op zijn Intensive Care het doseren van opiaten en sedativa toegaat bij 
abstineren: 

“De dormicum320 gaat omhoog en de morfine wordt in hoge doseringen aangehangen. 
We beginnen met vanaf 10 mg tot 20 mg per uur en er wordt een bolus gegeven. 
Verdubbeling wordt gegeven met als doel het ongemak van de patiënt te bestrijden en 
als uiteindelijke doel het overlijden van de patiënt te bewerkstelligen.” 

 
Samenvattend: Het verdubbelen van de analgetica of verhogen van de analgetica tot vier keer 
de dosis die de patiënt al krijgt, is op een aantal Intensive Cares te herkennen als gangbaar 
medisch beleid om de patiënt comfortabel te laten zijn. Ook op deze Intensive Cares is de 
dosering afgestemd op de situatie van de patiënt en wordt wel of niet voorafgegaan door een 
bolusdosering analgetica, welke van wisselende sterkte kan zijn. Verhoging van de analgetica 
vindt plaats op geleide van observaties of de patiënt wel of niet comfortabel is. Ook gebeurt 
verhoging van de analgetica met acceptatie van het mogelijk sneller overlijden van de patiënt.  
 
 
Fors verhogen  
Op 6 van de 36 Intensive Cares (17%) staat het fors verhogen van de analgetica/sedativa bij 
abstineren op de voorgrond. Analgetica en sedativa worden bij abstineren in hogere 
doseringen gegeven dan viermaal de standaarddosering, welke de patiënt kreeg voordat met 
abstineren wordt begonnen. Een arts vertelt daarover: 

“We beginnen met een dosering van 2½ tot 5 mg morfine als bolus, en dan schrijven 
we op: ‘5mg, 10 mg en 20 mg zonodig toedienen’ en dat geeft dan de verpleegkundige 
op basis van de bevindingen. Daarbij geven we nog Robinuil, een 
parasympathiolyticum, zodat de patiënten minder slijm geven. Het heeft hetzelfde 
effect als atropine, maar niet dat de patiënt bradycard wordt. De slijmproductie daalt 
behoorlijk en de patiënt rochelt minder en de familie ervaart dat denk ik toch als heel 
positief.” 

De bolusmedicatie op bovengenoemde Intensive Care is tamelijk bescheiden indien we deze 
vergelijken met andere Intensive Cares. Van de Intensive Cares waar een grotere bolus wordt 
gegeven, verwoordt een arts het zo:  

“Meestal detuberen wij gewoon en geven we van tevoren 30 mg morfine, dat is het 
zesvoudige. Vaak gaat het met detuberen snel. Maar ook ik ben een beetje een lafaard. 

                                                      
319 Bolusdosering is een gift medicatie ineens om te bereiken dat sneller een therapeutisch effect wordt bereikt. 
320 Dormicum sedeert de patiënt. 
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Dus als ik het gevoel heb van: ‘het stoppen met de vasopressoren321 is voldoende’, dan 
laat ik het daarbij. Dan kan het ook wat langer duren en laat ik wel de instructie achter 
om bij onrust de morfine te verhogen of een shot van 15 mg morfine te geven. De 
shots worden door de arts-assistenten toegediend.” 

 
Niet alleen de grootte van de dosering van de bolus kan fors verschillen, ook de hoeveelheid 
van de continu intraveneus toegediende analgetica verschilt tussen Intensive Cares. De 
hoeveelheden worden wel afgestemd op de situatie van de patiënt, maar de beginhoeveelheid 
is gelijk al hoger. Een arts vertelt: 

“Stel je voor dat iemand Sufentanil322 krijgt en de pomp staat op 2 en je zet hem dan 
op 50, of dat vermeld wordt op de bedlijst? Dat denk ik haast wel. Dat de opiaten 
verhoogd worden is duidelijk, maar dat verschilt per patiënt. Het is lastig om in het 
algemeen er iets van te zeggen. Dat kan 10x verhoogd worden of meer. Ik vertel altijd 
aan de familie dat we ervoor zorgen dat de patiënt geen pijn heeft en niet benauwd 
wordt. Daar zorgen we voor. De patiënt wordt natuurlijk al gesedeerd en dan zorgen 
we, in samenspel met de pijnstilling, dat ‘het’ geregeld wordt.” 

 
Duidelijk is dat deze respondent het verhogen tot 25x de oorspronkelijk dosis niet uitsluit, 
maar in het algemeen lijkt 10x of meer verhogen van de opiaten mogelijk om ‘het’ te regelen. 
De respondent vermeldt daarbij nog, het niet zeker te weten of deze doseringen wel of niet 
terug te vinden zijn in de administratie.  
 
Ook minder specifiek wordt wel verteld dat de verhogingen van de opiaten/sedatie nogal fors 
kunnen zijn en beslist meer dan enkel een verdubbeling, getuige het volgende citaat van een 
intensive care arts: 

“Bij een abstineerbeslissing gebeurt het dat ik de kaders aangeef voor het toedienen 
van opiaten. Maar meestal niet, want vaak geven we van die gigantische hoeveelheden 
dat het niet relevant is.” 

Bij navraag naar concrete hoeveelheden en waarom er geen kaders aangegeven worden, wilde 
deze arts daar niet op ingaan. ‘Gigantisch’ is natuurlijk een relatief begrip. Maar ervan 
uitgaande dat elke intensive care patiënt al opiaten krijgt en deze arts in zijn praktijk dus 
gewend is aan opiatendoseringen gerelateerd aan ernstig zieke intensive care patiënten, dan 
kan in redelijkheid worden aangenomen dat de doseringen ook absoluut gezien groot zullen 
zijn. Blijkbaar werken de opiaten dusdanig snel en goed, dat het aangeven van kaders voor het 
toedienen van opiaten voor deze arts niet relevant is.  
 
Dat het stervensproces versneld wordt door toediening van veel opiaten/sedativa denkt ook de 
hierna geciteerde leidinggevende verpleegkundige:  

“De arts geeft de opdracht van ‘abstineren’ en dat de analgetica en sedativa per uur 
verdubbeld moeten worden. Het is een globale opdracht die bestaat uit hoeveel de 
verhoging per uur moet zijn. Als het te lang duurt dan neemt de verpleegkundige 
contact op met de intensivist. Te lang is als het een paar uur duurt, een uur of vier, dan 
wordt er in de avond of nachtdienst telefonisch contact gelegd over nog sneller 
ophogen van de opiaten. Dat wordt dan uitgevoerd.” 

 
Aan elke respondent binnen de groep ‘forse verhoging analgetica’ is gevraagd om de 
doseringen te concretiseren. Soms hield men dat wat af. Een leidinggevend verpleegkundige 
vertelt, hoe het abstineren op de betreffende Intensive Care plaatsvindt: 
                                                      
321 Vasopressoren zijn geneesmiddelen met vaatvernauwende werking. 
322 Sufentanil is een opiaat. 
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“We verminderen de inotropica en zelden detuberen we. We geven analgetica in de 
vorm van een morfinepomp en de verpleegkundige kan titreren binnen bepaalde 
kaders. Als we over doseringen praten, dat wisselt natuurlijk. Dat kan tientallen 
milligrammen per uur zijn, dat gaat soms fors omhoog. Dat is mede afhankelijk van 
het gesprek dat eerder met de familie is geweest. Als de familie denkt dat het allemaal 
snel zal gebeuren, dan kan het zijn dat de dosering snel omhoog gaat. Hangt soms af 
van de beeldvorming van de familie en soms is het ook van belang dat het juist voor 
de familie niet te snel gaat. De uitgangssituatie is wel de patiënt.” 

 
Er lijkt een tegenstrijdigheid te zitten in de reactie van deze respondent. Het uitgangspunt is 
de patiënt, maar tegelijkertijd wordt vermeld dat de snelheid waarmee de dosering morfine 
omhoog gaat, bepaald wordt door de verwachtingen van de familie. Gevraagd naar de mate 
waarin op deze Intensive Care het ‘comfort’ van de patiënt centraal staat en richtinggevend is 
voor de hoeveelheden te geven analgetica en welke hoeveelheden dat zijn, kon of wilde de 
respondent niet antwoorden. “Ik vertel u de situatie zoals ik die zie”, was het antwoord, “en 
meer kan ik u niet vertellen.” 
 
Samenvattend, op eenzesde deel van de aan het onderzoek deelnemende Intensive Cares is het 
regel dat de opiaten fors worden verhoogd bij het uitvoeren van een abstineerbeslissing. 
Hierbij is het verhogen van de oorspronkelijk dosering met 10x of hoger niet uitgesloten. Het 
‘snel’ sterven van de patiënt door de toediening van hoge doseringen opiaten wordt door 
respondenten daarbij (mede) beoogd. De snelheid waarmee het stervensproces verloopt, lijkt 
mede bepaald te kunnen worden door het ‘draagvlak’ van de omgeving rond de patiënt. 
Sommige respondenten voelen aan, dat bij de concrete details van hun praktijk wel eens 
vraagtekens zouden kunnen worden gezet en blijven daar nogal vaag over. 
 
 
 
4.7.3  Spierverslappers bij abstineren 
 
Eén artsrespondent vermeldt dat op zijn Intensive Care bij het abstineren ook spierverslappers 
worden toegediend. Hij is de enige van de intensive care artsen die dat uit zichzelf aangeeft. 
Tijdens de interviews is niet specifiek gevraagd naar het gebruik van spierverslappers. Ter 
onderbouwing heeft deze arts een tamelijk expliciete mening over het gebruik van morfine bij 
abstineren. Hij vertelt: 

“Bij abstineren, sederen we en geven we spierverslappers. We houden op met de 
beademing. Morfine geven we niet. Dat is voor amateurs. Met morfine maak je 
niemand dood. Dus je gaat iemand sederen en houdt op met beademen, nadat je 
spierverslappers hebt gegeven. Zo gaat het meestal.” 

 
Opvallend is dat deze arts een uitgesproken mening heeft over de onwenselijkheid van het 
gebruik van morfine, terwijl bij andere respondenten het gebruik van morfine juist wel wordt 
genoemd als gangbare medicatie bij abstineren. Tegelijkertijd kan het toedienen van 
spierverslappers niet anders dan leiden tot het overlijden van de patiënt. Men ontneemt 
immers de patiënt door het toedienen van de spierverslapper de mogelijkheid om gebruik te 
maken van zijn ademhalingsspieren en dat leidt snel en zeker tot de dood. 
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4.7.4  Rol van de verpleegkundige bij het toedienen van opiaten/sedativa 
 
Wat is de rol van intensive care verpleegkundigen bij het toedienen van opiaten/sedativa aan 
patiënten bij wie een abstineerbeslissing is genomen? Hebben verpleegkundigen wel of geen 
eigen verantwoordelijkheid bij het bepalen van de hoeveelheden? En zo ja, hoe is dat dan 
geregeld in de praktijk van de Intensive Cares? Het blijkt dat hierover op Intensive Cares 
globaal drie verschillende werkwijzen zijn:  

• De verpleegkundige voert een concrete schriftelijke opdracht uit. 
• De verpleegkundige titreert binnen kaders de doses. 
• De verpleegkundige titreert zelfstandig de doses. 

 
De verpleegkundige voert een concrete schriftelijke opdracht uit 
De standaard is, dat ook op Intensive Cares elke opdracht om medicijnen toe te dienen 
schriftelijk wordt gegeven en vervolgens door de verpleegkundige uitgevoerd.323 De 
opdrachten dienen schriftelijk te zijn om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over wat 
het medisch beleid voor de patiënt is. Ook het toedienen van opiaten en/of sedativa dient op 
deze wijze te gebeuren. Op 7 van de 36 Intensive Cares gebeurt de toediening van analgetica 
en sedativa door verpleegkundigen bij abstineren na het ontvangen van steeds een concrete 
opdracht. De arts schrijft elke wijziging op en de verpleegkundige voert de toediening uit. 
Continue aanwezigheid van een arts is daarvoor noodzakelijk. 
 
 
De verpleegkundige titreert binnen kaders de dosis van opiaten/sedativa bij abstineren 
Op 24 van de 36 Intensive Cares is het zo, dat binnen door de arts gestelde kaders de 
verpleegkundige analgetica en sedativa kan titreren. De arts dient zelf een bolusmedicatie toe 
of schrijft deze voor. Vervolgens vermeldt hij op de medicatielijst de grenzen van de toe te 
dienen hoeveelheden. Binnen de ondergrens en bovengrens van de toe te dienen 
analgetica/sedativa kan de verpleegkundige naar eigen inzicht titreren. Wanneer het maximum 
van de voorgeschreven dosering is bereikt, dan is op deze Intensive Cares weer overleg met 
de intensive care arts nodig over het wel of niet verhogen van deze medicatie.  
 
 
De verpleegkundige titreert zelfstandig de dosis van opiaten/sedativa bij abstineren 
Nadat de arts de opdracht heeft gegeven tot het starten van de medicatie in verband met het 
abstineren, regelt op 5 van de 36 Intensive Cares de verpleegkundige zelf de hoeveelheden 
opiaten en sedativa. Een verpleegkundige vertelt: 

“De arts vertelt dat de opiaten mogen worden verhoogd en de verpleegkundige 
verhoogt dit zonder dat de grenzen door de arts zijn aangegeven. Toediening van de 
medicatie heeft tot doel om voor de familie en de patiënt het stervensproces zo 
draaglijk mogelijk te laten plaatsvinden.” 

 
Een schriftelijke opdracht tot het starten of ophogen van de medicatie ontbreekt soms. Een 
verpleegkundige respondent beschrijft deze handelwijze:  

“Bij ons wordt automatisch geregistreerd wat er gegeven wordt aan medicijnen. Er is 
meestal een mondelinge opdracht van ‘start maar een sedatiepomp’. Dan beginnen we 
met een stand van de pomp en verhogen we de medicatie tot de patiënt er rustig bij 
ligt. Ook belangrijk is daarbij datgene wat de familie ziet. Stel, iemand ademt nog 

                                                      
323 Zie daarvoor paragraaf 3.5.4 
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tegen, dan bepaalt de verpleegkundige iets meer te geven. Verantwoording naar de 
medici gebeurt achteraf omdat in het systeem precies te lezen is wat er is gegeven.” 

 
Maar ook zonder dat precies te zien is welke medicatie een patiënt heeft gehad, titreren 
verpleegkundigen zonder kaders de sedativa en analgetica. Een arts zegt daarover: 

“We geven morfine op geleide van de klachten van de patiënt. We maken nooit 
afspraken dat het in de tijd mag opgehoogd worden. We lopen nooit vooruit. De 
afspraak is, dat als de familie of de verpleegkundige vinden dat de patiënt niet 
comfortabel is, dat het dan op geleide van de symptomen aangepast mag worden door 
de verpleegkundige. Ik geloof dat het wel eens gebeurt dat het niet altijd wordt 
opgeschreven. Het gebeurt wel dat de pomp omhoog gaat en de patiënt overlijdt, dat 
het dan nog niet op de lijst staat. Maar dat is zeer incidenteel.”  

 
Soms wordt de aanvangsdosering van de morfine door de verpleegkundige bepaald.  Een arts 
vertelt daarover het volgende:  

“Ik zeg gewoon ‘hoog de morfine maar op’ en dan zeg ik niet tot welke stand. Want ik 
weet niet wat het effect is bij welke stand op de patiënt. Het hangt van de situatie af 
welk effect ik wil bereiken. Er zijn situaties dat ik de patiënt vooral comfortabel, niet 
kortademig, wil hebben en dat hij rustig inslaapt. Het proces kan rustig enige tijd 
duren en soms wel dagen. Aan de andere kant als ik een man van 85 jaar heb met een 
echtgenote van 87 jaar en die is zeer slecht ter been, dan haast ik mij soms om het 
overlijdensproces te versnellen. Om te zorgen dat mevrouw dan niet midden in de 
nacht om 3.00 uur dat hoeft door te maken. Dat is van invloed op de doseringen van de 
analgetica en sedativa.” 

 
 
 
4.7.5  Samenvatting 
 
Het ‘comfort’ van de patiënt bij abstineren blijkt als regel de voornaamste indicatie te zijn 
voor het verhogen van de doseringen opiaten en sedativa. De hoeveelheid toegediende opiaten 
wordt soms ook afgestemd op de draagkracht van de omgeving, in het bijzonder de familie 
van de patiënt. 
 
Een minderheid van de Intensive Cares gaat terughoudend om met het verhogen van de 
doseringen opiaten en accepteert dat het stervensproces een langere periode kan duren. Een 
even grote groep wordt gekenmerkt door het toedienen van fors verhoogde hoeveelheden 
analgetica/sedativa (ook >10x oorspronkelijke dosering). 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. 
 
 
Rol verpleging bij het toedienen van analgetica/sedativa bij abstineren. 
Er blijken drie manieren te zijn waarop verpleegkundigen betrokken zijn bij het toedienen van 
opiaten/sedativa bij abstineren. De eerste is dat voor elke wijziging een aparte schriftelijk 
opdracht komt, de tweede dat intensive care verpleegkundigen binnen bepaalde kaders 
zelfstandig kunnen titreren. Op enkele Intensive Cares hebben de verpleegkundigen in meer 
of mindere mate zelfstandig de mogelijkheid om de toe te dienen hoeveelheden 
analgetica/sedativa te bepalen en deze toe te dienen. De schriftelijke verslaglegging is bij de 
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derde groep volgens respondenten niet altijd conform datgene wat werkelijk wordt 
toegediend. 
 
 
 
Spierverslappers 
Op één Intensive Care worden spierverslappers gebruikt bij abstineren 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. Hier is echter niet specifiek naar gevraagd. 
 
 
 

4.8 Verslaglegging van de beslissing en de uitvoering van abstineren 
 
Voor de kwaliteit en continuïteit van de hulpverlening en de controleerbaarheid van het 
medisch handelen is het van groot belang dat patiëntgegevens en behandelgegevens worden 
geregistreerd. In art.7:454, lid 1 BW is de verplichting tot dossiervoering opgenomen. Per 
instelling kunnen er meerdere dossiers van een patiënt zijn. Zo hoort naast het medische 
dossier ook het verpleegkundige dossier tot het dossier van de patiënt. Tijdens de 
parlementaire behandeling van het wetsontwerp WGBO is daar nadrukkelijk naar gevraagd 
waarbij de regering antwoordde, dat verpleegkundige gegevens tot het dossier van de patiënt 
behoren “voor zover de verpleegkundige gegevens betrekking hebben op de 
gezondheidstoestand van de patiënt en de uitgevoerde verrichtingen”.324 Dit betekent dat 
verpleegkundigen ook gehouden zijn om datgene wat zij verrichten (mede in opdracht van de 
arts) te vermelden in het dossier. De dossiers van de verpleging en medici zijn slechts zelden 
samengevoegd in een enkel dossier. Bij digitale dossiervoering komen we dat wel tegen. 
 
In deze paragraaf staat beschreven in welke mate men op Intensive Cares controleerbaar 
handelt bij het gehele proces van abstineren. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de 
verslaglegging van het besluitvormingsproces, de beslissing, het informeren van de familie en 
het uitvoeren van de beslissing.  
 
 
 
 
4.8.1 Registratie van het besluitvormingsproces en de beslissing bij abstineren 
 
De weergave in het dossier van het besluitvormingsproces bij abstineren geeft niet alleen 
inzicht achteraf over de zorgvuldigheid van de besluitvorming. Als de norm is dat alles 
geregistreerd wordt, dan is dit een stimulus tot zorgvuldigheid en maakt het ook duidelijk dat 
op een Intensive Care een open houding aanwezig is over het proces rondom abstineren. 
Dossiervoering over de beslissing tot abstineren gebeurt op bijna elke Intensive Care altijd 
(zie tabel 24).  
 
 
 
 
 

                                                      
324 Sluyters e.a. 1995: 62 
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tabel: 24 Wordt het abstineerbesluit weergegeven in het medisch 
dossier? 

respondent altijd vaak regel-
matig 

zelden nooit totaal 

medisch hoofd 31 3 2 0 0 36 

leidinggevend 
verpleegkundige 

34 1 1 0 0 36 

 
De artsrespondenten geven tevens aan, dat op bijna tweederde van de Intensive Cares het 
besluitvormingsproces altijd vermeld wordt in het medische dossier (zie tabel 25). De mening 
van de leidinggevend verpleegkundigen is iets negatiever op dit punt.  
 

 
tabel: 25 
 

Wordt het besluitvormingsproces m.b.t. abstineren 
weergegeven in het medisch dossier? 

respondent altijd vaak regel- 
matig 

zelden nooit onbekend totaal 

medisch hoofd 22 6 3 2 3 0 36 

leidinggevend 
verpleegkundige  

17 6 5 5 2 1 36 

 
Opmerkelijk is dat op 5 (volgens de verpleegkundigen op 7) van de deelnemende Intensive 
Cares het besluitvormingsproces zelden of nooit staat beschreven in het dossier. 
 
Op de Intensive Cares waar men niet altijd beschrijft hoe het besluitvormingsproces is 
verlopen, wordt de wisselende invulling verklaard door arts-gebonden interesse. Er zijn vaak 
afspraken om dit wel te doen, maar per hoofdbehandelaar varieert de invulling nogal. Maar 
het kan ook per situatie wisselen. Een arts vertelt: 

“Als ik een patiënt heb waar ik al een tijdje richting abstineren werk, dan staat het er 
keurig in beschreven. Maar wanneer iemand al een tijdje op de Intensive Care ligt en 
hij krijgt een complicatie waarvan ik denk ‘nou houdt het op’, dan staat het er 
helemaal niet in en dan is het de vraag of ik het er nog wel inzet. Het is niet zo 
wezenlijk bij ons omdat we van die korte lijnen hebben.” 
 

Registratie van het besluitvormingsproces gebeurt volgens deze arts blijkbaar vooral om 
andere hulpverleners binnen zijn ziekenhuis te informeren. De eventuele andere functies van 
volledige verslaglegging wegen minder zwaar. 
 
Hoe uitgebreid het besluitvormingsproces staat beschreven kan bepalend zijn voor de 
controleerbaarheid daarvan en dient tevens als graadmeter voor hoe belangrijk men de 
weergave van het besluitvormingsproces acht. Ongeveer tweederde van de respondenten is 
van mening dat het besluitvormingsproces beknopt wordt weergeven (zie tabel 26). 
 

 
tabel: 26 
 

Hoe uitgebreid wordt het besluitvormingsproces m.b.t. 
abstineren weergegeven in het medisch dossier? 

respondent zeer 
uitgebreid 

uitgebreid beknopt nauwelijks geen  
mening

niet van  
toepassing 

totaal 

medisch hoofd 4 4 23 1 1 3 36 

leidinggevend 
verpleegkundige 

1 4 26 2 0 3 36 
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Bij een beknopte weergave formuleert men in kernwoorden datgene wat men relevant vindt. 
Een voorbeeld daarvan is het volgende citaat van een arts: 

“Meestal gebruiken we de zin: ‘Medisch gezien geen kans op verbetering, 
abstineervoorstel gedaan en met de familie besproken. De familie akkoord of dubieus. 
Collega gebeld.’ We ondertekenen dan met een paraaf.” 

 
De uitgebreidheid van de weergave wordt soms beïnvloed door de mate van acceptatie bij 
betrokkenen. Zijn er bij de familie problemen met de acceptatie te verwachten, dan is de 
rapportage van het besluitvormingsproces uitgebreider. Een arts vertelt: 

“De uitgebreidheid van de weergave is sterk afhankelijk van hoe omstreden het besluit 
is. Soms is een enkele regel over de medische zinloosheid voldoende. Afhankelijk van 
de moeite die het overleg kost met de familie is het wel of niet uitgebreider.” 

 
De mate van uitgebreidheid van rapportage neemt blijkbaar toe als een conflict zich aandient. 
Een arts bevestigt dat als volgt:  

“Als er een conflict zich aandient dan is de besluitvormingsprocedure en de weergave 
daarvan uitgebreider en exacter.” 

 
Op enkele Intensive Cares is het regel om uitgebreid het besluitvormingsproces te 
beschrijven. Een arts zegt daarover:  

“Er staat vaak wel een halve pagina vol geschreven. Ik ken wel van die beknopte 
formuleringen. Maar ik geef er de voorkeur aan om duidelijk te formuleren datgene 
wat inhoudelijk heeft geleid tot de beslissing om te abstineren. Concreet wordt 
onderbouwd welke medische overwegingen leiden tot de beslissing.” 

 
Een andere arts legt de nadruk op het belang van complete verslaglegging bij een 
abstineerbeslissing: 

“Het wordt zeer uitgebreid weergegeven omdat het heel gevoelige onderwerpen zijn. 
Soms is het zeer eenduidig, soms is de beslissing zo simpel dat je daar geen drie 
kantjes voor hoeft te schrijven. We proberen ook in de schriftelijke weergave goede 
aandacht te geven aan deze gevoelige materie.” 

 
 
4.8.2  Registratie van de inhoud van het overleg met de vertegenwoordigers 
 
Uit tabel 27 blijkt dat  bijna tweederde van de artsen van mening is, dat op hun Intensive  
Care altijd de inhoud van het gesprek met de vertegenwoordiger van de patiënt vermeld staat 
in het medisch dossier.  
 

 
tabel: 27 
 

Wordt de inhoud van het overleg met de 
vertegenwoordiger van de patiënt weergegeven in het 
medisch dossier? 

respondent altijd vaak regel- 
matig 

zelden nooit onbekend totaal 

medisch hoofd 22 7 3 3 1 0 36 

leidinggevend 
verpleegkundige 

14 4 5 9 3 1 36 

 
Echter, volgens de leidinggevend verpleegkundigen is dat slechts op iets meer dan op 
eenderde van de Intensive Cares het geval. 
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Verpleegkundigen gebruiken als regel een eigen dossier met een eigen rapportage en hebben 
daarin de mogelijkheid om gesprekken met de familie weer te geven. Artsen en leidinggevend 
verpleegkundigen zijn beiden van mening dat het verslag van het gesprek met de familie 
meestal wel in het verpleegkundige dossier staat vermeld en vooral de verpleegkundigen 
menen dat dit vaker het geval is dan in het medische dossier (vergelijk tabel 28 met tabel 27). 
 

 
tabel: 28 
 

Wordt het overleg met de vertegenwoordiger van de 
patiënt weergegeven in het verpleegkundig dossier? 

respondent altijd vaak regel-
matig

zelden  nooit onbekend totaal 

medisch hoofd 24 7 1 0 2 2 36 

leidinggevend 
verpleegkundige 

24 7 1 4 0 0 36 

 
Uit de antwoorden op andere vragen blijkt ook dat op ruim 20% van de deelnemende 
Intensive Cares volgens de artsen en verpleegkundigen in het medische dossier uitgebreid tot 
zeer uitgebreid verslag wordt gedaan van het gesprek met de vertegenwoordiger van de 
patiënt. Op 40% van de Intensive Cares gebeurt dat ook in het verpleegkundige dossier. 
Meestal is de weergave echter beknopt zoals blijkt uit de reactie van tweederde deel van de 
artsrespondenten. Een arts licht dat als volgt toe: 

“Als ik zelf het gesprek voer met de familie, dan zet ik vaak in de status: ‘Gesprek met 
de echtgenoot gehad, de situatie uitgelegd en verder medisch handelen is zinloos.’ Dan 
staat eigenlijk de inhoud er niet in. Ik geef wel aan dat het gesprek heeft 
plaatsgevonden, maar ik geef eigenlijk niet de inhoud aan.” 

 
De registratie van het gesprek met de vertegenwoordiger wordt uitgebreider indien er geen 
consensus is met de vertegenwoordiger. Een artsrespondent vertelt: 

“Bijna altijd zeer beknopt weergegeven. We hebben een gespreksformulier daarvoor. 
Er wordt in steekwoorden beschreven datgene wat er besproken is. Maar uitgebreider 
is het bij moeilijke gesprekken waarbij overeenstemming ontbreekt. Soms wordt de 
weergave van het gesprek met de familie (bij moeilijke gesprekken) apart bewaard 
zodat de familie het niet vindt in het dossier.” 

 
 
4.8.3  Registratie van de uitvoering van abstineren 
 
Tot het dossier van de patiënt behoren ook de opdrachtenlijsten. Op deze lijsten schrijft de 
arts voor de verpleegkundige wat het medische beleid is (infusen, medicijnen, onderzoek 
etc.). Daarnaast zijn er ook nog lijsten waarop parameters genoteerd worden, de 
verpleegkundige rapportage en het verpleegplan. Het aantal formulieren behorende bij het 
dossier van de patiënt kan per Intensive Care variëren. Al deze lijsten horen tot het dossier 
van de patiënt en dit is in de gesprekken met de respondenten ook steeds zo benadrukt. Op 
deze wijze kon worden voorkomen dat respondenten de samenstelling van ‘het dossier’ 
verschillend zouden interpreteren. Het blijkt (tabel 29) dat op bijna alle Intensive Cares altijd 
of vaak in het dossier van de patiënt wordt geregistreerd hoe het uitvoeren van het abstineren 
plaatsvindt.  
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tabel: 29 
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? 

functie altijd vaak regelmatig zelden nooit totaal 

medisch hoofd 24 9 2 1 0 36 

leidinggevend 
verpleegkundige 

32 2 1 1 0 36 

 
In welke vorm en hoe de uitvoering van abstineren wordt geregistreerd, is lokaal bepaald. Het 
gaat van volledige digitale registratie tot registratie op papier. Een voorbeeld afkomstig van 
een Intensive Care waar sprake is van digitale registratie: 

“Het is het weergeven van het besluit per onderdeel van de medische behandeling. De 
beslissing wordt puur en alleen afgemeten aan de zinloosheid van een behandeling. 
Dat is in feite een professionele overweging op basis van de feiten die tijdens een 
patiëntenbespreking naar voren komen. En dan besluit je tot een aantal stappen. Het is 
puur op basis van medische gegevens dat je de riedel op de pc aanklikt van 
handelingen, die je na wilt laten. Dat hebben we in een elektronisch data-systeem staan 
en daar kunnen verpleegkundigen en artsen in kijken. We registreren niet de wijze 
waarop een besluit is genomen, maar zoals dat in zijn uitwerking moet worden 
gedaan.” 
 

Een leidinggevende verpleegkundige geeft aan dat er wel verschillen waarneembaar zijn wat 
betreft de volledigheid van de registratie bij abstineren: 

“Registratie van hoe er geabstineerd wordt, zou wel moeten. Maar dat is mede 
afhankelijk van de individuele invulling van de arts. Er worden echter ook wel 
mondelinge opdrachten gegeven. Bijna altijd is datgene wat gegeven wordt meestal 
wel te herleiden uit de bedlijst.” 

 
4.8.4  Samenvatting 
 
Er is wat variatie wat betreft de frequentie waarmee het besluitvormingsproces bij abstineren 
schriftelijk wordt vastgelegd. Er zijn Intensive Cares waar men niet registreert hoe het 
besluitvormingsproces bij abstineren plaatsvindt, maar op ongeveer twee derde van de 
Intensive Cares vindt volgens de artsrespondenten registratie van het besluitvormingsproces 
altijd plaats, zij het meestal (60%) beknopt. Op een vijfde van deze Intensive Cares is de 
registratie uitgebreid tot zeer uitgebreid.  
Op 90% van alle Intensive Cares wordt het besluit tot abstineren altijd weergegeven in het 
dossier. Volgens de arts- en verpleegkundige respondenten wordt op twee derde van de 
Intensive Cares  de inhoud van het gesprek met de vertegenwoordigers van de patiënt altijd 
weergegeven in het dossier. De registratie van de wijze van uitvoeren van het abstineren vindt 
volgens de artsen op twee derde van de Intensive Cares altijd plaats en volgens 
leidinggevende verpleegkundigen geldt dit voor 88%  van de Intensive Cares. De registratie 
van opiaten/sedativa is volgens sommige respondenten niet altijd conform datgene wat 
werkelijk aan opiaten/sedativa wordt toegediend. 
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4.9  Samenvatting 
 
De frequentie van abstineren 
Jaarlijks wordt op de Nederlandse Intensive Cares voor volwassenen volgens schatting bij 
tenminste 6500 patiënten besloten om een levensverlengende behandeling te staken waarna 
het overlijden van de patiënt volgt. Dit geschatte aantal en het gemiddelde percentage 
abstineerbeslissingen van de totale sterfte op Nederlandse Intensive Cares (51,5 %) is relatief 
laag in vergelijking met uit onderzoek voorkomende percentages in Europa en de Verenigde 
Staten.  
 
 
Organisatie van de besluitvorming  
Bij een patiënt, die langer dan 24 uur op een Intensive Care verblijft, wordt zelden of nooit 
door een behandelaar alleen een abstineerbesluit genomen. De wijze waarop men het overleg 
over de abstineerbeslissing organiseert kent twee hoofdvormen: 

1. Besluitvorming tijdens een gestructureerd multidisciplinair overleg (80% van de 
Intensive Cares) 

2. Informeel bespreken (20% van de Intensive Cares) 
Doel van beide overlegvormen is om de subjectieve mening van de behandelaar over wel of 
niet abstineren - vooral met betrekking tot de ‘zinloosheid’ van verdere behandeling - te 
toetsen aan anderen en daardoor intersubjectiviteit (“objectiviteit”) te bereiken, tevens om 
consensus en draagvlak te verwerven voor een abstineerbeslissing. 
Bij patiënten die korter dan 24 uur op een Intensive Care zijn opgenomen, ‘dwingt’ de acute 
pathologie de behandelaars tot een andere besluitvormingsprocedure dan gangbaar bij 
patiënten die langer zijn opgenomen. Het ziekteproces verloopt vaak sneller en dramatischer. 
Het concept ‘medisch zinloos’ is minder van toepassing bij deze patiënten: het gaat eerder om 
‘medisch kansloos’ of ‘medisch onbehandelbaar’. Bij deze patiënten besluiten artsen vaker 
alleen tot abstineren dan bij patiënten die langer dan 24 uur op een Intensive Care verblijven. 
Als men de beslissing niet alleen neemt, bespreekt de behandelend arts het als regel niet in 
een groep maar vooral met een medebehandelaar of insturend specialist, gaande het 
werkproces. 
 
 
Consensus onder de professionals 
Bij patiënten die langer dan 24 uur op een Intensive Care verblijven zoekt men als regel op 
alle Intensive Cares naar instemming van medebehandelaars over het nemen van een 
abstineerbeslissing.  Op 55% van de Intensive Cares (vooral die met een ‘open format’) is 
altijd de instemming van de insturende specialist vereist bij een beslissing tot abstineren, dit 
vooral om redenen van collegialiteit, draagvlak behouden en het continueren van goede 
samenwerkingsverbanden. Dit leidt inhoudelijk niet altijd tot een beslissing die samenvalt met 
de mening van de professionals op de Intensive Care.  
 
Op 30% van de deelnemende Intensive Cares omvat het streven naar consensus ook de 
verpleegkundigen die de patiënt verzorgen. Geen consensus betekent op deze Intensive Cares 
dan ook geen beslissing tot abstineren. 
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‘Second opinion’ 
Op Intensive Cares wordt bij abstineerbeslissingen weinig gebruikt gemaakt van een ‘second 
opinion’ van een arts buiten de eigen Intensive Care, maar als het voorkomt dan heeft de 
‘second opinion’ veel invloed. Het vragen van een ‘second opinion’ gebeurt bij 
vakinhoudelijke onduidelijkheden, te weinig draagvlak binnen het behandelteam en bij 
verschil van mening over abstineren met de familie of de vertegenwoordiger van de patiënt. 
De ‘second opinion’ heeft dan een functie als conflictoplosser door de neutrale positie ten 
opzichte van de situatie van de patiënt, familie en behandelteam.  
 
 
Schriftelijke behandelweigeringen 
Respondenten schatten in dat bij minder dan één procent van de intensive care patiënten een 
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 dat bij ongeveer 2% van de patiënten die 
op Intensive Cares sterven en waarbij een abstineerbeslissing is genomen, een schriftelijke 
behandelweigering aanwezig is.  
 

                     Slechts een klein deel van de artsrespondenten (1/12) is van mening dat een schriftelijke 
behandelweigering als ‘bindend’ moet worden gezien bij de medische besluitvorming. Bij een 
verschil tussen het medisch inzicht en de schriftelijk behandelweigering is een even klein deel 
van de artsrespondenten van mening dat een behandelweigering op hun Intensive Care zal 
worden gevolgd. De leidinggevend verpleegkundigen zijn veel vaker dan artsen van mening 
dat een behandelweigering als bindend gezien moet worden. Maar hun visie over hoe het in 
de werkelijkheid met de behandelweigering er aan toegaat, komt overeen met die van de 
intensive care artsen. 

 
Op de meeste van de aan het onderzoek deelnemende Intensive Cares (83%) heeft een 
zorgvuldig opgestelde schriftelijke behandelweigering volgens de artsrespondenten in meer of 
mindere mate invloed op medische beslissingen betreffende het levenseinde. Ze zien een 
schriftelijke behandelweigering als aanvullend op de medische besluitvorming. Slechts voor 
een klein deel van de Intensive Cares (1/12) is ‘aanvullend’ een te magere positie voor een 
behandelweigering gezien de autonomie van de patiënt. Vaak genoemde redenen om een 
wilsverklaring niet te volgen zijn voor artsen dat de wilsverklaringen naar vorm en inhoud 
lang niet altijd toegesneden zijn op een Intensive Care. Ook een zorgvuldig geformuleerde 
wilsverklaring kan volgens hen daardoor dikwijls niet gevolgd worden.  
 
Overeenstemming bij artsrespondenten over wat een zorgvuldig geformuleerde wilsverklaring 
inhoudt, ontbreekt. Desondanks 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 is, 
• de wilsverklaring is toepasbaar bij situaties op de Intensive Care, 
• de wilsverklaring maakt in concrete termen duidelijk wat de patiënt wel of niet wil, 
• de wilsverklaring geeft ook in algemene termen aan welke kwaliteit van leven 

aanvaardbaar is, 
• de wilsverklaring is opgesteld in samenspraak met de huisarts,  
• de tijdsperiode tussen het maken van de wilsverklaring en opname op de Intensive 

Care is niet te lang, 
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• in de wilsverklaring wordt een vertegenwoordiger benoemd en daaruit blijkt tevens dat 
met de vertegenwoordiger de wilsverklaring is besproken. De familie is betrokken bij 
het opstellen van de wilsverklaring. 

 
 
Invloed familie/vertegenwoordiger 
Op Intensive Cares wordt als regel geen onderscheid gemaakt tussen de vertegenwoordiger en 
familie van de patiënt. Bijna altijd is een familielid ook de vertegenwoordiger van de 
wilsonbekwame intensive care patiënt. In Nederland komt het per jaar ongeveer 400 keer voor 
dat de familie/vertegenwoordiger beslist wil, dat er geabstineerd gaat worden. Opvallend zijn 
hierbij de grote verschillen tussen Intensive Cares.  
 
Twee derde van de artsrespondenten is van mening, dat van de familie/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 echter kwalitatief gering 
te zijn. Ongeacht hun mening op dit punt zoeken bijna alle artsen naar acceptatie van de 
beslissing tot abstineren. Twee derde deel van de artsen is ook van mening dat de 
familie/vertegenwoordiger van de patiënt veel invloed heeft bij een verschil van mening met 
betrekking tot een beslissing over abstineren. Tegelijkertijd vindt een zelfde deel van de 
artsen dat bij een verschil van inzicht tussen de arts en de  vertegenwoordiger van de patiënt 
de mening van de familie/vertegenwoordiger niet bepalend is. De familie/vertegenwoordiger 
is voor artsen vooral een bron van informatie over de kwaliteit van leven van de patiënt voor 
opname, de verlangde kwaliteit van leven en de behandelwensen van de patiënt. In de 
besluitvorming laten artsen dit meewegen. Ook zijn er artsen die een abstineerbeslissing als 
een ‘puur medische beslissing’ beschouwen, waarbij het ‘medisch zinloos’ zijn van een 
behandeling het enige criterium is en de familie/vertegenwoordiger van de patiënt geen enkele 
invloed heeft. 
 
Conflicthantering met familie/vertegenwoordiger over abstineren 
Het bespreken van abstineren op verzoek van de familie/vertegenwoordiger verloopt zelden in 
een conflictueuze sfeer. De mate waarin rekening wordt gehouden met de wens van de 
familie/vertegenwoordiger lijkt af te hangen van de situatie van de patiënt. Vooral is bepalend 
of de mening over ‘wel of niet abstineren’ past binnen de medische visie. 
 
Bij een conflict over abstineren tussen de familie/vertegenwoordiger van de patiënt en de 
behandelaars zal ongeveer een kwart van de behandelend intensive care artsen de behandeling 
continueren. Op de helft van de Intensive Cares bepaalt de situatie hoe lang de behandeling 
nog gecontinueerd wordt met als doel: ‘de familie kan verder leven met het sterven van hun 
geliefde’. Het resterende kwart van de arts respondenten is van mening dat een behandeling 
niet gecontinueerd mag worden vanwege een verschil van mening.  
Op de meeste Intensive Cares wordt bij een conflict met de familie de duur van uitstel van het 
abstineren vooral bepaald door de snelheid waarmee de familie het abstineerbesluit mogelijk 
wel kan accepteren, waarbij men wisselende maximale periodes hanteert om de familie te 
laten ‘wennen’ aan het abstineerbesluit. De periode van uitstel is als regel korter dan vijf 
dagen. Maar op sommige Intensive Cares houdt men, mede door capaciteitsoverwegingen 
ingegeven, strak vast aan een periode van 24 of 48 uur, waarna abstineren alsnog plaatsvindt. 
 
Meer dan 80% van de respondenten is van mening dat een Intensive Care een duidelijke 
procedure dient te hebben voor het omgaan met conflicten met de familie/vertegenwoordiger 
van de patiënt rondom abstineren. Op geen van de Intensive Cares is echter een procedure 



 - 154 -  

  
 

aanwezig die richting geeft aan het hanteren van conflicten met de patiënt of diens 
vertegenwoordiger.  
 
 
Invloed recht op het besluitvormingsproces 
Negentig procent van de intensive care artsen is van mening dat het besluitvormingsproces 
kan worden beïnvloed door mogelijke juridische implicaties. ‘Meer beschrijven’, ‘meer 
bepraten’ en ‘het proces langer laten duren’ zijn reacties als men te maken krijgt met 
mogelijke juridische implicaties. 
 
De helft van de intensive care artsen is van mening dat eventuele juridische implicaties ook 
inhoudelijk een abstineerbeslissing kunnen beïnvloeden. De overige helft van de respondenten 
vindt dat juridische implicaties geen invloed hebben op de beslissing tot abstineren vooral 
omdat het een medische beslissing is en die mag volgens hen niet worden beïnvloed door 
juridische implicaties. 
 
 
Gebruik van analgetica/sedativa bij abstineren en werkvormen verpleging 
Bij abstineren is het ‘comfort’ van de patiënt de voornaamste indicatie voor het verhogen van 
de opiaten en sedativa. Er is een klein aantal Intensive Cares (1/6 deel) waar men 
terughoudend omgaat met het verhogen van de opiaten, uitsluitend het ‘comfort’ van de 
patiënt laat meewegen en tegelijkertijd accepteert dat het stervensproces een langere periode 
kan duren. Op ongeveer twee derde van de Intensive Cares worden globaal gesproken de 
opiaten verdubbeld tot verviervoudigd, waarbij men rekening houdt met een ‘versneld’ 
overlijden van de patiënt. Een derde, kleine groep (1/6 deel) kenmerkt zich door het toedienen 
van fors verhoogde hoeveelheden analgetica/sedativa (waaronder >10x oorspronkelijke 
dosering). 
 
De registratie van opiaten/sedativa is volgens sommige respondenten niet altijd conform 
datgene wat werkelijk aan opiaten/sedativa wordt toegediend. 
 
Er zijn drie werkvormen waarop verpleegkundigen betrokken zijn bij het toedienen van 
opiaten/sedativa bij abstineren. De eerste is, dat voor elke wijziging een aparte schriftelijke 
opdracht wordt gegeven, de tweede dat intensive care verpleegkundigen binnen bepaalde 
kaders zelfstandig kunnen titreren, en de laatste (op enkele Intensive Cares) dat  
verpleegkundigen zelfstandig de mogelijkheid hebben om de toe te dienen hoeveelheden 
analgetica/sedativa te bepalen.  
 
 
Verslaglegging 
Op bijna alle Intensive Cares wordt het besluit tot abstineren weergegeven in het dossier en is 
de wijze van uitvoering van abstineren te herleiden uit het dossier. 
 
Er zijn Intensive Cares waar men niet steeds registreert hoe het besluitvormingsproces bij 
abstineren plaatsvindt, maar op ongeveer twee derde van de Intensive Cares vindt volgens de 
respondenten registratie van het besluitvormingsproces altijd plaats. Vastlegging van het 
besluitvormingsproces gebeurt op ongeveer twee derde van de Intensive Cares beknopt. Op 
een vijfde deel van de Intensive Cares gebeurt de verslaglegging uitgebreid tot zeer 
uitgebreid. 
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Op twee derde van de Intensive Cares wordt de inhoud van het gesprek met de 
familie/vertegenwoordiger van de patiënt altijd weergegeven in het dossier.  
 
De wijze van uitvoeren van het abstineren, zoals detuberen en verhogen van de 
analgetica/sedativa, wordt volgens de artsen op twee derde van de Intensive Cares altijd 
geregistreerd volgens leidinggevende verpleegkundigen geldt dit voor 88%  van de Intensive 
Cares. 
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5. RICHTLIJNEN ‘ABSTINEREN’ OP INTENSIVE CARES 
 
 
 
5.1  Inleiding 
 
Medische richtlijnen, consensus afspraken, standaarden en protocollen hebben met elkaar 
gemeen dat deze normen voor het medisch handelen bevatten. In dit onderzoek worden de 
verschillende termen samengevat onder het begrip ‘richtlijnen’.  
 
In een deelrapport over richtlijnen komt de KNMG op basis van een historische analyse tot de 
volgende omschrijving: 325 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Drie van de vijf artsrespondenten zijn zeer tevreden met de intensive care specifieke richtlijn 
en  zeggen dat deze vaak wordt gebruikt bij de besluitvormingsprocedure. Uit de kwalitatieve 
data blijkt niet wat de redenen kunnen zijn voor het niet ‘altijd’ toepassen van de richtlijn. 
Maar eerder (paragraaf 4.3.2) is al beschreven dat abstineren niet altijd een langdurig proces 
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is en dat bij snel verlopende processen de besluitvorming procesmatig anders verloopt. 
Mogelijk dat dit een reden is dat de richtlijn, waarover men tevreden is, toch niet altijd wordt 
gevolgd. Op twee Intensive Cares wordt de richtlijn ‘nooit’ gebruikt. Het niet gebruiken van 
het Intensive Care specifieke protocol op twee Intensive Cares wordt door de respondenten 
‘verklaard’ door de afwezigheid van een medisch hoofd bij één Intensive Care en snel 
wisselend medisch personeel bij de ander.  
 
 
 
5.3  De vormgeving van de richtlijnen rondom abstineren   
 
Op verzoek hebben alle Intensive Care, die aangaven een richtlijn te hebben, de richtlijnen 
opgestuurd. Negen ziekenhuisbrede richtlijnen en zeven Intensive Care specifieke richtlijnen 
werden opgestuurd. Deze 16 richtlijnen vormen de basis van deze paragraaf. 
 
De richtlijnen zijn op volstrekt verschillende manieren vormgegeven. Van simpel getypt en 
soms op een gekopieerd A4’tje tot aan een fraai gedrukt boekwerkje; van een nauwelijks 
geordend geheel tot een goed geredigeerd en makkelijk te lezen richtlijn. Ook wat betreft de 
inhoud, uitgebreidheid, wijze van formuleren en literatuurverwijzing zijn de verschillen groot.  
 
De richtlijnen zijn onder te verdelen in drie soorten:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Is het beleid met medebehandelaars en consulenten besproken?                  Ja / Nee 
Is het beleid door de hoofdbehandelaar met de verpleging besproken?                Ja / Nee 
 
Handtekening hoofdbehandelaar of diens waarnemer: 



 - 162 -  

  
 

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

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

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

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

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

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

Code 0  =  alles doen 

Code 1  = niet reanimeren 

Code 2 =  niet reanimeren, niet beademen, geen niervervangende 

therapie 

Code 3  = niet reanimeren, niet beademen, geen niervervangende 

therapie en niet naar de IC 

Code 4  =  niet reanimeren, niet beademen, geen niervervangende 

therapie,niet naar de IC en geen bloedtransfusie 

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

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

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

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

 
tabel: 30 ziekenhuisbrede richtlijn 

n = 9 
IC-specifieke richtlijn 
n = 7 

aantal 

keren 

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

type* 1 1+

2 

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

begrippendefinities 3 2  2  3  3 4   3      7x 

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

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

wilsverklaring  x    x x x   x    x   6x 

besluitvormingsproces x x    x x x x   x x     8x 

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

conflict met  

vertegenwoordiger 

     x             1x 

MDO/teambeslissing x x         x        3x 

consultatie/second opnion x   x  x        x  x   5x 

procedure bij verschil 

tussen behandelaars 

   x  x x    x x       5x 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 

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

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

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

 
helemaal
mee eens

deels 
mee eens

deels 
mee oneens

helemaal 
mee oneens

totaal 

medisch 
hoofd 

21 10 4 1 36 

leiding-
gevend 
verpk. 

30 6 0 0 36 

totaal 51 16 4 1 72 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
5.7. Is een landelijke richtlijn gericht op het besluitvormingsproces bij 

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

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

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

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

 
tabel: 32 
 

helemaal
mee eens

deels mee 
eens 

deels mee 
oneens 

helemaal 
mee oneens

to-
taal 

medisch 
hoofd 

18 11 3 4 36 

leiding-
gevend 
verpk. 

30 4 2 0 35 

totaal 48 15 5 4 72 

 

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

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

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

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

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

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

 
Kader voor lokale richtlijnen  

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

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

 
Besluitvormingproces  

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

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

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

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

 
 
 

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

• “Het schrijven van richtlijnen is leuk, maar het zou beter zijn om eerst eens na te 
denken in hoeverre ze uitvoerbaar zijn. Als dat soort dingen op papier staat, is het een 
richtlijn en kun je vervolgens afgerekend worden op die richtlijn. Omdat we al meer 
zien, dat we voor Intensive Cares allerlei richtlijnen opstellen die niet realiseerbaar 
zijn. Als voorbeeld het transport van IC-patiënten, dan komt er een prachtige richtlijn 
van ‘er moet een intensivist mee’, maar dat zijn richtlijnen die zeggen hoe het zou 
moeten gebeuren. Maar die geen rekening houden met het tekort aan personeel, het 
weekend of hoe dan ook. Of dat het een klein ziekenhuis betreft. Het is een verschil 
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als je een eigen protocol maakt, dat is essentieel anders. Dan schrijf je een protocol 
voor jouw situatie en krijg je niet van buitenaf, door iemand die niet in jouw 
ziekenhuis bekend is of wellicht niet veel met een klinische situatie te maken heeft, 
een richtlijn opgedrongen. Mijn zorg is dat als er iets landelijk gemaakt wordt, dat niet 
passend is voor de lokale situatie.” 

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

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

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

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

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

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

6. NORMEREND DEEL  
 
 
6.1  Inleiding  
 
Het staken van de levensverlengende behandeling op initiatief van de arts of het behandelende 
team, mogelijkerwijs leidend tot het overlijden van de patiënt, dient vooraf gegaan te worden 
door een oordeel over de medische zinloosheid van de behandeling. Bij het staken van een 
levensverlengende behandeling op verzoek van de patiënt (in een schriftelijke 
behandelweigering) of door diens vertegenwoordiger is het criterium ‘medisch zinloos’ niet 
van belang. De patiënt heeft immers het recht om elke behandeling, zonder enige motivatie, te 
weigeren op basis van het zelfbeschikkingsrecht zoals dat in Nederland geldend is.  
 
Het bepalen van ‘medisch zinloos’ is met onzekerheden omgeven. Naast alle onzekerheden 
rondom de medisch-technische kant van de zaak (tenzij verder behandelen ‘kansloos’ is), is 
bij een dergelijke beslissing, zoals in 3.3.6.1 gezien, ook onvermijdelijk een oordeel over de 
toekomstige kwaliteit van leven van de patiënt betrokken. Het is in dit verband van belang in 
herinnering te brengen, dat niet alleen het staken maar ook het continueren van een medisch 
zinloze behandeling problematisch is. Daar waar twijfel kan ontstaan dient de legitimiteit van 
het voortgaand levensverlengend handelen de ingang van de besluitvorming te zijn. En die 
kan alleen bepaald worden in het licht van het voordeel voor de patiënt, waarbij de kwaliteit 
van leven die hem wacht een bepalende rol speelt. Het idee dat het bepalen van ‘medisch 
zinloos’ altijd en alleen een medisch professionele verantwoordelijkheid is, impliceert dat de 
patiënt, diens familie of vertegenwoordiger elke beslissing dient te accepteren.334 Zo’n 
benadering staat op gespannen voet met de WGBO waarin het zelfbeschikkingsrecht van de 
patiënt uitgangspunt is en als zodanig richtinggevend dient te zijn voor het handelen van de 
arts. 
 
Vaststellen of een behandeling ‘medisch zinloos’ is, bestaat niet uit het simpel optellen en 
aftrekken van feiten en dan komen tot een uitkomst met het etiket ‘medisch zinloos’. De 
realiteit is, dat er geen algemeen geldende standaard is wat betreft ‘medisch zinloos’. Alleen 
het gezamenlijk nemen van de beslissing leidt tot een zekere ‘objectivering’ en tot acceptatie 
van de beslissing bij alle betrokkenen, dit heeft geleid tot het idee van ‘shared decision 
making’. 
 
Dit hoofdstuk gaat over de normen die gelden bij het nemen en uitvoeren van een besluit tot 
abstineren. Vooral gaat de aandacht uit naar de besluitvormingsprocedure, in het bijzonder 
wie betrokken dient te worden bij de beslissing en de uitvoering. Per onderdeel komt beknopt 
naar voren wat op basis van de literatuur als een norm mag worden beschouwd. Dit wordt 
afgezet tegen de situatie op de Nederlandse Intensive Cares zoals deze blijkt uit de 
bevindingen van dit onderzoek. En tenslotte worden per onderwerp enkele normerende 
                                                      
334 De NVIC richtlijn over opname en ontslag van de IC (NVIC 2001) lijkt dit standpunt in te nemen. Echter in 
deze richtlijn wordt het in dit verband cruciale onderscheid tussen ‘medisch zinloos’ en ‘medisch kansloos’ niet 
gemaakt. Wanneer de richtlijn het heeft over de rol van de vertegenwoordiger, heeft men kennelijk vooral de 
situatie van ‘medisch kansloos’ voor ogen. Overigens lijkt het standpunt van de richtlijn, dat een 
behandelweigering door de vertegenwoordiger van de patiënt niet bindend is, te ongenuanceerd (vlg. Sluyters 
1995: 154-157). 
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conclusies getrokken. Daarna worden in paragraaf 6.8 alle normerende conclusies 
samengebracht in een proeve van een richtlijn. 
 
 
 
6.2  Algemene normen bij abstineren 
Het zelfbeschikkingsrecht van de burger is het uitgangspunt van de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO) en vindt ondermeer zijn vertaling in het idee van 
‘informed consent’: de toestemmingsvereiste voor elke behandeling. Het onthouden van de 
toestemming tot behandeling dwingt de arts tot niets doen. Het realiseren van het 
zelfbeschikkingsrecht tijdens wilsonbekwaamheid is mogelijk gemaakt door de figuur van de 
schriftelijke behandelweigering en/of vertegenwoordiger. Alleen bij gebrek aan elke 
wilsuiting van de patiënt, direct of indirect, komt de arts de bevoegdheid toe zelf te beslissen 
wat in het belang van de patiënt is.  
 
Voor de handelingsbevoegdheid van de arts zijn twee situaties, waarin zijn professioneel 
inzicht anders luidt dan de wensen van de patiënt, niet elkaars spiegelbeeld. Als de arts wil 
handelen maar de patiënt wil geen behandeling, zijn de professionele opvattingen en de 
persoonlijke ethiek van de arts irrelevant: zonder toestemming mag de arts niets. Hij heeft 
geen recht een behandeling op te leggen. Als daarentegen de arts wil afzien van een 
behandeling die de patiënt wel wil, ligt dat anders, want de arts heeft het recht niet 
gedwongen te worden tegen de professionele standaard in te handelen. De cruciale ethische 
opdracht bij het reguleren van abstineren is, hoe de twee eventueel botsende principes van 
persoonlijk autonomie van de patiënt en van professionele autonomie van de arts gelijktijdig 
te respecteren.  
 
 
Vertegenwoordiger van de wilsonbekwame patiënt (zie 3.2.4) 
Bij wilsonbekwaamheid worden de rechten van de patiënt, namens de patiënt uitgeoefend 
door een vertegenwoordiger. De WGBO geeft een volgorde van vertegenwoordiging aan: een 
door de rechter aangestelde vertegenwoordiger, vervolgens een door de patiënt schriftelijk 
benoemde vertegenwoordiger, daarna de echtgenoot of levensgezel en dan de ouder, kind, 
broer of zus van de patiënt. Van de laatste categorie is geen volgorde bepaald.  
 
 
‘Medisch zinloos’ (zie 3.3.6) 
Een medisch zinloze behandeling kan, en in principe moet, de arts achterwege laten. Over wat 
‘medisch zinloos’ is bestaat een aanzienlijke hoeveelheid internationale literatuur en ook in 
Nederland hebben vanaf 1969 meerdere auteurs, commissies en organisaties hierover 
gepubliceerd. Steeds staat centraal het spanningsveld tussen wat medisch-technisch mogelijk 
is en wat wenselijk is. Kernachtig geformuleerd: “Mag alles wat kan?”335 
 
Een proces van tientallen jaren heeft geleid tot een in theorie uitgekristalliseerd, maar wel 
tamelijk abstract beeld van wat ‘medisch zinloos’ inhoudt. Operationaliseren van het begrip in 
de medische praktijk en ook op Intensive Cares is buitengewoon lastig (zie 3.4). Duidelijk is 
wel dat medisch handelen dat geen enkel medisch doel dient, zinloos is en niet toelaatbaar; 
dikwijls wordt dit ‘medisch kansloos’ handelen genoemd: handelen dat geen kans heeft om 
het fysiologisch doel van het handelen te bereiken. Medisch handelen dat een fysiologische 

                                                      
335 Titel van een boek over de grenzen van de geneeskunde van Kuitert: 1989 
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doel wel kan realiseren, maar voor de patiënt niet bijdraagt aan de kwaliteit van diens bestaan, 
is eveneens zinloos. In de besluitvorming aan het einde van het leven dient de vraag of 
(verdere) behandeling nog zinvol is steeds meegewogen te worden. Gebonden 
waardeoordelen op basis van de medische situatie en de waarden van de patiënt dienen daarbij 
inbegrepen te zijn. 
 
Kijkend naar het besluitvormingsproces komt uit de jurisprudentie en literatuur (zie 3.3.6) 
naar voren dat: 

• Het is aan de behandelende arts om te bepalen of de behandeling ‘medisch zinloos’ is. 
Louter subjectieve waardeoordelen van de arts over de kwaliteit van het toekomstige 
leven van een patiënt mogen hierbij geen rol spelen.  

• Wanneer het afzien van (verdere) behandeling het overlijden van de patiënt impliceert 
dient de besluitvorming buitengewoon zorgvuldig te zijn. Overleg binnen het 
behandelteam is mede daarom belangrijk. 

• De patiënt of diens vertegenwoordiger dient in de besluitvorming betrokken te zijn. 
• Er bestaat geen recht op een medisch zinloze behandeling. De arts kan niet gedwongen 

worden deze aan te vangen of door te zetten. 
• Alvorens het besluit wordt uitgevoerd, heeft de patiënt/vertegenwoordiger recht op de 

tijd die nodig is voor een ‘second opinion’ en een eventuele gang naar de rechter. 
 

 

 

6.3   Normen over het besluitvormingsproces bij abstineren op Intensive 
Cares 

 
De concepten ‘kansloosheid’ en ‘zinloosheid’ vallen zoals gezien onder het begrip ‘medisch 
zinloos handelen’, waarbij met ‘kansloos’ wordt gewezen op situaties waarin de behandeling 
niet kan slagen en ‘zinloos’ betreft gevallen waarbij het aspect van ‘kwaliteit van leven’ in 
meer of mindere mate van invloed is.336  
 
Onderstaande normen zijn van toepassing op abstineerbeslissingen die het (eerder) overlijden 
van de patiënt impliceren. 
 
 
A. ‘Medisch zinloos’ 
 
Normering vanuit de literatuur m.b.t. intersubjectiviteit bij ‘medisch zinloos’ (zie 3.3.6.2) 
Uit de literatuur en jurisprudentie blijkt, dat het de norm is om als behandelend arts niet alleen 
een besluit te nemen over het ‘medisch zinloos’ van een behandeling zodat wordt voorkomen 
dat een enkel subjectief waardeoordeel bepalend is. In bijvoorbeeld de rechtszaak ‘Prins’ 
constateert de rechter in zijn uitspraak over abstineren bij een wilsonbekwame:  

‘Daarbij past geen maatstaf die gegrond is op subjectieve, persoonlijke 
waardeoordelen omtrent de kwaliteit van het toekomstig leven van een patiënt die 
omtrent die kwaliteit zelf geen oordeel kan uitspreken.’337 

                                                      
336 Dillmann e.a. (CAL) 1997: 183; Leenen 1994: 309 
337 Arrest van het Gerechtshof Amsterdam, ‘Nederlandse Jurisprudentie’; 1991/113: 554 
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Besluitvorming waar meerdere mensen aan deelnemen, vermindert het risico dat de beslissing 
berust op ‘subjectieve, persoonlijke waardeoordelen’. Ook de CAL adviseert om het besluit 
tot abstineren te nemen in een team. De CAL waarschuwt wel voor een mogelijke negatief 
effect van besluitvorming middels een teambeslissing en dat is: ‘dat er geen beslissing wordt 
genomen’. Ook bij besluitvorming in teamverband blijft mede daarom de eind-
verantwoordelijkheid liggen bij de behandelend arts. 
 
 
Normering vanuit de Intensive Cares over intersubjectiviteit bij ‘medisch zinloos’(zie 4.3)  
Bij patiënten, die langer dan 24 uur op een Intensive Care verblijven, wordt op 69% van de 
Intensive Cares een ‘medisch zinloos’ besluit nooit door een behandelaar alleen genomen en 
op de rest van de Intensive Cares is dat zelden het geval. Het besluit tot abstineren wordt op 
een overgrote meerderheid van de Intensive Cares (80%) als regel tijdens een 
multidisciplinair overleg genomen. Op 20% van de Intensive Cares vindt het overleg over een 
abstineerbeslissing slechts informeel plaats. Er is daarbij veelal sprake van bilateraal overleg 
in de ‘wandelgangen’ waardoor de invloed op de besluitvorming van de verschillende 
betrokkenen niet transparant is. Bovendien is niet geregeld wie eraan deelneemt. Een ander 
bezwaar tegen informeel overleg is, dat de kwaliteit van besluitvorming mogelijk een andere 
is door het ontbreken van interactie tussen de verschillende deelnemers aan de 
besluitvorming. Het niet tegelijkertijd kunnen uitwisselen van de visies over een voorliggend 
abstineerbesluit maakt het onmogelijk om inhoudelijke argumenten tussen alle betrokkenen 
uit te wisselen, elkaars visies te testen en zo de kwaliteit van de besluitvorming te voeden op 
basis van argumenten.  
Op basis van deze bevindingen en overwegingen mogen we de volgende conclusies trekken:  
 
 
Normerende conclusies: 

• Het streven naar ‘intersubjectiviteit’ is altijd noodzakelijk bij het bepalen van 
‘medisch zinloos’. Daartoe dient de besluitvorming, in het bijzonder bij 
patiënten die langer dan 24 uur opgenomen zijn, altijd door meerdere 
betrokken hulpverleners (behandelend arts, insturend specialist, eventueel 
andere artsen, verpleging) te gebeuren. 

• Het is wenselijk om op alle Intensive Cares de mogelijkheid te creëren dat een 
besluit over ‘medisch zinloos’ zeven dagen per week in een gestructureerd 
multidisciplinair overleg kan plaatsvinden.  

• Ter voorkoming van vertraagde besluitvorming en ter wille van duidelijkheid 
betreffende de verantwoordelijkheid is het wenselijk om de inhoudelijke 
verantwoordelijkheid over een besluit tot abstineren te leggen bij de 
behandelend intensive care arts, die op basis van de geldende procedurele 
zorgvuldigheidseisen het proces van besluitvorming over ‘medisch zinloos’ 
leidt naar een beslissing. 

 
 
B. ‘Medisch kansloos’ 
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’.338 Het is 
zonneklaar, dat ‘kansloos medisch handelen’ niet ingezet of gecontinueerd mag worden. 339. 

                                                      
338 NVK ‘Doen of laten?’ 1992: 25 
339 Dillmann e.a. (CAL) 1997: 11 



 - 187 -  

  
 

Desalniettemin lijken de zorgvuldigheidseisen wat betreft de besluitvorming 
(‘intersubjectiviteit’), voor zover mogelijk, ook van toepassing. 
 
 
Normering vanuit de Intensive Cares over intersubjectiviteit bij ‘medisch kansloos’ (zie 4.3.) 
Tijdens dit onderzoek is gevraagd naar de besluitvorming met betrekking tot abstineren bij 
patiënten die korter dan 24 uur op de Intensive Care zijn opgenomen. Daaruit blijkt, dat de 
aard van de te nemen beslissing een andere is, dan bij patiënten die langdurig op Intensive 
Cares verblijven. Het concept ‘medisch zinloos’ is volgens betrokkenen bij deze patiënten 
minder van toepassing. Beter lijkt om te spreken van ‘medisch kansloos’ of ‘medisch 
onbehandelbaar’, want ondanks een optimale behandeling slaagt de arts er niet in een stabiele 
situatie tot stand te brengen. Abstineren komt dan neer op het accepteren van het fysiologisch 
gezien onvermijdelijke. Het medisch inhoudelijke verschil tussen ‘medisch zinloos’ en 
‘medisch kansloos’ is volgens respondenten van invloed op het proces van besluitvorming. 
Een vergelijkbare noodsituatie kan zich overigens ook voordoen bij een patiënt die langer op 
een Intensive Care verblijft en waarbij de situatie ineens verslechtert en acuut behandelen niet 
tot een stabiele situatie leidt. Ook daarbij is sprake van ‘medisch kansloos’ handelen. 
 
Uit de bevindingen van dit onderzoek blijkt, dat bij kortdurend opgenomen patiënten op 22% 
van de Intensive Cares het nooit voorkomt dat een besluit tot abstineren alleen wordt 
genomen, op 50% van de Intensive Cares is dat zelden het geval en voor de overige 28% van 
de Intensive Cares geldt, dat het “vaak” tot “altijd” voorkomt dat een dergelijk besluit tot 
abstineren alleen wordt genomen.  
 
Niet alleen de aard van de te nemen beslissing is verklarend voor het feit, dat bij deze groep 
patiënten op meer Intensive Cares vaker door een arts alleen een beslissing tot abstineren 
wordt genomen. Het is ook aannemelijk dat organisatorische beperkingen leiden tot de situatie 
dat een besluit tot abstineren bij patiënten korter dan 24 uur op een Intensive Care, vaker door 
een behandelend arts alleen wordt genomen. Een belangrijke organisatorische beperking is het 
op vele Intensive Cares ontbreken van een enige vorm van gestructureerd multidisciplinair 
overleg in het weekeinde en op feestdagen. Het ontbreken van een dergelijk overleg maakt het 
onmogelijk om een abstineerbeslissing bij een kortdurend opgenomen patiënt tijdens dit 
overleg te bespreken. 
 
 
Normerende conclusies: 

• Indien verder behandelen ‘medisch kansloos’ is, dient ook ‘intersubjectiviteit’ 
nagestreefd te worden, tenzij overmacht ten gevolge van een snel verlopend 
dramatisch proces dit onmogelijk maakt. 

• Het is wenselijk om op alle Intensive Cares de mogelijkheid te creëren dat 
besluit over ‘medisch kansloos’ zeven dagen per week in een gestructureerd 
multidisciplinair overleg kan plaatsvinden. 

• Het is wenselijk dat in het geval van abstineren op basis van ‘medisch 
kansloos’, ten minste met een andere (intensive care) arts overleg plaatsvindt. 
Denkbaar is, dat bij een zeer snel en dramatisch verlopend proces dit niet altijd 
realiseerbaar is. 

• Documentatie van het overleg (of de onmogelijkheid daarvan) met een andere 
arts dient altijd te gebeuren. 
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C. Betrokkenheid van de insturend specialist m.b.t. objectiveren ‘medisch zinloos’ 
 
Normering vanuit de literatuur 
Er is geen literatuur gevonden gericht op de betrokkenheid en invloed van de insturend 
specialist bij het bepalen of een behandeling ‘medisch zinloos’ is. Wel zijn er in dit verband 
enkele algemene overwegingen van belang: 

• De insturend specialist kent als regel de patiënt langer dan de intensivist en ook toen 
de patiënt nog niet wilsonbekwaam was. 

• Vaktechnische kennis van de insturend specialist, gericht op de mogelijkheden of 
onmogelijkheden van verdere behandeling, kan van belang zijn bij het bepalen van 
‘medisch zinloos’. 

• Belangenverstrengeling kan optreden indien de behandeling door de insturend 
specialist niet succesvol is gebleken of dat er sprake is van een fout in de behandeling. 
Het is mede daarom niet wenselijk dat de insturend arts een veto heeft over de 
beslissing tot abstineren bij de intensive care patiënt. 

 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Cares (zie 4.3.3.3) 
Intensive Cares kunnen een ‘closed format’ of ‘open format’ organisatiemodel hebben (zie 
1.4). Bij het ‘open format’ model is de insturend specialist de hoofdbehandelaar en neemt zelf 
de beslissing tot abstineren. Op 70% van de aan het onderzoek deelnemende Intensive Cares 
is een ‘closed format’ organisatiemodel aanwezig (de intensive care arts is de 
hoofdbehandelaar). Dit leidt beslist niet tot het uitsluiten van medebehandelaars van de 
beslissing tot abstineren. Uit dit onderzoek blijkt dat op 75% van de Intensive Cares als regel 
de instemming van de insturende specialist is vereist. Op meer dan de helft van alle Intensive 
Cares (55%) wordt nooit een besluit tot abstineren genomen zonder instemming van de 
insturend specialist.  
 
Redenen om niet zonder de instemming van de insturende specialist tot abstineren over te 
gaan zijn niet altijd gebaseerd op het streven naar ‘intersubjectiviteit’ met betrekking tot 
‘medisch zinloos’; ook redenen van draagvlak behouden, collegialiteit en het continueren van 
goede samenwerkingsverbanden kunnen een rol spelen. Uit de kwalitatieve data (paragraaf 
4.3.3.3) blijkt, dat dit niet altijd leidt tot een beslissing die het lijden van de patiënt begrenst 
en samenvalt met de mening van de professionals van de Intensive Care. Het uitstellen van 
een besluit tot abstineren om redenen van collegialiteit, draagvlak behouden en/of het 
continueren van goede samenwerkingsverbanden lijkt in strijd met de legitimiteit van het 
voortzetten van de behandeling.  
 
 
Normerende conclusies: 

• De insturende specialist dient betrokken te zijn bij een beslissing over ‘medisch 
zinloos’ en dat dient te gebeuren in een gestructureerd overleg waarbij meerdere 
betrokkenen aanwezig zijn. 

• Ook in het geval van een ‘open format’ organisatiemodel dient de 
eindverantwoordelijkheid voor de beslissing van ‘medisch zinloos’ bij de behandelend 
intensive care arts te liggen. 
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D. Consultatie/‘second opinion’  
 
Normering vanuit de literatuur/jurisprudentie (zie 3.3.6.2) 
Uit de jurisprudentie blijkt dat consultatie niet alleen bij euthanasie gerekend wordt tot de 
voor levensbekortend handelen vereiste zorgvuldigheid. Om een onafhankelijke mening te 
krijgen over het ‘medisch zinloos’ zijn van een behandeling is consulteren van een niet bij de 
behandeling betrokken arts een belangrijke manier om de ‘objectiviteit’ van de beslissing te 
verhogen. Consultatie is ook van belang als men in een team werkt, aldus de CAL-commissie 
in het rapport over besluitvorming met betrekking tot het staken van een levensverlengende 
behandeling bij comateuze patiënten.340 
 
‘Consultatie’ en ‘second opinion’ zijn verschillende labels voor dezelfde activiteit: een arts, 
niet betrokken bij de behandeling van een patiënt, wordt gevraagd een opinie te geven over de 
situatie van de patiënt en de behandelingsmogelijkheden. Als het initiatief uitgaat van de 
patiënt, vertegenwoordiger of naasten van de patiënt, wordt vaak van een ‘second opinion’ 
gesproken. Als een behandelende arts of een behandelend team een onafhankelijke mening 
wenselijk achten vanwege de complexiteit van de situatie, de aard van de beslissing of 
vanwege het ontbreken van overeenstemming, dan wordt van een ‘consult’ gesproken. 
 
Consultatie kan zowel binnen het ziekenhuis gebeuren als daar buiten. In grote ziekenhuizen 
zijn er soms meerdere Intensive Cares en is het mogelijk om een intensive care arts van een 
andere Intensive Care, niet betrokken bij de behandeling van de patiënt, te raadplegen. Is dat 
niet mogelijk, dan moet buiten de instelling gezocht worden naar een deskundige collega, bij 
voorkeur een intensive care arts. 
 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Care (zie 4.3.3.3) 
Het consulteren van een onafhankelijke arts komt op Intensive Cares weinig voor. Dit kan 
mogelijk worden verklaard doordat het besluit tot abstineren als regel een teambeslissing is. 
Meerdere opinies zijn al verenigd in een besluit en subjectieve oordelen worden daardoor 
‘geobjectiveerd’. Consultatie/‘second opinion’ blijkt op Intensive Cares vooral te gebeuren bij 
vakinhoudelijke onduidelijkheden, bij het ontbreken van draagvlak binnen een team en bij een 
verschil van mening met de vertegenwoordiger van de patiënt.  
 
 
Normerende conclusies: 

• Indien binnen het behandelteam er geen consensus over ‘medisch zinloos’ is, dan dient 
consultatie van een onafhankelijke en terzake deskundige arts (meestal een intensive 
care arts) plaats te vinden voorafgaande aan de uitvoering van een eventuele 
abstineerbeslissing. 

• Indien er niet sprake is van een teambeslissing (bijvoorbeeld wanneer gestructureerd 
overleg onmogelijk is), dient tenminste consultatie van één onafhankelijke en terzake 
deskundige collega-arts (bij voorkeur een intensive care arts) plaats te vinden bij het 
bepalen van ‘medisch zinloos’. 

•  Op ziekenhuisniveau dienen organisatorische maatregelen genomen te worden om het 
te allen tijde mogelijk te maken een (intensive care) arts te kunnen consulteren over 
een voorgenomen besluit tot abstineren.  

 

                                                      
340 CAL, ‘Langdurig comateuze patiënten’ 1991: 41 
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E. Rol verpleging bij de beslissing tot abstineren 
 
Normering vanuit de literatuur (zie par. 3.5.4) 
Zoals in paragraaf 3.4 is beschreven berust een besluit over ‘medisch zinloos’ niet per 
definitie alleen op medisch-inhoudelijke argumenten. Ook overwegingen die met de te 
verwachte kwaliteit van het leven te maken hebben, spelen een rol. De weging van 
persoonlijke, sociale en ethische problematiek is niet per definitie voorbehouden aan artsen, 
die daarvoor geen bijzondere deskundigheid bezitten. Omdat het belang van deze niet-
medische factoren in relatie tot abstineren groot kunnen zijn en intersubjectiviteit belangrijk 
is, is voor de verpleging (en eventueel ook anderen die bij de verzorging van de patiënt 
betrokken zijn) een rol weggelegd bij de besluitvorming. 
 
Over hoe vaak de verpleging betrokken is bij het besluitvormingproces en de tevredenheid 
daarover verschillen de meningen. Uit de literatuur blijkt dat artsen de kwantiteit en kwaliteit 
van het overleg met verpleegkundigen met betrekking tot abstineren positiever ervaren dan de 
verpleegkundigen (zie 3.5.5). 
 
Verpleegkundigen dienen volgens de literatuur betrokken te worden bij de besluitvorming. 
Het belang van betrokkenheid van de verpleegkundigen berust op verschillende 
overwegingen: 

• Ze zijn een mogelijke informatiebron over waarden en wensen van patiënt, 
vertegenwoordiger of familie met betrekking tot abstineren en kwaliteit van leven. 

• Ze zijn een informatiebron over de familie en de thuissituatie. 
• Ze kunnen een eigen ethische inbreng hebben. 
• Betrokkenheid van de verpleging vergroot ‘intersubjectiviteit’ van de beslissing. 
 

 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Cares (4.3.3.3) 
De verpleging is 24 uur per dag in nabijheid van de intensive care patiënt. Voor de individuele 
intensive care verpleegkundige betekent dit per dienst 8 uur in de directe nabijheid van de 
patiënt. Het meeste contact met de naasten van de patiënt heeft de verpleging. De 
kwantitatieve aanwezigheid tijdens het zorgproces en de aard van de functie van het 
verpleegkundig beroep leidt tot betrokkenheid met de situatie van de patiënt.  
 
De bereidheid van artsen om verpleegkundigen te betrekken bij de besluitvorming over 
abstineren blijkt uit dit onderzoek. Van de artsrespondenten vindt 2/3 deel dat op hun 
Intensive Care het als regel vereist is dat de verpleegkundigen instemmen met een besluit tot 
abstineren, waarvan 56% vindt dat het altijd zo gaat. Slechts 25% van de leidinggevende 
verpleegkundigen vindt ook dat op hun Intensive Care altijd instemming is vereist bij een 
besluit tot abstineren. De instemming van de verpleging heeft vooral de functie van 
ondersteunen van het besluit. Bij het ontbreken van consensus met de verpleging (de 
verpleging verzet zich tegen een besluit tot te abstineren) geldt uiteindelijk, dat op 30% van 
de Intensive Cares het uitvoeren van een besluit tot abstineren wordt uitgesteld totdat die 
consensus er is.  
 
In al deze antwoorden ligt echter een latent probleem besloten in de uitdrukking ‘de 
verpleging’. Want een praktische belemmering bij het betrekken van de verpleegkundigen bij 
de besluitvorming op een Intensive Care wordt gevormd door het sterk wisselende 
dienstenschema van verpleegkundigen. De verpleging werkt als regel in een dienstenschema 
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van drie diensten per dag, elke patiënt krijgt per dag tenminste drie verpleegkundigen bij zijn 
bed. Dit gecombineerd met een 36 urige werkweek en veel deeltijders, maakt het lastig om 
continuïteit in de aanwezigheid bij een langdurig besluitvormingsproces te realiseren. Dit 
houdt in, dat enkele voordelen van de voornoemde betrokkenheid van de verpleging mogelijk 
moeilijk te realiseren kunnen zijn. Wel voert de verpleging gewoonlijk een uitgebreide en 
punctuele dossiervoering (zie ook 4.8.3) mede gericht op ethische en psycho-sociale 
problematiek. Ook op het moment van de mondelinge dienstoverdracht worden ideeën over 
het ‘medisch zinloos’ zijn van verdere behandeling natuurlijk uitgewisseld evenals op vele 
momenten in het informele circuit. 
 
 
Normerende conclusies: 

• Verpleegkundigen dienen structureel betrokken te worden bij de besluitvorming en 
wel in een multidisciplinair overleg met de betrokken artsen.  

• Maximale continuïteit in de patiënttoewijzing binnen de verpleegkundige discipline 
dient te worden gerealiseerd opdat de verpleegkundige inhoudelijk een optimale 
bijdrage kan leveren aan het besluitvormingsproces met betrekking tot ‘medisch 
zinloos’. Daarom is het wenselijk om per patiënt een eerst verantwoordelijke 
verpleegkundige341 aan te wijzen die deelneemt aan het gestructureerde 
multidisciplinaire overleg over abstineren. 

• Betrokkenheid van de verpleging dient niet gelijk te zijn aan een veto over de 
beslissing. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de behandelend arts. 

 
 
 
F. Invloed van de patiënt middels een schriftelijke behandelweigering 
 
Normering vanuit de literatuur (zie 3.2.3) 
In Nederland is, zoals gezien, de status van een schriftelijke negatieve wilsverklaring 
(behandelweigering) juridisch sterk. De arts is gehouden om de wil van de patiënt te volgen. 
De WGBO stelt geen eisen aan de vorm noch de inhoud van een wilsverklaring. 
 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Cares (zie 4.4) 
Uit dit onderzoek blijkt dat intensive care artsen onvoldoende zijn doordrongen van het in 
principe bindende karakter van een schriftelijke behandelweigering. Slechts 3 deel van de 36 
artsrespondenten zijn van mening dat een behandelweigering als bindend moet worden 
gezien. Indien het inzicht van de behandelende arts in strijd is met de in de behandelweigering 
geuite wil van de patiënt, dan is op Intensive Cares de invloed van een schriftelijke 
behandelweigering als regel marginaal. Alleen dezelfde drie artsen zijn van mening dat op 
hun Intensive Care een behandelweigering gevolgd zal worden bij een verschil tussen het 
inzicht van de arts en de in de behandelweigering geuite wil van de patiënt. Uit de 
kwalitatieve data van het onderzoek blijkt, dat er vele artsen zijn die een behandelweigering 
negeren als deze niet past in hun medisch-inhoudelijke visie over wat in het belang van de 
patiënt is. 
 
                                                      
341 De eerst verantwoordelijke verpleegkundige is verantwoordelijk voor het verpleegkundig beleid van een 
patiënt op de Intensive Care van opname tot ontslag en daarop aanspreekbaar. Het betreft dan met name 
(verpleeg) problemen die de diensten overschrijden. Zie daarvoor Manly over ‘Primary Nursing in Intensive 
Care’: 1989. 
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Inhoudelijke onduidelijkheid van een behandelweigering bemoeilijkt het volgen van de door 
de patiënt geuite wil, zelfs voor de arts die dat zou willen doen. Maar er zijn ook andere 
redenen naar voren gekomen waarom een behandelweigering niet wordt gevolgd, zoals: een 
gebrek aan kennis van de WGBO, het ontbreken van de wil om de wet te volgen of het idee in 
belang van de patiënt anders te moeten handelen. 
 
Bij een verschil tussen de medische visie en in de behandelweigering geuite wil van de patiënt 
blijkt de invloed van een schriftelijke behandelweigering gering, toch is de aanwezigheid van 
een wilsverklaring zinvol. De overgrote meerderheid (75%) van de artsen en leidinggevend 
verpleegkundigen vinden, dat op hun Intensive Cares een behandelweigering wel degelijk 
invloed heeft op het besluit tot abstineren. Dit berust op de beslissing ondersteunende functie 
die de behandelweigering voor de behandelaar kan hebben bij de besluitvorming. 
Behandelweigeringen hebben voor behandelaars vooral een aanvullende informatieve functie 
bij het nemen van een abstineerbeslissing. 
 
Als in de wilsverklaring een vertegenwoordiger is aangewezen, en ook blijkt dat de 
wilsverklaring met de vertegenwoordiger en de huisarts is besproken, dan is volgens de 
respondenten de invloed van de wilsverklaring in samenhang met de ondersteunende mening 
van de vertegenwoordiger optimaal.  
 
 
Normerende conclusies: 

• Ook op Intensive Cares dienen artsen een schriftelijke behandelweigering in principe 
als ‘bindend’ te beschouwen. 

• Onduidelijkheden over de interpretatie van de behandelweigering dienen besproken te 
worden met de vertegenwoordiger en de huisarts.  

• Afwijkend handelen ten opzichte van de in de behandelweigering geuite wil van de 
patiënt is slechts toegestaan indien daar ‘gegronde redenen’ voor zijn. Deze redenen 
dienen niet ‘subjectief’ te zijn en gemotiveerd in het in het dossier van de patiënt te 
worden vermeld. 

 
 
 
G. Rol familie/vertegenwoordiger bij het besluit tot abstineren 
 
Normering vanuit de literatuur (zie 3.2.4) 
De WGBO kent een rangorde van vertegenwoordigers van de (wilsonbekwame) patiënt. In de 
eerste plaats komen vertegenwoordigers die door de rechter benoemd zijn: de curator of 
mentor. Is een door de rechter benoemde vertegenwoordiger niet aanwezig, dan dient 
nagegaan te worden of de patiënt, toen deze nog wilsbekwaam was, zelf een 
vertegenwoordiger heeft benoemd. Ontbreekt een door de patiënt schriftelijk aangewezen 
vertegenwoordiger, of treedt deze niet op, dan valt de bevoegdheid om de patiënt te 
vertegenwoordigen toe aan de echtgenote of levensgezel. Indien deze ontbreekt of van de 
vertegenwoordiging geen gebruik wenst te maken, dan komt een ouder, kind, broer of zus van 
de patiënt in aanmerking (art.7:465 derde lid BW). Bij de laatste groep is geen volgorde 
bepaald, indien zich geen vertegenwoordiger presenteert dan kan de arts bepalen welke van 
deze personen hij als vertegenwoordiger zal beschouwen. Onder de WGBO heeft de familie 
op zich geen stem in de besluitvorming. 
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Bij wilsonbekwaamheid van de patiënt oefent de vertegenwoordiger van de patiënt de rechten 
van de patiënt uit (art.7:465 BW). De vertegenwoordiger moet daarbij zoveel mogelijk 
beslissen zoals de eerder wilsbekwame patiënt gedaan zou hebben. Uitgaande van de gedachte 
dat op Intensive Cares bij een besluit tot abstineren ook niet-medische vakinhoudelijke 
argumenten een rol kunnen spelen, lijkt voor de vertegenwoordiger van de wilsonbekwame 
patiënt een belangrijke rol weggelegd bij het overleg over ‘medisch zinloos’. De CAL 
benadrukt dat, als er sprake is van een niet medisch-technische overweging:  

“de arts bescheidenheid past […] en zich niet tot plaatsvervangend denken moet laten 
verleiden, aangezien familie en naasten, mits goed geïnformeerd en begeleid, 
normaliter zeer wel in staat kunnen worden geacht de belangen van hun verwant en 
hun eigen draagkracht zelf te bepalen.”342 

 
Artsen moeten steeds de instemming van de vertegenwoordiger voor (verdere) behandeling 
krijgen, hetgeen inhoudt dat indien de vertegenwoordiger vindt dat de patiënt verdere 
behandeling niet zou hebben gewild en derhalve (verdere) instemming daarvoor weigert, de 
artsen dit hebben te respecteren. Slechts indien de vertegenwoordiger niet de ‘zorg van een 
goed vertegenwoordiger in acht neemt’, is afwijking mogelijk. 
 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Care (zie 4.5) 
De schriftelijk aangewezen vertegenwoordiger en ook door de rechter benoemde 
vertegenwoordiger komen nauwelijks op Intensive Cares voor. In de WGBO is de familie als 
zodanig geen vertegenwoordiger van de patiënt, maar voor de hulpverleners op Intensive 
Cares is dat vaak wel het geval. Zeker wanneer de familie zich als één geheel presenteert. 
Respondenten hebben het ook over overleg met ‘de familie’ en niet over overleg met ‘de 
vertegenwoordiger’ waarbij niet duidelijk is welke van de twee feitelijk wordt bedoeld.  
 
Hoe groot is de invloed van de vertegenwoordiger/familie van de patiënt bij een te nemen 
besluit tot abstineren? Uit dit onderzoek blijkt dat op 27% van de Intensive Cares altijd 
instemming van ‘de familie’ is vereist bij een beslissing tot abstineren. Op 61% van de 
Intensive Cares is dat volgens de artsrespondenten nooit het geval. Dit verschil is echter 
vooral theoretisch, want artsen van beide groepen zoeken naar acceptatie van de beslissing 
door de familie. Bij van verschil van mening over ‘medisch zinloos’ is tweederde van de 
respondenten van mening dat de ‘familie’ matig tot veel invloed heeft. Tegelijkertijd zegt 
tweederde van de artsrespondenten dat de mening van de ‘familie’ van de patiënt niet 
richtinggevend is bij een verschil van mening over abstineren. De invloed van de ‘familie’ 
doet zich vooral indirect gelden doordat deze belangrijk is als informatiebron. Indien de 
meningen van de arts en ‘familie’ in elkaars verlengde liggen, dan is dit tijdens de 
besluitvorming voor de medicus ondersteunend. Daarentegen zijn er intensive care artsen die 
een besluit tot abstineren zien als een puur medische beslissing. De ‘familie’ van de patiënt 
heeft dan geen enkele invloed. Een opmerkelijke visie, omdat duidelijk is dat bij ‘medisch 
zinloos’ ook niet-medische vakinhoudelijke argumenten worden meegewogen en deze zijn 
niet voorbehouden aan de arts. 
 
Een vertegenwoordiger/familielid van de patiënt kan op 90% van de Intensive Cares het 
besluitvormingsproces beïnvloeden (zie 4.6.2) door te dreigen met juridische implicaties of 
daadwerkelijk daartoe over te gaan. Op de helft van de Intensive Cares kan zelfs de inhoud 

                                                      
342 CAL, ‘Langdurig comateuze patiënten’, 1991: 39 
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van de abstineerbeslissing worden beïnvloed door juridische implicaties, ondanks het feit dat 
de behandelaars van mening zijn dat het niet zo zou behoren te zijn (zie 4.6.3).  
 
Per jaar zijn er op de Intensive Cares voor volwassenen in Nederland ongeveer 650 
‘conflicten’ met de familie over abstineren Gebruikelijke is dat bij een conflict het uitvoeren 
van abstineren wordt uitgesteld om de familie tijd te geven om de beslissing te accepteren. 
Over de tijdsduur van het uitstel zijn de meningen verdeeld. Persisteert het conflict dan is er 
geen eenduidige benaderingswijze op Intensive Cares. Het ontbreekt alle Intensive Cares aan 
een procedure met betrekking tot het omgaan met conflicten rond abstineren. Meer dan 80 
procent van alle respondenten (72% artsen en 91% leidinggevende verpleegkundigen) vindt 
een dergelijke procedure wel wenselijk (zie 4.6.4). 
 
Het aantal keren dat een vertegenwoordiger van de patiënt beslist wil, dat er geabstineerd 
wordt, is op Intensive Cares gering. Volgens schattingen van de artsrespondenten komt dit per 
jaar in Nederland ongeveer 400 keer voor (0.3% van alle opgenomen intensive care 
patiënten). Volgens de artsrespondenten verlopen gesprekken hierover zelden in een 
conflictueuze sfeer. Uit de toelichtingen (zie 4.5.3) blijkt dat een gesprek met de 
vertegenwoordiger hierover ook wel leidt tot andere inzichten bij de vertegenwoordiger.  
 
 
Normerende conclusies: 

• Bij elke intensive care patiënt dient in het dossier vermeld te zijn wie de 
vertegenwoordiger van de patiënt is. Als de WGBO niet een bepaalde persoon 
aanwijst en er is hierover onenigheid binnen de familie, dan kiest eventueel de 
arts of dient zo spoedig mogelijk via de rechter daarin te worden voorzien. 

• De vertegenwoordiger dient een belangrijke rol te hebben bij het bepalen van 
het kwalitatieve deel van ‘medisch zinvol’. 

• Er dient een duidelijke procedure te zijn gericht op het overleg en invloed van 
de vertegenwoordiger. Ook dient er één medicus het aanspreekpunt te zijn voor 
de vertegenwoordiger van de patiënt. 

• Een behandelweigering door de vertegenwoordiger dient in principe als 
‘bindend’ te worden erkend. De motivering voor een eventuele afwijking 
hiervan dient in het dossier te worden vermeld en duidelijk/tijdig aan de 
vertegenwoordiger van de patiënt kenbaar te worden gemaakt. Ook dient er een 
duidelijke en inzichtelijke procedure voor het omgaan met eventuele conflicten 
aanwezig te zijn. 

• Een lokaal geldende richtlijn over abstineren dient middels een brochure te 
worden verstrekt aan de vertegenwoordiger van elke intensive care patiënt. 

• ‘De familie’ en andere naasten komen geen formele rol toe in de 
besluitvorming. Overleg over ‘medisch zinloos’ en het geven van medische of 
andere informatie, vindt uitsluitend met de vertegenwoordiger plaats, tenzij de 
vertegenwoordiger ermee instemt dat anderen aanwezig zijn bij het overleg. De 
rol van de vertegenwoordiger en wie de arts beschouwt als de 
vertegenwoordiger dient duidelijk aan de overige familieleden meegedeeld te 
worden.  
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6.4  Normen over de uitvoering van abstineren: gebruik van analgetica 
 
Normering vanuit de literatuur (zie 3.5.2) 
Het comfort van de patiënt dient bij de uitvoering van abstineren voorop te staan, ook als dit 
leidt tot het eventueel eerder sterven van de patiënt. De toegediende dosis analgetica dient te 
zijn afgestemd op het individu en een maximum dosis bestaat daarbij niet vanwege de 
mogelijkheid van opgebouwde tolerantie. Echter, een dosis die (veel) hoger is dan voor 
pijnstilling aangewezen, komt neer op verkapte levensbeëindiging343 en dient niet voor te 
komen.  
 
Indien, nadat verdere ondersteuning van de vitale functies achterwege wordt gelaten, de 
patiënt niet op een humane wijze overlijdt, kan actieve levensbeëindiging worden overwogen. 
Er geldt verder een aantal zorgvuldigheidseisen die vergelijkbaar zijn met die voor 
euthanasie.344 Alleen daarvoor geschikte middelen (euthanatica) dienen te worden gebruikt. 
Het overlijden moet als ‘niet natuurlijk’ worden gemeld. Hoewel levensbeëindiging zonder 
verzoek van de patiënt in principe neerkomt op moord en als zodanig ook eventueel vervolgd 
zal worden, wordt een beroep op een rechtvaardigingsgrond waarschijnlijk gehonoreerd en 
worden dergelijke gevallen (althans in de neonatologie) thans regelmatig geseponeerd.345 Dit 
onderwerp ligt verder buiten het bereik van dit boek. 
 
Correcte dossiervoering, waaronder registratie van medicatie zoals opiaten, is volgens de 
WGBO een noodzakelijkheid. 
 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Cares (zie 4.7.2) 
Ook uit dit onderzoek blijkt dat het toedienen van sterk verschillende hoeveelheden analgetica 
bij abstineren niet alleen patiëntgebonden, maar ook Intensive Care gebonden is. Tussen 
Intensive Cares zijn er opvallende verschillen met betrekking tot de hoeveelheden 
toegediende opiaten. Er zijn Intensive Cares waar men als regel met geen tot weinig 
verhoging toe kan. Daarnaast zijn er Intensive Cares waar verdubbelen tot viermaal verhogen 
van de analgetica regel is en Intensive Cares waar men de analgetica fors verhoogt (ook meer 
dan 10 x). De motivering voor een bepaalde dosering analgetica gaat van palliatief gebruik en 
‘de dood niet willen verhaasten’ tot het ‘snel’ willen bereiken dat een patiënt overlijdt. Het 
laatste lijkt strijdig met het doel om het ‘comfort’ van de patiënt te willen bereiken.  
 
 
Normerende conclusies 

• Analgetica/sedativa mogen alleen toegediend in een dosering die noodzakelijk is voor 
palliatie.  

• Actieve levensbeëindiging na de uitvoering van abstineren is onder omstandigheden 
waarschijnlijk legaal. Daarvoor gelden specifieke eisen en een bijzondere procedure.  

• Nauwkeurige dossiervoering van de toediening van analgetica/sedativa dient plaats te 
vinden.  

 
 
 

                                                      
343 ‘Rapport van de Staatscommissie euthanasie’, Deel 1 1985: 77. Zie ook paragraaf 3.3.7 over 
levensbeëindiging en paragraaf 3.5.2 over hoeveelheden analgetica en sedativa bij abstineren. 
344 Griffiths e.a. 1998: 118-131; NVIC 2001; Verhagen 2005: 961 
345 Verhagen 2005: 961 
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6.5 Over de rol van verpleegkundigen bij het doseren van 
analgetica/sedativa en het toedienen daarvan 

 
Normering vanuit de literatuur (zie 3.5.4) 
Bij ‘normaal medisch’ handelen, waar abstineren onder valt, zijn intensive care 
verpleegkundigen gelegitimeerd om analgetica toe te dienen mits er een (schriftelijke) 
opdracht van een arts aanwezig is. Zonder een dergelijke opdracht van de arts is dit handelen 
buiten hun bevoegdheid wat tuchtrechtelijk en strafrechtelijk vervolgbaar is. Bij al dan niet 
legaal levensbeëindigend handelen is er geen sprake van ‘normaal medisch handelen’ en is de 
verpleegkundige niet bevoegd hier aan mee te werken.  
 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Cares (4.7.4) 
Op de meerderheid van de Intensive Cares is het gangbaar dat intensive care 
verpleegkundigen een schriftelijke opdracht krijgen over de hoeveelheden toe te dienen 
analgetica/sedativa bij abstineren. Er zijn echter ook Intensive Cares waar verpleegkundigen 
structureel de grenzen van hun bevoegdheden overschrijden doordat zij zelf de hoeveelheden 
analgetica/sedativa bepalen en zonder specifieke opdracht van de behandelend arts deze ook 
toedienen.  
 
 
Normerende conclusies: 

• Intensive care verpleegkundigen dienen het toedienen van analgetica/sedativa bij 
abstineren zonder een schriftelijke opdracht, die ook de dosering aangeeft, na te laten.  

• Ziekenhuizen dienen organisatorische maatregelen te nemen om te voorkomen dat 
intensive care verpleegkundigen in de praktijk onder druk worden gezet om 
onbevoegd analgetica/sedativa toe te dienen. 

• Intensive care verpleegkundigen moeten geen analgetica/sedativa toedienen wanneer 
voor hen duidelijk is dat de grenzen van palliatie of terminale sedatie worden 
overschreden.   

 
 

 

6.6  Normen over de dossiervoering  
 
Normering vanuit de literatuur (zie 4.8) 
In de WGBO (art.7:454, lid 1 BW) is de verplichting tot dossiervoering opgenomen. Goede 
dossiervoering is van belang voor de kwaliteit en continuïteit van het medisch handelen 
alsmede de controleerbaarheid daarvan en dit geldt zeker voor het hele proces van abstineren. 
 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Cares (zie 4.8.1- 4.8.4) 
Uit het onderzoek blijkt dat volgens de artsrespondenten op bijna tweederde van de Intensive 
Cares in het dossier altijd het besluitvormingsproces is terug te vinden. Volgens 
artsrespondenten is op 86% van de Intensive Cares het besluit tot abstineren eveneens terug te 
vinden. Een weergave van het overleg met de vertegenwoordiger van de patiënt over een 
besluit tot abstineren is op bijna tweederde van de Intensive Cares altijd in het dossier terug te 
vinden en dit geldt ook voor de wijze van uitvoeren van het abstineren. De conclusie is dan 
ook, dat volgens de respondenten op een grote meerderheid van de Intensive Cares de 
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dossiervoering plaatsvindt conform datgene wat mag worden verwacht. Punt van aandacht 
zijn die Intensive Cares waar bij een belangrijke beslissing als abstineren, dossiervoering niet 
altijd plaatsvindt. 
 
 
Normerende conclusie: 

• Elk deel van het proces van abstineren, vanaf het begin van het besluitvormingsproces 
tot en met de uitvoering, dient altijd zorgvuldig te worden geregistreerd.  

 
 
 
6.7 Over de wenselijkheid van een richtlijn 
 
Norm vanuit literatuur en de jurisprudentie (zie 3.3.6.2) 
De KNMG is altijd een voorstander geweest van het normeren van het levensbeëindigend 
handelen en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van richtlijnen 
gericht op het medisch handelen bij het levenseinde.346 Ook het Openbaar Ministerie en de 
Inspectie van Volksgezondheid stimuleren het ontwikkelen van richtlijnen aangaande het 
medisch handelen rondom het levenseinde.347 Daarnaast hebben ook andere artsenorganisaties 
hun bijdragen geleverd aan het normeren van het levensbeëindigend handelen.348 
 
Het nut van een richtlijn naar buiten toe blijkt uit de jurisprudentie van de ‘Utrechtse zaak’ 
waar het feit dat de behandelende intensive care artsen de ziekenhuisbrede richtlijn gericht op 
abstineren hadden gevolgd voor de rechter mede bepalend lijkt te zijn geweest voor zijn 
uitspraak ten gunste van het ziekenhuis. 
 
 
Normering vanuit de praktijk van de Intensive Cares (zie 5.2 t/m 5.7) 
Op de meeste Intensive Cares is geen enkele vorm van schriftelijke richtlijn gericht op 
abstineren aanwezig. Enkele Intensive Cares hebben een lokale richtlijn, maar deze 
verschillen sterk naar vorm en inhoud. Zo zijn ze niet eenduidig wat betreft de definiëring van 
de verschillende begrippen 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 van: ‘de mening van de familie mag niet mee gewogen worden’ tot aan 
de ‘familie beslist mee’. 
 
Over wie de beslist over abstineren 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 dit heeft bij het nemen van een besluit. Over de rol van 
verpleegkundigen wordt in drie richtlijnen iets vermeld.  

                                                      
346 Zie de literatuurlijst voor deelpublicaties van de Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen 
(CAL- commissie van de KNMG) 
347 Griffiths 1998: 250 voetnoot 131; Verhagen 1995 
348 ‘Doen of Laten?’; NVK 1992; ‘Nota late zwangerschapsonderbreking’; NVOG 1994; ‘Hulp bij zelfdoding 
door patiënten met een psychiatrische stoornis’;NVP 1998; ‘Criteria voor opname en ontslag van Intensive Care 
afdelingen in Nederland’; NVIC 2001 (Zie ook de voetnoten bij 5.7 en 6.1 over deze NVIC richtlijn) 
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De meest vergaande invloed voor verpleegkundigen betreft een richtlijn, waarin staat dat de 
verpleegkundige deel uitmaakt van het behandelteam en er beslist wordt op basis van 
consensus. Geen enkele richtlijn heeft het karakter van een systematische regulering van de 
abstineerpraktijk. 
 
Naast de geschreven richtlijnen bestaan er ook ‘niet-geschreven afspraken’. Onderwerpen die 
in dit verband genoemd werden, zijn: het dagelijks bespreken van alle patiënten, wie de 
uiteindelijke beslissing tot abstineren neem en 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. Als het gaat over de wenselijkheid van een landelijke 
richtlijn zijn de percentages nagenoeg gelijk. Bij het ontwikkelen van een landelijke richtlijn 
dient volgens respondenten gewaakt te worden voor een te ‘detaillistische’ richtlijn. Een 
landelijke richtlijn dient een raamwerk te zijn waarbinnen op lokaal niveau de nodige 
nuanceringen aangebracht kunnen worden. 
 
 
Normerende conclusies: 

• Elke Intensive Care dient een normerende richtlijn over  abstineren te hebben. 
• Een landelijke kaderrichtlijn is wenselijk. 
 

 
 
6.8  Proeve van een richtlijn over abstineren 
 
Uit de paragrafen 6.1 t/m 6.5 komt een aantal normatieve eisen naar voren met betrekking tot 
het gehele proces rondom abstineren. In deze paragraaf worden de daar getrokken conclusies 
schematisch weergegeven in de vorm van een tweetal stroomdiagrammen: een stroomdiagram 
over het proces bij aanwezigheid van een behandelweigering en een tweede gericht op het 
besluitvormingsproces in het geval dat de behandelende arts meent dat verdere behandeling 
‘medisch zinloos’ is. 
 
 
6.8.1 Procedure bij opname  
 
Bij opname op een Intensive Care dienen ter bevordering van een zorgvuldig verloop van een 
mogelijk abstineerproces duidelijke antwoorden in het dossier aanwezig te zijn op de 
onderstaande vragen:  

• Wie vertegenwoordigt volgens de WGBO de patiënt en is bij de familie duidelijk wie 
de vertegenwoordiger is?  

• Is aan de vertegenwoordiger een brochure, met daarin de procedure bij een 
behandelweigering en de procedure bij ‘medisch zinloos’, uitgereikt? 

•  Is er een schriftelijke wilsverklaring (behandelweigering)? Zo ja, dan geldt op elk 
relevant moment in het behandelingsproces het stroomdiagram 1 in de volgende 
paragraaf. 
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6.8.2 Procedure in geval van een behandelweigering 
 
Zoals eerder vermeldt, heeft een behandelweigering in Nederland een sterke juridische 
positie. Dit geldt zowel voor de schriftelijke behandelweigering als voor een 
behandelweigering door de vertegenwoordiger van de wilsonbekwame patiënt. Uit dit 
onderzoek is gebleken, dat op Intensive Cares de sterke juridische positie van de 
behandelweigering zich niet altijd even sterk vertaalt in het onthouden of staken van een 
behandeling conform de behandelweigering.  
 
Het volgen door de arts van een schriftelijke behandelweigering zal in het algemeen niet veel 
problemen geven.349 Het niet volgen van een behandelweigering, ondanks eventuele aandrang 
van de vertegenwoordiger, zal kunnen leiden tot een conflict.350 Het is daarom wenselijk dat 
er duidelijkheid komt over het besluitvormingsproces in het geval van de aanwezigheid van 
een behandelweigering. Dit geeft aan de vertegenwoordiger van de patiënt en de behandelend 
arts helderheid over hoe procedureel te handelen. 
 
De procedure bij een behandelweigering staat in stroomdiagram 1 en bestaat uit vier fasen: 
 
Fase 1 
Er is een behandelweigering. De arts besluit deze wel of niet te volgen.  
 
Fase 2 
Het volgen van de behandelweigering leidt tot abstineren conform de behandelweigering. Dat 
de arts de behandelweigering niet wil volgen kan twee mogelijke gevolgen hebben. Ten 
eerste: de vertegenwoordiger van de patiënt accepteert onder de omstandigheden het ‘niet 
volgen’ van de behandelweigering en dit leidt tot het continueren van de medische 
behandeling. Ten tweede: de vertegenwoordiger gaat niet akkoord met ‘niet volgen’ van de 
behandelweigering en dan dient binnen 48 uur de Medisch Ethische Commissie351 (MEC) (of 
bij afwezigheid van een MEC: een ‘second opinion’) een schriftelijk advies uit te brengen. 
Het is wenselijk dat de arts van de ‘second opinion’ voor beide partijen acceptabel is. 
 
 
Fase 3 
Het advies van de MEC of de ‘second opinion’ kan conform de behandelweigering zijn en 
dan wordt het medisch beleid uitgevoerd volgens de behandelweigering. Is het advies niet 
conform de behandelweigering, dan wordt het medisch beleid gecontinueerd. De 
vertegenwoordiger kan het advies van de MEC of ‘second opinion’ wel of niet accepteren. Bij 
acceptatie wordt het beleid gecontinueerd en bij niet accepteren, raakt het proces in een fase  
van ‘juridisering’. 
 
                                                      
349 Denkbaar is dat de vertegenwoordiger zich hiertegen verzet. Indien de toepasbaarheid van de schriftelijke 
behandelweigering duidelijk is, handelt de vertegenwoordiger niet conform de wettelijke standaard van een 
“goed vertegenwoordiger”. 
350 Wanneer niemand opkomt voor de belangen van de patiënt en voor het volgen van de schriftelijke 
behandelweigering, dan blijft ook gelden dat achteraf de behandelend arts strafrechtelijk en tuchtrechtelijk 
aansprakelijk gesteld zou kunnen worden, indien hij ten onrechte de schriftelijke behandelweigering naast zich 
neerlegt. 
351 MEC’s hielden en houden zich bezig met algemene beleidsvragen op ethisch gebied en/of de bespreking van 
problematische casuïstiek alsmede het beoordelen van onderzoek. Ze zijn te onderscheiden van de METC’s 
(Medisch-ethische toetsingcommissies) onder de wet Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO, 
in werking getreden op 1 december 1999) die belast zijn met het beoordelen van wetenschappelijk mensgericht 
onderzoek. 
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Stroomdiagram 1: procedure in geval van een behandelweigering 
 
 
Fase 4 
De vertegenwoordiger spant een rechtszaak aan om de behandelweigering alsnog te laten 
volgen. De rechterlijke uitspraak bepaalt in welke mate en hoe de behandeling wordt 
gecontinueerd. 
 
 
Bij aanwezigheid van een behandelweigering zal het volgen van het besluitvormingsproces 
volgens stroomdiagram 1 niet per definitie leiden tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare 
oplossing, maar het biedt de structuur ter voorkoming van een conflict of een 
conflictoplossende benadering. 
 
 
 
6.8.3 Procedure: de behandelend arts vindt (verdere) behandeling ‘medisch zinloos’ 
 
Het stroomdiagram ‘medisch zinloos’352 geldt voor de situatie waarin de behandelend arts 
(verdere) behandeling ‘medisch zinloos’ acht. Het diagram lijkt op dat van de American 
Medical Association (zie 3.4.5) maar bevat ook elementen van de wetgeving in Texas (zie 
3.4.5) en is mede afgestemd op de bevindingen van dit onderzoek. Deze procesmatige aanpak 
gaat ervan uit dat de beslissing in eerste en laatste instantie bij de behandelaar ligt. De 
procedure biedt veel gelegenheid voor het vinden van overeenstemming en/of acceptatie door 

                                                      
352 In het stroomdiagram is de nazorg voor de naasten van een overleden patiënt niet opgenomen. Bekend is, dat 
op meerdere Intensive Cares de naasten van een overleden intensive care patiënt een nagesprek kunnen hebben 
met de intensive care arts van hun voorkeur en eventueel in aanwezigheid van de door hen gekozen verpleegkun-
dige. In een landelijke kaderrichtlijn kan een algemene bepaling daarover worden opgenomen, die lokaal 
passend kan worden ingevuld. 
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de vertegenwoordiger, maar geeft de vertegenwoordiger ook de gelegenheid het inzicht van 
de behandelend arts te (laten) toetsen. 
 
 
Toelichting op het stroomdiagram 
Een blijvend meningsverschil tussen behandelaar(s) en vertegenwoordiger over het ‘medisch 
zinloos’ zijn van een behandeling zal leiden tot het volledig ‘doorlopen’ van het besluit-
vormingsproces en dit duurt minimaal 14 dagen. Dit alles onder het voorbehoud dat de 
situatie van de patiënt stabiel slecht blijft en zich geen ‘medisch kansloze’ situatie ontwikkelt. 
 
In het stroomdiagram komen een aantal belangrijke fases c.q. overleg- en beslismomenten 
voor:  

1. Eerste oriënterend overleg met de vertegenwoordiger van de patiënt 
2. Tweede oriënterend overleg met de vertegenwoordiger van de patiënt 
3. Behandelteamoverleg 
4. Eerste acceptatiegesprek met de vertegenwoordiger over de beslissing 
5. Tweede acceptatiegesprek met de vertegenwoordiger over de beslissing 
6. Bindend advies van de Medisch-ethische commissie (MEC) of ‘second opinion’ 
7. Derde acceptatiegesprek met de vertegenwoordiger over de beslissing 
8. Gelegenheid om te zoeken naar een ander ziekenhuis door de vertegenwoordiger 
9. Eventuele juridisering 

 
Bij elk overlegmoment kan de vertegenwoordiger zich laten vergezellen door een beperkt 
aantal naasten van de patiënt. Voorkomen dient te worden dat de groep dusdanig groot wordt 
dat een gesprek niet effectief gevoerd kan worden. Over elke stap van het hele proces dient 
volledig verslag gedaan te worden in het dossier. 
 
 
Eerste oriënterend overleg met de vertegenwoordiger van de patiënt 
Zodra de behandelend arts zich realiseert dat er mogelijk sprake zal kunnen zijn van ‘medisch 
zinloos’ handelen, neemt hij zo spoedig mogelijk contact op met de vertegenwoordiger van de 
patiënt om een gesprek te arrangeren. Het is een oriënterend gesprek waarbij afgetast wordt 
wat de wederzijdse visies zijn met betrekking tot de situatie van de patiënt en het eventueel 
staken van de behandeling en in welke mate deze overeenkomen. In dit gesprek moet aan bod 
komen: 

• de mate van bekendheid van de vertegenwoordiger met het besluitvormingsproces, 
• de visie van de patiënt, al dan niet weergegeven in een behandelweigering, 
• de visie van de vertegenwoordiger op de situatie van de patiënt, 
• de visie van de arts op de situatie van de patiënt en zijn verwachting van mogelijk 

herstel; tevens vermeldt hij dat zijn visie nog getoetst moet worden door collegae in de 
komende behandelteambespreking, 

• de visie van de vertegenwoordiger over het eventueel besluiten tot abstineren op basis 
van ‘medisch zinloos’ en over het komende besluitvormingsproces. 

 
Tijdens dit gesprek dienen van het behandelteam de behandelende intensivist en de eerst 
verantwoordelijke verpleegkundige van de betreffende patiënt (zie paragraaf 6.3 onder E) 
aanwezig te zijn.  
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2. Tweede oriënterend overleg met de vertegenwoordiger van de patiënt 
Wanneer er meer of duidelijker informatie door de vertegenwoordiger gewenst is of de 
behandelend arts acht dit om wat voor reden dan ook nodig, dan volgt er eerst een tweede 
oriënterend gesprek voorafgaande aan het behandelteamgesprek over ‘medisch zinloos’. De 
tijdsperiode tussen het eerste en tweede oriënterende gesprek is tenminste 24 uur.  
 
 
3. Behandelteamoverleg 
Dit gestructureerde behandelteamoverleg over ‘medisch zinloos’ dient niet eerder plaats te 
vinden dan 24 uur na het eerste en c.q. tweede oriënterende overleg met de vertegenwoordiger 
van de patiënt. Het teamoverleg over ‘medisch zinloos’ (en dossiervoering daarvan) dient 
zodanig te gebeuren dat de besluitvorming transparant is en duidelijk is of er sprake is van 
consensus. In dit overleg participeren tenminste:353 

• de behandelend intensive care arts, 
• de insturende specialist, 
• de (eerst verantwoordelijke) verpleegkundige van de patiënt.  

 
De behandelend intensive care arts neemt naar aanleiding van het overleg en op basis van 
consensus (in de betekenis van zich niet verzetten tegen) een besluit over het ‘medisch 
zinloos’ zijn van de behandeling.  
 
Indien er geen consensus is tussen de artsen van het behandelteam, dan wordt een intensivist 
geconsulteerd van een andere Intensive Care binnen of buiten het ziekenhuis. Het advies van 
de consultarts dient een grote invloed te hebben op de besluitvorming van ‘medisch zinloos’. 
De intensive care arts blijft eindverantwoordelijk voor het nemen van de beslissing over 
‘medisch zinloos’. De behandelend intensive care arts is ook verantwoordelijk voor het 
informeren van de betrokken leden van het behandelteam over de inhoud van het advies. Is 
het advies ‘medisch zinvol’ dan wordt de behandeling gecontinueerd en bij ‘medisch zinloos’ 
komt het eerste acceptatiegesprek met de vertegenwoordiger van de patiënt aan de orde. 
 
4. Eerste acceptatiegesprek met de vertegenwoordiger over de beslissing ‘medisch zinloos’ 
Na overleg binnen het behandelteam en het besluit over ‘medisch zinloos’ door de 
behandelend intensive care arts, wordt opnieuw contact gelegd met de vertegenwoordiger van 
de patiënt. Bij het gesprek met de vertegenwoordiger zijn tenminste de behandelend intensive 
care arts en een verpleegkundige aanwezig. Indien de vertegenwoordiger het besluit tot 
abstineren accepteert, dan wordt de uitvoering van abstineren besproken.  
Bij uitblijven van acceptatie wordt de beslissing tot uitvoeren van abstineren tenminste 24 uur 
uitgesteld in afwachting van het tweede acceptatiegesprek. Datum en tijdstip voor een 
vervolggesprek (tweede acceptatiegesprek) worden tijdens het eerste acceptatiegesprek 
vastgelegd, zodat de vertegenwoordiger de gelegenheid heeft om te regelen wie er eventueel 
naast hem aanwezig zal zijn bij het vervolggesprek. 
 
5. Tweede acceptatiegesprek met de vertegenwoordiger over de beslissing 
In dit gesprek wordt opnieuw gezocht naar acceptatie van de visie van het behandelteam over 
het ‘medisch zinloos’ zijn van de behandeling. Lukt dit niet, dan wordt de vertegenwoordiger 
geïnformeerd over de volgende stap: de casus voorleggen aan de Medisch Ethische 

                                                      
353 Op lokaal niveau kan gekozen worden voor een uitgebreidere samenstelling van het behandelteam. Uit de 
data van dit onderzoek blijkt, dat de hier vermelde deelnemers als regel op de Intensive Cares deelnemen aan een 
dergelijke bespreking (zie ook paraaf.4.3.3.2). 
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Commissie (MEC) of bij afwezigheid van een MEC een ‘second opinion’ vragen van een 
onafhankelijke intensivist.  
 
Stroomdiagram 2: de behandelend arts vindt verdere behandeling ‘medisch zinloos’ 
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6. Consultatie medisch-ethische commissie (MEC) of ‘second opinion’ 
Mogelijk heeft niet elk ziekenhuis een MEC of de leden van de MEC achten zich niet 
competent voor een dergelijk consult. In dat geval kan gebruik gemaakt worden van een 
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intensivist van binnen of buiten het ziekenhuis voor een ‘second opinion’. De keuze van de 
intensivist dient na overleg en bij voorkeur met instemming van de vertegenwoordiger te 
gebeuren. 
 
Medisch-Ethische commissie (MEC) 
Een deskundig lid van de MEC bestudeert het dossier van de patiënt, hoort de behandelaars en 
mogelijk de insturende specialist, alsook de vertegenwoordiger van de patiënt. De beslissing 
over wel of niet ‘medisch zinloos’ dient binnen 48 uur na het tweede acceptatiegesprek op 
papier te staan. 
 
‘Second opinion’ 
De ‘second opinion’ arts verwoordt schriftelijk zijn visie. Hij richt zich niet alleen op het 
dossier van de patiënt, maar heeft ook contact met de behandelaars en de insturend specialist 
en met de vertegenwoordiger van de patiënt. 
 
Indien de MEC of de ‘second opinion’ arts besluit tot ‘medisch zinvol’ dan vindt optimale 
behandeling plaats. Dit kan gebeuren op de betreffende Intensive Care of op een andere 
Intensive Care van het zelfde ziekenhuis of in een ander ziekenhuis. Bij verstoorde 
verhoudingen kan het voor beide partijen wenselijk zijn om een andere Intensive Care te 
vinden. Het ziekenhuis, waar de intensive care patiënt ligt, is ervoor verantwoordelijk dat 
indien wenselijk overplaatsing zo mogelijk wordt gerealiseerd. 
 
Als de MEC of de ‘second opinion’ van mening is dat er sprake is van ‘medisch zinloos’, dan 
volgt het derde acceptatiegesprek. 
 
 
7. Derde acceptatiegesprek met de vertegenwoordiger over de beslissing 
Idealiter nemen een lid van de MEC of de ‘second opinion’ arts deel aan het derde 
acceptatiegesprek. De geloofwaardigheid van de bevindingen van een neutrale buitenstaander 
neemt toe, indien deze dat zelf verwoordt naar de vertegenwoordiger van de patient. 
In dit gesprek wordt de conclusie van de MEC of ‘second opinion’ besproken in relatie tot de 
stellingname van de vertegenwoordiger. Bij acceptatie door de vertegenwoordiger van 
‘medisch zinloos’ vindt het staken van de behandeling plaats.  
 
 
8. Gelegenheid om te zoeken naar een ander ziekenhuis door de vertegenwoordiger  
Als de vertegenwoordiger de conclusie van ‘medisch zinloos’ nog steeds niet kan accepteren, 
dan heeft de vertegenwoordiger tien kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van de 
schriftelijke conclusie van de MEC/‘second opnion’, om overplaatsting naar een andere 
ziekenhuis te regelen. Indien, binnen tien dagen na het ontvangen van de schriftelijke 
bevinding van de MEC of de ‘second opinion’, de patiënt niet wordt overgeplaatst naar een 
ander ziekenhuis, dan is de behandelende arts gerechtigd de behandeling alsnog te staken. 
 
 
9. Eventuele juridisering 
Op elk moment van het besluitvormingsproces heeft de vertegenwoordiger natuurlijk de 
mogelijkheid om naar de rechter te gaan.  
Het feit dat een zorgvuldig proces bij de besluitvorming over ‘medisch zinloos’ heeft 
plaatsgevonden, zal het oordeel van de rechter ten aanzien van het besluitvormingsproces 
mede bepalen. Een voortijdige rechtsgang, indien het vastgelegde besluitvormingsproces over 
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‘medisch zinloos’ nog niet volledig is doorlopen, zal waarschijnlijk niet door de rechter 
gehonoreerd worden. 
 
 
 
6.9 Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk zijn de normen vanuit de literatuur en de jurisprudentie afgezet tegen de op 
Intensive Cares gevonden normen en praktijken rondom abstineren. Dit heeft geleid tot 
normerende conclusies bij verschillende onderwerpen en dit alles is geconcentreerd 
samengevoegd in twee stroomdiagrammen: 
1e  Een stroomdiagram gericht op de procedure bij een behandelweigering en wat te doen 

als de mening van de behandelende arts niet overeenkomt met die van de patiënt zoals 
vastgelegd in een schriftelijke behandelweigering of verwoordt door de 
vertegenwoordiger. 

2e  Een stroomdiagram voor de besluitvorming over ‘medisch zinloos’ en de acceptatie 
daarvan bij de vertegenwoordiger; en hoe procedureel te handelen indien de 
vertegenwoordiger van de patiënt ‘medisch zinloos’ niet kan accepteren.  
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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. 
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Summary 
 
 
The study reported here was stimulated by a particularly difficult case of abstention at the 
Intensive Care Unit (ICU) where the author works as a head-nurse. The case raised the 
following questions: 
• When can treatment be regarded as ‘medical futility’? 
• Who decides on stopping treatment? 
• What is the influence of the patient? 
• What is the influence of the patient’s representative? 
• What is the influence of the various  members of the medical staff? 
• What is the proper procedure for making an abstention decision? 
 
In short: the central question in this study is what a careful abstention process looks like. In 
addition questions arise about regulation of the process: to what extent can one talk of self-
regulation and to what extent is further regulation called for? 
 
In the first part of this thesis it is shown that on the basis of the literature and case law 
theoretically a clear normative answer can be given to various aspects of the questions above. 
It also appears that it is not feasible to give a usable definition of the central concept 
‘medically futile’. A decision of futility is mainly a matter of looking for a shared 
understanding among the medical staff and between the medical staff and the patient’s 
representative. Little is known about how decision-making concerning ‘medical futility’ 
actually takes place in ICUs in the Netherlands. That is therefore the subject of the second 
part of this thesis. The data were acquired in telephone interviews with the heads of medical 
and nursing staffs of 36 ICUs (1/3 of all the 118 hospitals) evenly spread over the 
Netherlands. The research was designed to obtain insight into current practise concerning 
abstention with mentally incapable adult patients in Dutch ICUs. Attention was primarily 
focused on the decision-making process, the patient’s influence, the influence of the patient’s 
representative, the way the decision are carried out and the existence of guidelines and other 
forms of (self)-regulation. The key question in this empirical part of the study is as follows: 

What are the characteristics of the process of abstention - from the decision making 
through its implementation - in the case of adult intensive care patients and to what 
extent is this process regulated? 

 
In the third, normative, part of the thesis, we allowed to formulate a framework for a national 
regulation of abstention for mentally incapable patients in ICUs, on the basis of the empirical 
part of the study and the existing literature. In this part , the key question is: 

Is (national) regulation of the process of abstention in adult intensive care patients 
desirable, and, if so, what should it include? 

 
 
 
Findings 
 
Frequency of abstention in Dutch ICU’s 
On the basis of the estimates of the respondents, Dutch ICUs for adults yearly decide on 
abstention resulting in death at least 6500 cases. This is about a quarter of the total mortality 
following an abstention decision in the Netherlands. Abstention account for about 51.5% of 
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the total death rate in the participating ICUs, a relatively low frequency compared with 
percentages found in prospective research in Europe and the USA. The large differences 
between Dutch ICUs in the death rate as a result of abstention do not deviate from what is 
reported in the literature. 
 
 
Organization of the decision making 
In 70% of the ICUs a abstention decision in the case of who stays on the ICU for more than 
24 hours, is never taken solely by the attending physician alone, at 30% of the ICUs this is 
seldom the case. The way the participation in the decision making is organized, shows two 
main models: 
1.  In 80% of the participating ICUs a proposed abstention decision is discussed during a 

structured meeting, usually called ‘Multi Disciplinair Overleg’ (Multidisciplinary 
Consultation). However, the MOD operates 7 days a week at only a small fraction (14%) 
of the participating ICUs. On weekends and holidays it is usually not possible to discuss a 
case in the MDO. 

2. At 20% of the participating ICUs a proposed abstention decision is discussed only 
informally fellow physicians. 

 
Both forms of involvement of staff members are aimed at checking the subjective opinion of 
the attending physician concerning the ‘medical futility’ of further treatment against the 
judgment of others. In this way intersubjectivity (‘objectivity’) of the decision can be assured. 
 
For patients staying on an ICU for less than 24 hours the pathology ‘forces’ the attendants to 
adopt a different decision making procedure. The course of the illness is often more rapid and 
dramatic than when a patient remains longer on an ICU. The concept of ‘medical futility’ is 
less applicable on this category of patients and the persons involved speak of ‘no chance of 
success’ or ‘untreatable’. As compared with patients remaining longer on an ICU the 
responsible doctor more often takes an abstention decision on his own. If discussion does take 
place this is usually in an informal way, with a co-attending physician or the referring 
specialist. 
 
 
Conclusion: 
At Dutch ICUs an attending physician does not usually take an abstention decision single-
handedly. The discussion about the ‘medical futility’ of a treatment is usually conducted in a 
structured consultation with several other doctors in order to assure ‘intersubjectivity’. 
However, at 20% of the ICUs that is not the case and such a consultation only occurs 
informally. If treatment has no chance of success, it can happen that the physician in charge 
takes the abstention decision alone or after only informal consultation. 
 
 
Decision making leading to the judgment of ‘medical futility’ and the influence of 
various health workers. 
At the majority of ICUs the intensive care doctor is the central person in the decision making 
process on abstention. He is the person who usually initiates the decision-making procedure 
and whose opinion carries the most weight. If consensus is not reached, at most ICUs he will 
take the final decision. 
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At 75% of the ICUs the agreement of the referring specialist is required for a decision on 
abstention. This course of action is followed for the sake of collegiality, support and 
continued collaboration. However, it does not always lead to a decision that reduces the 
patient’s suffering and that corresponds with the opinion of the professionals at the ICU. At 
25% of the ICUs the consent of the referring specialist is seldom of never required. 
 
The part the nurses play in the decision making-process mainly amounts to ‘being involved 
and ‘being a source of information’ for the doctor in charge. As a rule the nursing staff does 
not have any real influence on the final decision. If the staff opposes an abstention decision, 
the decision is postponed at 30% of the participating ICUs in order to reach consensus with 
the nursing staff as well. 
 
A ‘second opinion’ is only occasionally made use of. However, when this does take place, the 
‘second opinion’ carries much weight. Requesting a ‘second opinion’ occurs if there are 
professional doubts, too little support within the team, or a difference of opinion on abstention 
with the family or the legal representative of the patient. Because of his neutral position, the 
doctor giving a ‘second opinion’ often serves to resolve conflict. 
 
 
Conclusion: 
The attending intensive care physician leads the decision making process on abstention at 
most ICUs. Consent of the referring specialist is normally required. Consensus (meaning ‘no 
opposition to’) within the team in charge  is usually needed to reach an abstention decision. At 
one third of the ICUs reaching consensus includes the nursing staff, and in that case, too 
opposition to an abstention decision will lead to delaying the decision. 
 
 
The right to self-determination of the patient: influence of a written treatment -refusal 
Written treatment-refusals (negative advance directives) are not registered at ICUs. 
Respondents estimate that about ½% of the patients has such a written treatment-refusal. On a 
national scale we would arrive at about 600 written treatment-refusals per year at the ICUs in 
the Netherlands. Physicians estimate that about 2% of the patients dying at a ICU with an 
abstention decision, posses a written treatment-refusal. 
 
Fewer than one in ten physician-respondents take the view that a written treatment-refusal 
should be regarded as ‘binding’ in the medical decision making. On the other hand almost one 
third of the physicians definitely do not consider a refusal ‘binding’. If medical insight and the 
written treatment-refusal do not match, about 10% of the physician-respondents are of the 
opinion that a treatment-refusal will be respected at their ICU. Nevertheless, more than 80% 
of the physician-respondents partly or completely agree that a carefully formulated written 
treatment-refusal has a considerable influence on medical decisions concerning the end of life. 
This may be explained because a vast majority of the physicians consider a written treatment-
refusal as ‘supplementary’ to the medical decision making. The written refusal is experienced 
as supportive if the medical view points in the same direction as the advance directive. Only a 
small fraction (<10 %) of the respondents think that ‘supplementary’ is too weak a way of 
characterizing the role of a treatment directive and doe not guarantee the autonomy of the 
patient. 
 
Senior nursing staff takes the view that a treatment refusal should be regarded as ‘binding’ 
four times more frequently than doctors. The opinion of the senior nurses about the actual 
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influence of treatment-refusals however, corresponds with the view of the intensive care 
physicians. 
 
The following reasons for not complying with a refusal are given by intensive care physicians 

• If a patient does not want intensive care treatment he should not be admitted to an 
ICU in the first place. 

• Refusals are often too vague. 
• The family often does not support the refusal. 
• The professional autonomy of the physician prevails over the will of the patient as 

stated in a written treatment-refusal. 
Physician-respondents do not have a clear and uniform idea of what a precisely formulated 
treatment refusal should contain. To a certain extent, nevertheless, criteria may be laid down 
that should be met by a carefully drafted advance directive, according to intensive care 
physicians, in order to influence the decision making as much as possible. These are: 

• The treatment-refusal shows that the patient was mentally capable when it was 
drafted. 

• The treatment-refusal applies to the specific situation of an ICU. 
• The treatment-refusal does not merely reflect a patient’s general view, but 

specifically states what the patient does not want. 
• The a treatment-refusal has been drafted in consultation with the family doctor. 
• The time span between the drafting of the treatment-refusal and admission to the ICU 

is limited. 
• The treatment-refusal is accompanied by the appointment of a representative and its 

contend have been discussed with the representative. 
• The a treatment-refusal states that in some way or an other the patient’s family has 

been consulted about the contents of the treatment refusal and supports it. 
 
 
Conclusion: 
Written refusals of treatment are not common in ICUs. If present, they are mainly taken into 
account if their contents support the view of the physician in charge. If the refusal of 
treatment conflicts with the doctor’s judgment then, in spite of the strong legal status of the 
treatment-refusals in the Netherlands, it generally will carry marginal weight. 
 
 
Influence of the representative / family 
The number of appointed representatives of ICU patients probably do not outnumber the  
member of written refusals of treatment. This means that, under Law on Contents Medical 
Treatment (WGBO), a family member will usually be the patient’s legal representative. 
Respondents usually do not distinguish between the legal representative and the family when 
involving them in the decision-making concerning abstention. 
 
Differences of opinion concerning abstention between the attending physician and the 
representative/family can be of two sorts; either the attending physician thinks abstention is in 
order and the representative/family does not, or the other way round. 
 
The representative/family definitely wants abstention in the case of less than ½% of the 
patients admitted to intensive care, in the estimation of the physician respondents. Qualitative 
data show that the wish of the representative/family rarely leads to conflict. 
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If the initiative to abstain stems from the physician, two thirds of the physician-respondents 
state that the patient’s representative “seldom or never is required” to give his consent to an 
abstention decision. The difference between these ICUs and those that do require consent, 
however, proves to be qualitatively slight. All physicians try to achieve acceptation of the 
abstention decision. This applies to both groups of physicians. In addition, two thirds of the 
physicians think that if the representative cannot accept the abstention decision, this should 
definitely not bind the attending physician. 
 
The influence of the representative does not primarily concern the content of the decision. The 
representative serves as a source of information for the physician, who wants information 
about the quality of life of the patient before admittance, the desired quality of life and the 
patient’s wishes. The physician while making a decision may take these into account. There 
are also physicians, however, who consider an abstention decision a purely medical decision 
and do not think the representative./.family of the patient should have any influence on it. 
 
 
Conclusion: 
ICUs hardly distinguish between the representative of the patient, in accordance with the 
WGBO, and the patient’s family. A refusal of treatment has more influence, if a 
representative has been appointed in a written statement and the latter, as well as the general 
practitioner, have been involved in drawing up the refusal. If the views of the physician in 
charge and the patient’s representative differ, the representative’s influence will not be 
regarded as binding by the physician. If their views correspond, the opinion of the 
representative is experienced as supplementary and supportive. Physicians strive for 
acceptance of an abstention decision and not so much for agreement. 
 
Dutch ICUs lack a procedure in which the patient’s representative is enabled to realize his 
task of acting on the patient’s behalf as the patient himself would have done while still 
competent. 
 
 
Conflict with the representative / family concerning an abstention decision 
The estimated number of conflicts with the representative/family of the patient related to 
abstention generalizing over the Netherlands one arrives at about 650 conflicts a year at ICUs. 
There is a markedly uneven spread of conflicts over the ICUs: one fifth of the ICUs report 
three quarters of the conflicts. 
 
If in a case of medical futility the physician in charge proposes to abstain from further 
treatment and a conflict arises with the representative/family about one quarter of the 
attending intensive care physicians will continue the treatment. Half of the ICUs will accept a 
certain delay within reason ‘get used to’ the abstention decision. The period of delay varies, 
but is usually shorter than five days. Some ICUs, however, partly for reasons of capacity, 
delay strictly limits to a period of 24 - 48 hours, after which the treatment is ceased. The 
remaining quarter of ICUs do not allow a difference opinion to postpone , carry out, an 
abstention decision. 
 
In the opinion of 90 % of the intensive care physicians in their ICUs the decision making 
process can be influenced by possible legal implications. When these occur the reaction will 
be: ‘more documentation’, ‘more discussion’ and ‘more time for the procedure’. According to 
50% of the intensive care physicians legal implications maybe taken into account in deciding 



 - 223 -  

  
 

to abstain, while the influence a decision to abstain, while the remaining 50 % do not agree 
because it is – in their view- a medical decision. 
 
More than 80 % of the respondents take the view that ICUs should have a clear procedure for 
to deal with conflicts concerning abstention. None of the ICUs in fact has such a procedure. 
 
Conclusion: 
Although the number of conflicts about abstention with the representative/family is small, 
their impact seems to be considerable, especially when the usual problem solving strategies, 
such as delay and more talks with the representative/family, are unsuccessful. In case of a 
conflict there is no clear procedure to fall back on. Almost all physician- en nurse respondents 
will welcome such procedure. 
 
 
The use of opiates/sedatives in abstention cases 
In case of abstention the patient’s comfort seems to be the main indication for increasing the 
doses of opiates and/or sedatives. The size of the dose to be administered is sometimes tuned 
to what the people around the patient, in particular the patient’s family, can cope with. About 
two thirds of the ICUs generally double to quadruple the dose of opiates, taking into account a 
possible speeding up of the process of dying. A minority of ICUs exercises restraint in 
increasing the dosage and accepts that the process of dying may take longer. A similar 
number, however, will administer considerably increased doses analgesics/sedatives (> 10x 
the original dose). At one ICU in addition to sedatives also muscle relaxants are used, 
resulting in a direct connection between the moment of administration and the time of death 
of the patient. None of the other ICUs show signs of the use of muscle relaxants in relation to 
abstention. 
 
Three modes of operation appear to be followed by nurses administering opiates/sedatives in 
abstention cases. In the first procedure each change in dosage requires a special written 
instruction; in de second procedure the intensive care nurses can, within specific limits, titrate 
independently; in the third procedure, practiced in some ICUs, the intensive care nurses can 
more or less independently determine and administer the doses of analgesics/sedatives. 
Respondents report that the written documentation does not always reflect what is in fact 
administered. 
 
 
Conclusion: 
The doses of analgesics administered appear in many ICU’s to be determined not only by the 
patient’s condition. The dosage appears to be dependent on the ICU in question and the 
variation is rather large. The reasons for a certain dosage are not restricted to pain and 
symptom treatment. 
At some ICUs intensive care nurses exceed their legal authority by determining themselves 
the doses of analgesics to be administered. Documentation in such cases is not necessarily 
accurate. 
 
 
Documentation 
The degree of thoroughness of the documentation of the decision-making process concerning 
abstention varies. Some ICUs do not document the process at all, but at about two thirds of 
the ICUs, according to the physician-respondents, registration always takes place. At most of 
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these ICUs, documentation is concise. At 20 % of the ICUs documentation is detailed to very 
detailed. 
Doctors and nurses estimate that at about 90 % of all ICUs the decision to abstain is always 
entered in the patient’s records. At two thirds of the ICUs respondents state that the contents 
of the discussions with the patient’s representatives are always recorded. 
According to the physicians the way the abstention has been carried out is also always 
documented at two thirds of the ICUs. In the view of senior nursing staff members this is true 
at almost all ICUs. 
 
Conclusion: 
As far as documentation in abstention cases it appears that ICUs in the Netherlands generally 
do register the decision-making, though at most ICUs, this is only done briefly. As mentioned 
above, registration of the use of opiates is not always accurate. 
 
 
Guidelines for abstention 
At most ICUs there are no written guidelines whatsoever for abstention. Those that do exist 
differ considerably in form and content. Nor do they defining the various concepts relating to 
abstention in the same way. The status of a written refusal of treatment and the influence of 
the representative/family are interpreted differently. The contribution of the representative / 
family to decisions regarding the end of life, for example, may fluctuate between “the 
family’s opinion should not carry any weight” to “the family takes part in the decision”. Nor 
is there uniformity in the guidelines about how the decision-making should proceed and who 
should take the final decision; they vary from “the decision rests with the physician, who may 
consult a fellow-physician” to “the attending team decides and consensus should be reached”. 
 
In five guidelines a ‘second opinion’ is mentioned as a possible means of lending support to 
the decision-making, but it is not clear what importance should be attached to the views of the 
consulted doctor. 
 
Three guidelines elaborate somewhat on the role of the nursing staff. The most far-reaching 
influence of the nursing staff is found in a guideline which stipulates that the nurses are 
considered a member of the attending team and decisions are to be taken on the basis of 
consensus. 
 
Apart from the written guidelines oral agreements also exist. In this connection subjects were 
mentioned such as: the daily review of all patients; who takes the final decision to abstain; 
and that  the patient should die during the shift of the person who has taken the decision. 
 
The majority of the senior members of the medical staff at ICUs (86 %) take the view that 
every ICU a should have a written guideline concerning abstention. This opinion is shared by 
100% of the head-nurses. Respondents expect a guideline to have a positive effect on the 
decision process, the quality of performance, and clarity / continuity of policy. 
 
Many senior members of the medical staff at ICUs (80 %) and of the nursing staff (94 %) 
would  support a national guideline concerning abstention. This guideline should be aimed at 
the decision-making process and offer a general framework for local guidelines. 
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Conclusion: 
Written guidelines are often missing at ICUs and, if available, they differ cosiderably in form 
and content. At the same time a vast majority of respondents declare that such a guideline is 
desirable. Also the idea of a national guideline to serve as a model for local guidelines is 
widely supported. 
 
 
Normative conclusions 
In the third part of this thesis the findings of the empirical study (part II) have been centred in 
light of the norms regarding abstention as they emerge from the literature and case law in part 
I. Based on these findings two flow-charts are worked out. One deals with the decision-
making process in the case of a refusal of treatment by the patient or his representative, the 
other relates to the process in the case that the attending physician considers (further) 
treatment ‘medically futile’. The second flow-chart resembles the one published the American 
Medical Association, but has been modified on the basis of the normative and empirical 
conclusions of this study. 
 
Normative conclusions such as the importance of ‘intersubjectivity’, the desirability of 
structured discussions in the attending team on the question whether (further) treatment is 
‘medically futile’, the role of the referring specialist and the leading role of the attending 
intensive care physician, have been entered in the flow-chart. When structured discussion is 
not an option (e.g in case further treatment has no claim of success) a consultant should give, 
if possible, an expert opinion in order to achieve ‘intersubjectivity’. Hospitals should take 
organizational measures to facilitate consultation at all times. 
 
Nurses should be structurally involved in the decision-making process on ‘medical futility’. 
To make the input of nurses as useful as possible, however, greater continuity in assigning 
patients is necessary than is the case at present. Leaving the nursing of each the patient 
continuously to the same small group of nurses will result in concentration of knowledge and 
insight, which is important for an effective contribution to the decision-process regarding 
‘medical futility’. Realizing the nursing model of ‘Primary Nursing’ in ICUs will make it 
easier for nurses to participate in a right way in the decision-making process of abstention. 
 
 
Written refusal of treatment 
A written refusal of treatment has an strong legal status in the Netherlands. Contrary to 
common practice, it should be regarded as ‘binding’ in ICUs. If the interpretation of a 
treatment directive is unclear this should be discussed with the patient’s representative and if 
the refusal of treatment has been drawn up together with the general practitioner, also with 
him/her. Not following a written refusal of treatment is only allowed by law in case there are 
‘valid reasons’ to do so and these cannot include subjective opinion and should be 
documented in the patient’s records.  
 
 
The patient’s representative 
The medical record of each intensive care patient should identify the legal representative of 
the patient. The representative should be given a brochure to inform him about the decision-
making procedure concerning ‘medical futility’. Physicians must in principle regard refusal of 
treatment by patient’s representative as ‘binding’. The patient’s representative should have the 
possibility to lodge a complaint when his refusal of treatment is ignored. A specific procedure 
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has been designed for such cases (see 6.8.2 flow-chart 1: Procedure in case of refusal of 
treatment). 
 
 
Family 
In the decision-making concerning ‘medical futility’ the family does not play a formal part. 
The distinction between representative and family should be made clear to the next of kin. 
Also the staff of  ICUs should take care to respect the unambiguous position of the 
representative in order to insure a correct procedure in the decision-making concerning 
‘medical futility’. 
 
 
A special contact person 
At ICUs failures of communication can occur and these may result in conflicts about decision 
to abstain. The whole idea of ‘medical futility’ is rather precarious. A special contact person 
(intensive care physician) should be assigned to be responsible for all communication with the 
representative on matters concerning treatment and likewise of stopping treatment. 
Discussions with the representative should be extensively documented, something that is 
currently not done. 
 
 
Carrying out the abstention decision 
While carrying out abstention, analgesics and sedatives should be administered only in doses 
necessary for palliation. These must be accurately documented. Acting with the intention of 
terminating life may be legitimate in certain situations, but special norms and another 
procedure apply in such cases. The subject is outside the scope of this thesis. 
 
Nurses must refrain from determining on their own authority the dosage of analgetics and 
sedatives and administering them. Hospitals should take measures to prevent intensive care 
nurses from being ‘forced’ to do so. If it is clear that the limits of palliation are being 
exceeded, intensive care nurses must not administer any analgesics/sedatives, not even after 
on a written instruction from a doctor. 
 
 
Guidelines concerning abstention 
Every ICU should have a local guideline concerning the procedure to be followed in 
connection with abstention. Such a guideline should deal with the points covered above and in 
particular with to be followed in case of a difference of opinion with the patient’s legal 
representative or the presence of a written refusal of treatment. Furthermore, it is also 
desirable to have a procedure in case treatment is refused. In part III the elements of such a 
guideline are suggested and two flow-charts bring all of these elements together. 
 
 
Main conclusions 
The following final conclusions are reached: 

• The criterion ‘medically futile’ cannot be applied without taking ‘the quality of life’ 
into account. This makes the judgment of the individual practitioner inevitably 
subjective. The decision process should therefore be aimed at reaching 
‘intersubjectivity’ as possible and at acceptance of the decision by those involved. 
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This is largely the case in the Dutch ICUs, but there are too many deviations and the 
process is not sufficiently regulated. 

• The ‘binding’ character of written refusal of treatment is not sufficiently 
acknowledged in ICUs. 

• The difference between ‘family’ and the legal representative of the patient and the 
strong legal status of the latter, are not sufficiently recognized in ICUs. 

• Administration analgesics / sedatives in abstention cases should be limited to 
palliation. The difference between ICUs in the dosage of analgesics/sedatives 
intended for the ‘comfort’ of the patient while the treatment is being stopped, are 
significant and it looks that some ICUs regularly exceed a palliative dosage. 

• Intensive care nurses at some ICUs exceed their authority in determining and 
administering analgesics/sedatives. 

• Dutch ICUs definitely seem to be willing to engage in full and accurate 
documentation. The documentation of the abstention process, however, is usually 
rather summary. Reporting the exact doses of analgesics/sedatives does not always 
occur with sufficient accuracy. 

• The process of abstention, including dealing with conflicts, should be regulated in 
general terms in a guideline at the national level and worked out in more detail 
locally. 

• This thesis offers the building blocks for such a national guideline. 
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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. 

 

mailto:d.j.kleijer@chir.azg.nl
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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 
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Dankwoord 
 

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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CURRICULUM VITAE  

 
 
De promovendus werd in 1947 in Zuilen (thans Utrecht) geboren. Daar groeide hij ook op. Hij 
verhuisde midden zestiger jaren naar Bennebroek om daar als bijna 17 jarige te beginnen met 
de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige. Verplicht intern wonen was wennen evenals 
het werkend leren. Onderbroken door het vervullen van de militaire dienstplicht leidde de 
opleiding tot het behalen van het B-diploma verpleging in 1969. 
 
De zeventiger jaren stonden in het teken van werkend leren gericht op de vakinhoudelijk 
ontwikkeling. Enkele jaren werkte hij als leidinggevende in een geriatrisch verzorgingstehuis. 
Waarna hij in Hoorn de opleiding voor het verpleegkundige diploma ‘Algemene 
ziekenhuizen’ (A-diploma) volgde. Aansluitende genoot hij van de eerste Nederlandse Brede 
Basis Intensive Care opleiding in het toenmalige Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam. 
 
Een tamelijk grote stap was om vervolgens eind zeventiger jaren, met het inmiddels ontstane 
gezin, te verhuizen naar de provincie Groningen om daar te gaan werken op de chirurgische 
Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis. Spoedig na de verhuizing veranderde de 
functie van intensive care verpleegkundige in die van hoofdverpleegkundige van de 
verpleegeenheid ‘Traumatologie’. Een zeer plezierige periode en tegelijkertijd het begin van 
een volgend decennium gekenmerkt door op management gerichte scholing. 
 
Het begin van de tachtiger jaren begon wat betreft ‘education permanente’ met het volgen van 
de ‘Midden Kader Opleiding Gezondheidszorg’. Hierna volgde een korte rustperiode en 
vervolgens ging hij als eerste medewerker van het AZG naar de Vervolg Opleiding 
Management in Leusden. In 1988 komt de functie van hoofdverpleegkundige op de Intensive 
Care van de Chirurgie beschikbaar en de terugkeer naar de intensive care verpleging wordt 
met graagte geaccepteerd.  
 
De start van de vierjarige deeltijd opleiding Gezondheidswetenschappen gaf vanaf september 
1994 nieuwe, sterke en positieve impulsen aan de voortdurende scholing en leidde tot het 
behalen van de bul in 1998. Nu in 2005, na vier jaar werken aan de dissertatie en vijf jaar voor 
de pensionering, is deze dissertatie de afronding van werken en studeren! 
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