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Samenvatting

Veel patiënten met kanker in het laatste stadium van hun ziekte sterven het 
liefste thuis. Het percentage patiënten met kanker dat thuis sterft varieert 
tussen de 13%-60% voor verschillende landen en staten. In Nederland sterven 
jaarlijks circa 43.000 patiënten (2010) ten gevolge van kanker, waarvan 
ongeveer 45% (19.000 patiënten) thuis sterft. Kanker is polysymptomatisch en 
patiënten kunnen lijden als gevolg van hun ziekte. Het lijden kan rechtstreeks 
voortkomen uit symptomen ten gevolge van kanker, maar kan ook een gevolg 
zijn van de consequenties van de symptomen voor diverse leef domeinen 
(bijvoorbeeld sociaal functioneren, of werk). Daarnaast kan lijden aanwezig 
zijn dat los staat van het ziekte proces. Artsen passen (palliatieve) interventies 
toe met als doel het lijden te verlichten. De interventies resulteren niet altijd in 
verlichting van het lijden en soms kan het lijden als ondraaglijk ervaren worden. 
Sommige lijdende patiënten verzoeken om euthanasie. Een maatschappelijk 
debat in Nederland resulteerde in legalisering van euthanasie en artsenhulp 
bij zelfdoding (EHZ) in 2002, met ondraaglijk lijden als een van de verplichte 
criteria die aanwezig moet zijn. In 2010 werd stierven 4050 patiënten (2,9% van 
het totaal jaarlijks aantal doden) als gevolg van EHZ (in 96,5% euthanasie). EHZ 
werd in 2010 in 88% van de gevallen verricht in de eerste lijn (3050 patiënten) 
en kanker was de diagnose in 79% van alle gevallen van EHZ. Van alle patiënten 
met kanker met terminale zorg in de eerste lijn stierf bij benadering een op 
zeven als gevolg van EHZ (2010). In de geneeskunde is ondraaglijk lijden 
nauwelijks onderzocht middels patiënt gericht onderzoek. In de palliatieve 
geneeskunde wordt frequent de intensiteit van symptomen onderzocht. 
Echter, de intensiteit van een symptoom is een andere dimensie dan het 
lijden dat door dat symptoom wordt veroorzaakt. In de klinische praktijk 
is dit waarneembaar wanneer een persoon met een bepaald symptoom 
(bijvoorbeeld kortademigheid) daaronder lijdt en een ander niet. 

Dit proefschrift beschrijft een prospectief onderzoek naar de aard van 
ondraaglijk lijden, de relatie tussen ondraaglijk lijden en verzoeken om 
euthanasie, en de relatie tussen depressie en verzoeken om euthanasie, bij 
patiënten met kanker met een beperkte levensverwachting (korter dan zes 
maanden) onder behandeling in de eerste lijn in Nederland. Om deze studie te 
verrichten was het nodig een meet instrument te ontwikkelen om ondraaglijk 
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lijden te meten. Een probleem waarop geanticipeerd moest worden waren 
belemmeringen voor (voldoende) instroom van patiënten. In studies gericht op 
terminale patiënten zijn serieuze problemen om patiënten te laten instromen 
een bekend gegeven. Additionele te anticiperen hindernissen voor instroom 
van patiënten in deze specifieke studie waren het geringe aantal patiënten per 
praktijk voldoend aan de studie selectie criteria, het ontbreken van wederzijdse 
betrokkenheid tussen onderzoekers en artsen, de geografische spreiding van 
deelnemende praktijken en de verblijfsplaatsen van patiënten over een relatief 
groot gebied (in tegenstelling tot studies in een ziekenhuis waar patiënten, 
artsen en onderzoekers onder een dak verblijven), en het gevoelig liggende 
onderwerp van deze studie.

De volgende onderzoeksvragen werden onderzocht:
1  Hoe kan een meet instrument om ondraaglijk lijden te meten ontwikkeld 

worden? (Hoofdstuk 2)
2  Hoe wordt een populatie van patiënten met kanker met beperkte 

levensverwachting gerekruteerd in een eerstelijns studie naar ondraaglijk 
lijden, en wat zijn de karakteristieken van een dergelijke gerekruteerde 
populatie? (Hoofdstuk 3)

3  Wat is de prevalentie van symptomen die ondraaglijk lijden veroorzaken 
bij patiënten met kanker in de laatste levensfase onder behandeling in de 
eerste lijn? (Hoofdstuk 4)

4  Wat zijn verschillen in ondraaglijk lijden tussen patiënten met kanker in 
de laatste levensfase in de eerste lijn die hun lijden als geheel ondraaglijk 
vinden en patiënten met kanker in de laatste levensfase die hun lijden als 
geheel niet ondraaglijk vinden? (Hoofdstukken 4 en 5)

5  Wat is de relatie tussen symptoomintensiteit en aanwezigheid van 
ondraaglijk lijden voor bepaalde symptomen bij patiënten met kanker in 
de laatste levens fase onder behandeling in de eerste lijn? (Hoofdstuk 5)

6  Hoe ontwikkelen ondraaglijke symptomen zich in de loop van de tijd bij 
patiënten met kanker in de laatste levens fase onder behandeling in de 
eerste lijn? (Hoofdstuk 5)

7  Wat is de prevalentie van depressie bij patiënten met kanker in de laatste 
levens fase met en zonder uitdrukkelijk verzoek om euthanasie in de 
eerste lijn? (Hoofdstuk 6)

8  Wat is de prevalentie van ondraaglijk lijden bij patiënten met kanker in de 
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laatste levens fase met en zonder uitdrukkelijk verzoek om euthanasie in 
de eerste lijn? (Hoofdstuk 7)

9  Wat zijn de bronnen die het vermogen om lijden te dragen versterken? 
(Hoofdstuk 4)

10  Is eerdere ervaring met lijden van zieke personen van invloed op de 
huidige ervaring van lijden? Wat is deze invloed? (Hoofdstuk 4)

11  Zijn er positieve ervaringen opgetreden als gevolg van de huidige ziekte? 
Wat zijn deze ervaringen? (Hoofdstuk 4)

De vragen 3 tot en met 8 waren de hoofdonderzoeksvragen. 
(De verdeling van de beantwoording van de onderzoeksvragen over de diverse 
hoofdstukken is beïnvloed door factoren samenhangend met processen 
gerelateerd aan publicatie; bijgevolg kan logica in de volgorde ontbreken)  

De State-of-Suffering V (SOS-V) werd ontwikkeld voor kwantitatieve en 
kwalitatieve meting van ondraaglijk lijden. Depressie en aanwezigheid 
van depressieve gevoelens werden onderzocht met gestandaardiseerde 
meetinstrumenten. Een cohort kanker patiënten met een levens verwachting 
van minder dan een half jaar werd gerekruteerd en vervolgd middels interviews 
om de twee maanden. Het studie protocol werd goed gekeurd door de medisch 
ethische commissie van het VUmc. 

Hoofdstuk 1 van dit proefschrift is de introductie waarin wordt ingegaan op de 
relatie tussen lijden en geneeskunde. De vraag wordt gesteld wat nu eigenlijk 
ondraaglijk lijden is en besproken wordt dat kwaliteit van leven geen valide 
maat is voor lijden. Verder worden besproken de ontwikkelingen en praktijk 
met betrekking tot EHZ in Nederland en elders, de mogelijke rol van depressie 
bij verzoeken om EHZ, en palliatieve zorg in de thuis situatie. 

In hoofdstuk 2 worden de ontwikkeling en psychometrische eigenschappen 
van het ontwikkelde meetinstrument voor ondraaglijk lijden, de State-of-
Suffering V (SOS-V), besproken. Ondraaglijk lijden werd gedefinieerd als 
een subjectieve ervaring die zo serieus en oncontroleerbaar is dat deze de 
draagkracht voor lijden van een persoon overstijgt. Ondraaglijk lijden werd 
beschouwd als een relatieve entiteit, die in meer of mindere mate aanwezig 
kan zijn. Kanker is een ziekte die gepaard kan gaan met vele uiteenlopende 

33288 Ruijs.indd   220 25-03-15   10:15



SAMENVATTING

221

symptomen, wat een indicatie is voor systematisch onderzoek van symptomen. 
De SOS-V is een gestructureerd, kwantitatief onderzoeksinstrument gericht 
op onderzoek van ondraaglijk lijden gerelateerd aan symptomen, vanuit een 
breed perspectief, en met additionele open vragen voor kwalitatief onderzoek 
van de ervaring van het ondraaglijke lijden. “Symptomen” zijn geduid vanuit 
een breed perspectief dat fysieke, psychologische, sociale en existentiële 
aspecten van lijden omvat. Op basis van een literatuur studie werden een 
kader van domeinen waarin lijden kan optreden in relatie tot terminale ziekte 
gekozen, waarna symptomen die volgens de literatuur relevant zijn voor 
terminale kanker patiënten werden verdeeld over de verschillende domeinen. 
Met de SOS-V worden op systematische wijze 69 symptomen onderzocht in 
een kader van vijf domeinen: (I) medische symptomen; (II) functieverlies; (III) 
persoonlijke aspecten; (IV) omgevingsfactoren  en; (V) aard en prognose van 
de ziekte. Patiënten kunnen symptomen toevoegen waarvan zij vinden dat 
deze ontbreken.
De SOS-V werd 153 keer afgenomen. De interviewtijd was in het algemeen 
rond de 20-40 minuten. Crohnbachs alpha’s van de subschalen waren in 
meerderheid boven de 0,7. De somscores van de (sub)schalen correleerden 
sterk met algemene maten voor lijden. Geconcludeerd werd dat de SOS-V 
een onderzoeksinstrument is met eigenschappen die het mogelijk maken om 
ondraaglijk lijden kwantitatief en kwalitatief te onderzoeken. 

In Hoofdstuk 3 wordt het proces van werving van patiënten met kanker met 
beperkte levensverwachting in de eerste lijn voor een studie naar ondraaglijk 
lijden beschreven. De studie werd verricht in Utrecht, een stad met bij 
benadering 235.000 inwoners en rond de 105 huisartsen. Vanuit de opzet om 
een studie met betrokkenheid tussen onderzoekers en deelnemende artsen te 
realiseren werd gekozen om directe collega’s van de hoofdonderzoeker (een 
huisarts) te rekruteren binnen het gezamenlijke werkgebied. De huisartsen 
vroegen patiënten die aan de inclusiecriteria voldeden om deelname. Gezocht 
voor studie inclusie werden patiënten met als inclusie criteria de verwachting 
dat ze binnen een half jaar zouden overlijden, en waarvan de verwachting was 
dat ze (voor het grootste deel van de tijd) thuis zouden verblijven tot aan hun 
overlijden, met de huisarts als hoofdbehandelaar. Identificatie van alle patiënten 
die aan de inclusie criteria voldeden was onderdeel van het onderzoek. 
Het basisinterview werd binnen een week afgenomen bij de patiënten die 
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instemden met studiedeelname. De vervolg interviews waren om de twee 
maanden, of eerder op basis van informatie van de huisarts dat de conditie van 
de patiënt snel verslechterde. Alle interviews waren op de verblijfsplaats van 
de patiënten. Indien een patiënt overleed werd aan de huisarts gevraagd of de 
patiënt uitdrukkelijk om euthanasie had verzocht. Een onderzoekscoördinator 
werd aangesteld om het rekruteringsproces te organiseren, wat onder andere 
inhield het identificeren en volgen van alle patiënten die aan de inclusie criteria 
voldeden. De interviewers waren een fysiotherapeut (de studie coördinator) en 
een huisarts (CR), beiden getraind in interview technieken. 

Vierenveertig huisartsen participeerden in de studie. De inclusie periode was 
van mei 2003 tot mei 2006, het volgen van de patiënten duurde tot mei 2007. 
In de inclusie periode werden 258 patiënten geïdentificeerd die voldeden 
aan de inclusie criteria. Aan 110 patiënten had de huisarts niet om deelname 
gevraagd, met als belangrijkste genoemde reden het niet willen belasten van 
de patiënt bij onverwacht snelle achteruitgang van de algehele conditie. Van 
de 148 patiënten die om deelname werd gevraagd weigerden 72 patiënten 
en stemden 76 patiënten toe. Van de deelnemende patiënten stopten zes 
patiënten na een of meer interviews, terwijl 6 patiënten nog leefden bij 
afsluiting van de patiënt volgperiode. Vierenzestig patiënten in de interview 
studie werden tot aan hun overlijden gevolgd; de gemiddelde leeftijd was 70 
jaar (spreiding 38-86 jaar), mannen en vrouwen waren evenredig verdeeld. 
De gemiddelde patiënten instroom over de gehele inclusie periode was 
twee patiënten per maand. Het aantal gerekruteerde patiënten per huisarts 
varieerde tussen nul en acht; bij 36% van de huisartsen resulteerde rekrutering 
niet in deelnemende patiënten aan het interview deel van studie. In de 
geïnterviewde populatie verzocht 27% (17 patiënten) van de 64 patiënten 
vervolgd tot aan hun overlijden uitdrukkelijk om euthanasie. In de populatie 
die niet geïnterviewd werd verzochten 23 van de 174 patiënten die tot aan hun 
overlijden gevolgd waren uitdrukkelijk om euthanasie.

In Hoofdstuk 4 worden de prevalenties van symptomen die resulteerden in 
ondraaglijk lijden bij 64 patiënten die gevolgd werden tot aan hun overlijden 
beschreven. De laatst afgenomen SOS-V interviews werden geanalyseerd. Bij 
vier patiënten was het SOS-V interview afgebroken door de onderzoeker en 
ontbreekt derhalve; de onderzoeker vond het interview te belastend in relatie 
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tot de algehele conditie van de patiënt. Bij patiënten met serieus algeheel 
ondraaglijk lijden waren gemiddeld 18 symptomen die resulteerden in 
ondraaglijk lijden aanwezig. Over het geheel betrof de helft van de symptomen 
die resulteerden in ondraaglijk lijden traditioneel medische symptomen, met 
als meest frequente symptomen zwakte, algehele malaise, vermoeidheid, 
pijn, verlies van eetlust en slecht slapen (25%-57%). De andere helft van 
de symptomen die resulteerden in ondraaglijk lijden kwamen voor in de 
onderzoeksdomeinen van functie, persoonlijke aspecten, omgevingsfactoren 
en aard en prognose van de ziekte, met als meest frequente symptomen 
belemmering van activiteiten, gevoel van afhankelijkheid, hulp nodig hebben 
voor de huishouding, niet in staat zijn belangrijke dingen te doen, bedgebonden 
zijn en verlies van controle (27%-55%). Algeheel ondraaglijk lijden trad op bij 
28% van de geïnterviewde patiënten. De combinatie van liefde en steun was 
de meest voorkomende bron (67%) die kracht gaf om lijden te dragen.  

In Hoofdstuk 5 wordt per symptoom de relatie tussen intensiteit en ondraaglijk 
lijden beschreven. Verder werd longitudinale analyse van de prevalenties 
van symptomen resulterend in ondraaglijk lijden verricht. Tevens werden de 
kwalitatieve beschrijvingen van ondraaglijk lijden gecategoriseerd volgens 
een voor deze studie samengesteld schema van volgens de literatuur relevante 
categorieën van lijden. De uitkomsten van deze categorisatie werden vergeleken 
voor patiënten die wel en niet het lijden als geheel als ondraaglijk ervoeren. 
De laatste SOS-V interviews werden geanalyseerd voor de 60 patiënten bij wie 
het interview tenminste een maal was afgenomen (gemiddeld 30 dagen voor 
overlijden); voor de longitudinale analyse werden het voorlaatste en laatste 
SOS-V interview geanalyseerd voor de 33 patiënten bij wie tenminste twee 
SOS-V interviews waren afgenomen. Zwakte was het meest voorkomende 
symptoom dat resulteerde in ondraaglijk lijden (57%). Pijn was ondraaglijk 
bij 25% van de patiënten. Pijn, verlies van controle over het eigen leven en 
vrees voor toekomstig lijden resulteerden frequent in ondraaglijk lijden (89%-
92%) bij hoge symptoom intensiteit. Verlies van controle over het eigen leven, 
braken en niet in staat zijn belangrijke dingen te doen resulteerden frequent in 
ondraaglijk lijden (52%-80%) bij lage symptoom intensiteit. Ondraaglijk lijden 
gerelateerd aan zwakte nam significant toe tussen het voorlaatste interview 
(gemiddeld 123 dagen voor overlijden) en het laatste interview. Categorale 
analyse van de kwalitatieve beschrijvingen liet zien dat ondraaglijk lijden als 
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gevolg van fysiek lijden, verlies van zingeving, verlies van autonomie, ervaren 
een belasting te zijn, angst voor toekomstig lijden en piekeren frequenter 
voorkwam bij patiënten met algeheel ondraaglijk lijden.

In Hoofdstuk 6 wordt de relatie tussen depressie en uitdrukkelijke verzoeken 
om euthanasie beschreven. Depressie werd vastgesteld met de Schedule for 
Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN) (alleen het basis interview); 
depressieve gevoelens werden vastgesteld en gevolgd met de Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS) en een een-item depressie vraag (genomen uit 
de Edmonton Symptom Assessment System)(ESAS). Van de 64 patiënten in 
de geïnterviewde populatie vroeg 27% (n=17) uitdrukkelijk om euthanasie. 
In de geïnterviewde populatie werd bij een patiënt een depressie vastgesteld 
volgens het SCAN algoritme. Volgens de depressie subschaal van de HADS 
afgenomen op het moment van inclusie was bij 47% van de patiënten met een 
(later) uitdrukkelijk euthanasie verzoek versus 28% van de patiënten zonder 
een uitdrukkelijk euthanasie verzoek sprake van depressieve stemming; dit 
verschil was niet significant. De betreffende percentages voor het laatste 
interview voor overlijden waren 40% versus 41%. Geconcludeerd werd dat 
depressie geen belangrijke differentiërende factor was voor het al of niet 
uitdrukkelijk verzoeken om euthanasie bij patiënten met kanker in de laatste 
levens fase onder behandeling in de eerste lijn. 

In Hoofdstuk 7 wordt de relatie tussen ondraaglijk lijden en verzoeken om 
euthanasie beschreven. In de interview populatie van 64 patiënten die tot aan 
hun overlijden gevolgd werden vroeg 27% (n=17) uitdrukkelijk om euthanasie; 
EHZ werd verricht bij 8% (5 patiënten). De laatste SOS-V interviews per patiënt 
werden geanalyseerd. Symptomen resulterend in ondraaglijk lijden waren 
aanwezig bij 94% van de patiënten met een uitdrukkelijk verzoek om euthanasie 
en bij 87% van de patiënten zonder een uitdrukkelijk verzoek om euthanasie, 
een niet significant verschil. Analyse van de kwalitatieve beschrijvingen van 
ondraaglijk lijden voor categorieën van lijden lieten geen verschil zien tussen 
patiënten met en zonder een uitdrukkelijk verzoek om euthanasie (onderzochte 
categorieën waren onder andere fysiek lijden, verlies van zingeving, verlies van 
autonomie, verlies van waardigheid, ervaren een belasting te zijn voor anderen). 
Een euthanasie verklaring (77% versus 9%) en hogere opleiding (35% versus 
13%) waren significant frequenter aanwezig bij de patiënten die uitdrukkelijk 
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om euthanasie verzochten. De resultaten doen de vraag rijzen of ondraaglijk 
lijden het dominante motief is voor verzoeken om euthanasie. Bij de meeste 
patiënten was sprake van ondraaglijk lijden gerelateerd aan symptomen. Dit 
is een indicatie dat, of er nu wel of niet uitdrukkelijk om euthanasie verzocht 
wordt, aan het voor euthanasie verplichte criterium van ondraaglijk lijden (een 
van de verplichte criteria voor EHZ) bij de meeste terminale kanker patiënten 
onder behandeling in de eerste lijn a priori voldaan kan worden.

Hoofdstuk 8 is de discussie waarin de ontwikkeling en psychometrische 
eigenschappen van de SOS-V en de belangrijkste resultaten van het onderzoek 
besproken worden. Het belang van breed georiënteerd onderzoek van lijden 
voor het begrijpen en herkennen van lijden wordt besproken. Mogelijke 
richtingen voor interventies om lijden te verlichten worden bediscussieerd 
in relatie tot de studie uitkomsten. In overweging nemend de in deze studie 
gevonden afwezigheid van verschillen in ondraaglijke lijden tussen patiënten 
met en zonder een euthanasie verzoek wordt de vraag gesteld of ondraaglijk 
lijden, een van de peilers van de Nederlandse euthanasie wetgeving,eigenlijk 
wel het dominante motief is om euthanasie te verzoeken. Andere motieven 
om euthanasie te verzoeken worden besproken. Patiënten zijn afhankelijk  
van interventies door artsen. Een traditie van onderzoek die de effectiviteit 
van palliatieve interventies op verlichting van lijden onderzoekt bestaat 
nauwelijks. Derhalve is ook weinig bekend over de effectiviteit van interventies 
om het lijden van terminale kanker patiënten in de eerste lijn te verlichten. 
De in deze studie gevonden hoge prevalentie van symptomen resulterend 
in ondraaglijk lijden bij patiënten met kanker in de laatste levens fase onder 
behandeling in de eerste lijn (waarbij opgemerkt dat uit de tweede lijn 
voor deze patiëntengroep geen vergelijkbare cijfers over ondraaglijk lijden 
beschikbaar zijn) is een aansporing tot beter onderbouwde palliatieve 
interventies. Besproken wordt dat nog minder bekend is over interventies die 
de vraag om euthanasie of artsenhulp bij zelfdoding kunnen verminderen. De 
sterktes en beperkingen van de studie worden bediscussieerd. Implicaties van 
de studie voor het medisch opleidingscurriculum en de huisartsen opleiding 
worden besproken. Conceptuele verwarring gerelateerd aan definiëring van 
lijden worden besproken in relatie tot twee frequent gehanteerde definities 
van lijden. Tenslotte wordt richting voor toekomstig onderzoek aangegeven.                     
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