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introDuCtie

Ieder mens hoopt in zijn laatste levensfase een goede kwaliteit van leven te hebben, 
evenals een goede kwaliteit van sterven. De betekenis van een goede kwaliteit van 
leven en sterven is persoonlijk bepaald, maar bestaat over het algemeen uit licha-
melijk, psychologisch, existentieel en sociaal welbevinden. Naast de hoop op een 
goede kwaliteit van leven en sterven, hebben ook persoonlijke angsten en verwacht-
ingen invloed op de voorkeuren die mensen hebben wat betreft zorg in de laatste 
levensfase. Deze voorkeuren lopen sterk uiteen. Sommige patiënten wensen in de 
laatste levensfase zware behandelingen te ondergaan die mogelijk levensverlengend 
zijn, terwijl anderen van deze behandelingen afzien. Sommige patiënten wensen de 
dood te bespoedigen door euthanasie, hulp bij zelfdoding, of door te stoppen met 
eten en drinken. Voor artsen kan het lastig zijn passende zorg te bieden aan al deze 
patiënten.

Naast de persoonlijke voorkeuren van de patiënt, spelen ook de ideeën van de arts 
over een goede laatste levensfase en een goede dood een rol in de zorg die zij leveren. 
Tevens beïnvloeden de normen en waarden van de arts diens besluitvorming. In 
sommige gevallen botsen de ideeën en normen van een arts met de voorkeuren van 
de patiënt, en wordt de arts geconfronteerd met morele dilemma’s. Dit lijkt vooral 
voor te komen wanneer over mogelijk levensverlengende behandeling wordt beslo-
ten, en wanneer de patiënt de dood wil bespoedigen.

In de laatste levensfase worden regelmatig beslissingen gemaakt over het starten, 
doorgaan of stoppen met mogelijk levensverlengende behandelingen. Hoewel 
euthanasie in Nederland erg bekend is, betreft dit slechts een klein deel van alle 
overlijdens. Circa 4,6% van de sterfgevallen in Nederland wordt voorafgegaan door 
euthanasie en 0,5% door het bewust stoppen met eten en drinken, terwijl bij 37% 
wordt besloten af te zien van mogelijk levensverlengende behandeling. (1-4) Er 
wordt geschat dat er bij ongeveer één op de drie patiënten in de westerse wereld 
sprake is van overbehandeling aan het levenseinde.(5)

In dit proefschrift worden patiënten beschreven die voorkeuren hebben die de dood 
kunnen uitstellen dan wel bespoedigen. Vervolgens wordt beschreven hoe artsen 
omgaan met voorkeuren om de dood te bespoedigen in verschillende situaties.
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onDerzoeksDoelen

De hoofddoelen van dit proefschrift zijn:
- Achterhalen wat passende zorg in de laatste levensfase inhoudt, en wat de rol 

van potentieel levensverlengende behandelingen hierin is.
- Onderzoeken welke rol artsen willen en kunnen spelen wanneer patiënten een 

wens hebben tot bespoediging van het levenseinde, door euthanasie of hulp bij 
zelfdoding (in dit hoofdstuk beiden aangeduid met euthanasie) of door bewust 
te stoppen met eten en drinken.

In dit proefschrift worden resultaten uit drie verschillende onderzoeksprojecten 
besproken. Het eerste project (hoofdstuk 2 en 3) betreft een exploratieve studie naar 
passende zorg in de laatste levensfase onder patiënten, naasten, artsen en verpleeg-
kundigen. Het tweede project is onderdeel van een cohortonderzoek waaraan oud-
eren met en zonder een euthanasieverklaring deelnamen (hoofdstuk 4). Het grootste 
deel van dit proefschrift (hoofdstuk 5 t/m 8) is gebaseerd op een vragenlijstonderzoek 
onder Nederlandse artsen met als onderwerp bespoediging van het levenseinde.

Deel 1: pAssenDe zorG in De lAAtste levensfAse

In hoofdstuk 2 en 3 worden de resultaten van de studie naar passende zorg in de 
laatste levensfase uiteengezet. In deze studie werd gebruik gemaakt van een vrijelijk 
toegankelijke internetvragenlijst, waarin mensen hun ervaringen met zorg in de 
laatste levensfase konden delen. Dit konden zowel patiënten, naasten of nabestaan-
den, artsen en verpleegkundigen of verzorgenden zijn. In de vragenlijst beschreven 
deelnemers de verleende zorg, en beschreven zij waarom zij dit als passend of als 
niet-passend hadden ervaren.

Vijfenveertig patiënten en 547 naasten beschreven 738 casussen. Dit betrof 429 casus-
sen van passende zorg en 309 casussen van niet-passende zorg. Op basis van de 
casussen werden vijf dimensies van passende zorg geïdentificeerd. Deze dimensies 
worden beschreven in hoofdstuk 2:
1) Ondersteunende zorg (62% van de casussen van passende zorg): passende 

ondersteunende zorg betrof de aanwezigheid van een betrokken zorgverlener, 
lichamelijke verzorging, zorg voor naasten, psychosociale zorg, continuïteit van 
zorg en sociale steun.
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2) Behandelbeslissingen (53% van de casussen van passende zorg): passende 
behandelbeslissingen konden zowel het geven van mogelijk levensverlengende 
behandelingen zijn als het afzien hiervan, het kon symptoombehandeling, en het 
bespoedigen van het levenseinde betreffen.

3) Locatie (47% van de casussen van passende zorg): in de meeste gevallen betrof 
dit de thuissituatie, in mindere mate werd het verblijf in een verpleeg- of verzorg-
ingshuis, een hospice of ziekenhuis als passend beschreven.

4) Autonomie (41% van de casussen van passende zorg): Zorg was vaak passend 
omdat het in lijn was met de wens van de patiënt, of omdat de patiënt regie kon 
voeren.

5) Communicatie (39% van de casussen van passende zorg): Passende arts-patiënt 
communicatie betrof anticiperende en gezamenlijke besluitvorming, en een arts 
die de juiste houding heeft, luistert en informeert.

De deelnemers beschreven zorg meestal als niet-passend omdat er niet-passende 
behandelbeslissingen werden genomen (69%, vooral het geven van potentieel lev-
ensverlengende behandelingen was vaak niet-passend; 35%), de ondersteunende 
zorg ontoereikend was (54%), of de communicatie niet-passend was (50%).

Hoofdstuk 2 laat zien dat passende zorg een erg breed begrip is, en tegelijkertijd 
voor elke patiënt iets anders betekent. Wij vonden echter weinig verschil tussen 
patiënten met kanker, andere lichamelijke aandoeningen, ouderdom en dementie. 
Zorg verlenen aan een patiënt in de laatste levensfase vraagt om een brede blik en 
een persoonlijke benadering.

De meest voorkomende vorm van niet-passende zorg was overbehandeling. Echter, 
het starten of doorgaan met potentieel levensverlengende behandeling werd in 
sommige gevallen als passend gezien. In hoofdstuk 3 wordt beschreven waarom 
behandeling of het afzien hiervan achteraf als passend of niet-passend werd gezien. 
Hiervoor werden 363 casussen waarin potentieel levensverlengende behandeling 
werd gegeven geanalyseerd, 53 passend en 310 niet-passend. Ook werden 303 ca-
sussen geanalyseerd waarin werd afgezien van deze behandeling, in 271 gevallen 
passend en 32 niet-passend. Deelnemers waren 222 naasten of nabestaanden van 
patiënten, 164 verpleegkundigen en verzorgenden, 147 artsen en 23 patiënten. Zij be-
schreven in de vragenlijst de gevolgen van het wel of niet behandelen. De gevolgen 
konden worden ingedeeld in vijf groepen: lichamelijke gevolgen, mentale gevolgen, 
existentiële gevolgen, sociale gevolgen en verlenging of verkorting van het leven.

Wanneer potentieel levensverlengende behandeling als passend werd ervaren, gaf 
het bijvoorbeeld levensverlenging, symptoomreductie (lichamelijk gevolg), een ge-
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voel van controle over de situatie (mentaal gevolg), droeg het bij aan een langzaam 
toegroeien naar acceptatie van het naderend sterven (existentieel gevolg), en/of kon 
de patiënt meer tijd met zijn familie doorbrengen (sociaal gevolg). Behandeling werd 
vaker als niet-passend werd ervaren. Niet-passende behandeling kostte bijvoorbeeld 
te veel energie (lichamelijk gevolg), gaf onrust (mentaal gevolg), maakte dat de 
patiënt zich niet bewust was van het naderend sterven (existentieel gevolg), of tijd in 
het ziekenhuis moest doorbrengen in plaats van thuis (sociaal gevolg).

Lichamelijk, mentaal, existentieel en sociaal welbevinden bepalen de kwaliteit van 
leven in de laatste levensfase.(6-8) Daarom is het belangrijk mogelijke gevolgen van 
wel of niet behandelen op al deze vlakken te bespreken ten tijde van de besluitvorm-
ing. Uit onderzoek blijkt echter dat behandelgesprekken zich vooral beperken tot het 
bespreken van verwachte levensverlenging en lichamelijke gevolgen van behandel-
ing.(9-11) Mogelijk geeft dit een hoger risico op niet-passende behandeling.

Deel 2: pAtiënten met een Wens tot bespoeDiGinG vAn 
het levenseinDe, en De rol vAn Artsen hierbij

Het tweede deel van dit proefschrift beschrijft patiënten die een voorkeur voor of 
een wens tot bespoediging van het levenseinde hebben, en de ideeën van artsen over 
het bieden van hulp hierbij. hoofdstuk 4 onderzoekt wat er gebeurt nadat ouderen 
een euthanasieverklaring opstellen. Hiertoe werden overleden deelnemers van 
twee cohortonderzoeken geïncludeerd, het Longitudinal Aging Study Amsterdam 
(LASA) en het wilsverklaringen cohortonderzoek (ADC). De cohortleden hadden 
op een eerder moment aangegeven een euthanasieverklaring te bezitten. Na hun 
dood werden de nabestaanden gevraagd om enkele vragen over de laatste drie 
levensmaanden te beantwoorden. Van de 142 ouderen met een euthanasieverklaring 
had 87% drie maanden voor het overlijden nog een voorkeur voor euthanasie in 
bepaalde situaties, 75% drie dagen voor het overlijden. Uiteindelijk deed 47% een 
euthanasieverzoek, bij 16% werd dit verzoek ingewilligd. Van de ouderen zonder eu-
thanasieverklaring (n=180) had 21% drie maanden voor het overlijden een voorkeur 
voor euthanasie in bepaalde situaties en deed 6% een verzoek tot euthanasie.

Hoofdstuk 4 laat zien dat een euthanasiewens redelijk stabiel blijft in de laatste jaren 
en maanden voor het overlijden, en regelmatig leidt tot een euthanasieverzoek. 
Echter, niet alle ouderen met een euthanasiewens verzoeken om euthanasie, ook niet 
wanneer zij in de situatie geraken die zij eerder beschreven in de euthanasieverk-
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laring. Mogelijk moet een euthanasieverklaring gezien worden als een uiting van 
zorgen over de toekomst en een poging controle te behouden. Artsen kunnen hierop 
inspelen door de zorgen van de patiënt te bespreken en de patiënt te informeren over 
levenseindezorg.

hoofdstuk 5 t/m 8 zijn onderdeel van de evaluatiestudie van de euthanasiewet, 
uitgevoerd in 2011-2012. Aan deze vragenlijststudie deden 1628 artsen mee. De 
vragenlijst bevatte vragen over hun houding ten opzichte van en ervaringen met 
levensbeëindiging en stoppen met eten en drinken.

hoofdstuk 5 betreft een methodologische studie, waarin de respons op een vragen-
lijst van vier pagina’s werd vergeleken met de respons op een vragenlijst van acht 
pagina’s (n=933). Er was geen verschil in respons. Het sturen van een twee-pagina-
tellende vragenlijst aan nonresponders na drie maanden gaf een verbetering van de 
respons va 53% naar 64%.

hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van een nationale steekproef van 708 huisartsen, 
287 specialisten ouderengeneeskunde en 461 medisch specialisten naar denkbaarheid 
van het uitvoeren van euthanasie. De meeste artsen hadden wel eens een verzoek tot 
euthanasie gehad (77%) en euthanasie uitgevoerd (60%). De overgrote meerderheid 
(86%) vond het denkbaar om euthanasie uit te voeren. De denkbaarheid was vooral 
hoog in geval van kanker of een andere ernstige lichamelijke aandoening (85% en 
82%). Het was voor een minderheid van de artsen denkbaar om euthanasie uit te vo-
eren in geval van een psychiatrische aandoening (34%), beginnende dementie (40%), 
gevorderde dementie (33%) en lijden aan het leven met een medische grondslag voor 
het lijden (27%). In al deze gevallen zou euthanasie binnen de euthanasiewet kunnen 
vallen. Kennelijk zijn veel artsen terughoudender dan de euthanasiewet voorschrijft. 
Echter, 18% van de artsen gaf aan dat euthanasie denkbaar was in geval van lijden 
aan het leven zonder een medische grondslag voor het lijden, terwijl dit niet binnen 
de euthanasiewet valt.

De kans dat de eigen arts van een patiënt met een psychiatrische aandoening, 
dementie of lijden aan het leven een euthanasieverzoek zou inwilligen, lijkt klein. 
De terughoudendheid van artsen in deze gevallen kan te maken hebben met de 
aard van het lijden in deze gevallen. Artsen vinden psychosociaal lijden mogelijk 
minder invoelbaar dan lichamelijk lijden.(12) Bij psychiatrisch lijden kunnen artsen 
het daarnaast onmogelijk vinden om te beoordelen of het lijden uitzichtloos is, of er 
behandelmogelijkheden zijn en of het verzoek weloverwogen is.(13) In geval van 
gevorderde dementie kan de patiënt niet langer aan de arts duidelijk maken of het 
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lijden ondraaglijk is, en de arts kan de verantwoordelijkheid voor de euthanasie niet 
delen met de patiënt. Ten slotte kunnen artsen terughoudend zijn euthanasie in deze 
gevallen uit te voeren omdat hierover nog weinig tot geen casussen bekend zijn.

hoofdstuk 7 laat zien dat de meeste kinderartsen het denkbaar vinden om levens-
beëindigend te handelen bij minderjarigen. Aan een nationale steekproef deden 172 
kinderartsen mee (respons 62%); 81% vond het denkbaar om levensbeëindigend te 
handelen bij kinderen van 1 tot en met 17 jaar. Hoewel het erg zeldzaam is, had 
26% van de kinderartsen wel eens een verzoek tot levensbeëindiging gehad (meestal 
afkomstig van de ouders van de patiënt) en 16% had het uitgevoerd. De denkbaarheid 
was vergelijkbaar voor kinderen boven en onder 12 jaar. Daarnaast was het voor de 
meeste kinderartsen denkbaar om levensbeëindigend te handelen op verzoek van de 
ouders van een patiënt (71%). De euthanasiewet is niet van toepassing op kinderen 
onder 12 jaar of op kinderen wiens ouders een verzoek om levensbeëindiging in 
naam van het kind doen.

De kwantitatieve data werden aangevuld met kwalitatieve interviews met acht kin-
derartsen. Zij gaven aan dat hun beslissing over levensbeëindiging in een individueel 
geval niet afhankelijk zou zijn van of de casus binnen de euthanasiewet valt. Zij 
zouden in alle gevallen terughoudend zijn, maar wel levensbeëindigend handelen 
wanneer zij het noodzakelijk achten. Hierbij speelden de medisch-ethische principes 
van weldoen en rechtvaardigheid een belangrijke rol. Levensbeëindigend handelen 
werd gezien als weldoen wanneer ondraaglijk lijden niet op een andere manier 
kan worden weggenomen. De kinderartsen vonden het onrechtvaardig wanneer 
kinderen van deze mogelijkheid werden uitgesloten omdat ze jonger dan 12 zijn of 
niet wilsbekwaam zijn. Het medisch-ethische principe van autonomie speelde ook 
een rol, zowel van de patiënt als de ouders. Voordat zij levensbeëindigend zouden 
handelen, wilden kinderartsen overtuigd zijn dat dit de wens van het kind is, en dat 
ouders erachter staan. Wanneer ouders van een wilsonbekwaam kind verzoeken om 
levensbeëindiging, zouden de kinderartsen het kind zoveel mogelijk betrekken bij 
de besluitvorming.

De laatste studie in dit proefschrift gaat over patiënten die bewust stoppen met eten 
en drinken. In tegenstelling tot euthanasie, is dit een relatief onbekende manier om 
de dood te bespoedigen. Toch had in een steekproef onder huisartsen 46% ervar-
ing hiermee (n=708, respons 72%). hoofdstuk 8 beschrijft 99 patiënten die bewust 
gestopt waren met eten en drinken, gezien vanuit het perspectief van hun huisartsen. 
The meeste patiënten waren 80 jaar of ouder (70%), hadden een ernstige ziekte (76%, 
27% had kanker), een korte levensverwachting (74% minder dan een jaar) en waren 
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ADL-afhankelijk (77%). Een minderheid had een verzoek om euthanasie gedaan 
(19%). Het lijkt dat mensen die stoppen met eten en drinken met het doel te sterven, 
deze methode verkiezen boven euthanasie. In vergelijking met mensen die een eu-
thanasieverzoek doen, waren zij jonger en hadden zij minder vaak kanker.

In de meeste gevallen werden de huisartsen betrokken bij de zorg voor de patiënt 
die gestopt was met eten en drinken (62%), soms pasten zij palliatieve sedatie toe 
(28%). Een minderheid van de huisartsen beschreef dat de patiënt klachten had in 
de laatste drie dagen voor het overlijden. Meestal leek het te gaan volgens de wens 
van de patiënt. Dit is in lijn met andere studies waarin stoppen met eten en drinken 
wordt beschreven als een relatief comfortabele manier om de dood te bespoedigen.
(14, 15) Wel is palliatieve zorg vaak nodig om de patiënt comfortabel te houden.(16)

DisCussie

Omdat zorg in de laatste levensfase grote positieve en negatieve invloed kan hebben 
op de kwaliteit van leven en dood, is het erg belangrijk dat de zorg in deze levensfase 
passend is. Passende zorg in deze levensfase is geïndividualiseerd en holistisch, in 
lijn met de uiteenlopende behoeftes en voorkeuren van patiënten. Passende zorg 
betreft zowel behandelbeslissingen als aspecten gerelateerd aan ondersteunende 
zorg, locatie, autonomie en communicatie. Voor artsen kan het lastig zijn tijdig in te 
schatten welke zorg passend is. Sommige patiënten zien bespoediging van het lev-
enseinde als passend en vragen hun arts om hulp, waarna hun arts voor een lastige 
beslissing kan komen te staan.

Uit de studies in dit proefschrift kwamen drie perspectieven naar voren welke een 
rol spelen bij zorg in de laatste levensfase. Het perspectief van de patiënt en diens 
naasten en het perspectief van de artsen worden beïnvloed door de manier waarop 
de samenleving omgaat met ziekte en dood. Het heersende idee is dat ziekte moet 
worden behandeld en zodat je kunt genezen. Wanneer je geen behandeling onder-
gaat, geef je op. Daarnaast wordt in de westerse samenleving veel waarde gehecht 
aan het behouden van controle, en aan het wegnemen van lijden. Helaas gaat het 
levenseinde juist vaak gepaard met verlies van regie en met lijden. Soms wordt 
euthanasie gezien als een passende manier om regie te behouden en lijden weg te 
nemen.
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Patiënten en naasten vinden het belangrijk dat het lijden aan het levenseinde zoveel 
mogelijk beperkt wordt, zowel lichamelijk als mentaal, sociaal en existentieel. Op 
deze manier kan iemand het leven goed afsluiten. Vaak hebben mensen zorgen 
en angsten met betrekking tot het levenseinde, zoals angst voor het verliezen van 
autonomie, angst voor lichamelijk lijden en angst voor de dood. Deze zorgen en 
angsten kunnen ook de besluitvorming beïnvloeden.

Artsen kunnen soms voor dilemma’s komen te staan bij de zorg in de laatste lev-
ensfase. Vaak hangen deze dilemma’s samen met vier medisch-ethische principes: 
weldoen, niet schaden, autonomie en rechtvaardigheid. Het principe van weldoen 
uit zich in het willen wegnemen van lijden. In sommige gevallen zien artsen geen 
andere mogelijkheid om lijden weg te nemen dan door het leven van de patiënt 
te beëindigen. Potentieel levensverlengende behandelingen worden aangeboden 
vanuit het principe van weldoen, maar kunnen ook patiënten schaden. Soms heeft 
een patiënt de voorkeur een zware behandeling te ondergaan met geringe kans op 
levensverlenging, en moet de arts een afweging maken tussen het respecteren van 
de autonomie van de patiënt en het principe van niet-schaden. Autonomie speelt een 
grote rol voor mensen die de dood willen bespoedigen. Echter, ook de autonomie 
van de arts speelt een rol en hierdoor kan een conflict ontstaan tussen de autonomie 
van de patiënt en de arts. Omdat het uitvoeren van euthanasie een grote emotionele 
belasting kan zijn, is het belangrijk dat artsen zich vrij voelen om euthanasie te kun-
nen weigeren. Echter, wanneer artsen een verzoek weigeren, kan dit gezien worden 
als onrechtvaardig. Vooral patiënten die niet lichamelijk maar geestelijk lijden heb-
ben minder toegang tot euthanasie.

AAnbevelinGen

Op basis van dit proefschrift kunnen enkele aanbevelingen worden gedaan. Artsen 
kunnen zorg in de laatste levensfase meer passend maken door een open blik te 
hebben; zij zouden zowel oog moeten hebben voor de uiteenlopende zorgbehoeften 
van patiënten als voor de gevolgen van behandeling op lichamelijk en psychosociaal 
vlak. Door gezamenlijke besluitvorming toe te passen, waarbij behandelopties en de 
mogelijke gevolgen hiervan worden besproken, kan de arts samen met de patiënt 
voor de meest passende behandeling kiezen.

Artsen zijn vrij om verzoeken tot euthanasie te weigeren. Echter, veel artsen voelen 
zich onder druk gezet om een euthanasieverzoek in te willigen. Dit is ongewenst, 
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omdat het de besluitvorming van de arts verstoort en kan leiden tot het overschrijden 
van persoonlijke grenzen. Soms besluiten patiënten om zelf de dood bespoedigen 
door te stoppen met eten en drinken. Om dit proces comfortabel te laten verlopen, is 
betrokkenheid van een arts erg gewenst.

Ten slotte kunnen enkele algemene adviezen gegeven worden. Alle levens komen 
tot een eind. In de meeste gevallen gaat er aan de dood een periode vooraf van 
lichamelijke achteruitgang, waarin we afhankelijk worden van zorg. Het is goed om 
dit tijdig te beseffen, alvast na te denken over voorkeuren betreffende de zorg in de 
laatste levensfase en dit te bespreken met onze naasten en arts. Deze voorbereiding 
kan de zorg in de laatste levensfase passender maken, en daarmee de kwaliteit van 
leven en dood verbeteren. Tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat we niet voor 
alle problemen die ontstaan aan het levenseinde een oplossing kunnen vinden in 
de geneeskunde. Het is aan artsen, patiëntenorganisaties, medische organisaties, 
beleidsmakers en onderzoekers om manieren te vinden om mensen te voorzien van 
realistische informatie en te activeren tot en te ondersteunen bij advance care plan-
ning.
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