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1. Belevenissen

 hulpverlener

 2 patiënten (video)

2. Onderzoek

a) maatschappelijke context

b) communicatie en inzicht

3. KNMG-Stuurgroep / (concept)rapport





“Om te sterven kun je je toch 

geen betere plaats voorstellen 

dan je eigen vertrouwde 

omgeving met je naasten in 

de buurt. De kilte van de 

kliniek is voor de meeste 

mensen niet de voorkeursplek 

om te sterven. Mij bekruipt 

steeds vaker het gevoel dat 

wij tegen beter weten in met 

zulke patiënten naar het 

ziekenhuis worden gestuurd, 

terwijl abstinerend beleid het 

meest humaan zou zijn”



 weerstand tegen de dood als ‘medisch falen’?

 angst voor emoties, eigen en van de ander?

 kostbare technologie als “Zoveel bent u ons waard…”?

 ‘het voordeel van de twijfel’, ‘niets te verliezen’,
vergeleken waarbij ‘niets doen’ zo schamel afsteekt?

 waarom bieden we patiënten interventies aan,
waarvoor we zelf niet kiezen bij ons eigen 
levenseinde?



 62%: vindt dat in de laatste levensfase
langer wordt doorbehandeld
dan wenselijk

 22%: is het niet met de stelling

Vier belangrijkste redenen voor overbehandeling:

 arts ‘in de behandelmodus’ (zegt 53%)

 patiënt heeft te hoge verwachtingen (51%) 

 patiënt legt zich niet bij sterven (45%)

 familie wil het leven (46%)







“Ik heb geprobeerd zo waardig mogelijk te leven en 

zo wil ik ook sterven.

Thuis, met mijn dierbaren bij me. Dat wordt dus op 

afzienbare termijn, maar dat hebben we 

geaccepteerd.

Nu zijn we bij elkaar en genieten van elke dag.

Dat ga ik niet inruilen voor opnames in een 

onpersoonlijke academisch centrum waardoor het 

hele leven alleen nog maar in het teken staat van de 

zogenaamde strijd tegen de kanker”

MC: Huisarts Hans van den Bosch is 

16 juli op 63-jarige leeftijd overleden.



interview met 

Lord Philip Gould,

politiek strateeg 

van Labour, over

Gordon Brown en 

Tony Blair …

en zijn eigen terminale slokdarmkanker

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-14963478



“When you get to the final place,

the death zone, you are dealing with 

something that is so intense ...

This is the most extraordinary time of my life, 

certainly the most important time of my life …

I would not have wished

to die the person that I was …”





 is een moeizaam technisch concept geworden, 
gedefinieerd door commissies, met voorbij gaan aan 
sociale dimensies
(Kellehear, Soc Sci Med 2008)

 wordt, afhankelijk van cultuur, ontkend, erkend,
verzwegen voor de stervende, ten principale 
bestreden,
of actief uitgevoerd door medici
(Blank, J Med Eth Law 2011)

 … is een straf van God, je eigen schuld (verkeerd 
geleefd, niet geknokt), geen optie, repareerbaar …

of toch ook:

 “Death can be our friend”
(Enkin, BMJ 2011)



‘Ouderen worden in de 

laatste levensfase te lang 

doorbehandeld.

In de afgelopen jaren 

hebben verschillende 

artsen, geriaters en 

hoogleraren de noodklok 

geluid over de zog voor 

kwetsbare ouderen’





 … prognosis was discussed by only 39% of medical 

oncologists … the attending physician never discussed 

the possibility of death 62% of the time
(Harrington, JAMA 2008)

 majority of patients with COPD would like to discuss 

their preferences for end-of-life care with clinicians, yet 

less than one-third have done so …

… end-of-life communication was poor (intervention 

group QOC score, 23.3; control QOC score, 19.2 *)
(Au, Chest 2012)

*) QOC = Quality of Communication score: 0 - 100



‘The physician did not want to 

pronounce a “death sentence”, 

and the patient

did not want to hear it’

(The, BMJ 2000)



 ... ED admissions fell from 13.9 per annum (pa) to 
2.1 (difference 11.8, 95% CI 2.2-21.3, p = 0.001);

 ED admissions leading to discharge home from 3.9 
to 0.4 pa (difference 3.5, 95% CI -0.4-7.5, p = 0.05);

 hospital admissions from 11.4 to 3.5 pa (difference 
7.9, 95% CI 2.2-13.7, p = 0.002); and

 length of stay from 7.0 to 3.7 days (difference 3.4, 
95% CI 0.9-5.8, p = 0.007) ...’

(Mitchell, BMC Pall Care 2014)

*) Case conference ≈ multidisciplinair overleg



 ... reduced hospitalizations by 26% (least squares 

means hospitalizations per patient: case conference 

1.26 [SE 0.10] vs. control 1.70 [SE 0.13], P = 0.0069) 

and

 better maintained performance status (AKPS case 

conferences 57.3 [SE 1.5] vs. control 51.7 [SE 2.3], 

P = 0.0368)’

(Abernethy, J Pain Sympt Man 2013)





Resultaten online onderzoek: ‘Wat is passende zorg?’

Antwoorden (patiënten/naasten - hulpverleners)

1. de wens van de patiënt staat centraal (54% - 49%)
2. tot stand gekomen in goede communicatie (20% - 26%)
3. aansluitend bij leven van patiënt

(in een vertrouwde omgeving) (12% - 11%)
4. gericht op

- lichaam ( 8% - 11%)
- én geest (11% - 17%)
- én op verbetering van kwaliteit van leven (11% - 23%)

5. met aandacht voor rol van naasten ( 9% - 18%)

Passende zorg in de laatste levensfase



Interventie 1:

Acceptatie van naderende dood
is wèl een optie:
praten over het levenseinde
moet gewoner worden

Passende zorg in de laatste levensfase



Interventie 2:

Wensen patiënten verhelderen,
en samenwerking,
inclusief overdracht, verbeteren 

Passende zorg in de laatste levensfase



Tijdig samen het gesprek aangaan 



Interventie 3: 

Kwaliteit  van besluitvorming 
verbeteren,
inzet van besluitvorming 
ondersteunende 
methodieken verbeteren

Passende zorg in de laatste levensfase



Interventie 4:

Richtlijnen niet alleen richten op ‘handelen’,
maar ook op ‘wanneer niet (meer) doen?’ 

Passende zorg in de laatste levensfase



Interventie 5:

Zorgstelsel
minder richten op productie,
meer op passende zorg

Passende zorg in de laatste levensfase



‘Een goed afscheid van een 
geliefde is van grote 
betekenis voor de betrokkene 
zelf en diens naasten ...

Het zou wel eens zo kunnen 
zijn dat kwetsbare ouderen in 
de laatste levensfase meer 
hebben aan een gesprek met 
geliefden of geestelijk 
verzorgers dan aan medisch 
handelen, hoe goed dat ook 
bedoeld kan zijn’

pp 139-140




