
Niet alles wat kan hoeft 

Passende zorg 
in de laatste levensfase 



Opbouw  
• Casuïstiek (selectief te bespreken) 

• Achtergrond 
• Onderzoek 
• Mechanismen 
• Interventies 
• Hoe nu verder 
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3 
Casuïstiek 



Casuïstiek *) 
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Casus Medisch probleem Hulpverleningssituatie Dilemma

1 Burkitt lymfoom
2e lijn - multidisciplinair team 
kinderafdeling

is opgeven een optie?

2 coloncarcinoom en heupfractuur 1e lijn - huisarts: het is genoeg geweest!
3 incurabel pancreaskopcarcinoom 1e lijn - huisarts: niets vertellen?

4 groot thoracaal aneurysma
2e lijn - afdeling vaatchirurgie - 
intensive care

'advanced directive'

5 gemetastaseerd ovariumcarcinoom
2e lijn - multidisciplinair oncologisch 
team

ondragelijk lijden

6 hartstilstand buiten ziekenhuis 1e en 2e lijn, reanimatie en vervolg geen weg terug?
7 recidiverende verslikpneumonie 2e lijn - verpleegafdeling strijdige ethische principes?
8 chronisch rectaal bloedverlies 2e lijn - dagbehandeling / bloedbank hoe ver gaan we, hoe (on)voorwaardelijk?
9 longkanker, hartstilstand thuis 1e lijn - thuiszorg wat wilde de patient?
10 incurabele longkanker 2e lijn - oncologische zorg we gaan ervoor!

*) afhankelijk van de onderwijs-context waarin deze PowerPoint wordt gebruikt, 
    kan gekozen worden voor het bespreken van één of meerdere relevante casus 



Casus 1 - is opgeven een optie? 

1. Patiënt, voorgeschiedenis en context: 
Jongeman B, 13 jaar 
- ADHD, nu geen medicatie of begeleiding 
- eerder uitgebreide therapie bij RIAGG en Concerta 
- angstige instelling, associatief denken, soms agressief 
- zusje; ouders gescheiden, wel allen ‘in beeld’ 

2. Medisch probleem: 
- vergrote hals lymfeklier; biopsie 
- diagnose  non hodgkin lymfoom / Burkitt lymfoom st. III 
- voorstel: zeer intensieve chemotherapie 

• 5-jaar overleving 92% 
• bijwerkingen: aplasie; infecties, mucositis, 

cardiomyopathie 
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Casus 1 
3. Keuze-dilemma: 

2e lijn - multidisciplinair team kinderafdeling: 
Wel of niet behandeling voor Burkitt 
lymfoom? 
 

4. Meningen van betrokkenen: 
- patiënt zelf weigert behandeld te worden 
- ouders zijn sterk voorstander van 
behandeling 
- behandelteam focust op goede prognose 
door behandeling 
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Casus 1 
5. Beloop: 

- contact kinder- en jeugdpsychiatrie 
- patiënt wordt met succes overtuigd van indicatie tot 
   behandeling; toezegging zoveel mogelijk onder narcose / 
   limiteren van handelingen / strak dagprogramma 
 
- start chemo 
- na 2 kuren: gastro-intestinaal bloedverlies bij mucositis 
   waarvoor IC-monitoring, en therapie met erytrocyten-, 
   trombocytentransfusies, plasma, vit K en Cyklokapron 
- scopie: geen bloedingsfocus, wel toename ascites 
 
- sepsis met herpes simplex virus, 
   waarvoor Acyclovir, hydrocortison 
- acute cerebrale inklemming met cardiaal falen, 
   waarvoor maximale therapie, desondanks overlijden 
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Casus-epicrise - open 

• Is deze situatie herkenbaar, hebt u 
vergelijkbare situaties meegemaakt? 

 
• Welke reactie roept de gang van 

zaken bij u op? 
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Casus-epicrise - meer specifiek 
1. Was deze situatie te voorzien,  

en is daar adequaat op geanticipeerd? 
 

2. Gegeven het keuze-dilemma: 
a. Welke keuze-opties zijn er? 
b. Welk doel (of doelen) beoogt ieder van die keuzes? 
c. Welke ethische waarden/normen/principes spelen c.q. botsen daar? 

 
3. Is dit passende zorg, en waarom (niet)? 

 
4. Zo neen, 

a. Welke ongewenste mechanismen hebben een rol gespeeld? 
b. Hoe zorgen we - praktisch - dat het een volgende keer beter gaat? 
c. Is daar consensus over, of zijn er ook afwijkende meningen? 
d. Hebben die andersdenkenden andere normen of doelen? 

 
5. Valt er nog meer te leren van deze casus? 
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Casus 2 - het is genoeg geweest! 

1. Patiënt, voorgeschiedenis en context: 
Mevr. V, 90 jaar 
- recent verhuisd naar aanleunwoning, 
alwaar echtgenoot later is overleden 
- mevr. V - verminderd mobiel, maar verder in 
goede conditie - gaat nu naar verzorgingstehuis 
 

2. Medisch probleem: 
- obstipatie 
- bij lichamelijk onderzoek palpabele 
abdominale massa: d.d. coloncarcinoom 
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Casus 2 
3. Keuze-dilemma: 

1e lijn - huisarts: 
Wel of niet nadere diagnostiek, en eventueel 
behandeling? 
 

4. Meningen van betrokkenen: 
Mevr. V: 
- vind het leven ‘niks meer aan’, 
- wil niet meer naar het ziekenhuis, en 
- wil geen onderzoeken 
   naar aard van de zwelling 
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Casus 2 
5. Beloop: 

- mevr. V valt in de middag van goede vrijdag. 
- heeft veel pijn en kan niet meer staan 
- verzorging belt 112, waarna mevr. V wordt 
opgenomen in het ziekenhuis 
- diagnose: humerus- en femurfractuur 
- mevr. V weigert de operatie, 
   raakt hierover in conflict met orthopeed 
 
- dochter belt met vraag om hulp 

 12 



Casus-epicrise - open 

• Is deze situatie herkenbaar, hebt u 
vergelijkbare situaties meegemaakt? 

 
• Welke reactie roept de gang van 

zaken bij u op? 
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Casus-epicrise - meer specifiek 
1. Was deze situatie te voorzien,  

en is daar adequaat op geanticipeerd? 
 

2. Gegeven het keuze-dilemma: 
a. Welke keuze-opties zijn er? 
b. Welk doel (of doelen) beoogt ieder van die keuzes? 
c. Welke ethische waarden/normen/principes spelen c.q. botsen daar? 

 
3. Is dit passende zorg, en waarom (niet)? 

 
4. Zo neen, 

a. Welke ongewenste mechanismen hebben een rol gespeeld? 
b. Hoe zorgen we - praktisch - dat het een volgende keer beter gaat? 
c. Is daar consensus over, of zijn er ook afwijkende meningen? 
d. Hebben die andersdenkenden andere normen of doelen? 

 
5. Valt er nog meer te leren van deze casus? 
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Casus 3 - niets vertellen? 

1. Patiënt, voorgeschiedenis en context: 
Mevr. P, 72 jaar 
- gehuwd, streng gelovig 
- bekend met ernstige angststoornis met  
paniekaanvallen 
 

2. Medisch probleem: 
- pancreaskopcarcinoom vastgesteld, incurabel 
- specialist heeft huisarts ingelicht maar de diagnose 
op verzoek van echtgenoot, niet aan patiënte verteld 
- patiënte is voor gesprek over de bevindingen van het 
onderzoek van haar buikpijn terugverwezen naar HA 
- levensverwachting is ongeveer 3 maanden 
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Casus 3 
3. Keuze-dilemma: 

1e lijn - huisarts: 
Patiënte wel/niet inlichten over naderende dood 
 

4. Meningen van betrokkenen: 
- echtgenoot heeft HA bezworen de ernst van de 
situatie niet mee te delen, daar ze anders door 
haar angsten geen leven meer zou hebben 
- patiënte heeft geen weet van situatie, noch 
van dilemma 
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Casus 3 

5. Beloop: 
Het echtpaar komt overmorgen op spreekuur 
Hoe bereidt de HA dat voor, en wat dient 
hij/zij (u) dan te bespreken en doen? 
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Casus-epicrise - open 

• Is deze situatie herkenbaar, hebt u 
vergelijkbare situaties meegemaakt? 

 
• Welke reactie roept de gang van 

zaken bij u op? 
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Casus-epicrise - meer specifiek 
1. Was deze situatie te voorzien,  

en is daar adequaat op geanticipeerd? 
 

2. Gegeven het keuze-dilemma: 
a. Welke keuze-opties zijn er? 
b. Welk doel (of doelen) beoogt ieder van die keuzes? 
c. Welke ethische waarden/normen/principes spelen c.q. botsen daar? 

 
3. Is dit passende zorg, en waarom (niet)? 

 
4. Zo neen, 

a. Welke ongewenste mechanismen hebben een rol gespeeld? 
b. Hoe zorgen we - praktisch - dat het een volgende keer beter gaat? 
c. Is daar consensus over, of zijn er ook afwijkende meningen? 
d. Hebben die andersdenkenden andere normen of doelen? 

 
5. Valt er nog meer te leren van deze casus? 
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Casus 4 - ‘advanced directive’  
1. Patiënt, voorgeschiedenis en context: 

dhr. B, 68 jaar 
altijd gezond geweest en als (internationaal 
opererend) ondernemer heel actief 
 

2. Medisch probleem: 
- groot thoracaal aneurysma, diameter 12 
cm, reikend van aortaboog tot diafragma 
- aanzienlijk ruptuur-risico, in dat geval 
onbehandelbaar. 
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Casus 4 
3. Keuze-dilemma: 

2e lijn - afdeling vaatchirurgie - intensive care: 
Electieve operatie, met serieus risico 
– mortaliteit (5-10%) en 
– morbiditeit (ischemische dwarslaesie: 10%) 
 

4. Meningen van betrokkenen 
- Patiënt vindt dwarslaesie, gegeven zijn 
bestaan, onacceptabel en erger dan dood. 
Wenst alleen operatie, indien in geval van 
dwarslaesie tot euthanasie wordt over gegaan 
- Behandelteam gaat daarmee akkoord 
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Casus 4 
5. Beloop: 

- direct postoperatief - met patiënt onder 
narcose - blijkt er sprake van dwarslaesie 
- na ampel beraad wordt besloten niet direct 
overgegaan tot abstinentie/euthanasie 
- na drie dagen wordt patiënt geëctubeerd, en 
wordt overlegd over (uitvoering) euthanasie. 
- patiënt komt terug op zijn voorwaarde, en 
besluit door te gaan 
Hij vult in de volgende jaren, rolstoel-gebonden, 
zijn bestaan actief in, zonder spijt. 
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Casus-epicrise - open 

• Is deze situatie herkenbaar, hebt u 
vergelijkbare situaties meegemaakt? 

 
• Welke reactie roept de gang van 

zaken bij u op? 
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Casus-epicrise - meer specifiek 
1. Was deze situatie te voorzien,  

en is daar adequaat op geanticipeerd? 
 

2. Gegeven het keuze-dilemma: 
a. Welke keuze-opties zijn er? 
b. Welk doel (of doelen) beoogt ieder van die keuzes? 
c. Welke ethische waarden/normen/principes spelen c.q. botsen daar? 

 
3. Is dit passende zorg, en waarom (niet)? 

 
4. Zo neen, 

a. Welke ongewenste mechanismen hebben een rol gespeeld? 
b. Hoe zorgen we - praktisch - dat het een volgende keer beter gaat? 
c. Is daar consensus over, of zijn er ook afwijkende meningen? 
d. Hebben die andersdenkenden andere normen of doelen? 

 
5. Valt er nog meer te leren van deze casus? 
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Casus 5 - ondragelijk lijden 

1. Patiënt, voorgeschiedenis en context: 
jongedame C, 18 jaar 
 

2. Medisch probleem: 
- gemetastaseerd ovariumcarcinoom, waarvoor 
adnexextirpatie met debulking en chemokuren 
- desondanks progressie van ziekte 
- ondanks spinale anesthesie, coeliacus block en 
uitgebreide iv pijnstilling, is er sprake van heftige 
en toenemende pijnklachten 
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Casus 5 

3. Keuze-dilemma: 
2e lijn - multidisciplinair oncologisch team: 
- staken curatie-pogingen, ten gunste van palliatie, vs 
- doorgaan met behandeling 
 

4. Meningen van betrokkenen: 
- multidisciplinair behandelteam ziet geen 
chirurgische opties en adviseert palliatie 
- inzetten NR beleid wordt (mede vanwege standpunt 
ouders) prematuur geacht en nog niet ingezet 
- ouders zijn wanhopig op zoek naar therapie 
- patiënte wil niet dood, is wel op van pijn/vechten 
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Casus 5 
5. Beloop: 

- intensivering van pijnstilling 
- second opinion in België en Duitsland: 
ook daar is men somber over prognose 
- vader heeft gevoel valse hoop te hebben 
gekregen 
- toename ascites/pijnklachten leidt 
uiteindelijk tot nadrukkelijke wens van 
patiënte zelf om niet meer verder te gaan 
- ouders gaan mee in die wens 
- kort daarna overlijden 
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Casus-epicrise - open 

• Is deze situatie herkenbaar, hebt u 
vergelijkbare situaties meegemaakt? 

 
• Welke reactie roept de gang van 

zaken bij u op? 

28 



Casus-epicrise - meer specifiek 
1. Was deze situatie te voorzien,  

en is daar adequaat op geanticipeerd? 
 

2. Gegeven het keuze-dilemma: 
a. Welke keuze-opties zijn er? 
b. Welk doel (of doelen) beoogt ieder van die keuzes? 
c. Welke ethische waarden/normen/principes spelen c.q. botsen daar? 

 
3. Is dit passende zorg, en waarom (niet)? 

 
4. Zo neen, 

a. Welke ongewenste mechanismen hebben een rol gespeeld? 
b. Hoe zorgen we - praktisch - dat het een volgende keer beter gaat? 
c. Is daar consensus over, of zijn er ook afwijkende meningen? 
d. Hebben die andersdenkenden andere normen of doelen? 

 
5. Valt er nog meer te leren van deze casus? 
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Casus 6 - geen weg terug? 

1. Patiënt, voorgeschiedenis en context: 
Mevr. A, 79 jaar 
DM type II, HT, perifeer vaatlijden 
alleenstaand, aanleunwoning, rollator-afhankelijk 
levens(einde)wensen nooit besproken 

2. Medisch probleem: 
thuiszorg vindt haar ‘gaspend’, belt 112 
hypoxie-tijd onbekend 
bij aankomst ambulance: apneu en VF, na 
reanimatie output maar E1M1-tube 
op IC koelingsprotocol, sedatie, beademing 
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Casus 6 
3. Keuze-dilemma: 

1e en 2e lijn, reanimatie en vervolg: 
- behandeling gestart, geen weg terug, vs. 
- abstineren (matige uitgangsconditie, 
onbekende hypoxie-duur, en verwachte lange 
zorgtraject met onbekende uitkomst) 
 

4. Meningen van betrokkenen: 
- behandelteam: wel Tx, maar ook NR 
- familie: ‘Dit had zij niet gewild!’ 
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Casus 6 
5. Beloop: 

na staken koeling ‘myoclonieën’, geen ontwaken 
- na 72 uur niet verbeterd 
- abstinerend beleid, en overlijden 
 

 
 
Achtergrond van niet-in-ziekenhuis-reanimatie: 
• bij asystolie als eerste ritme 1-2 % overleving 
• bij VF als eerste ritme 15% overleving (o.a. door AED) 
• totaal ongeveer 9% overleving 
• daarvan 50% neurologisch redelijk tot goed, maar na langdurige revalidatie 

en met toegenomen zorgbehoefte (verzorgings-/verpleeghuis-afhankelijk) 
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Casus-epicrise - open 

• Is deze situatie herkenbaar, hebt u 
vergelijkbare situaties meegemaakt? 

 
• Welke reactie roept de gang van 

zaken bij u op? 
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Casus-epicrise - meer specifiek 
1. Was deze situatie te voorzien,  

en is daar adequaat op geanticipeerd? 
 

2. Gegeven het keuze-dilemma: 
a. Welke keuze-opties zijn er? 
b. Welk doel (of doelen) beoogt ieder van die keuzes? 
c. Welke ethische waarden/normen/principes spelen c.q. botsen daar? 

 
3. Is dit passende zorg, en waarom (niet)? 

 
4. Zo neen, 

a. Welke ongewenste mechanismen hebben een rol gespeeld? 
b. Hoe zorgen we - praktisch - dat het een volgende keer beter gaat? 
c. Is daar consensus over, of zijn er ook afwijkende meningen? 
d. Hebben die andersdenkenden andere normen of doelen? 

 
5. Valt er nog meer te leren van deze casus? 
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Casus 7 - strijdige ethische principes? 

1. Patiënt, voorgeschiedenis en context: 
- dhr. J, 85 jaar 
- gevorderde dementie 
- verzorgd door echtgenote en thuiszorg 
- voor alle dagelijkse handelingen hulp-afhankelijk  
 

2. Medisch probleem: 
- recidiverende verslikpneumonie 
- opname via spoedeisende hulp, behandeling met 
intraveneuze AB, waarop goede verbetering 
- omdat dhr. J zich blijft verslikken, vraagt (medisch 
geschoolde) familie om PEG-sonde 
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Casus 7 
3. Keuze-dilemma: 

2e lijn - verpleegafdeling: 
- wel of niet PEG-sonde? 
- afweging tegen verschillende ethische 
principes (respect voor autonomie, weldoen, 
niet-schaden en rechtvaardigheid) 
 

4. Meningen van betrokkenen: 
- in medische literatuur noch bewijs voor 
levensverlenging, noch voor preventie van 
aspiratie-pneumonie 
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Casus 7 
 
 
 

5. Beloop: 
Wat zou uw voorkeur hebben, en waarom? 
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Casus-epicrise - open 

• Is deze situatie herkenbaar, hebt u 
vergelijkbare situaties meegemaakt? 

 
• Welke reactie roept de gang van 

zaken bij u op? 
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Casus-epicrise - meer specifiek 
1. Was deze situatie te voorzien,  

en is daar adequaat op geanticipeerd? 
 

2. Gegeven het keuze-dilemma: 
a. Welke keuze-opties zijn er? 
b. Welk doel (of doelen) beoogt ieder van die keuzes? 
c. Welke ethische waarden/normen/principes spelen c.q. botsen daar? 

 
3. Is dit passende zorg en waarom? 

 
4. Zo neen, 

a. Welke ongewenste mechanismen hebben een rol gespeeld? 
b. Hoe zorgen we - praktisch - dat het een volgende keer beter gaat? 
c. Is daar consensus over, of zijn er ook afwijkende meningen? 
d. Hebben die andersdenkenden andere normen of doelen? 

 
5. Valt er nog meer te leren van deze casus? 
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Casus 8 - hoe ver gaan we, 
   hoe (on)voorwaardelijk? 

1. Patiënt, voorgeschiedenis en context: 
- mevr. Z, 78 jaar 
- hypertensie, mild hartfalen, COPD, artrose met 
functiebeperkingen, chronische myeloïde leukemie 
- staat middenin het leven 
 

2. Medisch probleem: 
- chronisch rectaal bloedverlies, ijzergebreksanemie 
- bij scopie divertikels, vervolganalyse wordt geweigerd 
- bloedverlies neemt toe, transfusies zijn steeds vaker 
nodig, tussentijden worden minder dan twee weken 
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Casus 8 
3. Keuze-dilemma: 

2e lijn - dagbehandeling / bloedbank: 
- doorgaan of stoppen met transfusie? 
- aandringen op diagnostiek? 
- (on)voorwaardelijkheid van zorg? 
 

4. Meningen van betrokkenen: 
- arts ervaart een behandeldilemma 
- patiënte ervaart geen probleem 
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Casus 8 
 
 
 

5. Beloop: 
Wat zou uw voorkeur hebben, en waarom? 
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Casus-epicrise - open 

• Is deze situatie herkenbaar, hebt u 
vergelijkbare situaties meegemaakt? 

 
• Welke reactie roept de gang van 

zaken bij u op? 
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Casus-epicrise - meer specifiek 
1. Was deze situatie te voorzien,  

en is daar adequaat op geanticipeerd? 
 

2. Gegeven het keuze-dilemma: 
a. Welke keuze-opties zijn er? 
b. Welk doel (of doelen) beoogt ieder van die keuzes? 
c. Welke ethische waarden/normen/principes spelen c.q. botsen daar? 

 
3. Is dit passende zorg en waarom? 

 
4. Zo neen, 

a. Welke ongewenste mechanismen hebben een rol gespeeld? 
b. Hoe zorgen we - praktisch - dat het een volgende keer beter gaat? 
c. Is daar consensus over, of zijn er ook afwijkende meningen? 
d. Hebben die andersdenkenden andere normen of doelen? 

 
5. Valt er nog meer te leren van deze casus? 
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Casus 9 - wat wilde de patiënt? 

1. Patiënt, voorgeschiedenis en context: 
dHr. N, 92 jaar 
- sinds halfjaar gediagnosticeerde longkanker 
- overlegt met huisarts, in bijzijn van dochter, dat 
hij zich niet wil laten behandelen, en het verloop 
van zijn ziekte rustig wil afwachten 
- laat schriftelijke niet-reanimatieverklaring en 
niet-behandelverklaring bij huisarts achter 
 

2. Medisch probleem: 
- thuiszorg wordt geregeld 
- 3 weken later wordt patiënt thuis acuut onwel 
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Casus 9 
3. Keuze-dilemma: 

1e lijn - thuiszorg: 
Wel of niet reanimeren? 
 

4. Meningen van betrokkenen: 
aanwezige thuiszorg 
- vindt noch in zorg-map, noch in thuiszorg-
computer, wilsverklaring of andere 
instructies 
- belt 112, krijgt reanimeerinstructies 
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Casus 9 
5. Beloop: 

- thuiszorg start reanimatie 
- politie en ambulances arriveren, nemen 
reanimatie over 
- thuiszorgmedewerkster belt dochter 
- dochter meldt dat er niet (had) moet(en) 
worden gereanimeerd en waarschuwt huisarts 
- reanimatie slaagt: patiënt naar ziekenhuis 
- door de huisarts geïnformeerde cardioloog 
neemt een afwachtend beleid in acht: 
patiënt krijgt morfine en overlijdt na 24 uur.  
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Casus-epicrise - open 

• Is deze situatie herkenbaar, hebt u 
vergelijkbare situaties meegemaakt? 

 
• Welke reactie roept de gang van 

zaken bij u op? 
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Casus-epicrise - meer specifiek 
1. Was deze situatie te voorzien,  

en is daar adequaat op geanticipeerd? 
 

2. Gegeven het keuze-dilemma: 
a. Welke keuze-opties zijn er? 
b. Welk doel (of doelen) beoogt ieder van die keuzes? 
c. Welke ethische waarden/normen/principes spelen c.q. botsen daar? 

 
3. Is dit passende zorg, en waarom (niet)? 

 
4. Zo neen, 

a. Welke ongewenste mechanismen hebben een rol gespeeld? 
b. Hoe zorgen we - praktisch - dat het een volgende keer beter gaat? 
c. Is daar consensus over, of zijn er ook afwijkende meningen? 
d. Hebben die andersdenkenden andere normen of doelen? 

 
5. Valt er nog meer te leren van deze casus? 
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Casus 10 - we gaan ervoor! 

1. Patiënt, voorgeschiedenis en context: 
Mevr. T, 44 jaar 
- Italiaanse van origine 
- binnenkort gepland vakantie/familiebezoek 
naar geboorte-regio 
- recent palpabel knobbeltje supraclaviculair 
 

2. Medisch probleem: 
- cytologie: metastase plaveiselcelcarcinoom 
- X-thorax, vergeleken met eerder: groeiende 
tumor in oude TBC-litteken 
- conclusie: afstandsmetastase van longkanker 
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Casus 10 
3. Keuze-dilemma: 

Wat te doen, met welke prioriteit? 
- maximaal agressieve therapie? 
- palliatieve zorg? 
- wel of niet dat bezoek aan familie? 
 

4. Meningen van betrokkenen: 
- arts adviseert reis door te zetten, met gelijktijdig 
multidisciplinair overleg over opties, voor- en nadelen 
- gezinsleden vinden opgegeven geen optie, dringen 
aan op maximale therapie 
- patiënte gaat daar uiteindelijk in mee, ondanks 
initiële twijfel over de zin daarvan 
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Casus 10 
5. Beloop: 

- doorverwijzing naar categoraal kankercentrum 
- eerste (fase-I-studie-)chemotherapie wordt 
afgebroken vanwege ernstige toxiciteit 
- hersenmetastasen worden gediagnostiseerd, 
bestraald, en her-bestraald na progressie 
- tweede (fase-I-)therapie wordt eveneens 
afgebroken wegens ernstige bijwerkingen 
- ziekte blijft progressief 
- patiënte overlijdt na half jaar 
- de geplande familie-reis heeft niet meer 
plaatsgevonden 
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Casus-epicrise - open 

• Is deze situatie herkenbaar, hebt u 
vergelijkbare situaties meegemaakt? 

 
• Welke reactie roept de gang van 

zaken bij u op? 
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Casus-epicrise - meer specifiek 
1. Was deze situatie te voorzien,  

en is daar adequaat op geanticipeerd? 
 

2. Gegeven het keuze-dilemma: 
a. Welke keuze-opties zijn er? 
b. Welk doel (of doelen) beoogt ieder van die keuzes? 
c. Welke ethische waarden/normen/principes spelen c.q. botsen daar? 

 
3. Is dit passende zorg, en waarom (niet)? 

 
4. Zo neen, 

a. Welke ongewenste mechanismen hebben een rol gespeeld? 
b. Hoe zorgen we - praktisch - dat het een volgende keer beter gaat? 
c. Is daar consensus over, of zijn er ook afwijkende meningen? 
d. Hebben die andersdenkenden andere normen of doelen? 

 
5. Valt er nog meer te leren van deze casus? 
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Achtergrond 

Toename van mogelijkheden in diagnostiek en 
behandeling - ook meer ingrijpende - 
biedt zowel voordelen, als nadelen en risico’s 
 
In de laatste levensfase 
kan een exclusief focus op lengte van leven 
schadelijk zijn voor kwaliteit van leven en 
sterven, 
en voor acceptatie, afsluiting en afscheid 

KNMG-rapport (2015) ‘Passende zorg in de 
laatste levensfase’ 56 



Achtergrond 
In MC-enquête onderschrijft 62% van artsen-
respondenten dat patiënten in de laatste levensfase 
langer worden behandeld dan nodig en wenselijk is 
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Onderzoek 



‘Passende zorg in de laatste levensfase’ 
 
Doelstellingen 
• Analyse van aard en omvang (van aandoeningen, specialismen, 

situaties) en mechanismen 
• Bevorderen van wel-passende zorg krijgen in de laatste levensfase, 

middels publiek debat, en middels instrumentontwikkeling 
 

Opdrachtgever voor rapport: Federatiebestuur KNMG 
 

Leiding:    stuurgroep 
    met representatie van huisartsen, medisch specialisten 
    (waaronder ouderengeneeskunde), verpleegkundigen, 
    patiënten- en ouderenvertegenwoordigers 
    (LHV, NHG, OMS, Verenso, V&VN, NPCF, NFK, NOOM en CSO) 

 

Uitvoering:   bureau KNMG, 
    met steun van ZonMw en EMGO+ 
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Online onderzoek  
 
Web-based vragenlijst, toegankelijk voor iedere Nederlander, 
en onder de aandacht gebracht via 
 
• diverse kanalen: 

KNMG, Hematon, NFK, NPCF, NPV, NVVE, Unie KBO, Agora, Ambulancezorg 
Nederland, HOVON, IKNL, NHG, NVVC, 
het SCEN-artsennetwerk, Verenso, VGVZ en V&VN, Unie KBO 

• diverse media: 
e- mail, social media, nieuwsbrieven, homepages, papieren vragenlijsten 

 
 
Respons 
1648 respondenten: 
91 patiënten, 593 naasten en nabestaanden, 349 artsen, 389 verpleegkundigen en 
ziekenverzorgers, 100 geestelijk verzorgers, 88 ambulancemedewerkers, 20 bestuurs-
/beleidsmedewerkers, 15 vrijwilligers in de zorg en 28 andere hulpverleners 

KNMG-rapport (2015) ‘Passende zorg in de laatste levensfase’ 
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Resultaten - passende zorg 

61 

Passende zorg in de laatste levensfase is zorg … volgens patiënten / 
naasten

volgens 
hulpverleners

1 waarbij de wens van de patiënt centraal staat 54% 49%
2 die tot stand is gekomen in goede communicatie 20% 26%
3 die aansluit bij het leven van de patiënt (in vertrouwde omgeving) 12% 11%

     goed samenwerken 4% 9%
     bekwaam zijn 6% 10%
     empathisch zijn 11% 5%
     betrokken zijn 10% 14%

     lichaam 8% 11%
     èn geest 11% 17%
     èn op verbetering van kwaliteit van leven 11% 23%

6 met aandacht voor de rol van naasten 9% 18%

die verleend wordt door zorgverleners die …

die gericht is op

4
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Resultaten - overbehandeling 
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Meest voorkomende overbehandeling betreft … volgens patiënten / 
naasten

volgens 
hulpverleners

1 te veel / te belastende diagnostiek 15% 10%
2 voor opname of behandeling naar ziekenhuis gaan 14% 17%
3 operatie 14% 11%
4 chronische / preventieve medicatie 10% 1%

5 chemotherapie 9% 19%
6 (sonde)voeding / (intraveneuze) vochttoediening 9% 8%
7 bestraling 8% 1%
8 reanimatie 5% 8%

9 behandeling / beademing op IC 4% 3%
10 antibiotica 3% 3%
11 bloedproducten 3% 1%
… … … …
16 niet gespecificeerd 11% 13%
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Mechanismen voor niet-passende zorg 
 

20 tot 25 mechanismen, werkzaam op drie 
niveaus van de zorg: 
• macroniveau (cultuur, zorgstelsel, wet- en 

regelgeving) 
• mesoniveau (instelling, patiëntengroep) 
• microniveau (de individuele hulpverlener en/of 

de patiënt en diens familie) 

64 



Mechanismen niet-passende zorg 
op macroniveau: 
 
 
De dood wordt doodgezwegen 
• opgeven is geen optie 
• praten over levenseinde is niet gewoon 
• zorgstelsel is gericht op productie 
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Mechanismen niet-passende zorg 
op mesoniveau: 
 
Falen van regie en overdracht 
• het trias regie-hoofdbehandelaar-aanspreekpunt 
• hulpverleners werken onvoldoende samen 
• super-specialisatie versterkt focus op ziekte i.p.v. op zieke 
• volume-normen stimuleren productie 
• focus van richtlijnen en opleiding  op handelen, 

minder op ‘wanneer niet?’ 
• (te) strikte scheiding tussen curatieve en palliatieve zorg 
• innovaties ‘moeten’ gebruikt worden 
• onderzoek  

66 



Mechanismen niet-passende zorg 
op microniveau: 
 
• moeilijke keuzes 
• tijdgebrek 
• gebrek aan (communicatieve) competenties 
• emoties in dialoog met patiënt en naasten 
• doen is makkelijker en lijkt veiliger dan laten 
• (grenzen aan) de autonomie van de patiënt 
• wensen en voorkeuren t.a.v. levenseinde zijn 

onvoldoende overdacht, duidelijk, vastgelegd en/of 
toegankelijk 
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Interventie 1: 
Acceptatie van naderende dood is wèl een optie: 
praten over levenseinde moet gewoner worden 

• aandacht voor en openheid over levenseinde via 
media, campagnes, onderwijsmodules 

• patiënten / burgers laten nadenken, bespreken en 
vastleggen wat hun levenseinde-wensen zijn 

• faciliteren wilsverklaring, neutrale niet-
reanimeerpenning  

• acceptatie van sterfelijkheid 
met palliatie als (ook) passende zorg 
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Interventie 2: 
Wensen van patiënten verhelderen 

en samenwerking, inclusief overdracht, verbeteren  

• bevorderen dat zorgverleners met kwetsbare ouderen spreken 
over wensen en verwachtingen rond het levenseinde, 
met als basis LESA (Landelijke Eerstelijns 
Samenwerkingsafspraak) ‘anticiperende besluitvorming’ 

• ontwikkelen/implementeren LTA (Landelijke Transmurale 
Afspraak) voor samenwerking tussen hulpverleners 

• Implementeren van de KNMG- 
‘Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking 
in de zorg’ 
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Op tijd het gesprek aangaan 

KNMG-rapport (2015) ‘Passende zorg in de 
laatste levensfase’ 71 



Interventie 3:  
Kwaliteit  van besluitvorming verbeteren, 
inzet van besluitvorming ondersteunende 

methodieken verbeteren 

faciliteren van 
• gedeelde besluitvorming 
• multidisciplinair overleg 

(MDO) bij complexe 
behandelbeslissingen 

• protocol 
anticiperende zorgplanning 
(advance care planning)  

72 http://e-patients.net/u/2011/03/Salzburg-Statement.pdf  
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Interventie 4: 
Richtlijnen niet alleen richten op ‘handelen’, 
maar ook op ‘wanneer niet (meer) doen?’  

• focus op functioneren, kwaliteit van leven, welzijn 
• bevorderen van ‘scenario-denken’ 

(i.t.t. ‘Als je A hebt gezegd, moet je ook B zeggen’) 
• verbeteren van richtlijnen 

in welke gevallen geldt het basis advies niet, 
en wat is dan het voorkeursalternatief? 

• bevorderen gebruik richtlijnen palliatieve zorg 
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Interventie 5: 
Zorgstelsel minder richten op 

productie, meer op passende zorg 

• alternatieve bekostigingssystematiek voor zorg 
aan patiënten in de laatste levensfase 

• ‘intensief consult ten behoeve zorgvuldige afweging behandelopties’ 
(voorheen ‘kijk- en luistergeld’) 

• tijd nemen voor verstandige keuzes, door medicus, verpleegkundige 
of andere (geestelijk) hulpverlener 
 

NB: 
• Verstandig Kiezen (Choosing Wisely : 

http://www.demedischspecialist.nl/dossier/verstandig-kiezen , 
http://www.zonmw.nl/nl/themas/thema-
detail/doelmatigheid/verstandig-kiezen/ ) 

• Begrippenkader ‘gepaste zorg en praktijkvariatie’ e.a. 
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Mogelijke aandachtspunten 
voor wetenschappelijke verenigingen / Federatie 

• gedeelde besluitvorming 

• intensief consult 

• LTA (Landelijke Transmurale Afspraak) 

• MDO (MultiDisciplinair Overleg) 

• rol generalist (b.v. geriater) 

• … 
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Hoe nu verder? 



Discussie - ‘Hoe wel?’ 

Heeft u, of één van uw directe collega’s of andere naaste 
hulpverleners, recent te maken gehad met een patiënt in 
de laatste levensfase, bij wie de patiënt zelf, en/of andere 
direct betrokkenen, vonden dat 
• er optimale invulling was gegeven aan het begrip 

‘passende zorg in de laatste levensfase’? 
 
Zo ja, 
• wat ging hier met name zo goed? 
• hoe kan dat gebruikt worden om in toekomstige 

gevallen het minstens even goed te laten verlopen? 
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Discussie - ‘Hoe niet (meer)?’ 

Heeft u, of één van uw directe collega’s of andere naaste 
hulpverleners, recent te maken gehad met een patiënt in 
de laatste levensfase, bij wie de patiënt zelf, en/of andere 
direct betrokkenen, vonden dat 
• het niet goed is gegaan met de invulling van ‘passende 

zorg in de laatste levensfase’? 
 
Zo ja, 
• wat is hier niet goed gegaan? 
• wat kan daarvan geleerd worden om de zorg in 

toekomstige gevallen beter te laten verlopen? 
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Discussie - en nu concreet 

1. Waar ligt in uw praktijk of instelling, ten aanzien 
van de passendheid van zorg in de laatste 
levensfase, de belangrijkste verbeterruimte? *) 

2. Wat zou er concreet moeten gebeuren? 
3. Wie zou dat moeten doen? 
4. Welke ondersteuning of randvoorwaarden zijn 

daarvoor nodig? 
5. Wat kan daar nu concreet over worden 

afgesproken en hoe bewaken we dat daar 
vervolg aan wordt gegeven? 
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Verantwoording 
• Deze PowerPointpresentatie is tot stand gekomen op 

initiatief en met medewerking van leden van de 
Stuurgroep ‘Passende zorg in de laatste levensfase’: 
Job Kievit, Eva Bolt, Jettie Bont, Gert van Dijk, Gonny 
ten Haaft, Lucas Koch, Jan Lavrijsen, Petra van Pol, 
Sophia de Rooij 
(Zie http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-
nieuws/Nieuwsbericht/148741/Passende-zorg-in-de-
laatste-levensfase-niet-alles-wat-kan-hoeft.htm)  
 

• Doel van dit initiatief is om, als aanvulling op 
nevenstaand rapport, onderwijs te faciliteren, en 
daardoor bewustwording en gedachtewisseling 
onder professionals te stimuleren, in het bijzonder in 
het kader van onderwijs en opleiding 
 

• Ervaringen met het gebruik, aanvullende casuïstiek, 
en verbetersuggesties zijn welkom, en kunnen 
worden ingebracht bij het bureau van de KNMG (Eric 
van Wijlick, Monique Venema, Eveline van Dieten): 

80 
http://knmg.artsennet.nl/Over-KNMG/Over-KNMG/Contact.htm  

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/148741/Passende-zorg-in-de-laatste-levensfase-niet-alles-wat-kan-hoeft.htm
http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/148741/Passende-zorg-in-de-laatste-levensfase-niet-alles-wat-kan-hoeft.htm
http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/148741/Passende-zorg-in-de-laatste-levensfase-niet-alles-wat-kan-hoeft.htm
http://knmg.artsennet.nl/Over-KNMG/Over-KNMG/Contact.htm
http://knmg.artsennet.nl/Over-KNMG/Over-KNMG/Contact.htm
http://knmg.artsennet.nl/Over-KNMG/Over-KNMG/Contact.htm
http://knmg.artsennet.nl/Over-KNMG/Over-KNMG/Contact.htm
http://knmg.artsennet.nl/Over-KNMG/Over-KNMG/Contact.htm
http://knmg.artsennet.nl/Over-KNMG/Over-KNMG/Contact.htm

	Niet alles wat kan hoeft
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Casuïstiek *)
	Casus 1 - is opgeven een optie?
	Casus 1
	Casus 1
	Casus-epicrise - open
	Casus-epicrise - meer specifiek
	Casus 2 - het is genoeg geweest!
	Casus 2
	Casus 2
	Casus-epicrise - open
	Casus-epicrise - meer specifiek
	Casus 3 - niets vertellen?
	Casus 3
	Casus 3
	Casus-epicrise - open
	Casus-epicrise - meer specifiek
	Casus 4 - ‘advanced directive’ 
	Casus 4
	Casus 4
	Casus-epicrise - open
	Casus-epicrise - meer specifiek
	Casus 5 - ondragelijk lijden
	Casus 5
	Casus 5
	Casus-epicrise - open
	Casus-epicrise - meer specifiek
	Casus 6 - geen weg terug?
	Casus 6
	Casus 6
	Casus-epicrise - open
	Casus-epicrise - meer specifiek
	Casus 7 - strijdige ethische principes?
	Casus 7
	Casus 7
	Casus-epicrise - open
	Casus-epicrise - meer specifiek
	Casus 8 - hoe ver gaan we,�		 hoe (on)voorwaardelijk?
	Casus 8
	Casus 8
	Casus-epicrise - open
	Casus-epicrise - meer specifiek
	Casus 9 - wat wilde de patiënt?
	Casus 9
	Casus 9
	Casus-epicrise - open
	Casus-epicrise - meer specifiek
	Casus 10 - we gaan ervoor!
	Casus 10
	Casus 10
	Casus-epicrise - open
	Casus-epicrise - meer specifiek
	Slide Number 55
	Achtergrond
	Achtergrond
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Resultaten - passende zorg
	Resultaten - overbehandeling
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Interventie 1:�Acceptatie van naderende dood is wèl een optie: praten over levenseinde moet gewoner worden
	Interventie 2:�Wensen van patiënten verhelderen�en samenwerking, inclusief overdracht, verbeteren 
	Op tijd het gesprek aangaan
	Interventie 3: �Kwaliteit  van besluitvorming verbeteren,�inzet van besluitvorming ondersteunende methodieken verbeteren
	Interventie 4:�Richtlijnen niet alleen richten op ‘handelen’,�maar ook op ‘wanneer niet (meer) doen?’ 
	Interventie 5:�Zorgstelsel minder richten op�productie, meer op passende zorg
	Mogelijke aandachtspunten�voor wetenschappelijke verenigingen / Federatie
	Slide Number 76
	Discussie - ‘Hoe wel?’
	Discussie - ‘Hoe niet (meer)?’
	Discussie - en nu concreet
	Verantwoording

