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1 Wat is palliatieve zorg?
Volgens Zylicz is de kern van het probleem van euthanasie het ontkennen van sterven en
dood. We citeren: “Men wil dit proces dat soms heel moeizaam is, niet echt aangaan. Nu
willen we dit proces niet ontkennen, niet romantiseren, niet mooier maken dan het is. Want
het is soms afschuwelijk. Maar het hoort erbij, we moeten er doorheen. Net zoals geboren
moeten worden, moeten we ook een keer sterven. De ontkenning van sterven en dood was
een motor van allerlei ontwikkelingen op het gebied van de geneeskunde. Daartegenover
stond het aanvaarden van sterven en dood gelijk aan een stuk passiviteit: we trokken onze
handen terug, we abstineerden, we deden niets meer. Het aanvaarden van sterven en dood
kan echter ook een motor zijn voor enorm veel activiteit: palliatieve zorg”.1 Het zijn mede
dit soort overwegingen om een heel hoofdstuk aan dit onderwerp te wijden. Hoe kunnen
we voor patiënten met een ziekte die binnen afzienbare tijd tot de dood leidt, een hulp zijn
bij zowel de medische problemen als bij de problemen rond de acceptatie van hun situatie?
Palliatieve zorg is volgens de WHO definitie ‘de continue, actieve en integrale zorg voor
patiënten en hun familie door een interdisciplinair team op het moment dat medisch gezien
geen genezing meer wordt verwacht. Het doel van palliatieve zorg is de hoogst mogelijke
kwaliteit van leven, zowel voor de patiënt als zijn familie, waarbij de patiënt wordt benaderd als een gelijkwaardige en medeverantwoordelijke partner. Palliatieve zorg beantwoordt aan fysieke, psychologische, sociale en spirituele behoeften van de patiënt. Zo
nodig strekt palliatieve zorg zich uit tot steun bij rouwverwerking’.2 Uit deze omschrijving
lichten wij drie voor onze bespreking belangrijke aspecten: acceptatie van het sterven,
integrale zorg en investeren in de relatie met de patiënt en tevens aandacht voor de naasten.
Vervolgens bespreken we nog de vraag hoe vast te stellen of er goede palliatieve zorg
gegeven wordt.
Acceptatie van het sterven
Een eerste kenmerk van palliatieve zorg is aanvaarding van het feit dat de patiënt stervende
is en niet meer kan genezen. Dit houdt in dat er geen levensverlengende therapieën worden
toegepast. Er wordt niet gekeken naar de overlevingsduur (kwantiteit), maar naar kwaliteit
van leven, ook als de tijdelijke verbetering van kwaliteit nadelig zou kunnen zijn voor
kwantiteit. Deze benadering is duidelijk anders dan de curatieve traditie van ‘vechten tot
het bittere einde’ die zo karakteristiek is voor de huidige geneeskunde.
Daarbij komt, aldus Pellegrino, het existentiële van ongeneeslijk ziek zijn. Het onder ogen
zien van de eigen eindigheid brengt voor vrijwel iedereen een grote spanning mee. En
naast de angst voor de dood zelf komt daar nog bij de angst voor het stervensproces. Velen
komen juist in deze situatie toe aan de vraag of zij het bestaan van God en daarmee een
leven na de dood kunnen accepteren.3
Het lijkt soms welhaast een blamage om te erkennen dat genezing niet meer mogelijk is en
dat alleen nog maar palliatieve zorg ‘rest’. Terwijl in feite deze laatste benadering het
meest reële antwoord is op de nood van mensen die ongeneeslijk ziek zijn: de symptomen
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die de kwaliteit van leven het meest bedreigen, actief behandelen.4 ‘Niets doen’ – of niets
anders dan tender loving care – is echter de associatie die velen met het woord ‘palliatieve
zorg’ hebben. In werkelijkheid is er sprake van een geleidelijk opschuiven van doelstellingen. In de actieve behandelfase is er sprake van het beheersen van de ziekte en het
verzekeren van overleven; langer leven met een voor lief nemen van bepaalde bijwerkingen van de therapie indien dit moeilijk te vermijden is. In een verdere fase kan er sprake
zijn van het afremmen van het ziekteproces terwijl er meer nadruk komt op het verzorgen
van comfort en een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven. In de laatste fase ligt de
nadruk volledig op comfort terwijl het onvermijdelijke van het naderend sterven wordt
geaccepteerd.5
Integrale zorg
Een ander uitgangspunt van de palliatieve geneeskunde is de totale of integrale zorg. Niet
alleen de somatische aspecten van het ziek-zijn maar ook psychologische, sociale en
spirituele aspecten zijn nadrukkelijk van belang. Dit uit zich gewoonlijk in een multidisciplinaire aanpak van de zorg.6;7
Deze integrale zorg is veelal gebaseerd op het opbouwen van een empathische relatie.
Onderzoek heeft uitgewezen dat dit soort relaties voor de patiënt een hulp is om zijn
zelfbeeld en zelfrespect te behouden, hetgeen zowel voor het lichamelijk als psychisch
welbevinden consequenties heeft.8;9 Men spreekt wel van de helende werking van contextfactoren, welke in elke arts-patiëntrelatie een rol spelen.
De patiënt centraal met diens naasten
Verder probeert palliatieve zorg anders dan in het gangbare medische model veelal het
geval is de persoon centraal te stellen.10 Het leidend principe bij dit alles is non-abandonment. Met dit laatste wordt bedoeld dat hulpvrager en hulpverlener tot een bepaalde
verbondenheid kunnen komen, in welke vertrouwelijkheid niet alleen de deskundigheid
van de hulpverlener aangesproken wordt maar ook een zekere persoonlijke aandacht.11
Hierbij is de patiënt samen met diens naasten de eenheid van zorg. Essentieel is daarbij dat
de patiënt de mogelijkheid krijgt zoveel mogelijk zichzelf te blijven zelfs wanneer hij
afhankelijk wordt van anderen.12
De patiënt en zijn familie worden alle nauw bij de zorg betrokken en met hun autonomie
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden; de hulpverleners zorgen voor goede informatie
aan de patiënt en voeren het afgesproken beleid uit. Het sterven, met name indien dit thuis
kan plaatsvinden, heeft vaak een zeer intiem karakter. Juist om deze laatste, intieme
momenten moet worden afgezien van overmatige medicalisering van de dood, nadrukkelijke aanwezigheid van de medicus, heroïsche ingrepen, vervoer naar het ziekenhuis,
diagnostiek e.d. De hoofdrolspeler is de patiënt zelf. Helaas is de stervensfase niet altijd de
rustige, serene omgeving die men wel zou wensen. Regelmatig wordt deze fase gecompliceerd door onrust, angst, kortademigheid en andere symptomen, waarvoor de medische en
verpleegkundige expertise van de hulpverleners vereist is.
Kwaliteit van palliatieve zorg bepalen
Om te bepalen wat goede palliatieve zorg is, zijn systemen ontwikkeld. Voor de intramurale verpleegkundige palliatieve zorg is een referentiekader ontwikkeld.13 Soortgelijke
checklists zijn ontwikkeld voor de thuiszorgorganisatie, waarbij onder meer gelet wordt op
aspecten als kwaliteitsbewaking, klachtenregeling, coördinatie en continuïteit van zorg, en
scholing op het gebied van palliatieve zorg.14 Ook vanuit patiëntenperspectief zijn

kwaliteitsnormen opgesteld voor palliatieve terminale zorg, namelijk door de Nederlandse
Patiëntenvereniging (NPV).15 Hierin wordt een groot aantal kwaliteitseisen genoemd,
welke variëren van zaken betreffende volledigheid van informatie, privacy en continue
zorg tot openheid voor levensbeschouwelijke behoeften, gebruiken en overtuigingen.
Eveneens vanuit patiëntenperspectief heeft het Instituut voor Gezondheidsethiek van de
Universiteit van Maastricht samen met het Centrum voor Ontwikkeling Palliatieve Zorg
Maastricht een onderzoeksmethode ontwikkeld om te meten wat terminale patiënten en
hun naasten vinden van de zorg die zij krijgen.16 Het aspect van spirituele zorg in de
palliatieve zorg is onderwerp van een uitgave van het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut.17
Palliatieve zorg is bovendien gebaat bij instrumenten die helpen om tijdig problemen in de
zorg te signaleren. Een voorbeeld van zo’n instrument is het Support Team Assessment
Schedule (STAS) welke vertaald overgenomen is uit de Engelse situatie.18 Hoewel het
slechts een globaal beeld geeft, bleek het STAS ook in de Nederlandse situatie een hulp bij
het tijdig vaststellen van de noodzaak van interventies.19 Het ontwikkelen van dit soort
meetinstrumenten vereist voorafgaand wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk
onderzoek bij stervende patiënten vormt echter een forse belasting voor de betrokken
patiënten, veelal zonder dat zij er zelf voordeel van hebben.20
Kwalitatief goede palliatieve zorg, die begint bij een voldoende beschikbaarheid daarvan,
zou het aantal verzoeken om euthanasie en hulp bij zelfdoding kunnen laten dalen. Dit is
een stelling welke breed wordt onderschreven en die velen minstens het onderzoeken
waard vinden.21 Palliatieve zorg gaat namelijk werkelijk in op het lijden dat de patiënt en
zijn naasten ervaren. Het is niet louter het behandelen van de objectief waarneembare
symptomen, want het betekent ook rekening houden met de belangen van de patiënt en de
waarde die hij aan de verschillende aspecten van zijn leven hecht.22

2 Ontwikkeling van palliatieve zorg
2.1 Situatie wereldwijd
Tot aan de 19e eeuw was de medische zorgverlening nagenoeg geheel gericht op de
verbetering van symptomen, omdat men niet zo veel invloed had op de eventuele
overleving zelf. Pas in de loop van de 19e eeuw begonnen artsen zich op wetenschappelijke wijze te richten op causale verbanden op materieel vlak en daarbij aansluitende
behandelingen. Dit is uitgemond in de enorme mogelijkheden van onze huidige hightech
geneeskunde.
Palliatie, de zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten, heeft dus al eeuwenlang een plaats
binnen de geneeskunde. In het begin van de vorige eeuw raakte de term ‘hospice’ in zwang
– naar het oude ‘hospitium’ of ‘gasthuis’ – toen de Ierse Sisters of Charity zich gingen
wijden aan de zorg voor terminale patiënten in het Our Lady’s Hospice in Dublin en het
St. Joseph’s Hospice in het oosten van Londen. In 1967 opende Cicely Saunders het
St. Christopher’s Hospice in het zuiden van Londen. Daarmee was de zogeheten hospice
beweging geboren. De hospice als zorgvoorziening varieert in Groot-Brittannië in omvang
(van 6 tot 60 bedden) en in andere organisatorische aspecten (mate van overheidssteun, rol
van vrijwilligers, enz.). Er zijn inmiddels enkele honderden hospices in Groot-Brittannië.
Ze houden zich voornamelijk bezig met de zorg voor patiënten met een terminale ziekte.
Toelating vindt plaats op medische of op sociale indicatie.23
In het Verenigd Koninkrijk is palliatieve zorg inmiddels een officieel erkend medisch
specialisme. In 1998 waren 118 artsen als specialist palliatieve geneeskunde ingeschreven
in het register. Er bestaan leerstoelen op dit gebied en er is een nationaal onderwijsprogramma ontwikkeld voor geneeskundestudenten. In het begin van de jaren zeventig

raakte dit concept ook verbreid in de Verenigde Staten, Canada en Australië. Naast
hospices ontstonden ook hier de eerste afdelingen voor palliatieve zorg in ziekenhuizen,
palliative care units. Pas in de jaren tachtig vond palliatieve zorg op het Europese vasteland meer ingang.24
Janssens meent dat de hospice beweging in Engeland is ontstaan vanuit twee morele overwegingen.25 Ten eerste was er het afwijzen van de reguliere geneeskundige benadering van
terminaal zieken, waarbij men te lang met behulp van technologieën het leven poogt te
behouden. Daarnaast was er de weerzin tegen de groeiende invloed van de Britse vereniging voor vrijwillige euthanasie (Voluntary Euthanasia Society). In plaats van de patiënt te
benaderen als iemand die reeds autonoom heeft beslist over euthanasie, neemt men hier de
ruimte om zich af te vragen: hoe heeft het zover kunnen komen? Wat zijn de werkelijke
redenen voor deze persoon om te vragen om euthanasie? Wat kunnen we doen om te
helpen? Er is aandacht voor existentiële noden en andere zaken die voortkomen uit
iemands persoonlijke levensverhaal. Bij deze meer holistische manier van benaderen blijkt
het verzoek om euthanasie vaak te verdwijnen.
Overigens is er wereldwijd sprake van een veel te geringe capaciteit om voor iedereen die
dat nodig heeft palliatieve zorg te bieden. Er overlijden per jaar 56 miljoen mensen, van
wie 85 procent in ontwikkelingslanden. We weten weinig over de kwaliteit van zorg die zij
aan het eind van hun leven ontvangen. Zelfs in het Westen is hierover nog veel onbekend.
Zo is bijvoorbeeld van de 222.000 Canadezen die per jaar overlijden weinig informatie
beschikbaar over de kwaliteit van zorg rond hun levenseinde.26 Voor zover er wel onderzoek gedaan is, blijkt dat velen adequate zorg tekortkomen. Dit bleek bijvoorbeeld bij een
recent onderzoek in de Verenigde Staten onder meer dan 1500 gevallen van overlijden,
waarbij tweederde in een instelling overleed en eenderde thuis; velen kwamen zorg tekort,
vooral wat betreft de psychologische begeleiding.27 Talloze onderzoeken laten zien dat
veel van deze patiënten onnodig veel pijn lijden en last hebben van andere symptomen die
verlicht zouden kunnen worden. Hindernissen hierbij zijn van organisatorische en economische aard en bovendien schort het hier en daar aan deskundigheid. Ten slotte is er ook
een tekort aan inzicht in de werkelijke behoeften van patiënten in de laatste fase van hun
leven. Te vaak wordt vooral gefocust op lichamelijk welbevinden en wordt voorbijgegaan
aan psychische problemen, sociale noden en spirituele zaken.28
In ontwikkelingslanden is de situatie ronduit tragisch. Zo zijn op het Afrikaanse continent
de problemen rond de zorg voor stervende mensen enorm groot. Het betreft o.a. de nood
van 2,5 miljoen mensen die jaarlijks aan aids sterven en 0,5 miljoen aan kanker. Behandeling van pijn, beschikbaarheid van medicatie en financiële hulp voor nabestaanden behoren
volgens een WHO rapport tot de voornaamste knelpunten.29 Palliatieve zorg wordt nauwelijks geboden.
2.2 Ontwikkeling van palliatieve zorg in Nederland
In Nederland startte de ontwikkeling van de moderne palliatieve zorg en de hospice beweging met het ontstaan van een aantal kleine eenheden voor palliatieve zorg, zoals de Bijna
Thuis Huizen in Nieuwkoop en Haarlem in 1986. Later ontstonden er speciale afdelingen
voor palliatieve zorg in enkele ziekenhuizen en sommige verpleeghuizen.
Een aantal instellingen op het gebied van palliatieve zorgverlening werken binnen het
Netwerk Palliatieve zorg voor Terminale patiënten Nederland (NPTN) samen op het
gebied van verdere ontwikkeling van palliatieve zorg, van onderwijs en onderzoek en
verbetering van de financiering. Tot deze instellingen behoorden vanaf de oprichting in
1996 kleine en grote organisaties van zeer uiteenlopende organisatievorm.30 Misschien
bemoeilijkt juist het feit dat palliatieve zorg geen apart medisch specialisme is maar

onderdeel van de reguliere geneeskunde de ontwikkeling van dit vakgebied. Overigens is
het NPTN als vereniging van zeer diverse organisaties een mooi voorbeeld van het interdisciplinair samenwerken zoals dat kenmerkend is voor goede palliatieve zorg.31
Vanuit omringende landen klinkt vaak het verwijt dat het Nederlandse euthanasiebeleid
ertoe heeft bijgedragen dat Nederland zo weinig palliatieve zorg kent. Achter dit verwijt
gaat de opvatting schuil dat palliatieve zorg de euthanasievraag overbodig maakt, iets wat
in Nederland niet door alle betrokkenen wordt gedeeld. Het verschil in palliatieve zorg zou
volgens Janssens ook verklaard kunnen worden door met name de relatief goede eerstelijnsvoorzieningen in ons land en de aanwezige verpleeghuiszorg, waardoor de integratie
van palliatieve zorg in de bestaande medische praktijk van meet af aan bevorderd werd. Dit
wijkt dus af van de hospice beweging die ontstond als reactie op een sterke operatie
gerichte, technologische geneeskunde.7 De situatie in Nederland wordt echter nog steeds
gekenmerkt door achterstand, zo analyseert de hoogleraar pijnbestrijding Crul.32

3 Organisatorische aspecten
3.1 Organisatie van palliatieve zorg
Naast de medisch-technische uitdagingen die de palliatieve zorg kent, zijn er de organisatorische problemen. Hierbij is het verzorgen van continuïteit van zorg waarschijnlijk de
belangrijkste. Wie doet wat? Wie zorgt voor het bijstellen van de behandeling? Wie is er
bereikbaar? Voor goede palliatieve zorgverlening is samenwerking tussen de verschillende
disciplines essentieel. Huisarts of verpleeghuisarts, specialist, verpleging of wijkverpleging, gezinszorg, maatschappelijk werk, mantelzorg, informele zorg (onder andere lotgenoten, vrijwilligers), psychologische en geestelijke verzorging (onder andere pastor, humanistisch raadsman, psycholoog) en paramedici (onder andere fysiotherapeut, ergotherapeut,
diëtist) kunnen allen hierbij betrokken zijn. Alleen al het inzichtelijk maken van de complexiteit hiervan is een hulp bij het organiseren van de zorg.33 Hiervoor zijn diverse
modellen ontwikkeld.34
Effectieve symptoomcontrole bij patiënten in de terminale fase is voor lang niet iedereen
beschikbaar. De redenen hiervoor zijn divers. Naast onvoldoende opleiding en training
behoren ook financiële beperkingen tot de oorzaken.35 Toch is dit wrang, want de kosten
voor palliatieve zorg wegen over het geheel genomen niet op tegen de dure interventies die
wel worden toegepast. Zo is voor de Amerikaanse situatie berekend dat meer dan 10
procent van het budget van de gezondheidszorg besteed wordt aan mensen die, als men
daar later op terugkijkt, in hun laatste jaar blijken te zijn.36 Daarvan blijkt 40 procent zelfs
in de laatste maand van hun leven uitgegeven te worden.37 Hospice-zorg kost vergeleken
met de zorg buiten het hospice slechts de helft. Uiteraard is dit deels te verklaren doordat
hier bewust wordt afgezien van bepaalde (dure) behandelingen bij patiënten die deze vorm
van begeleiding voor de laatste fase kiezen.36
3.2 Training en opleiding
Uit een inventarisatie in 1997 door het NIVEL bleek de aandacht voor palliatieve geneeskunde binnen het onderwijs aan artsen tijdens het basiscurriculum, evenals tijdens de opleiding tot medisch specialist, minimaal te zijn.38 Hoewel er sprake bleek te zijn van vele
initiatieven op het gebied van deskundigheidsbevordering was het niet duidelijk in hoeverre het aanbod aansloot bij lacunes in de palliatieve zorg.
Professionele deskundigheid wordt door velen omschreven in termen van inzicht, kundigheid, gesprekstechniek en kunnen omgaan met emoties. Anderen wijzen op heel andere
kwaliteiten zoals het kunnen omgaan met ethische vraagstukken.39

Intussen is de laatste jaren in Nederland sprake van een inhaalslag. Zo ging in 2001 een
nieuw type training van start: de kaderopleiding palliatieve zorg voor huisartsen. Het doel
hiervan was om huisartsen bij te scholen om op districts- en regionaal niveau een taak te
vervullen als docent en consulent. De opleiding werd begeleid door een stuurgroep waarin
o.a. het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vertegenwoordigd waren. De volgende drie leerdoelen werden geformuleerd
voor deze tweejarige cursus: consultatievaardigheden, onderwijsvaardigheden en inhoudelijke deskundigheden en vaardigheden. Onder het laatste leerdoel werden de volgende
aspecten verstaan: symptoombestrijding; psychosociale aspecten; theoretische en organisatorische aspecten van de zorg; existentiële, culturele en religieuze aspecten; ethische
aspecten; de zorg voor de zorgende. Deze inhoudelijk stevige cursus werd aangeboden aan
huisartsen die al minstens vijf jaar ervaring als huisarts hadden, voldoende motivatie
hadden en bereidheid om na afronding van de opleiding 20 procent van de werktijd te
besteden aan activiteiten op het gebied van palliatieve zorg.
Een andere bijdrage aan de continue bij- en nascholing van artsen en andere hulpverleners
zijn de verschillende Nederlandstalige naslagwerken en zakboekjes op het gebied van
pijnbehandeling en overige palliatieve zorg, zoals de uitgaven van de diverse Integrale
Kankercentra (IKC’s). In Nederland bestaan inmiddels ook twee Nederlandstalige tijdschriften: Pallium (waarvan de redactie ook regelmatig een cahier uitgeeft over een
bepaald thema) en het Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve zorg.
3.3 Voorzieningen voor palliatieve zorg
Zorg voor iemand in de laatste levensfase kan vaak thuis gegeven worden, maar daarnaast
zijn de gespecialiseerde palliatieve zorgvoorzieningen een alternatief. Dit zijn voorzieningen voor opvang van mensen in hun laatste levensfase in een specifiek daarvoor
ingerichte omgeving. Om familie en vrienden die mantelzorg verlenen te ontlasten van de
vaak intensieve zorg voor de zieke, behoort een tijdelijke opname soms ook tot de mogelijkheden; dit heet wel ‘respite care’. De volgende voorzieningen zijn te onderscheiden:
• de Bijna Thuis Huizen ofwel huizen voor thuisverplaatste zorg, waar zorg wordt
geboden die lijkt op de zorg thuis, met medische zorg en ondersteuning door de
huisarts en de thuiszorg en met ondersteuning van de mantelzorg door op hun taak
voorbereide vrijwilligers;
•

de zelfstandige hospices; zelfstandige instellingen waar medische zorg en ondersteuning wordt geboden door een (meestal aan het huis verbonden) arts en door verpleegkundigen/verzorgenden (professionals) die 24 uur per dag aanwezig zijn, met ondersteuning van op hun taak voorbereide vrijwilligers;

•

een hospice voorziening in het verpleeghuis;

•

een hospice voorziening in het verzorgingshuis;

•

een hospice voorziening in het ziekenhuis; een specifieke afdeling die voornamelijk
bedoeld is voor kortdurende opname ter instelling van medicatie en pijnbestrijding in
de palliatieve fase van het ziekteproces.

Op de website van het NIVEL zijn de volgende gegevens te zien m.b.t. het aantal
instellingen waar palliatieve zorg kan worden geboden (stand van zaken op 1 juni 2004):

Soort instelling

Bijna Thuis Huizen
Hospices
Kinderhospices
Verpleeghuizen
Verzorgingshuizen
Ziekenhuizen
Totaal

Aantal instellingen met een
palliatieve zorgvoorziening
(totaal aantal instellingen)
31
26
4
53 (333)
35 (1346)
3 (129)

Aantal plaatsten voor
palliatieve zorg (totaal
aantal plaatsten)
100
174
44
212 (59.610)
78 (109.885)
19 (53.247)
627 plaatsen

De palliatieve zorg is sterk in ontwikkeling. Bovengenoemde indeling is dan ook een
tijdsopname en bovendien komen er mengvormen voor.40
Zorg thuis
Bij een bespreking van de verschillende voorzieningen voor palliatieve zorg beginnen we
bij de mogelijkheden thuis. Het blijkt namelijk dat de meeste mensen desgevraagd het
liefst thuis zouden sterven.41 Men ziet dit als de meest vertrouwde omgeving, waar men
langer dan elders op de vertrouwde manier kan blijven leven en waar men kan genieten
van het samenzijn met degenen met wie men zich het meest verbonden voelt. Het ziekenhuis en het verpleeghuis ademen daarentegen in hun beleving een kille atmosfeer. Ze
worden ‘onpersoonlijk’ en ‘deprimerend’ genoemd en ‘je raakt er je zelfstandigheid kwijt’,
zoals men dat wel noemt.42 Toch overlijdt slechts 30 procent van de Nederlanders thuis. De
rest sterft in de omgeving van een instelling, veelal tussen witte jassen en niet altijd met de
nodige persoonlijke nabijheid. In de vertrouwde woonomgeving sterven is vaak onmogelijk omdat de last te zwaar is voor de familie43 of omdat de toestand van de patiënt
verpleging thuis onmogelijk maakt.44 Om de laatste levensfase thuis te kunnen doorbrengen is namelijk voldoende beschikbaarheid nodig van bereidwillige familieleden,
vrienden, buren of andere vrijwilligers aan de ene kant en professionele hulpverleners aan
de andere kant; dit is echter niet altijd te realiseren. In het geval van zorg thuis is de
huisarts als generalist bij uitstek geschikt om de zorg voor deze patiënten te coördineren.
De huisarts kan voor ingewikkelder problemen echter behoefte hebben aan een aanspreekpunt in een meer gespecialiseerde instelling voor palliatieve zorg.45 Dan blijken zelfs zeer
ernstige symptomen vaak heel goed conservatief behandeld te kunnen worden, d.w.z.
zonder ingrijpende behandelingen zoals operaties.46 Vooral de komst van consultatieve
teams – zie verder – heeft de mogelijkheid van behandeling thuis verruimd.
Vrijwilligershulp
Sinds 1980 zijn er in Nederland vrijwilligersgroepen die het mede mogelijk maken dat
mensen die dat willen, thuis kunnen sterven. Het werk van deze vrijwilligers is bedoeld als
aanvulling op de zorg van familieleden. Zij helpen en steunen de familie bij de zware taak
die de verzorging van een stervende met zich meebrengt. In 1984 werd de Stichting
Landelijke Samenwerking Terminale Zorg opgericht waarbij deze groepen zich aansloten.
Vanaf 1991 heet deze stichting Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) met een landelijk
steunpunt in Bunnik. In hun voorlichtingsbrochures wordt erop gewezen dat medische en
verpleegkundige begeleiding niet altijd voldoende zijn en dat persoonlijke en emotionele
aspecten van zorg soms ontbreken, zowel voor de stervende als de familie. De meeste

vrijwilligersgroepen werken met coördinatoren die de continuïteit en kwaliteit van de
vrijwilligershulp bewaken. De werkwijze is in diverse brochures en voorlichtingsboekjes
beschreven.47 Ook verzorgt de VTZ cursussen voor de aangesloten, lokaal werkende
vrijwilligersgroepen. Coördinatoren die de mantelzorg organiseren, beoordelen in overleg
met de familie en andere betrokkenen de hulpvraag en stellen vast welke hulpinzet nodig is
en welke vrijwilligers moeten worden ingezet.48 In 2004 waren er ca. 4750 vrijwilligers
aangesloten bij 172 VTZ-organisaties.
De inzet van vrijwilligers blijkt een belangrijke verbetering te kunnen betekenen voor
patiënt en familie bij de zorg voor stervenden. Daarnaast heeft deze inzet economische
voordelen. Om deze redenen is er voor gepleit om door educatie van wijkverpleegkundigen
en huisartsen deze meer te doordringen van het nut van de inzet van vrijwilligers.49
Hospice zorg
Een alternatief voor ziekenhuis of thuis is in sommige gevallen het hospice.50 Het hospice
is nog slechts voor een enkeling weggelegd; de gezamenlijke capaciteit van palliatieve
voorzieningen in Nederland is beperkt (vergelijk de tabel). De Nederlandse overheid
stimuleert het ontstaan van hospices vooralsnog niet. Men beveelt het ontwikkelen van
palliatieve units in reeds bestaande instellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen aan.
In de meeste hospices wordt geen euthanasie toegepast, ook al wordt in de niet religieus
georiënteerde huizen – in ons land niet meer dan de helft – een euthanasieverzoek
eventueel wel overwogen en uitgevoerd. In hospices komen terminale patiënten tot rust. Ze
worden niet meer geopereerd of bestraald, de pijn wordt zo goed mogelijk bestreden en ze
mogen enkele van hun eigen spulletjes meebrengen: een huisdier, de favoriete luie stoel,
posters voor aan de muur.51
Baanbrekend werk is indertijd gedaan door het eerste Bijna Thuis Huis in Nieuwkoop, dat
later ging dienen als voorbeeld voor soortgelijke kleinschalige instellingen elders. Hiertoe
ontstond de Stichting Nederlandse Hospice Beweging. Initiatiefnemer Pieter Sluis omschrijft een Bijna Thuis Huis als een gewoon woonhuis dat als steun in de rug beschikbaar
is voor families die niet in staat zijn de zorg thuis vol te houden, maar die deze zorg ook
niet uit handen willen geven. Een grote rol spelen vrijwilligers en pas daarna artsen en verpleegkundigen. De precieze praktische uitwerking verschilt van plaats tot plaats: omvang,
aantal vrijwilligers en coördinatoren, budget, opnamecapaciteit.52
Op het gebied van hulp aan stervenden is er een tendens van intramurale naar extramurale
zorg. Hospices kunnen het hiaat tussen thuis en de dikwijls medisch-technologisch gerichte
instelling opvullen. Overigens is er onderscheid te maken tussen het low-care hospice
zoals het genoemde Bijna Thuis Huis in Nieuwkoop, dat kleinschalig en huiselijk is en
realiseerbaar in de nabije omgeving, en het high-care hospice zoals Hospice Rozenheuvel
te Rozendaal, waar een multidisciplinaire benadering en acute interventies mogelijk zijn.53
Vier andere bekende hospices die in 2004 van het NPTN het keurmerk ‘high-care’
ontvingen zijn dat van Stichting Kuria (Amsterdam), Hospice Calando (Dirksland), het
Johannes Hospitium Vleuten (Vleuten) en Johannes Hospitium De Ronde Venen (Wilnis).
Hospice Rozenheuvel combineert de mogelijkheid van opname met ondersteuning thuis
middels consulten aan huisartsen. Voor beide functies bleek het in de eerste jaren sinds de
oprichting een nuttige functie te vervullen; ‘een geaccepteerde partner in de zorg’, concludeert Zylicz.54;55 Het hospice van Stichting Kuria ging ongeveer 10 jaar geleden van start
onder het motto ‘Als thuis niet (meer) kan en het ziekenhuis niet (meer) hoeft’. In deze
leemte heeft het zich snel een plaats verworven.56
Hospices en andere instellingen voor palliatieve zorg blijken vooral op de volgende zaken
door patiënt en familie beoordeeld te worden: 24 uur per dag toegankelijk zijn, goede

communicatie, een houding bij de zorgverleners waaruit acceptatie blijkt en daarna pas
vakinhoudelijke competentie.57 Athlin vond als belangrijkste criterium waarop mensen de
zorg van een instelling voor palliatieve zorg plegen te beoordelen de continuïteit van
zorg.58
Verpleeghuizen
De verpleeghuizen nemen een steeds belangrijkere positie in bij de zorg voor mensen die
sterven. De Rotterdamse verpleeghuisarts Baar stelt onomwonden: verpleeghuiszorg is
palliatieve zorg.59 Overigens ziet zijn collega Teeuw toch wel verschil tussen palliatieve
zorg en de ‘gewone zorg’ voor stervenden. Hij geeft aan dat in veel verpleeghuizen bewoners overlijden aan ouderdom, hartzwakte, uitdroging of een infectie; het kaarsje gaat
langzaam uit, ze zijn op. Patiënten echter die voor palliatieve zorg zijn opgenomen, lijden
meestal aan kanker. De patiënt strijdt een dodelijke strijd die hij uiteindelijk gaat verliezen.
De zorg voor deze bewoners is daarom meestal veel intensiever.60
Een van de eerste hospice-afdelingen in een verpleeghuis is die van verpleeghuis Antonius
IJsselmonde in Rotterdam. Het is nu een afdeling met acht bedden. Vanuit die situatie is
het misschien makkelijker om kritisch te kijken naar de situatie van de ziekenhuizen, aldus
Baar zelf, die aan de wieg stond van deze afdeling61: ‘Te lang doorbehandelen, met alle
nadelen voor de patiënt en diens familie; en niet in de laatste plaats voor de verzorgenden.’
Helaas is er bij deze voorzieningen bijna uitsluitend gedacht aan patiënten met kanker en
niet aan patiënten met andere levensbedreigende of ouderdomsziekten.
Ziekenhuizen
Een ziekenhuis is meer geschikt indien er ingewikkelde behandelingen nodig zijn, zoals
operaties. Maar een ziekenhuis heeft ook zijn beperkingen.62 Zo is een ziekenhuis in de
eerste plaats een diagnostisch en therapeutisch centrum dat gericht is op genezen en beter
maken en minder op verplegen en verzorgen; meer gericht op cure dan op care. Ziekenhuiszorg is bovendien kostbaar. Tenslotte mist men daar de vertrouwdheid en de intimiteit
van de huiselijke omgeving.
Slechts drie ziekenhuizen in Nederland hebben een palliatieve unit, maar dat betekent niet
per definitie dat in andere ziekenhuizen geen goede palliatieve zorg geboden zou worden.
Centra voor de Ontwikkeling van Palliatieve Zorg
Sinds 1997 wordt met steun van het ministerie van VWS een stimuleringsbeleid voor
palliatieve zorg ingezet. Achtergrond was de vaststelling dat Nederland op dit gebied
medio jaren 90 achter was gebleven, om welke reden de politiek had aangedrongen op het
ontwikkelen van een programma voor palliatieve zorg. Onderdeel daarvan was de instelling van zes Centra voor de Ontwikkeling van Palliatieve Zorg (COPZ-en), verspreid over
Nederland en alle zes verbonden aan een academisch ziekenhuis, namelijk die van Amsterdam (Vrije Universiteit), Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Deze
centra moesten op het gebied van onderzoek, onderwijs en consultatie bestaande voorzieningen bundelen en de samenwerking bevorderen.
De COPZ-en leken in een behoefte te voorzien. Artsen wisten in toenemende mate de weg
naar het COPZ te vinden.63 Bijna algemeen wordt onderschreven dat de zes COPZ-en een
belangrijke functie hebben gehad om palliatieve zorg een plaats te geven in de gezondheidszorg, met name door het faciliteren van de consultatie en het stimuleren van scholing
in palliatieve zorg.64 In het eindrapport van de Toetsingscommissie COPZ over het

functioneren van de COPZ kwam de commissie in mei 2004 enigszins verrassend tot de
aanbeveling de COPZ-en op te heffen en hun functies – met uitzondering van de onderzoekstaak – over te dragen aan de Integrale Kankercentra (IKC’s).65 De IKC’s beschikten
al over een goed functionerend netwerk en hebben sinds 2004 alle een palliatieve afdeling.
Bovendien bestrijken deze negen IKC’s heel Nederland. Deze palliatieve afdelingen
moeten de functies coördinatie, regionale dienstverlening, consultatie, deskundigheidsbevordering, registratie en continue kwaliteitsverbetering vervullen en dat niet langer
alleen voor kankerpatiënten. Met name de consultatieteams palliatieve zorg, die de COPZen al begonnen waren op te zetten, zijn een nieuwe vorm van dienstverlening voor de
professionele hulpverleners. Naast advisering geven deze consultatieteams ook scholing en
werken ze mee aan de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen palliatieve zorg. Met
het stoppen van de overheidssubsidie is aan het COPZ project formeel een einde gekomen.
Crul verwacht dat de ervaringen die met de COPZ-en en andere regionale initiatieven, die
volgens een transmuraal concept werken, zijn opgedaan, een sterke invloed zullen hebben
op toekomstige ontwikkelingen van de palliatieve zorg in Nederland.32
Consultatieve teams
Al eerder is gepleit en ervaring opgedaan met zogenaamde symptom control teams
(mobiele palliatieve teams die patiënten ook thuis kunnen bezoeken) die samenwerking
tussen eerste en tweede lijn gestalte geven en zo verbrokkeling van de zorg voorkomen.
Het voornaamste doel is continuïteit van zorg waarbij kennis en kunde gebundeld wordt en
deze zowel aan opgenomen patiënten aangeboden wordt als aan patiënten die (grotendeels)
thuis verblijven.66
De meeste studies tonen aan dat palliatieve teams die vanuit het ziekenhuis ondersteuning
geven aan de zorg thuis een hulp betekenen voor de te leveren zorg.67 De verschillen in
cultuur en wijze van werken vraagt echter om inleving in het eigene van de situatie thuis,
zoals het gebrek aan tijd van daar werkzame hulpverleners. De ervaring is verder dat
vragen van huisartsen aan de consultatieve teams vooral medisch-inhoudelijk van aard zijn,
maar dat daarachter vaak ook problemen schuilen van organisatorische aard, op het gebied
van spiritualiteit of met betrekking tot vragen rond het levenseinde.
3.4 Thuiszorgtechnologie
Goede palliatieve zorg thuis vraagt nu en dan om technieken die voorheen alleen in een
ziekenhuisomgeving veilig toepasbaar waren. Voor een inzet thuis van thuiszorgtechnologie moet aan vijf voorwaarden worden voldaan: 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid ter ondersteuning van patiënten, familie en hulpverleners in de eerste lijn; mogelijkheid tot opname in het ziekenhuis; logistieke en handelingsprotocollen; deskundigheidsbevordering van betrokken hulpverleners; beschikbaarheid van materialen.68 Deze zorg
wordt gewoonlijk vanuit de grotere instellingen geboden, vaak afgestemd met de facilitaire
bedrijven die apparatuur (zoals draagbare pompjes) in bruikleen kunnen geven.

4 Praktische aspecten van palliatieve zorgverlening
4.1 Kwaliteit van sterven
Walter heeft aangegeven hoe men in de loop van honderd jaar anders is gaan denken over
de dood.69 Vroeger was het sterven het domein van de geestelijkheid en van religie; nu
wordt het beheerst door de geneeskunde. Toen stierven mensen temidden van hun kring
van familie en bekenden die ook hun stempel drukten op de wijze waarop het sterven werd

vormgegeven zoals met bepaalde rituelen; nu wordt het gezien als een zaak van het
individu. Tenslotte voltrok het sterven zich toen vaak in de loop van dagen, zoals na een
infectieziekte; nu is het vaak een langdurig proces ten gevolge van chronische ziekten die
tot een geleidelijke achteruitgang van de conditie leiden. Neuberger betreurt het daarom
dat de huidige hospicezorg zich vrijwel uitsluitend richt op de zorg voor patiënten met
kanker en aids en voorbijgaat aan de noden van mensen met allerlei andere slopende
chronische ziekten.70
Maar wat is nu kwaliteit van sterven, waardig sterven? Hierover merkt Zylicz het volgende
op:
“Net als bij het begrip kwaliteit van leven kunnen ook bij kwaliteit van sterven de
meningen sterk uiteenlopen. In het algemeen kan men zeggen dat voor de goede
dood evenwicht en rust nodig zijn. Zo kan de conditie van de stervende achteruitgaan, maar alles blijft in evenwicht. De symptomen zijn goed onder controle. De
patiënt voelt de naderende dood en is in staat hierop te anticiperen door zijn zaken
te regelen, goed afscheid te nemen en het leven af te sluiten. De stervende moet het
gevoel hebben dat hij mag sterven. De familie wacht in alle rust op dat wat komen
gaat.
Het sterven kan als minderwaardig worden ervaren, als er sprake is van incontinentie, onrust, verwardheid, sterk wisselende symptomen en bijwerkingen, of
wanneer zoveel medicamenten moeten worden gegeven dat de patiënt zijn bewustzijn tegen zijn wil verliest. Onwaardig sterven is, wanneer de patiënt dorst heeft en
niet kan drinken, wanneer hij pijn heeft en niemand komt hem te hulp, wanneer hij
ontlasting kwijt wil en onrustig is, maar de behandelend arts slechts morfinedoses
verhoogt in de hoop dat de onrust afneemt en de dood sneller intreedt. Onwaardig
sterven is, wanneer de arts zijn patiënten en zijn omgeving niet begrijpt en handelt
met weinig flexibiliteit.”
Onwaardig sterven is, zo besluit Zylicz, wanneer de oplosbare problemen die er zijn, niet
opgelost worden ‘omdat de patiënt toch doodgaat’.71 Deze omschrijving komt overeen met
de bevindingen in een serie interviews onder patiënten, familie en hulpverleners. De
uitkomsten lieten zien dat vooral ‘mens blijven’, ‘controle hebben’, ‘relaties’ en ‘jezelf
blijven’ hoog scoorden. Deze gegevens kunnen helpen bij de zorg om de waardigheid van
de zieke te waarborgen tot het einde toe.72
Een praktische insteek bij het geven van goede palliatieve zorg is het voorkomen van het
soort problemen waarvan bekend is dat deze voor patiënten aanleiding kunnen zijn om
euthanasie of hulp bij zelfdoding te vragen. De omgekeerde benadering is ook mogelijk:
proberen te realiseren hetgeen de patiënt rondom zijn sterven belangrijk vindt: ‘kwaliteit
van sterven’ (quality of death) of ‘kwaliteit van de zorg rondom het levenseinde’ (quality
of end-of-life care). Ook het onderzoek hiernaar helpt inzichtelijk te krijgen op welke
gebieden te focussen bij het bieden van palliatieve zorg. We vermelden hier een aantal
interessante bevindingen uit dit type onderzoek.
Een onderzoek middels interviews onder verpleegkundigen en artsen over hun voorkeur
voor interventies die zij voor zichzelf zouden wensen, leverde een verrassend resultaat op.
Ieder van hen werd gevraagd naar het gewenst zijn van bepaalde interventies in een aantal
scenario’s van ziek zijn. Over het algemeen was er een grote huiver om ingrijpende behandelingen voor zichzelf te wensen in geval van ongeneeslijke ziekte, dementie of
hersenbeschadiging.73
Bij andere onderzoeken bleken de volgende aspecten belangrijk gevonden te worden bij
een ‘goede dood’: adequate pijnstilling en symptoomcontrole; geen ongepaste verlenging
van het stervensproces; het zich voorbereid hebben op het overlijden; gevoel controle over

de situatie te hebben; kunnen behouden van het zelfrespect; verlichting van lasten zoals die
ervaren worden; versterken van relaties met geliefden; aanwezigheid van anderen bij het
overlijden; spirituele zorg; aandacht voor individuele voorkeuren.74-78
Onder een ‘goede dood’ wordt daarnaast vaak verstaan dat men in het zicht van het sterven
bepaalde zaken kan afronden of bepaalde gebeurtenissen in de privé-sfeer kan meemaken:
een jubileum of de geboorte van een kleinkind. Dit is niet alleen voor de stervende van
belang maar ook een hulp voor degenen die het verlies van hun geliefde moeten verwerken.
Revalidatie is niet het eerste waar men bij palliatieve zorg aan denkt. Toch kan dit een
belangrijk aandachtspunt zijn bij de zorg voor zieke mensen, zelfs in de stervensfase.
Hockley wijst er op dat revalidatie een verbreding van het begrip palliatieve zorg betekent;
van alleen maar symptoomcontrole tot aandacht voor sociale, emotionele en met het vroegere beroep van de patiënt samenhangende aspecten. Uiteenlopende disciplines kunnen
hierin een plaats krijgen: fysiotherapeut, ergotherapeut, bezigheidstherapeut, logopedist,
muziektherapeut, masseuse, schoonheidsspecialist, kapper, gespecialiseerde verpleegkundigen (bijvoorbeeld op het gebied van wond- en stomazorg) enz.79 Al dit soort bezigheden
kunnen, indien ze met haalbare doelstellingen worden ingezet, bij de patiënt het zelfrespect
verbeteren.80 Hoop bieden is ook een gewenste attitude. In plaats van uitstralen dat ‘er niets
meer is dat gedaan kan worden’, dient de hulpverlener altijd bezig te zijn met het zoeken
naar een effectievere aanpak van de ervaren problemen. Essentieel hierbij is het om in
gesprek te blijven met de patiënt; te voorkomen dat hij het gevoel krijgt in de steek gelaten
te zijn of dat de psychosociale zaken vermeden of toegedekt worden.
4.2 Zorg voor lichamelijke noden
De meest voorkomende symptomen bij patiënten die verwezen worden naar een polikliniek van palliatieve zorg zijn de volgende (zie tabel).81-83
Symptoom
Moe voelen en krachtsverlies
Gebrek aan eetlust
Pijn
Misselijkheid
Obstipatie
Sufheid of verwardheid
Kortademigheid
Andere klachten: droge mond, moeite met slikken, angst,
depressie, slaapproblemen, hoest, bloedingen en diarree

Voorkomen (%)
30-90
35-85
50-75
30-70
30-65
20-60
15-30
10-50

Uit deze cijfers blijkt dat, hoewel pijn wel de meest gevreesde klacht is, deze in de praktijk
niet het meest als klacht voorkomt. Pijn is wel het meest pregnante symptoom bij patiënten
in de stervensfase. Pijn kan een symptoom zijn van de onderliggende pathologie in lichamelijk opzicht, maar evenzeer van psychologische en sociale factoren, zoals stemmingsstoornissen en zelfs van de houding van partner en andere naasten; daarnaast zijn er
culturele invloeden. Voor dit hele samenspel van factoren wordt wel de term ‘biopsychosociaal’ gebruikt.84 Dit samenspel geldt niet alleen voor pijnklachten maar ook voor de
andere problemen die een patiënt met kanker kan hebben. Voor kankerpatiënten zijn de
diverse vormen van begeleiding, psychotherapie en psychotrope medicatie (angstwerende

en antidepressieve middelen) nog onderbenut en weinig onderzocht met betrekking tot de
mogelijkheden om stress voor de patiënt te verlichten of zelfs te voorkomen.85 Medische
en psychologische niveaus van behandelen beïnvloeden elkaar. Bij een inventarisatie onder
behandelaars en onderzoekers op het gebied van pijn bleek dat patiënten met pijn bij
kanker nauwelijks door psychologen begeleid worden. Bij de laatste categorie hulpverleners komen vooral patiënten met chronische benigne pijn.86 Dit is echter te betreuren daar
psychologische interventies ook bij patiënten met pijn bij kanker van waarde is.
Door een aantal basale regels te volgen wordt de pijnbehandeling reeds effectiever. Hiertoe
behoren het monitoren van het effect van de behandeling en het tijdig bijstellen van de
medicatie. Nog belangrijker is het om uitleg te geven aan de patiënt wat te doen bij pijn,
hoe met de aangeboden behandeling om te gaan, wanneer ‘aan de bel te trekken’ en tot wie
zich dan te wenden.87 Naast aandacht voor hoe erg de pijn is (de gewaarwording) is ook
aandacht voor de beleving ervan belangrijk.88
Morfineachtige middelen en sedativa (slaperig makende middelen) zijn vaak nodig om pijn
en andere symptomen te bestrijden bij mensen in de laatste fase van hun ziek zijn. Zelfs
door hulpverleners wordt wel gedacht dat deze middelen het overlijden bespoedigen,
hetgeen niet het geval is; voor sommigen is dat een reden om ze niet of laat in te zetten.
Maar zelfs als het wel zo zou zijn dat pijnstilling het overlijden bespoedigt, zou dit zogenaamde dubbele effect ethisch gezien geen reden moeten zijn om deze middelen overmatig
zuinig te gebruiken wanneer er geen andere mogelijkheden zijn het lijden te verlichten.
Hiernaast is het ook nog zo dat patiënten in de laatste fase vaak meer van deze middelen
nodig hebben voor eenzelfde effect; en ophoging van de dosering blijkt bij hen geen sneller
overlijden te veroorzaken.89;90
Vermoeidheid bij kanker is een ander veel voorkomend symptoom. Dit symptoom laat zich
vaak niet makkelijk behandelen.91 Het treedt bij meer dan driekwart van de patiënten op
tijdens chemo- en radiotherapie. Het verschilt van vermoeidheid bij inspanning doordat het
niet overgaat door rust. Het symptoom vermoeidheid wordt nogal eens onderschat. Veel
patiënten hebben hier meer last van dan van pijn, terwijl voor dat laatste veel meer
aandacht bestaat.92
Eetproblemen komen eveneens veel voor bij patiënten met kanker. Deze problemen
kunnen verschillende oorzaken hebben: gebrek aan eetlust, veranderde smaak, ontsteking
van het mondslijmvlies, moeite met slikken, misselijkheid en braken, diarree of obstipatie.
Oplossingen hiervoor vinden is mede een taak van de diëtist.93;94
Het zo lang mogelijk behouden van het normale denkvermogen, het voorkomen van
verwardheid of extreme slaperigheid, en de mogelijkheid behouden van goede communicatie behoren tot de hoogste doelen van palliatieve zorg. Uit onderzoek is gebleken dat
verwardheid en grote onrust in de stervensfase relatief vaak voorkomt (tot ca. 20 procent
van de gevallen).95 Oorzakelijke factoren hierbij zijn metabole veranderingen, problemen
met het plassen of de ontlasting en de invloed van medicatie.96
4.3 Psychosociale zorg
Op het gebied van psychologische zorg voor patiënten met kanker is veel literatuur
beschikbaar. In een recent verschenen Nederlands handboek komen deze psychologische
aspecten aan bod: van het verwerken van het hebben van kanker tot en met allerlei
psychiatrische stoornissen die met kanker en de behandeling ervan kunnen samenhangen
en ook tal van vormen van behandelen van al deze problemen.97
Vragen op psychosociaal gebied zijn onder meer de volgende: Moet men de diagnose en de
prognose vertellen en hoe dient de besluitvorming over mogelijke therapieën plaats te
vinden? Een andere kwestie is de vraag of men moet spreken over het naderend sterven en

hoe om te gaan met de hiermee samenhangende emoties. Verder is er het gebied van
seksualiteit, problemen met het body image (d.w.z. de perceptie van het eigen uiterlijk en
de gevoelens die dat oproept) en de angst de genegenheid van de partner te verliezen.98
Tenslotte kunnen er psychiatrische problemen zijn, waaronder depressie of verwardheid,
maar ook bijvoorbeeld moeite met het afscheid dat dichterbij komt, persoonlijkheidsproblemen, boosheid op het behandelteam of relatieproblemen binnen de familie.99
Er kan bij patiënten met kanker dus sprake zijn van problemen van velerlei aard. Dit alles
verdient een multidisciplinaire aanpak, waarin bijvoorbeeld een psycholoog, fysiotherapeut
en geestelijk verzorger een plaats kunnen hebben.100 Men spreekt ook wel van een multidimensionale aanpak, waarmee men aangeeft dat men niet alleen de lichamelijke aspecten
op het oog heeft maar ook alle andere die de kwaliteit van leven bepalen.101 Dit alles vraagt
in de eerste plaats een zorgvuldige inventarisatie van de problemen die er op de verschillende vlakken zouden kunnen zijn, zodat daar beter op ingespeeld kan worden.102;103 Het
veel voorkomen van depressie en het vaak niet onderkennen ervan kwam in hoofdstuk 2
reeds aan bod. Er kan overigens een discrepantie bestaan tussen de inschatting door de
hulpverleners en die van de patiënt over wat de belangrijkste problemen zijn. Hulpverleners hebben gewoonlijk wel oog voor vermoeidheid, gebrek aan energie, concentratiestoornissen en slaperigheid maar minder voor seksuele problemen, het zich zorgen maken
en verandering van body image.104
Vaak is het de uitdaging om samen met de patiënt te ontdekken dat het leven nog de
moeite waard is. Er moet gezocht worden naar het antwoord op de vraag wat er nú nog
belangrijk aan het leven is. Dat kunnen in de ogen van buitenstaanders zeer banale dingen
zijn, zoals het WK voetbal. Soms kan het om life events gaan; de aanstaande geboorte van
een kleinkind bijvoorbeeld.105
Psychologische interventies blijken op meerdere gebieden effectief te zijn. Ze geven niet
alleen verlichting op het gebied van de psychische stress waar ze voor bedoeld waren –
slaapstoornissen, angst voor een recidief, enz. – maar hebben ook invloed op het lichamelijk functioneren. Groepstherapie kan hierin een goede functie hebben.106
Patiënten verschillen in hun behoefte aan informatie en aan emotionele steun. Bovendien
schuift dat met de fase van het ziek zijn op; informatie, raad en advies is vaak in de
vroegere fasen van de ziekte gewenst, terwijl de behoefte in de terminale fase verschuift
naar emotionele steun, begrip en waardering.107 In de laatste fase komen daarbij bovendien
vragen op financieel gebied en praktische kwesties inzake de zorg thuis.108
Goede zorg bieden aan patiënten aan het eind van hun leven kan nog gecompliceerd
worden door onvoldoende inzicht in culturele verschillen. De culturele achtergrond van de
patiënt en zijn familie, bepaalde tradities en verwachtingen kunnen namelijk van grote
invloed zijn op hoe bepaalde zorg ervaren wordt.109 Hulpverleners dienen dan ook met
deze zaken rekening te houden. Ook bij de zorg voor allochtone patiënten is bepaalde
basiskennis over de culturele achtergrond en de ziektebeleving zinvol omdat men dan
sneller een inschatting kan maken van de behoeften en miscommunicatie kan voorkomen.110;111 Tenslotte is in de laatste fase ook aandacht voor de naasten van groot
belang.112 Ook bij hen spelen allerlei problemen samenhangend met verdriet, problemen
bij het verwerken van de ziekte en vragen hoe de patiënt het beste te helpen.99
4.4 Gesprekstechniek & communicatie
Veel hulpverleners vinden het moeilijk om in te gaan op emoties van patiënten en naasten,
zelfs in de stervensfase van de patiënt. Het blijkt nog steeds zo te zijn dat artsen, ook zij die
gespecialiseerd zijn in de kankergeneeskunde, moeite hebben een slechte prognose of een
naderend overlijden te bespreken met hun patiënten. Opvallend is de bevinding van

Ramondetta dat dit ongemak afhankelijk is van de eigen godsdienstige opvattingen; artsen
die christen zijn, hadden vergeleken met collega’s die jood, moslim of hindoe zijn de
minste moeite het sterven in het gesprek aan de orde te stellen.113 Goed omgaan met
gevoelens van de patiënt, een slecht nieuws gesprek kunnen voeren, enz. zijn echter zaken
die volgens Wagener heel goed geleerd kunnen worden.114 Een arts dient zo’n gesprek
goed voorbereid aan te gaan.115 In het streven om goede informatie te geven wordt soms
voorbij gegaan aan de werkelijke behoefte van de patiënt. Zo bleken borstkankerpatiënten
minder geïnteresseerd in de varianten van de behandeling als wel in de kans op herstel, het
stadium van hun ziekte en het risico voor andere familieleden.116 Algemene adviezen
hiervoor en talloze tips zijn elders te vinden.117
Eén van de lastiger zaken in de palliatieve zorg is het maken van evenwichtige beslissingen
en het betrekken van de patiënt daarbij. Voor deze materie bestaan meerdere praktische
hulpmiddelen.118;119 Een voorbeeld van een zeer ingrijpende ‘medische beslissing’ is die
m.b.t. euthanasie. Een verzoek om euthanasie dient gezien te worden als uitermate
tragisch. Alles zou gedaan moeten worden om deze tragedie te voorkomen. Het is overigens bekend dat patiënten met kanker niet altijd consistent zijn in hun eventuele verzoek
om euthanasie, maar dat suïcidale gedachten en gevoelens van wanhoop enorme fluctuaties
kennen.120 Hiermee omgaan vereist derhalve deskundigheid op het gebied van gespreksvaardigheid.
In de gezondheidszorg komt het vaak voor dat hulpverleners informatie voor de patiënt
achterhouden in een poging hen te beschermen tegen slecht of pijnlijk nieuws. De gedachte
hierachter is volgens Hallowfield dat wat men niet weet, ook geen kwaad kan. Dit blijkt in
alle stadia van zorg voor de kankerpatiënt te gebeuren: bij het zien van de patiënt die de
eerste symptomen rapporteert, bij het bevestigen van de diagnose, bij gesprekken over de
mogelijkheden van behandeling, bij het recidief en in de terminale fase. Hoewel goed
bedoeld levert dit juist problemen op voor de patiënt en zijn naasten. Het gemak is maar
van korte duur en het ontneemt de persoon de gelegenheid zich voor te bereiden op wat
gaat komen.121 Veel patiënten klagen naderhand dat de hulpverleners veel aandacht hebben
geschonken aan de mogelijkheden van diagnostiek en behandeling, maar niet de moed
hadden om het onderwerp ‘sterven’ ter sprake te brengen.122 Het is ook al lang bekend dat
hulpverleners technieken kunnen gebruiken, deels onwillekeurig, om afstand te nemen van
met name de emoties van hun patiënten om daardoor vooral zichzelf te beschermen. Dit
benadeelt de mogelijkheid van de patiënt om zijn zorgen en verdriet ook met de
hulpverlener te bespreken.123
4.5 Spiritueel welzijn
Was vroeger de gezondheidszorg eng verweven met geloof, levensbeschouwing en
spiritualiteit, tegenwoordig lijkt het alsof deze elementen niet meer relevant zijn en alles
verwacht wordt van de medisch-technische mogelijkheden. Onder levensbeschouwing
verstaan we de opvattingen omtrent het leven en omtrent de waarde en het wezen van het
leven.124 In deze seculiere tijd wordt wel eens vreemd aangekeken tegen het begrip geestelijke of spirituele zorg voor patiënten. Toch is aan dit onderwerp een lijvig hoofdstuk
gewijd in een van de bekende tekstboeken over psychiatrie in de palliatieve geneeskunde.
In dat hoofdstuk beschrijven de auteurs het begrip ‘spirituele pijn’; niet als een bijkomstigheid in de periferie van de patiëntenzorg, maar als iets van essentieel belang. Het verlichten
van deze vorm van lijden is ‘helen’ in de diepste betekenis van het woord. Deze zorg voor
‘de hele mens’, holistische zorg, stelt hoge eisen aan de arts-patiëntrelatie en gaat veel
verder dan het biomedische model.125 Zo’n benadering staat in schril contrast met de visie
dat gezondheidszorg een technisch vak zou zijn. Goed communiceren is een eerste vereiste; een beetje ‘priester’ zijn in plaats van vooral ingenieur, noemt Van ’t Spijker dat.126

Recent verscheen een Nederlandse uitgave met adviezen op het gebied van spirituele zorg
in de directe zorgverlening en in het bijzonder binnen de palliatieve zorg.127
Het wezen van spirituele zorg
Spirituele zorg omvat meer dan de godsdienstige en religieuze zaken waar gewoonlijk aan
wordt gedacht – bidden en bijbellezen, naar de kerk gaan, zingen en luisteren naar muziek.
Interviews met patiënten in een hospice lieten de volgende noden die zij onder het zelfde
kopje ‘spiritueel’ schaarden als eveneens belangrijk zien: behoefte aan relaties (met
familie, vrienden, anderen), aan hoop (waarbij het kunnen terugdenken aan fijne momenten), het ervaren van de natuur (naar buiten kunnen kijken, bloemen in de kamer), controle
over de situatie hebben (betrokken worden bij beslissingen, informatie over de conditie
krijgen) en de mogelijkheid zaken af te handelen (waaronder conflicten oplossen).128
Hoe zouden we spiritualiteit kunnen omschrijven? Het heeft te maken met het transcendente, geïnspireerde en existentiële van ons leven en tegelijk met het meest wezenlijke van
ons mens zijn in relatie met God en heel de schepping.129 Velen denken bij spiritualiteit
niet alleen aan de christelijke of anderszins godsdienstige inhoud, maar ook in algemenere
zin aan zaken als liefde voor de medemens, denken over de zin van het leven en de
behoefte aan vergeving en vrede.130 Al met al is spiritualiteit als begrip veel gebezigd maar
niet duidelijk omschreven.
Byrne maakt onderscheid tussen ‘alledaagse’ spiritualiteit en ‘de spiritualiteit van het ziek
zijn’. Bij het eerste denkt hij aan bidden, mediteren, lezen van teksten, bezoeken van
samenkomsten; het tweede betreft veranderingen of reacties die de zorgvrager kan ervaren
in zijn overtuigingen en levenshouding wanneer hij geconfronteerd wordt met ziekte,
lijden, handicap of sterven (maar ook bij geboortes). Bij ernstige ziekte ervaren sommigen
juist toegenomen moeite met hun geloof terwijl anderen een verdieping van het geloofsleven ervaren.131
Het belang van spirituele zorg
De aandacht voor spiritualiteit wordt gemotiveerd vanuit bovengenoemde holistische
benadering van zorg. Ondanks het feit dat men gewoonlijk vindt dat spirituele zorg ook bij
het taakgebied van verpleegkundigen hoort, komt hier in de zorgpraktijk nog te weinig van
terecht. De oorzaken hiervoor kunnen volgens Tiesinga in de volgende drie categorieën
worden verdeeld.132 Oorzaken gerelateerd aan de verpleegkundige zijn onder andere
gebrek aan deskundigheid door hiaten in de opleiding en onvoldoende tijd en prioriteit.
Oorzaken bij de patiënt zijn onder andere het taboe dat er heerst op het uiten van problemen op spiritueel gebied en het zien van de hoge werkdruk van verpleegkundigen,
waardoor de patiënt minder snel een beroep durft te doen op een verpleegkundige voor
spirituele zorg. Contextuele factoren zijn onder andere het complexe karakter van de
materie en het bestaan van samenwerkingsproblemen tussen de bij de zorg betrokken
disciplines.
Patiënten en mantelzorgers geven gewoonlijk niet spontaan aan dat zij spirituele noden
hebben. Wanneer er echter specifiek doorgevraagd werd naar geestelijke thema’s bleek de
respons heel veel groter; dit betrof thema’s zoals: relatie met God; waaraan ontleent men
hoop; behoefte aan het geven en ontvangen van liefde; omgaan met de zin van het leven;
voorbereiden op het sterven.133 Dit pleit ervoor de behoefte hieraan meer gericht te inventariseren.134
Er is een groeiende belangstelling in de medische literatuur voor de rol van spiritualiteit bij
coping (d.w.z. het succesvol omgaan met problemen). Zo bleek spiritueel welzijn bij

patiënten met een levensverwachting van minder dan drie maanden een beschermende
werking te hebben tegen depressie en gedachten aan zelfdoding.135 Bij een ander onderzoek bij patiënten met kanker bleek godsdienstig-zijn gepaard te gaan met minder angst
om van anderen afhankelijk te worden en met minder noden op emotioneel gebied.136
Ook blijkt uit onderzoek dat patiënten die actief bezig zijn met geestelijke zaken, zoals
denken over de zin van het leven of gebed, daarvan een positieve invloed ervaren op hun
algeheel welbevinden.137 Geestelijke noden en de behoefte hierover te spreken met
hulpverleners is vanzelfsprekend niet beperkt tot patiënten met een levensbedreigende
aandoening als kanker.138
Hoe spirituele zorg geven
Hoewel veelal erkend wordt dat spirituele zorg deel dient uit te maken van integrale
palliatieve zorg, wordt niet altijd aangegeven wat die zorg precies inhoudt.139 Het is
overigens de ervaring dat er eerst ‘ruimte’ moet zijn, wil men aan deze spirituele vragen
toekomen. Dit betekent dat er soms eerst gewerkt moet worden aan afdoende symptoomcontrole op lichamelijk en psychologisch vlak.140
Hoewel de ziekenhuispastor of andere geestelijk werkers gewoonlijk ingeschakeld worden
om geestelijke zorg te geven, zijn toch verpleegkundigen het meest direct betrokken bij een
opgenomen patiënt en zijn daardoor het beste in staat signalen op te vangen.141 Het is
daarom voor hulpverleners nuttig om een basale kennis te hebben van de verschillende
gewoonten en voorschriften die met religies samenhangen. Bij het geven van spirituele
zorg spelen allerlei factoren een rol. Van Leeuwen wijst op de vaardigheid om de eigen
waarden en overtuigingen te kunnen hanteren.142
Geestelijke zaken zijn belangrijk voor elke zieke maar zij winnen nog aan belang voor
mensen die weten dat het sterven niet ver weg meer is. En gespreksonderwerpen die
voorheen taboe waren, worden nu relevant, zoals details van de eigen begrafenis. Het zou
dan ook winst zijn als het sterven even tijdig bespreekbaar gemaakt zou worden in ziekenhuizen als dat in hospices pleegt te gebeuren.143 Omdat religieuze ceremonies van veel
belang kunnen zijn voor patiënten, juist ook in de laatste fase van hun leven, moeten
instellingen voor gezondheidszorg hier zo veel mogelijk ruimte voor bieden. Lo pleit er
voor dat de arts ook onderzoekt of de patiënt en zijn familie hier behoefte aan heeft en stelt
dat de communicatie hierover de arts-patiëntrelatie ten goede komt.144 Het verdient daarom
aanbeveling om hulpverleners te trainen in het bespreekbaar maken van geloofszaken.145,
zoals in veel medische faculteiten in de VS al gebeurt.146
Kwaliteit van spirituele zorg
Aan welke criteria zou spirituele zorg moeten voldoen? Door het Prof.dr. G.A. Lindeboom
Instituut is een rapport uitgebracht over dit onderwerp.17 De functie ‘spiritualiteit’ wordt
hierin omschreven als de wijze waarop de mens zich verhoudt tot wat of wie voor hem
wezenlijk en fundamenteel is in zijn bestaan en daarmee voor zijn duiding van de omstandigheden en gebeurtenissen in zijn eigen bestaan. Spiritualiteit heeft aldus betrekking op
het levensbeschouwelijke en eventueel godsdienstig functioneren van de mens, waartoe
ook vragen van zinervaring en zingeving te rekenen zijn. Spirituele zorg is dan zorg die
betrekking heeft op spirituele behoeften van een zorgvrager. Het rapport voorziet verder in
een aantal lijsten met aandachtspunten voor goede spirituele zorg in de terminale levensfase welke samengevat zijn in twee handreikingen: één voor hulpverleners en één voor de
organisatie. Voor wat betreft criteria voor de zorgverleners is er geen onderscheid gemaakt
naar discipline van de zorgverleners. Hieruit moet niet geconcludeerd worden dat iedere

zorgverlener persoonlijk aan alle criteria moet kunnen voldoen. Gezamenlijk dient de zorg
aan de gestelde criteria te voldoen. Veel van de diepgaande vragen zullen meestal alleen
door een geestelijk verzorger goed besproken kunnen worden. De instelling zelf zal met
haar medewerkers moeten bespreken wat van ieder verwacht wordt. Van hetzelfde Prof.dr.
G.A. Lindeboom Instituut verscheen een verder op de palliatieve zorg toegespitste uitgave,
waarvan ook een brochureversie verscheen.147 Hierin worden handvatten aangeboden hoe
zorgverleners de hier omschreven aandacht voor levensvragen in de praktijk vorm kunnen
geven als onderdeel van de verdere zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven.
4.6 Rouw
Rouw treedt niet alleen op bij het verlies van een geliefde. Ook een ongeneeslijk zieke
ervaart rouw in het verlies op lichamelijk, psychisch en spiritueel gebied. Tot die laatste
gebieden behoren bijvoorbeeld: het gevoel controle over de situatie te hebben, eigen
kracht, gevoel onsterfelijk te zijn in tegenstelling tot het besef van de eindigheid van het
leven, kunnen genieten, toekomstperspectief, de wereld die wijd open voor je ligt, geloof
in een goede God…148
Veel pionierswerk op het gebied van verlies- en rouwverwerking alsmede van stervensbegeleiding, werd verricht door de in 2004 overleden psychiater Elisabeth Kübler-Ross.
Met het bespreekbaar maken van de dood doorbrak zij begin jaren zeventig een groot
taboe. Haar boek On Death and Dying uit 1969 wordt nog steeds veel gelezen.149 Naast het
model van ‘rouwfasen’ dat Kübler-Ross ontwikkelde, zijn er veel andere modellen van
rouw en rouwverwerking ontwikkeld.
In de fase van verdere achteruitgang en in het zicht van het naderend sterven is het helpend
de naasten te wijzen op het natuurlijke van het verdriet en de rouw die na het overlijden
bovenkomt en hoe daar eventueel hulp in te krijgen.150 Voor kinderen bestaan er aangepaste hulpmiddelen om met de gevoelens van rouw om te leren gaan.151 We menen dat
deze hulpverlening onderdeel hoort te zijn van het hele traject van begeleiding van de
patiënt en diens naasten.
Het is wel geopperd dat nabestaanden van iemand die door euthanasie overleden is gemiddeld een betere rouwverwerking laten zien dan nabestaanden van patiënten die een
natuurlijk dood stierven.152 Het lijkt ons dat de verklaring hiervoor kan zijn dat in de eerste
groep patiënten en families zich beter hebben kunnen prepareren op het afscheid en dat
daarbij ook opener over het sterven gesproken werd.
4.7 Terminale sedatie
Helaas verloopt de stervensfase niet altijd zo rustig als men wel zou wensen. Gelukkig is
het met de huidige kennis en ervaring op het gebied van palliatieve zorg mogelijk om het
meeste lichamelijk en psychisch ongemak draaglijk te maken en te houden. Een enkele
keer echter wordt deze fase gecompliceerd door heftige symptomen die niet te controleren
zijn, ondanks dat de gebruikelijke benaderingen al geprobeerd zijn en expertise is ingewonnen bij een consulent. Een voorbeeld is volgens Fainsinger een delier (verwardheid
met wanen en hallucinaties) bij een stervende patiënt, met name indien dat gepaard gaat
met grote onrust en agitatie. Een dergelijke situatie is de meest voorkomende reden om
over te gaan tot terminale sedatie.153 Hieronder verstaan we het creëren van een vorm van
bewusteloosheid met medicijnen om rust te brengen, welke bewusteloosheid gewoonlijk
tot het overlijden blijft bestaan. In deze paragraaf bespreken we een aantal achtergronden
ervan in de medische praktijk, terwijl in hoofdstuk 5 een ethische beschouwing volgt.

Indicaties
Indicaties voor terminale sedatie zijn delier met grote onrust, oncontroleerbare pijn, epileptische convulsies, grote bloedingen, obstructie van grote bloedvaten of heftige kortademigheid indien deze klachten onbehandelbaar blijken te zijn. Geschat kan worden dat circa 50
procent van de patiënten in de laatste levensfase baat zou kunnen hebben bij een lichte
vorm van sedatie en mogelijk 10 procent bij een zwaardere vorm van sedatie.154-156
Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland 52 procent van de artsen wel eens een patiënt
terminale sedatie geeft. Dit wordt meestal overlegd met de familie en de zorgverleners, en
indien mogelijk ook met de patiënt.157
Verwarrende terminologie
Sedatie in de stervensfase is een hot item. Interpretatie van de verschillende onderzoeksgegevens wordt bemoeilijkt door de verwarrende terminologie. Verder is er verschil in de
manier van sederen, de mate waarin gesedeerd wordt en de duur waarmee dat gebeurt.158
Deze punten van onduidelijkheid werken door in de discussie hierover.159
‘Terminale sedatie’ is een term die sinds het begin van de jaren 90 in de literatuur over
palliatieve zorg voorkomt. Het wordt wel bepleit om het verwarrende van het woord
‘terminaal’ in terminale sedatie te omzeilen door te spreken over ‘sedatie voor onbehandelbare nood bij stervende patiënten’.160 Sommigen maken onderscheid tussen terminale
sedatie (met de intentie het overlijden te bespoedigen) en palliatieve sedatie (enkel met het
doel te palliëren). Anderen gaan ervan uit dat deze vorm van behandelen alleen in de
terminale fase toegepast wordt en spreken over ‘sedatie in de laatste levensfase’.156
Verwarring met euthanasie
Evenmin als euthanasie een alternatief mag zijn voor palliatieve zorg wanneer deze
onvoldoende beschikbaar is, mag terminale sedatie dat zijn.161 Het onderscheid tussen
pijnbehandeling in de palliatieve zorg en levensbeëindiging mag dan soms flinterdun zijn,
volgens Smelt is het voor de uitvoerend arts qua intentie glashelder; geen ‘ethische
acrobatiek’.162 Van terminale sedatie kan alleen sprake zijn als het handelen van de arts het
medische antwoord is op de toestand van de patiënt. Is dat niet het geval, dan is het
handelen een vorm van levensbeëindigend handelen al dan niet op verzoek.
Toch blijkt er wel sprake van een bepaalde mate van verwarring. Van der Maas stelt in een
interview dat terminale sedatie een breed gebied van beslissingen bestrijkt.163 Een kleine
categorie hierbinnen betreft een alternatief voor euthanasie. Bij de grotere groep is het
echter een aansluiten bij het natuurlijke stervensproces; de intentie is palliatieve zorg. Bij
onderzoek in Nederland blijkt echter in een niet onaanzienlijk deel van de gevallen bespoediging van het levenseinde (mede) het doel bij terminale sedatie. Volgens Nederlands
onderzoek was dit zelfs in 47 procent van gevallen mede het doel van de arts, en in 17
procent van gevallen zelfs het uitdrukkelijke doel.157
In een Nederlands tv-programma begin 2003 werd gesuggereerd dat onder het mom van
terminale sedatie ‘euthanasie’ werd toegepast om de officiële procedure te ontlopen.164 Dit
tv-programma maakte in de wereld van de palliatieve zorg veel los. Onder het mom van
pijnbestrijding of terminale sedatie patiënten buiten bewustzijn brengen met een mix van
morfine en het slaapmiddel midazolam (met de merknaam Dormicum®), bedoeld om ze
sneller te laten overlijden en daarmee tevens een officiële euthanasieprocedure ontlopen,
die te veel rompslomp zou geven – dit alles betekent een aan de laars lappen van de
geldende zorgvuldigheidsregels. De beweringen in dit tv-programma zijn alarmerend.
Voor artsen in de palliatieve zorg telt een ander bezwaar nog sterker. Voor deze manier

van behandelen wordt de term terminale sedatie oneigenlijk gebruikt. Met terminale
sedatie wordt iets heel anders bedoeld. Het is zorgen voor een bewustzijnsvermindering bij
patiënten in de terminale fase indien er geen andere mogelijkheid meer is om onrust,
verwardheid of om pijn afdoende te behandelen of verstikkingsnood te voorkomen;
situaties die gelukkig niet veel voorkomen. Een diep coma is vaak niet eens nodig; het gaat
om rust brengen. Het is dus niet een sluipweg om de euthanasieprocedure te omzeilen. Het
doel is niet het leven van de patiënt te bekorten, maar het lijden te verlichten.165 Over dit
soort zaken is altijd veel overleg met patiënt en familie nodig om verwarring te voorkomen. Uiteraard kan deze behandeling het leven enigszins bekorten, maar ook het
omgekeerde is mogelijk. Er zijn namelijk aanwijzingen dat een bepaalde mate van sedatie
tot een langere overlevingstijd leidt dan een minimalistisch beleid rondom de toepassing
van pijnstillers en andere medicatie. Een langere overlevingstijd is soms dusdanig onverwacht dat dit kan leiden tot burnout bij de familie en een druk van die kant om alsnog het
leven van de patiënt te beëindigen.
Wel of niet doorgaan met vochttoediening
Er is discussie of men een gesedeerde (d.i. met medicijnen slaperig gemaakte) patiënt nog
voeding of vocht moet toedienen, eventueel via een infuus. Vanuit medisch oogpunt zijn er
nauwelijks redenen om dit te doen. Maar de gevoelens van de naasten en zelfs van de hulpverleners moeten meegewogen worden en kunnen een reden zijn de vochttoediening voort
te zetten.166;167 Een gesedeerde patiënt zal zelf niet gauw last van dorst hebben. Over de
geringe correlatie tussen dorst en vochttekort en over de hiermee samenhangende dilemma’s spraken we al in hoofdstuk 2. Het kan zelfs wreed worden genoemd, aldus Wilkes,
om in de stervensfase het leven te rekken; vergelijk hiermee hoe men in vroeger tijd wel
aankeek tegen een longontsteking en men dat ‘the old man’s friend’ noemde.168 De indruk
echter dat voedsel- en vochttoediening aan stervende mensen nuttig is, is vooral gebaseerd
op onze ‘gewone’ ervaring dat honger en dorst onaangenaam zijn, terwijl er weinig of geen
bewijs is dat het voor de patiënt in kwestie verlichting geeft of de overlevingsduur beïnvloedt.169 Bij terminale sedatie moet dus kritisch worden nagegaan of andere medicatie en
toediening van vocht moeten worden gecontroleerd. Over het algemeen zullen deze worden gestopt als het niet langer bijdraagt aan het welbevinden van de stervende patiënt.170
Concluderend kunnen we zeggen dat de toepassing van terminale sedatie het wegnemen
van de lijdenservaring tot doel heeft en niet het verkorten van het leven, hoewel dit wel,
maar zeker niet altijd, het gevolg zou kunnen zijn. Met Schuurmans moet verder erkend
worden dat naast het helder omschreven begrip euthanasie er nog onduidelijkheden bestaan
met betrekking tot terminale sedatie, waardoor het grijze gebied daartussen onnodig groot
is.171
4.8 Zorg voor de zorgenden
Het werken met patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte geeft doorgaans veel voldoening. Tegelijkertijd ervaren verpleegkundigen de psychische werkbelasting als zwaar:
‘emotionele werkstress’. Aandacht voor de zorgverlener is derhalve een belangrijke voorwaarde voor goede zorgverlening.172 Aan de zorg door verpleegkundigen en andere hulpverleners binnen de palliatieve zorg worden namelijk hoge eisen gesteld. Het adagium van
Rümke: ‘hij moet de patiënt maximaal benaderen met behoud van distantie’173 heeft
consequenties voor de relatie tussen patiënt en hulpverlener. Dit vereist een balanceren
waarbij zowel met de eigen gevoelens als met die van de patiënt rekening gehouden wordt.
Professionele betrokkenheid – een beroepsmatige, functionele en doelgerichte betrokkenheid die niet ontstaan is uit een persoonlijke relatie – moet niet overgaan in een te grote

persoonlijke betrokkenheid. Omdat dit echter vaak sluipend geschiedt en te laat ontdekt
wordt, moet de hulpverlener bewust waken voor dit teveel, dit ‘hulpvaardigheidssyndroom’.174
Burnout is een probleem dat in het bijzonder werkers treft die met stervende mensen
werken.175 Hiertegen lijkt men zich echter door gerichte training te kunnen wapenen.176 Op
dit gebied is veel onderzoek gedaan. Als oorzaken van stress met betrekking tot het overlijden van een patiënt scoorden bij een studie onder huisartsen de volgende zaken hoog: het
stoppen van de arts-patiëntrelatie; het gevoel nutteloos te zijn; het herinnerd worden aan de
eigen sterfelijkheid. Verdriet, hulpeloosheid en een gevoel van gefaald hebben speelden
daarbij, terwijl troost werd gevonden in de erkenning dat dit sterven realiteit is en dat de
dode nu vrede heeft.177 Een op de vijf huisartsen heeft persoonlijk moeite met de confrontatie met sterven en dood. Daarnaast is er de moeite met het zoeken naar een evenwicht
tussen professioneel handelen, zoals dat aangeleerd is in de op genezing gerichte medische
opleiding, en persoonlijke betrokkenheid.178 Een recente publicatie laat zorgenden aan het
woord over hoe zij het volhouden in de palliatieve en terminale zorg.179
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