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1

Inleiding

Deze gids wil de professionele zorgverstrekker van de zieke en/of kwetsbare oudere een
aantal handvaten bieden om verkennende gesprekken te voeren rond het plannen van
zorg aan het levenseinde. De geformuleerde aanbevelingen zijn het resultaat van een
kwalitatief onderzoek. De keuze is gemaakt om geen volledige richtlijn te schrijven maar
om speciﬁeke bevindingen als aanvulling op de bestaande richtlijnen te formuleren (voor
bestaande richtlijnen: zie nuttige links p. 39).
In het eerste hoofdstuk komt de achtergrond en het wettelijk kader van vroegtijdige zorgplanning aan bod. De deﬁnitie van vroegtijdige zorgplanning wordt besproken en tevens
wordt aangegeven waarom speciﬁek gekozen is voor vroegtijdige zorgplanning bij de
oudere zieke/kwetsbare patiënt. Tot slot wordt nog kort de methode van het uitgevoerde
onderzoek geschetst.
In het tweede hoofdstuk komen dan vervolgens aan bod: de globale onderzoeksresultaten (I), aanbevelingen rond vroegtijdige zorgplanning speciﬁek gericht op de zieke/
kwetsbare oudere (II) en aanbevelingen rond vroegtijdige zorgplanning speciﬁek gericht
op de familieleden van deze patiënten (III).

I.

Achtergrond en wettelijk kader

Hoe mensen leven en sterven is in de laatste halve eeuw drastisch veranderd. Mede aan
de basis hiervan ligt de immense toename aan kennis en technologie in de medische
wereld. Vanaf de jaren ‘60 werden er technieken ontwikkeld zoals reanimatie, nierdialyse
en kunstmatige beademing die op hun beurt hebben bijgedragen tot de (over)medicalisering van de stervensfase.
Het besef is echter gegroeid dat het verlengen van het leven tegen elke prijs niet altijd de
beste optie is. Voor patiënten aan het levenseinde zijn palliatieve zorg en het verbeteren
van de levenskwaliteit vaak te verkiezen boven zware behandelingen (Lorenz 2008).
Onderzoek toont aan dat minder agressieve behandelingen vaak gepaard gaan met
én een betere kwaliteit van leven voor de patiënt én een betere rouwverwerking voor de
familie na het overlijden van de patiënt (Wright 2008, Detering 2010).
Sinds de jaren ‘70 is er een graduele overgang van paternalisme naar autonomie als
centrale waarde binnen de medische wereld (Potter 2005, Cimino 2003). De nadruk op
autonomie zien we in België weerspiegeld in de wet op de patiëntenrechten uit 2002.
Deze wet op de patiëntenrechten vormt samen met het recht op palliatieve zorgen en de
wet op euthanasie de wettelijke omkadering van vroegtijdige zorgplanning in België.
Deze wet op de patiëntenrechten stelt onder meer dat elke patiënt recht heeft op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften (art.5). Bovendien heeft
elke patiënt recht op alle hem betreﬀende informatie die nodig is om inzicht te krijgen in
zijn ziektetoestand en de vermoedelijke evolutie hiervan (art.7, §1). De patiënt heeft het
recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij in te stemmen met iedere tussenkomst van
de beroepsbeoefenaar (art.8, §1).
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Daarnaast moet onderstreept worden dat de patiënt sowieso recht heeft op goede
zorgen, en meer speciﬁek ten aanzien van het levenseinde heeft de patiënt recht op
goede palliatieve zorg.
Om vroegtijdig zijn zorg te plannen, kan een patiënt in België een negatieve schriftelijke wilsverklaring opstellen. De negatieve wilsverklaring is wettelijk bindend. In deze
negatieve wilsverklaring kunnen enkel speciﬁeke behandelingen geweigerd worden
(bijvoorbeeld “ik wil niet meer naar intensieve zorgen”). Deze wilsverklaring treedt louter
in werking als de patiënt wilsonbekwaam is (art.8, §4). De negatieve wilsverklaring is in
principe van onbepaalde duur en kan steeds door de (wilsbekwame) patiënt ingetrokken
worden. Om twijfel over de bedoelingen van de patiënt en dus discussies over de geldigheid van de verklaring te vermijden, wordt deze best tijdig met de (wilsbekwame) patiënt
geëvalueerd en desgevallend opnieuw bevestigd.
Naast het opstellen van een negatieve wilsverklaring, voorziet de wet ook dat een
patiënt een vertegenwoordiger kan aanduiden (art.12-15). Deze vertegenwoordiger
treedt in de plaats van de wilsonbekwame patiënt indien en zolang de patiënt niet
in staat is zijn rechten uit te oefenen. De aanduiding van de vertegenwoordiger dient
schriftelijk te gebeuren en is bindend zolang de patiënt dit niet herroept (art.14, §1). De
aangeduide vertegenwoordiger mag, maar hoeft geen familielid te zijn. Het mandaat
moet door de patiënt en de aangeduide vertegenwoordiger ondertekend worden en
de datum moet vermeld worden. Als de patiënt geen vertegenwoordiger aanduidt, dan
wordt de volgende cascade gevolgd: de (samenwonende) partner, een meerderjarig
kind, een ouder, een meerderjarige broer/zus (art.14, §2). De hoogste in rang is dus de
bevoegde vertegenwoordiger, ook wanneer familieleden in lagere rang met de genomen
beslissing niet akkoord zouden gaan. Als niemand deze taak wenst op te nemen, of
er is niemand beschikbaar, dan kan de beroepsbeoefenaar in multidisciplinair overleg
deze taak overnemen. Dit is ook het geval indien vertegenwoordigers van dezelfde rang
(bijvoorbeeld de kinderen onderling) niet overeenkomen. Ook in alle gevallen waarbij de
vertegenwoordiger(s) een beslissing zou(den) nemen die manifest de gezondheid van de
patiënt in gevaar brengt, kan de beroepsbeoefenaar ‘overrulen’ en zelf in het belang van
de patiënt een beslissing nemen.
Tot slot bestaat er ook een mogelijkheid voor de patiënt om zijn wensen op papier te
zetten, de zogenaamde positieve wilsverklaring (vb. omtrent palliatieve sedatie, opname
in rusthuis, crematie, pijnbestrijding, enz.). Deze wilsverklaring is, met uitzondering
van de voorafgaande euthanasieverklaring, niet wettelijk geregeld. De voorafgaande
euthanasieverklaring voorziet een mogelijkheid tot euthanasie voor een meerderjarige
patiënt met een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening die zich in een toestand van onomkeerbaar coma bevindt. De voorafgaande
euthanasieverklaring moet vooraf schriftelijk zijn vastgelegd en mede ondertekend door
twee meerderjarige getuigen (waarvan er zeker één geen materieel belang heeft bij
het overlijden). De patiënt heeft hierbij de mogelijkheid (niet de plicht) om één of meer
vertrouwenspersonen aan te duiden. Deze personen kunnen later de behandelende arts
op de hoogte brengen van de euthanasieverklaring en moeten bij de uitvoering van het
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euthanasieverzoek betrokken worden. Behandelende artsen en verpleegkundigen kunnen
niet als vertrouwenspersoon optreden. Op elk ogenblik kan de patiënt zijn voorafgaande
euthanasieverklaring intrekken. Verder geldt een maximale geldingsduur: de voorafgaande euthanasieverklaring is slechts 5 jaar geldig en moet dus tijdig herbevestigd
worden. Zo niet kan zij niet wettig worden uitgevoerd. Tevens kan zij bij de gemeente
geregistreerd worden zodat artsen over heel het land deze via een databank van de FOD
Volksgezondheid kunnen raadplegen. De arts noch enige andere beroepsbeoefenaar kan
evenwel gedwongen worden dit euthanasieverzoek in te willigen.
Naast de voorafgaande wilsverklaring euthanasie kan een patiënt ook een actueel
verzoek tot euthanasie doen. Dit verzoek kan enkel onder strikte voorwaarden uitgevoerd
worden. Zo moet het verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald worden geuit door een
meerderjarige, handelingsbekwame patiënt die zich in een uitzichtloze toestand bevindt
van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden. Het verzoek moet schriftelijk
opgesteld worden en een tweede onafhankelijke arts moet de ernst en de ongeneeslijkheid van de aandoening vaststellen. Indien de patiënt niet terminaal is, moet ook een
derde onafhankelijke arts zijn advies geven. Deze arts moet een specialist in de aandoening of een psychiater zijn.
Achteraan deze gids staan verwijzingen naar richtlijnen en documenten die dieper op
deze materie ingaan (zie nuttige links p. 39).
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II. Vroegtijdige Zorgplanning (VZP)
Vroegtijdige zorgplanning is een communicatieproces waarbij de patiënt – bijgestaan
door familie – en de zorgverstrekker tijdig de zorg voor de toekomst bespreken en
plannen (Miles 1996, Tierney 2001, Martin 2000, Tulsky 2005, Fried 2009).
De oorspronkelijke doelstelling van vroegtijdige zorgplanning was om speciﬁeke
behandelingskeuzes op papier te hebben voor de tijd dat de patiënt niet meer wilsbekwaam zou zijn.
Nadien groeide echter het inzicht dat vroegtijdige zorgplanning een veel breder proces
van communicatie zou moeten omvatten tussen de patiënt, de arts en ook de familie van
de patiënt (Singer 1998). De patiënt is omgeven door een sociaal netwerk en rekent in
deze cruciale periode aan het einde van het leven op de steun van zijn familie
(Giacalone 2008). Familie speelt een belangrijke rol in de emotionele en praktische
aspecten van patiëntenzorg en besluitvorming aan het levenseinde (Rabow 2004).
Familieleden moeten ook verder leven met de beslissingen en de gebeurtenissen rond het
levenseinde. Deze zullen de rouw en de rouwverwerking beïnvloeden. Ongewild kunnen
deze beslissingen en gebeurtenissen het de familieleden moeilijk maken, terwijl de patiënt
dat net probeerde te vermijden.
Of dit proces van vroegtijdige zorgplanning een schriftelijke neerslag heeft, is eerder
van onderschikt belang (Barnes 2007). De nadruk komt te liggen op het bespreken
van de bredere doelen van de patiënt in het leven en wat hij ziet als kwaliteitsvol leven,
eerder dan enkel speciﬁek in te gaan op het nog al dan niet krijgen van speciﬁeke
behandelingen (Tulsky 2005). Op die manier kan de zorgverstrekker, als de patiënt
wilsonbekwaam geworden is, beter inschatten wat zijn wensen in een bepaalde situatie
zouden zijn. Vaak is de situatie aan het levenseinde complexer dan op de levenseinde
formulieren voorzien wordt (Tulsky 2005).
Het in dialoog gaan over wat belangrijk is voor de patiënt aan het levenseinde vormt de
basis voor goede levenseinde zorg. Onderzoek heeft aangetoond dat deze gesprekken
tussen de patiënt en/of naaste en de zorgverstrekker geassocieerd zijn met minder
agressieve behandelingen aan het levenseinde, grotere tevredenheid bij patiënt en familie
(Wright 2008, Detering 2010, Zhang 2009, Mitchell 2009, Balaban 2000, Trice &
Prigerson 2009) en misschien ook zelfs met levensverlenging voor de patiënt (Temell
2010).
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III. De oudere patiënt
Deze gids richt zich speciﬁek op de zorgverstrekkers van zieke en/of kwetsbare
ouderen. In België is vandaag 5% van de bevolking 80 jaar of ouder. Tegen 2050
wordt er verwacht dat deze groep 10% van de totale bevolking zal uitmaken (Federale
Overheidsdienst Economie, 2011). Momenteel zijn meer dan de helft van de sterfgevallen
in België mensen van 80 jaar of ouder en dit aandeel neemt nog toe.
Het proﬁel van de stervende oudere verschilt van dat van jongere stervenden. Zo hebben
oudere patiënten vaak meer comorbiditeiten, leven ze vaker in een zorginstelling en
hebben ze meer te kampen met verminderende functionaliteit en cognitieve achteruitgang
(Lynn & Adamson 2003, Pautex 2010). Tegelijkertijd hebben ouderen een veel moeilijker
te voorspellen ziekteverloop. Dit alles maakt dat vroegtijdig de zorg bespreken binnen de
populatie van de zieke en/of kwetsbare oudere extra uitdagend is.
Onderzoek toont ook aan dat oudere patiënten vaak niet betrokken worden in het
bespreken van hun zorg voor de toekomst (Heyland 2006, Laakkonen 2005, Agard
2000, Frank 2003). Nochtans willen de meeste ouderen wel degelijk geïnformeerd
worden over hun aandoening (Pardon 2009, Jenkins 2001, Gaston & Mitchell 2005) en
willen ze betrokken worden in de discussies over hun toekomstige zorg (Heyland 2006,
Laakkonen 2005, Agard 2000, Frank 2003, De Gendt 2007). Onderzoek toont bovendien aan dat deze gesprekken voor de patiënt vaak gepaard gaan met minimale stress
op langere termijn (Clayton 2007, Emanuel 2004, Girgis & Sanson-Fisher 1998, Wright
2008). De meeste patiënten blijven ook hoopvol ondanks de slechtere prognose (Clayton
2007).
Als deze gesprekken over levenseinde zorg uitgesteld worden, is de patiënt vaak niet meer
competent om mee te beslissen (De Gendt 2007, Frank 2003). In deze gevallen wordt er
beroep gedaan op de familie die de patiënt vertegenwoordigt en dit is niet zonder risico.
Het participeren van familie in acute beslissingen rond het levenseinde van de patiënt kan
leiden tot angst, depressie en posttraumatische stress (Azoulay 2005, Pochard 2005).

IV. Methode
Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op een kwalitatief onderzoek waarbij 38 oudere,
ernstig zieke patiënten en 21 familieleden geïnterviewd werden (Piers 2011). Twintig
patiënten hadden gemetastaseerde kanker en achttien patiënten leden aan orgaanfalen
of frailty.
Tijdens de interviews met de patiënten kwam vooral aan bod wat zij belangrijk vonden
in het leven en hoe zij speciﬁek keken naar het bespreken en plannen van levenseinde
zorg. Bij familieleden werd nagegaan hoe zij de ziekte van de patiënt beleefden, hoe zij
aankeken tegen levenseinde planning en de rol die zij daarin opnamen.
Op basis van de analyses van deze interviews werden aanbevelingen ontwikkeld. Deze
werden voorgelegd aan zorgverstrekkers uit de praktijk in drie focusgroepen met in totaal
24 deelnemers uit drie verschillende settings (thuiszorg, ziekenhuis en woon- en
zorgcentra). De expertmeningen werden meegenomen als aanvullingen en verﬁjningen
op de aanbevelingen.
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2

Aanbevelingen rond vroegtijdige
zorgplanning bij de zieke/kwetsbare
oudere en zijn familie

Deze gids is zo opgebouwd dat de concrete aanbevelingen die we op basis van de
bevindingen van ons onderzoek geformuleerd hebben, steeds in de blauwe kaders staan.
In de grijze kaders staan casussen vanuit het onderzoek ter ondersteuning en verduidelijking van de aanbevelingen. Voor de eenduidigheid hebben we voor de patiënt en zijn
familielid steeds voor de mannelijke vorm gekozen. Uiteraard zijn deze aanbevelingen
toepasbaar voor beide geslachten.
Hieronder worden eerst de globale resultaten van de analyse weergegeven (zowel
geldend voor patiënten als voor familieleden). De aanbevelingen speciﬁek gericht op
patiënten en de familieleden bouwen hierop verder.

I.

Globale onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten en ook familieleden vaak een andere deﬁnitie
hanteren van vroegtijdige zorgplanning dan professionele zorgverstrekkers.
De meeste ouderen denken bijvoorbeeld bij het plannen van hun levenseinde in eerste
instantie spontaan aan een ﬁnancieel testament en de begrafenis. Daarnaast houden
vooral schrikbeelden met betrekking tot de dood en overlijden de patiënt bezig. Dit staat
in contrast met de focus van de zorgverstrekker, die vooral richting wil geven aan de
medische beslissingen aan het levenseinde.
Tevens blijkt ook heel duidelijk dat patiënten en familieleden vaak niet goed op de hoogte
zijn van hun rechten.

!
Wees er als zorgverstrekker op bedacht dat patiënten en familieleden een andere
betekenis geven aan het begrip vroegtijdige zorgplanning dan professionals eraan
geven.
Het is cruciaal om mensen correct en op meerdere momenten te informeren over de
verschillende mogelijkheden van vroegtijdige zorgplanning. Op deze manier zullen
patiënten beter in staat zijn de zorg die zij passend vinden te plannen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de attitude van familieleden ten aanzien van vroegtijdige zorgplanning ingebed is in de bestaande relatiepatronen. Bijvoorbeeld familieleden die gewend zijn de patiënt de vrijheid te geven eigen keuzes te maken, zullen dit
meestal ook doen naar levenseinde beslissingen toe.
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Interviewer: “Wat zijn uw gedachten rond vroegtijdige zorgplanning?”
Familielid: “Ja, ik was daar niet zo hard voor. Voor hetgeen dat ze gezegd heeft
[euthanasie]. Maar als het zo is en ze wilt dat, gaat zij haar wil krijgen en dat is
daarmee...ja.”
De echtgenoot geeft aan dat er bij hen niets gebeurde zonder dat zijn vrouw het
op voorhand had gepland.
“We hebben heel ons leven goed overeengekomen en er gebeurde niets of
er werd eerst gepland. Dus dat gaat nu [d.m.v. euthanasie] ook zo zijn hè.”
(Familielid M - echtgenoot).*
* Alle citaten hier weergegeven komen uit interviews van het onderzoek. Om de leesbaarheid te
bevorderen, zijn ze hier en daar grammaticaal aangepast, zonder echter de inhoud te wijzigen.

Indien geen rekening gehouden wordt met de relatiepatronen, riskeert men dat er een
conﬂict ontstaat waarbij de patiënt (verder) verwijderd kan raken van zijn familie.

!
Het is van groot belang met de bestaande relatiepatronen rekening te houden en
deze zoveel mogelijk te respecteren.
Koppel de patiënt niet los van zijn omgeving, maar probeer verbindend te werken.
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II. Aanbevelingen rond vroegtijdige zorgplanning bij de
zieke/kwetsbare oudere patiënt
Vanuit de analyse van de interviews met de patiënten zijn drie hiërarchische stappen
ontwikkeld (zoals te zien is in het schema p. 13). Dit schema zal de leidraad zijn voor de
verdere bespreking van de analyse van de patiënten.
Een eerste voorwaarde voor een kwaliteitsvolle vroegtijdige zorgplanning is dat de patiënt
tijdelijk met de bedreiging van de dood kan omgaan, wat inhoudt dat de patiënt kan
denken over ‘er niet meer zijn’ en kan denken over het doodgaan zelf. Dit wordt in het
schema voorgesteld door de wipplank. Het gewicht aan de ene kant staat symbool voor
het feit dat met de bedreiging van de dood kunnen omgaan niet vanzelfsprekend is. De
meeste ouderen zijn niet (constant) met hun naderende dood bezig, maar wel met hun
dagelijkse leven verder te zetten (rusttoestand). Om de zorg te plannen is het echter noodzakelijk om tijdelijk de wip naar de andere kant te laten overslaan, wat wil zeggen dat de
patiënt even in de nabijheid van zijn dood kan zijn.
Indien patiënten met de bedreiging van de dood kunnen omgaan, is de volgende voorwaarde voor kwaliteitsvolle vroegtijdige zorgplanning dat de patiënt het gevoel heeft dat
het hem toekomt om het levenseinde te plannen.
Indien aan die twee voorwaarden voldaan is, liggen er vervolgens verschillende
gewichten in de metaforische weegschaal. Gewichten die de weegschaal doen overhellen
naar “niet plannen”, zijn dus factoren die het plannen van het levenseinde eerder tegengaan (veel vertrouwen in naasten en/of zorgverstrekkers en goede ervaringen met dood
en/of overlijden). Gewichten die de weegschaal doen overhellen naar plannen zijn: de
nood aan controle, vroegere ervaringen en/of schrikbeelden met betrekking tot dood en
overlijden en weinig vertrouwen in de naasten en/of zorgverstrekkers. Het kan dus zijn
dat verschillende en ook tegengestelde gewichten meewegen binnen één patiënt. Zo kan
een patiënt ondanks veel vertrouwen in de naasten en de zorgverstrekker, door een hele
slechte ervaring met sterven toch de noodzaak voelen om zijn levenseinde te bespreken
en/of vast te leggen.
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1.

Kan de patiënt met de bedreiging van de dood omgaan?

Een eerste voorwaarde voor het vroegtijdig plannen van zorg, is dat de patiënt tijdelijk
met de bedreiging van de dood kan omgaan. Dit houdt in dat de patiënt kan denken over
‘er niet meer zijn’ en kan denken over het doodgaan zelf. Indien patiënten dit niet kunnen,
is er nooit “echte” levenseinde planning mogelijk.
Patiënten die het te bedreigend vinden om na te denken over hun eigen dood en sterven,
kunnen wel algemene meningen uiten over thema’s rond levenseinde, zoals bijvoorbeeld
euthanasie. Toch betrekken ze dit niet op hun eigen situatie en kunnen/willen ze zich niet
voorstellen dat ze zich binnen afzienbare tijd in de situatie zouden bevinden waarin deze
keuzes voor hen van toepassing zouden zijn (principiële planning). Een gesprek over
vroegtijdige zorgplanning kan bijgevolg niet in de diepte worden gevoerd.
Casus van persoon met een louter principiële mening over euthanasie.

Patiënt 6 is een 79-jarige man met gemetastaseerde prostaatkanker. Deze meneer
was niet bereid de dood te aanvaarden. Hij uitte wel expliciet tegen euthanasie te
zijn:
“Er gebeuren daar veel dingen, ik ga niet zeggen, niet te correct zijn. Iemand die
een beetje bemiddeld is, dat ze die een beetje rapper euthanasie zouden geven
dan één die niet bemiddeld is.”
Maar hij beseft dat hij nog niet toe is aan “echte” levenseinde planning:
“Zo eens kunnen zeggen, voila, mijn gedacht erover. Het is zo.(…) Maar daar
ben ik nog niet aan toe [aan een wilsbeschikking]. Nee.”
Het gevaar hierbij bestaat dat, als met deze patiënten aan vroegtijdige zorgplanning
wordt gedaan, er enkel algemene meningen worden geregistreerd die kunnen verschillen
van de wensen die de patiënt werkelijk heeft bij het levenseinde.
De volgende casus toont dat algemene meningen over een bepaald onderwerp, in casu
euthanasie, en de wensen die mensen hebben op het moment dat ze met de bedreiging
van de dood kunnen omgaan, niet altijd overeenkomen.

Patiënt 27 is een 73- jarige vrouw met pancreaskanker die thuis geïnterviewd werd.
Zij vertelde dat haar mening over euthanasie veranderd was door het krijgen van
de ziekte.
“Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er nooit niet voor geweest [euthanasie]. Waarom
zou ik ervoor zijn voor mijn eigen? A, tuurlijk, ik zeg dan ook, ge weet het nooit
op voorhand hé. En het is daar dat ik er nu anders tegenaan kijk. Iemand die het
wel doet of laat doen, daar zal ik geen kritiek meer op hebben. Dan zeg ik, ik
begrijp het.”
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Dit fenomeen werd ook gezien door zorgverstrekkers in de focusgroep:
“Wij worden vaak geconfronteerd met bejaarden die in goede gezondheid zijn, waar je
over dergelijke dingen spreekt, in het kader van het opmaken van een levenstestament
(…) op het moment dat je dan echt geconfronteerd wordt met de realiteit en je gaat
dat dan opnieuw aankaarten, dat er dan toch een aantal instincten om dat leven te
behouden in gang schieten.”

!
Het is nodig na te gaan of de mensen die het proces van vroegtijdige zorgplanning
doorlopen, zich wel degelijk de situatie kunnen/willen voorstellen, waarin deze
keuzes van toepassing zijn.

“Echt plannen” bij zieke ouderen kan maar als mensen met de bedreiging van de dood
kunnen omgaan, dus als de metaforische wipplank (tijdelijk) overhelt in de andere
richting.
Sommige patiënten maken deze overstap uit zichzelf. Uit het onderzoek bleek dat dit
vooral patiënten waren in het woon– en zorgcentrum die geen maligne aandoening
hebben.

Patiënt 29 is een 84-jarige fraile vrouw, die geïnterviewd werd in het woon –en
zorgcentrum waar ze verbleef. Deze mevrouw is een goed voorbeeld van iemand
die uit zichzelf met de bedreiging van de dood kon omgaan.
“Toekomst? We hebben wij geen toekomst meer. We worden hoe langer hoe
ouder. Dus. Het einde is nabij moet je zeggen hé. A ja, we weten niet wanneer
maar, we kunnen geen toekomstbeeld niet meer hebben nu. We zijn ten einde
geleefd. Ik heb een schoon leven gehad.”
Voor andere patiënten kan de communicatie met de zorgverstrekker een belangrijke rol
spelen in dit proces. Zo zien we in onderstaand voorbeeld dat de patiënt de communicatie van de arts inroept als reden om niet met de bedreiging van de dood om te moeten
gaan.

“

Patiënt 6 is een 79-jarige man met gemetastaseerde prostaatkanker, die geïnterviewd werd in het dagziekenhuis. Deze meneer was niet bereid de dood te
aanvaarden.
“En mijn huisdokter heeft me gezegd dat ik me op het ogenblik nog geen zorgen
moet maken. Zo dus.”
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Vanuit de focusgroepen werd ook gezien dat de communicatie tussen de patiënt en de
zorgverstrekker van cruciaal belang is. Goede vroegtijdige zorgplanning begint met het
geven van eerlijke informatie, waarbij er zeker ruimte moet gelaten worden voor realistische hoop.
“Hoop geven wil zeggen dat je een patiënt klaarheid geeft over wat hem te wachten
staat, dat hij dat zo goed mogelijk kan regelen. Dat is ook zorgplanning. En als de
chemo niet werkt, dan is er een ander plan.”

!
Blijf als zorgverstrekker niet hangen in het verhaal dat enkel gericht is op genezing,
maar ga geleidelijk met de patiënt mee in de onzekerheid, zonder de hoop van
de patiënt weg te nemen. Op die manier bied je patiënten ook de kans met de
bedreiging van hun naderende dood te kunnen omgaan en bijgevolg ook vroegtijdig hun zorg te plannen.

Ook andere factoren hebben een invloed of patiënten (tijdelijk) met de bedreiging van
de dood kunnen omgaan. Bijvoorbeeld belangrijke evoluties binnen de ziekte, zoals het
verslechten van de situatie, een beëindiging van de behandeling en een verhuis naar een
woon- en zorgcentrum kunnen kantelmomenten zijn.

Patiënt 4 is een 76-jarige vrouw met gemetastaseerde borstkanker, die geïnterviewd werd in het dagziekenhuis. Deze mevrouw heeft vroegtijdige zorgplanning
besproken met haar arts op het moment dat het fysiek niet goed met haar ging.
“Ik heb dat aan de dokter ook gezegd dat ik, geen pijn of niet te veel pijn zou
hebben. Dat ze daar voor zorgt. Ze heeft dat dus ook allemaal al in de computer
gedaan.”
Nu ze aan de beterhand is, lijkt het haar niet echt meer van toepassing.
“Nu ben ik natuurlijk voor de moment veel beter en, ja, nu, nu is dat weer [lacht]
nu denk ik daar zo niet meer aan. Ik zeg, ja, dat ligt nu misschien ook ver van
mij.”

!
Bij patiënten die in eerste instantie niet in staat waren om met de bedreiging van de
dood om te gaan, is het belangrijk om aandacht te hebben voor kantelmomenten.
Probeer deze gelegenheden aan te grijpen om vroegtijdige zorgplanning aan te
kaarten.
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Dit was ook zeer herkenbaar voor de zorgverstrekkers. Een zorgverstrekker stelde het zo:
“Wat ik heel belangrijk vind, is de ervaring van medebewoners. Als het daar moeilijk
gaat, dat is heel dikwijls een ingangspoort om erover te spreken.”
Ondanks de goede communicatie van de zorgverstrekkers en verschillende belangrijke
evoluties in de ziekte van de patiënt, lijken sommige patiënten nooit te kunnen denken over
doodgaan en dus nooit in staat (vroegtijdig) hun zorg te plannen.

Patiënt 35 is een 72-jarige vrouw met een gemetastaseerde tongkanker, die
geïnterviewd werd bij haar thuis. Deze mevrouw kon niet met de bedreiging van
de dood omgaan (“Ik voel mij nog niet aan het einde van mijn leven”) en ze was
zeker niet bereid om te denken over vroegtijdige zorgplanning, ondanks haar
ernstige aandoening:
Patiënt:”Nee, ik heb nog niets gepland. Ik doe het niet ook niet. Als ik niet meer
uit mijn bed kan, ja, dan leg ik mij in mijn bed hé. Maar plannen ga ik toch niet
doen. Nee.”
Interviewer: “En hoe komt dat?”
Patiënt: “Sterven denk ik. Ik zeg zo, met mijn hand é [zet haar hand recht op de
tafel] Zo bekijk ik dat. Dat is het leven hé en dat is hier het leven [wijst de beide
kanten rond haar hand aan]. Maar als hij dat zegt [legt haar hand plat op de
tafel], is het gedaan hé. Zolang of dat hij dat doet [zet haar hand weer recht op
de tafel], is het goed hé. En in ene keer doet hij dat, en dan weet je niets meer hé.
Niets meer.”

!
Het blijven volharden in het aangaan van de open discussie over een slechte
prognose en het (vroegtijdig) plannen van het levenseinde bij patiënten die niet
met de bedreiging van de dood kunnen omgaan is ethisch en wettelijk moeilijk te
verantwoorden.
Probeer bij mensen die niet met de dood kunnen omgaan wel hun bredere doelen
in het leven uit te klaren. Dit kan meegenomen worden bij latere zorgbeslissingen.

17

Mensen die niet met de bedreiging van de dood kunnen omgaan, kunnen wel al regelingen getroﬀen hebben aangaande hun testament en zelfs aangaande hun begrafenis.

Patiënt 31 is een 83-jarige man met larynxkanker, die geïnterviewd werd bij hem
thuis. Deze meneer heeft al veel praktische zaken voor zijn overlijden geregeld:
“Alles staat op papier tot en met de doodsbrief. (…) Begrafenis, verdelen van
mijn, voorbeeld boeken, huisraad.”
Toch was hij terughoudend om de medische zaken te plannen, want “Mijn
toestand is niet hopeloos”.

!
Ga er niet van uit dat het regelen van praktische zaken omtrent het overlijden
(begrafenis/testament) gelijk staat aan het met de bedreiging van de dood kunnen
omgaan. Ons onderzoek toont aan dat deze zaken eerder los staan van elkaar.
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2.

Heeft de oudere patiënt het gevoel dat het hem toekomt
de zorg te plannen?

Als mensen met de bedreiging van de dood kunnen omgaan, dan is de volgende vraag
die men zich moet stellen: “Hebben patiënten het gevoel dat het hen toekomt de zorg te
plannen?”
Sommige patiënten vinden door bijvoorbeeld hun geloofsovertuiging dat het niet aan hen
is om hun levenseinde (vroegtijdig) te plannen. Hiermee wordt er geenszins geïnsinueerd
dat een sterke geloofsovertuiging automatisch gepaard gaat met het niet willen plannen
van de zorg.

Patiënt 22 is een 79-jarige fraile man, die geïnterviewd werd in het woon– en
zorgcentrum waar hij verbleef. Over het plannen van het levenseinde zei hij het
volgende:
“Wij hebben het leven niet. Wij hebben iemand boven ons. Ge kunt erover
blijven discussiëren hoor, ik heb… ik heb er dikwijls uren met mensen over zitten
babbelen.”
Hij kan wel over levenseinde planning spreken, maar vindt dat het de mens niet
toekomt om te plannen.
Deze situatie was ook herkenbaar voor enkele zorgverstrekkers.
“Ik probeer [bij gelovige mensen die vinden dat het niet aan hen is de dood te plannen]
dan de uitleg over zorgplanning te geven, maar je voelt direct dat, je komt op een muur.”
De gouden regel bij dergelijke situaties was volgens deze zorgverstrekker: “Ge moet toch
op tempo gaan van uw patiënt.”
Een andere reden waarom mensen vinden dat het hen niet toekomt om te plannen, is dat
ze vinden dat het aan de familie en/of de arts is om te beslissen.

Patiënt 39 is een fraile 79-jarige vrouw, die geïnterviewd werd bij haar thuis, waar
ze nog samen woont met haar man. Zij vindt dat het aan haar man, de kinderen
en de arts is om levenseinde beslissingen te nemen.
“Ik ga daar zelf niet over beslissen ook. Dat is te zien als we nog samen zijn, moet
mijn man en de kinderen mogen daar ook hun goesting mee doen. (…) Dan ook
de dokter, dat hij zegt wat dat er best is. Ha ja. Want ja, wat kun je daar aan
zeggen?”
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!
Bij patiënten die vinden dat het hen niet toekomt om het levenseinde te plannen is
het eveneens niet wenselijk om aan te dringen om bepaalde voorafgaande zorgkeuzes te maken. Probeer bij deze patiënten ook zicht te krijgen op hun bredere
levensdoelen.

3.

Welke factoren wegen door om al dan niet te plannen?

Als patiënten bereid zijn de dood te aanvaarden en vinden dat het hen toekomt het
levenseinde te plannen, blijken bepaalde factoren het plannen te stimuleren en andere
factoren blijken dit plannen eerder tegen te gaan.
3.1 Wel plannen
Factoren die het plannen van levenseinde zorg eerder stimuleren zijn: het willen behouden
van de controle, het hebben van slechte ervaringen en schrikbeelden over dood en
overlijden, weinig vertrouwen hebben in naasten en/of zorgverstrekkers en naasten willen
ontlasten.
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Controle
Sommige patiënten nemen alles in hun leven zelf in handen en zo ook de (vroegtijdige)
planning van hun levenseinde zorg. Deze patiënten nemen ook vaak zelf het initiatief om
de planning aan te kaarten bij de zorgverstrekker of om de planning zelf op te stellen.

Patiënt 30 is een 80-jarige vrouw met gemetastaseerde colonkanker, die geïnterviewd werd in het woon– en zorgcentrum waar ze verbleef. Deze mevrouw nam
duidelijk haar planning in handen.
“Maar zo lang ik nog al mijn verstand heb, kan ik zelf beslissen. Ik ben baas hé.
Mijn kinders zijn ook geen baas over mij hé. Ik beslis wat dat ik wil hé. Of ze het
nu aangenaam of niet aangenaam vinden, ja, het is mijn beslissing hé. Het is mijn
lichaam hé. Ik vat het zo op. En niemand kan daarin euh helpen”.
Als de interviewer vraagt wie het initiatief genomen heeft om haar wensen rond
levenseinde zorg op papier te zetten, antwoordt ze:
“Mijn beslissing. Eén dochter is daar tegen zelfs.”

!
Bij patiënten die controle wensen te houden over hun levenseinde zorg, is het
belangrijk om na te gaan of ze hun beslissingen wel baseren op de juiste informatie/premissen. Bovendien is er aandacht nodig voor de familie die het eventueel
moeilijk heeft met de beslissing van de patiënt of met het feit dat ze niet betrokken
waren bij het beslissingsproces (zie ook III).
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Slechte ervaringen en schrikbeelden
Vaak beslissen mensen enkel over dingen die ze zich kunnen voorstellen, waar ze dus
ervaring mee hebben en/of schrikbeelden over hebben.

Patiënt 15 is een 76-jarige vrouw met CVA, die geïnterviewd werd in het woon– en
zorgcentrum waar ze verbleef. Zij had een slechte ervaring met het overlijden van
haar man op intensieve zorg en ze wil zeker niet hetzelfde meemaken.
“Zeven weken lang die buis daar altijd in. Dat is moordend. (…) En daarmee wil
ik geen pijn hebben. En dat niet. Die buis niet. Nee, nee, nee. Een spuit voor…
ja…”

!
Probeer zicht te krijgen op ervaringen, misvattingen en schrikbeelden van patiënten
ten aanzien van levenseinde zorg en stel waar nodig de beelden van mensen bij
naar de realiteit. Op die manier kan hun angst verlicht worden en kunnen ze voor
zichzelf betere beslissingen nemen aan het einde van hun leven.

“Ook de laatste reis wil je samen bespreken...” van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.
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Weinig vertrouwen
Sommige mensen plannen omdat ze er weinig vertrouwen in hebben dat familieleden hun
wensen zullen honoreren.

!
Patiënten die weinig vertrouwen hebben dat hun familieleden hun wensen zullen
honoreren, kan men best aanmoedigen om hun wensen met betrekking tot het
levenseinde kenbaar te maken en eventueel vast te leggen. Men moet hen ook
informeren over wie de rol van vertegenwoordiger zal krijgen als zij hun wensen
niet kenbaar maken.

Naasten ontlasten
Sommige patiënten willen plannen om hun naasten te ontlasten. In de interviews met
de familieleden van deze patiënten kwam naar voor dat ze het ter sprake brengen van
vroegtijdige zorgplanning en de eventuele verantwoordelijkheid om voor de patiënt te
beslissen ook daadwerkelijk als een belasting ervaren (zie III).

Patiënt 9 is een 70-jarige vrouw met longkanker, die geïnterviewd werd op de
palliatieve eenheid. Deze mevrouw plande haar levenseinde omdat:
“Ik heb gezegd, als ik te veel pijn heb, neem mij de pijn af en als het niet meer
gaat, laat mij inslapen. Want zo aan een machine en zo en het moet één van
die twee zijn, mijn broer of mijn schoonzus, initiatief nemen voor die machine te
laten afleggen of wat. Die mensen gaan gans hun leven denken, hadden we ze
misschien nog een beetje laten aanliggen of. Hebben we dat toch niet te vroeg
gedaan? Dat wil ik niet.”

!
In het geval dat de patiënt zijn naasten wil ontlasten, kan men de patiënt en
eventueel de familie erop wijzen dat het vroegtijdig bespreken van zorg al een
heel stuk van de zorgbeslissingen aan het levenseinde richting kan geven (zou de
patiënt wilsonbekwaam worden). Bovendien kan men erop wijzen dat in geval van
medisch futiele behandelingen de arts zelf de beslissing treft om deze niet op te
starten of te stoppen.
Daarnaast willen we erop wijzen dat men als zorgverstrekker bij elke patiënt moet
nagaan of de beslissing om al dan niet te plannen niet het gevolg is van de wens
van de patiënt om de familie te ontzien. Dit dient in de verdere bespreking van
levenseinde planning zeker meegenomen te worden.
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3.2 Niet plannen
Factoren die maken dat patiënten het plannen eerder minder nodig vinden: veel
vertrouwen hebben in zorgverstrekkers en/of naasten en goede ervaringen met dood en
overlijden.
Vertrouwen
Sommige patiënten hebben veel vertrouwen in de naasten en/of zorgverstrekkers dat zij
goede zorgbeslissingen voor hen zullen treﬀen aan het einde van hun leven.

Patiënt 36 is een 74-jarige vrouw met multipel orgaanfalen, die geïnterviewd werd
op de afdeling geriatrie. Deze mevrouw vond het niet nodig haar wensen rond
levenseinde zorg te bespreken.
“Nee, nee. Nee, ik peins dat de dokter dat zelf weet wat dat ik wil want die is al
lang mijn huisdokter en ja, ik heb er een goeie band mee. Ja. En ik denk vast en
zeker dat hij zou zeggen tegen de kinderen, nee, dat gaan we niet meer doen hè,
gaan we haar thuis laten. Daar ben ik zeker van.”

!
Ga na bij patiënten die niet wensen te plannen omwille van veel vertrouwen
in familieleden/zorgverstrekkers, of ze dit ook met de familie/zorgverstrekker
besproken hebben en of hun wensen voldoende bekend zijn.
Tijdens de focusgroepen werd het belang van de huisarts in vroegtijdige zorgplanning
extra belicht. “In principe zou de huisarts de schatbewaarder moeten zijn, die heel veel
informatie meebrengt naar de instelling, samen met de familie.”
NOOT: Sommige patiënten hebben zo veel vertrouwen in hun familieleden dat ze het aan
hen overlaten om hun zorg vroegtijdig te plannen.

Patiënt 38 is een 85-jarige vrouw met ernstige klepstenose en multipele comorbiditeiten, die geïnterviewd werd op de afdeling geriatrie. Deze mevrouw had de planning van haar levenseinde zorg (inclusief een wilsverklaring inzake euthanasie)
overgelaten aan haar zoon.
“Mijn zoon, heeft dat al gedaan. Die heeft dat al gedaan. Als je een keer met
hem zou babbelen, dan zou je daar een goed antwoord op krijgen denk ik. (…)
Ik weet dat allemaal niet meer zo. Bah nee. Wij hebben dat eigenlijk zo, ik heb
dat toch getekend, dat weet ik. Dat ik getekend heb.”
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!
Ga na, in het geval dat familieleden de vroegtijdige zorgplanning overnemen, dat
deze planning steeds de wensen van de patiënt reﬂecteert.

Goede ervaringen
Sommige patiënten voelden door goede ervaringen uit het verleden niet de noodzaak om
hun levenseinde zorg te plannen.

Patiënt 5 is een 78-jarige vrouw met gemetastaseerde borstkanker, die geïnterviewd werd op de dagkliniek. Deze mevrouw plande haar levenseinde zorg niet.
Dit kwam mede doordat ze door de goede ervaring met de dood van haar man,
hier niet echt de noodzaak van inzag.
Interviewer: “Sommige mensen vinden het dan fijn om bijvoorbeeld van te voren
te kunnen zeggen, als ik niet meer bij bewustzijn ben en het gaat heel slecht met
mij, dan wil ik niet meer gereanimeerd worden. Er zijn mensen die dat willen.”
Patiënt: “Maar in dat geval gaat er niet te reanimeren vallen hé.”
Interviewer: “U denkt, dat zal toch niet gebeuren?”
Patiënt: “Dat is als je een hersenbloeding krijgt of dit of dat krijgt dat er gereanimeerd wordt of als er iets aan uw hart is. In dat geval gaat dat toch niet met
reanimaties gaan hé. Dan is dat het einde dat in gang gaat, kan het maar zo
rap mogelijk gedaan zijn. Maar daarom moeten ze nu geen euthanasie geven.
Ze geven toch pijnpompjes. Ze hebben dat bij mijn man, de palliatieve thuis, ook
gegeven.”
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Het feit dat sommige mensen door een goede ervaring het niet nodig vinden om hun
levenseinde zorg te plannen, lijkt op het eerste gezicht geen probleem te vormen.
Echter, als ze hun wensen niet kenbaar maken en er dient acuut een beslissing genomen
te worden, weten de zorgverstrekkers en/of de naasten dan wel voldoende wat de
patiënt wil?

!
Indien de patiënt door een goede ervaring vertrouwen heeft dat de goede zorgbeslissing wel zal genomen worden door de zorgverstrekker en/of de naasten, is het
belangrijk de goede ervaring met overlijden en dood te exploreren. Op die manier
krijgt men een beeld over wat voor deze patiënt goede zorg aan het levenseinde
betekent.
Als de patiënt erop rekent dat de zorgverstrekkers de juiste beslissingen zullen
nemen, is het belangrijk dat de zorgverstrekker zicht heeft op de levensvisie van de
patiënt en weet wat hij wil.
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III. Aanbevelingen rond vroegtijdige zorgplanning bij de
familieleden van de zieke/kwetsbare oudere patiënt.
Uit de interviews met de familieleden viel het op dat veel van hen een actieve rol in de
levenseinde planning als een belasting ervaren. Zij spreken van een grote verantwoordelijkheid wanneer zij hun rol in de vroegtijdige zorgplanning van de patiënt beschrijven.

!
De last die het familielid ervaart bij het instaan voor de beslissingen, kan verlicht
worden als de arts zelf bedenkt welke medische beslissingen het best lijken voor
deze patiënt en deze aan de familie voorlegt: “De patiënt kennende is medisch
gezien dit en dat het meest aangewezen. Kunt u zich daar in vinden?” Hoe belastender een familielid het vindt, hoe meer de zorgverstrekker deze keuze naar voor
kan schuiven.

Familieleden kunnen het gevoel hebben dat zij levenseinde beslissingen moeten nemen,
wanneer de patiënt dit van hen verwacht. Wettelijk gezien is de reikwijdte van de beslissingen echter beperkt door het recht van de patiënt op ‘kwaliteitsvolle dienstverstrekking
die beantwoordt aan de behoeften van de patiënt’. De zorgverstrekker kan enkel levenseinde beslissingen voorstellen die in overeenstemming zijn met dit patiëntenrecht. Medisch
futiele handelingen behoren dan ook niet tot de keuzes. Het nalaten van medisch futiele
handelingen is niet de dood veroorzaken, maar de onvermijdelijke dood niet uitstellen.
Het is van belang dat er sprake is van ‘shared decision-making’ waarin de zorgverstrekker
zich verplaatst in het referentiekader van het familielid en hen adviseert over de reële
passende opties en hun consequenties.

!
Het is van belang dat de zorgverstrekker familieleden adviseert en zich daarbij
verplaatst in het referentiekader van het familielid. Tevens moet voor het familielid
duidelijk zijn dat medisch futiele handelingen niet tot de keuzes behoren die zij als
eventuele vertegenwoordiger zullen hebben.

Een ander punt, dat al in “globale onderzoeksresultaten” aan bod is gekomen, is het
belang om als zorgverstrekker rekening te houden met bestaande relatiepatronen tussen
patiënt en familieleden. Zoals reeds aangegeven, is gebleken dat de rol die familieleden
innemen in de vroegtijdige zorgplanning van de patiënt ingebed is in de bestaande
relatiepatronen.
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De invloed van relatiepatronen in de vroegtijdige zorgplanning werd herkend door de
deelnemers van de focusgroepen. Er werd in dat verlengde naar voor gebracht dat het
zinvol is om familieleden vroeg in het proces van levenseinde planning te betrekken. Op
deze manier hebben familieleden namelijk de kans om hun mening tijdens het proces te
vormen en/of aan te passen.

!
Het is belangrijk om familieleden van kwetsbare ouderen, op passende wijze,
vroeg in het proces van levenseinde planning te betrekken.

Vanuit de analyse van de interviews met de familieleden is het schema op p. 29
ontwikkeld. De volgende zaken worden daarin weergegeven:
• Binnenste cirkel: De rol die een familielid vervult in de vroegtijdige zorgplanning van
de patiënt hangt af van twee elementen. Enerzijds de mate waarin een familielid wil
instaan voor de beslissingen en anderzijds de verwachting die het familielid ervaart
van de patiënt om over de zorg aan het levenseinde mee te beslissen.
• Middelste cirkel: Verschillende factoren zijn van invloed op de mate waarin het
familielid wil instaan voor de beslissingen en de verwachting die het familielid ervaart
van de patiënt om over de zorg aan het levenseinde mee te beslissen: in hoeverre het
familielid de naderende dood van de patiënt onder ogen kan/wil zien, in hoeverre
het familielid zich bepaalde (zorg)situaties kan voorstellen (ervaringen), de eigen visie
over de meerwaarde van vroegtijdige zorgplanning, de belasting van het ter sprake
brengen van de vroegtijdige zorgplanning en het vertrouwen in de zorg(verstrekker).
• Buitenste cirkel: De rol die een familielid vervult is ingebed in de bestaande
relatiepatronen.
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Analyseschema: De rol van familieleden in de vroegtijdige zorgplanning van de patiënt

Op grond van dit schema zijn typeringen van familieleden ontwikkeld. Ze worden
hieronder beschreven aan de hand van extremen, omdat de extremen de verschillende
posities van familieleden duidelijk maken. Er moet benadrukt worden dat in de praktijk
veel familieleden rollen vervullen die zich meer in tussenposities bevinden.
De rol die het familielid vervult wordt dus bepaald door de mate waarin een familielid wil
instaan voor de beslissingen en de verwachting die het familielid ervaart van de patiënt
om over de zorg aan het levenseinde mee te beslissen. Er is sprake van spanning wanneer
deze twee zaken niet met elkaar overeenkomen, bijvoorbeeld wanneer het familielid niet
wil instaan voor de beslissing maar wel het gevoel heeft dat de patiënt van hem verwacht
dat hij de beslissingen neemt.
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1.

‘Belast met besluitvorming’

Voor dit type familieleden is het (te) belastend om in te staan voor de vroegtijdige zorgplanning en levenseinde beslissingen, maar deze verwachting wordt wel sterk ervaren van
de patiënt.

Familielid T is de dochter van een man van 81 jaar met een pancreaskanker,
opgenomen op de palliatieve eenheid. Ze is enig kind en haar moeder leeft nog.
De dood was bij haar ouders thuis een taboeonderwerp en haar vader heeft
nooit over levenseinde planning willen spreken. Tegelijkertijd nemen haar ouders
aan dat zij als dochter wel hun levenseinde beslissingen zal nemen. Zij vindt het
moeilijk deze verantwoordelijkheid te dragen en is bang voor gevoelens van spijt
achteraf. Ze heeft het gevoel er alleen voor te staan aangezien ze geen broers
en zussen heeft. De dochter geeft aan dat ze het onderwerp wel een aantal keer
ter sprake heeft proberen te brengen en dat ze het lastig vond dat daar niet op in
werd gegaan.
“Soms gebeurde het dat ik zei, ‘stel je een keer dat er iets voorvalt of dat je een
keer ziek wordt, of je komt een keer een ongeval tegen of zo, hé wat moet er?’
‘Oh, tijd zal wel raad geven.’ Dat was het antwoord [van vader]. Dus ik stond
altijd met mijn neus tegen de muur.”
Nu wil de dochter haar vader niet meer belasten met het ter sprake brengen van
levenseinde planning:
“Daar komt geen woord van los. En ik ga er hem nu ook niet meer mee overvallen ook. Nee, want dan zou hij zeker denken van, het einde is nabij. En, euh,
neen, ik ga er hem zeker niet meer mee overvallen. Omdat hij dat onderwerp
vroeger ook altijd wegstak, ga ik hem er zeker nu niet meer mee lastig vallen.”

Deze familieleden ervaren de te maken keuzes als een last op hun schouders. Angst voor
gevoelens van spijt nadat keuzes zijn gemaakt (anticipatorische spijt) en angst voor
eventuele verwijten van broers of zussen blijken hierin een belangrijke rol te spelen.
In de focusgroepen werd in het verlengde hiervan aangegeven dat het van belang is om
familieleden zoveel mogelijk samen te brengen voor grote of ingrijpende beslissingen.
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!
De zorgverstrekker zoekt samen met de patiënt en zijn familielid/leden naar de
best mogelijke optie om de levenseinde zorg te plannen. In eerste instantie kan dit
door een gesprek proberen te faciliteren met de patiënt en het familielid. Wanneer
een dergelijk gesprek niet haalbaar blijkt, doordat de patiënt hier niet over wil/kan
nadenken, is het van belang dat de zorgverstrekker het familielid ondersteunt om
samen de keuzes te maken.
Anticiperende spijt kan voorkomen worden als een, voor het familielid, te
vertrouwen arts achter de beslissing staat.
Als de patiënt wilsonbekwaam is en geen van de mogelijke vertegenwoordigers de
rol wil/kan opnemen, zal de beroepsbeoefenaar de belangen behartigen van de
patiënt in overleg met het multidisciplinair team.

2.

‘Miskend in besluitvorming’

Dit type familieleden wil graag inspraak hebben in vroegtijdige zorgplanning en levenseinde beslissingen, maar ervaart hiervoor geen ruimte van de patiënt.
In dergelijke situaties kan het zijn dat het familielid geen ruimte ervaart, doordat de patiënt
geen levenseinde beslissingen wil nemen of omdat de patiënt zijn beslissingen alleen (of
met anderen) wil nemen.

Een dochter van een vrouw van 81 jaar met gemetastaseerde kanker die haar
euthanasieverzoek heeft geschreven, is het eens met haar moeders beslissing
voor euthanasie. Ze is bang dat haar moeder niet op voorhand zal aangeven
wanneer het zal uitgevoerd worden, waardoor ze geen afscheid van haar moeder
kan nemen. De dochter geeft aan dat er sprake is van een moeizame relatie en
om verdere conﬂicten te vermijden, wil zij haar moeder niet vragen haar aan te
kondigen als ze van plan is euthanasie te gaan toepassen.
“Dat is het enige dat ik hoop dat ze dat niet gaat doen. Dat ze wel afscheid gaat
nemen en dat we het op voorhand zullen weten. (…) Als zij daar [euthanasie] niet
over begint, spreek ik er ook niet over. Omdat ik niet degene wil zijn die aanleiding wil geven tot zeggen, allée, van het is nu de moment, denk er een keer over
na. Ik heb veel meegemaakt met mijn moeder [begint te huilen]. We hebben heel
veel ruzie gemaakt. Maar nu probeer ik alle ruzie te vermijden.” (familielid U)
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!
Zorgverstrekkers kunnen proberen een gesprek te faciliteren met de patiënt en
het familielid, zonder te forceren of bruuskeren. Het is belangrijk gevoelens te
respecteren zonder partij te kiezen. Tevens heeft het familielid in deze situatie
mogelijk extra steun nodig, omdat hij naast gevoelens van rouw ook een gevoel
van miskenning kan hebben. Dergelijke spanningen zitten ingebed in langdurige
relatiepatronen die niet zomaar te veranderen zijn.
In het geval van conﬂicten tussen familielid en patiënt in het aanschijn van de dood,
is het van bijzonder belang hier ook aandacht voor te hebben in de zorg.

3.

‘Leidend in besluitvorming’

Dit type familieleden ervaart veel ruimte van de patiënt om de levenseinde planning mee
uit te bouwen en wil dit ook doen.

Familielid H is een dochter die dicht bij het woon- en zorgcentrum woont waar
haar 100-jarige moeder verblijft. De dochter is enig kind.
De dochter ervaart veel ruimte van haar moeder om voor haar te beslissen. De
dochter beslist over vroegtijdige zorgplanning en als enig kind vindt ze het logisch
dat zij die rol opneemt. Ze geeft aan dat zij de negatieve wilsverklaring voor
haar moeder heeft ingevuld en dat ook het initiatief en de wens om dat te doen
van haar kwam. Uit de wijze waarop zij in het interview beschrijft hoe de besluitvorming tot stand kwam, blijkt dat zij als dochter voornamelijk zelf heeft bepaald
welke beslissingen zijn genomen:
“Dat ze niet gereanimeerd wil worden, in geen geval. Wacht hoor, zuurstof heb ik
toegestaan, zuurstof wel. Morfine ook, ja. Morfine ook voor het levenseinde.”
De reden dat de dochter de wilsverklaring voor haar moeder heeft ingevuld lijkt
voort te komen uit een behoefte aan controle:
“Ik weet graag waar dat ik aan toe ben. Ik ben altijd zo geweest. Ik organiseer
graag. Ik ben altijd zo een beetje. Gelijk mijn moeder, puntjes op de ‘i’.”
De dochter beslist ook over andere zaken voor haar moeder, wat onder meer blijkt
uit de volmacht die zij heeft op haar rekening. Door de zorgverstrekkers op de
afdeling waar haar moeder woont, wordt ze vanzelfsprekend als vertegenwoordiger voor haar moeder aangesproken.
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In dergelijke situaties loopt men niet aan tegen een spanning in de relatie, maar tegen de
vraag of de wil van de patiënt gerespecteerd wordt.

!
Om de wil van de patiënt zo goed als mogelijk, met erkenning voor de relatiepatronen, te kunnen respecteren is het van belang dat de zorgverstrekker de
patiënt de ruimte geeft zijn eigen wensen te uiten. Tegelijkertijd is het belangrijk als
zorgverstrekker niet te eisen dat de patiënt zelf de keuzes maakt en vastlegt, maar
de patiënt zelf te laten aangeven wie de keuzes helpt maken voor zijn levenseinde
zorg. Wanneer de patiënt afstand doet van zijn recht om zelf te beslissen, kan
vervolgens bij de patiënt worden nagegaan of hij zich kan vinden in de keuzes die
het familielid heeft gemaakt.

4.

‘Geoorloofd besluitvorming vermijden’

Dit type familieleden wil geen vroegtijdige zorgplanning voor de patiënt opmaken en
ervaart daarvoor ook geen ruimte van de patiënt.
Het gaat om situaties waarin de patiënt de levenseinde beslissingen alleen (of met
anderen) wil nemen en de familieleden dat ook wenselijk vinden.

Familielid J is een neef van een man van 92 jaar die in een woon- en zorgcentrum
verblijft. Als neef is hij het dichtstbijzijnde familielid van de patiënt. Hij vindt dat
hij daarom ‘zedelijk verplicht’ is om zijn oom bij te staan. In het verleden heeft de
neef een keer als vertegenwoordiger moeten optreden. Zijn oom heeft nu zelf zijn
niet-medische en medische levenseinde planning geregeld en de neef ervaart dat
als een last die van zijn schouders is genomen:
“En verder van de rest ben ik zeer gelukkig dat hij daar zelf ook zeer bewust over
nagedacht heeft en zeer bewust gehandeld heeft. Dat neemt een last van mijn
schouders weg.”
De neef geeft aan dat hij de visie van zijn oom ten aanzien van medische levenseinde planning deelt. Dit maakt dat het voor hem geen last is de wensen van zijn
oom te vertegenwoordigen.
“Maar ik mag dat niet als last beschouwen aangezien dat ik eigenlijk op
dezelfde golflengte zit.”
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Of het gaat om situaties waarin de patiënt geen levenseinde beslissingen wil/kan nemen
en geen vertegenwoordiger wil aanduiden.

Familielid Q is de echtgenoot van een vrouw van 72 jaar met gemetastaseerde
tongkanker. De patiënte krijgt experimentele behandelingen en ze strijden samen
tegen haar dood. De vrouw wil geen levenseinde beslissingen nemen. De man
heeft, op verzoek van zijn vrouw, ingestemd om niet meer over sterven te spreken
en tegelijkertijd vermijdt hij enige vorm van overgave aan de dood van zijn vrouw.
Zo kan hij haar niet toezeggen om bij haar te zijn als ze sterft.
“Dat heeft ze ook al een keer gezegd. Als ik aan het sterven ben, ge gaat toch
maken dat ik niet alleen ben. Dus daar denk ik nog niet aan. Persoonlijk denk ik
daar nog niet aan. Ik denk nog altijd dat ik eerder [zal sterven]. Het is daarmee
dat ik zeg, ik ben een tikkende tijdbom.”
De echtgenoot heeft zelf al meerdere hartaanvallen gehad en hij zegt ervan
overtuigd te zijn dat hij eerder zal sterven dan zij. Hij lijkt dan ook zijn eigen
naderende de dood wel te erkennen en te accepteren, in tegenstelling tot de dood
van zijn vrouw.
De man heeft voor zichzelf een vroegtijdige zorgplanning opgemaakt (wilsverklaring betreﬀende euthanasie en na zijn dood zijn lichaam ter beschikking van de
wetenschap stellen). Ten aanzien van zijn vrouw geeft hij aan dat het aan haar is
om te beslissen. Verder kan/wil hij niet over haar levenseinde planning spreken.

In dergelijke situaties wenst de patiënt dus niet te plannen en wil de naaste niet instaan om
samen met de arts keuzes te maken.

!
Probeer herhaaldelijk, maar zonder te bruuskeren of forceren, nieuwe gesprekken
aan te knopen met de patiënt en bij voorkeur ook met het familielid. Probeer
daarbij gevoelig te zijn voor mogelijke ingangspoorten (cfr. Hoofdstuk 2 – II). Het
is van belang om te weten te komen hoe de patiënt zijn leven ziet, wat hij wil, hoe
hij denkt en wat waardevol voor hem is.
In die gevallen dat de patiënt niet meer kan beslissen, is het van belang dat de arts
samen met het familielid probeert de best mogelijke keuzes voor de levenseinde
zorg van de patiënt te maken. De last die het familielid ervaart bij het instaan voor
de beslissingen, kan verlicht worden als de arts zelf bedenkt welke medische beslissingen het best lijken voor deze patiënt en dit aan de familie voorlegt.
Als de patiënt wilsonbekwaam is en geen van de mogelijke vertegenwoordigers de
rol wil/kan opnemen, zal de beroepsbeoefenaar de belangen behartigen van de
patiënt in overleg met het multidisciplinair team.
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5.

‘Samen in besluitvorming’

Dit type familieleden neemt samen met de patiënt de beslissingen voor vroegtijdige
zorgplanning en levenseinde of ‘beslist’ gezamenlijk dit niet te doen.
In het onderzoek komt deze positie enkel bij echtgenoten(/s) voor.
Bij deze echtgenoten(/s) valt het op dat zij het “samen zijn” in hun relatie sterk benadrukken en dat zij expliciet of impliciet de norm “in goede en kwade dagen” hanteren
binnen hun huwelijk. In deze moeilijke periode waarin één van hen (ongeneeslijk) ziek is,
lijken zij dus zeker ook de moeilijkheden en het goede samen te willen beleven.

Familielid K, de echtgenoot van een vrouw van 73 jaar met pancreaskanker, vindt
dat het aan hem is om zijn vrouw te vertegenwoordigen wanneer nodig, aangezien hij haar het beste kent. Tijdens het interview lijkt de man zich te realiseren
dat hij mogelijk van visie verschilt met zijn vrouw met betrekking tot euthanasie en
crematie. Hij wil niet dat hij dan onbedoeld zaken zou beslissen die tegen de wens
van zijn vrouw ingaan.
“Stel u nu een keer voor, mijn vrouw wil euthanasie, ik ben tegen euthanasie. Mijn
vrouw is voor cremeren en ik ben er tegen. En ik doe die twee zaken helemaal
andersom omdat het nergens geweten is. Dan doe ik eigenlijk twee zaken die
tegen haar wil zijn. En die niet de bedoeling waren, noch van haar, noch van mij.”
Hij wil graag dat de arts de naderende dood aankondigt:
“Ik vind… ik verwacht dat de dokter (...) zou moeten zeggen, wanneer ze ziet dat
het snel verandert of zo (...) en vroeger gebeurde dat hè, ik zou toch beginnen
voorzorgen nemen, want ik zie allé dat de tijd aan het korten is.”
En dat de arts op basis van de wensen van de patiënte en echtgenoot de levenseinde beslissingen neemt:
“Ik zal eerst zeggen aan Mia* kijk, dat is het probleem, zeg gij een keer aan uw
dokter hoe dat gij het ziet. En ik zal aan de dokter zeggen hoe dat ik het zie. En
dan moet die dokter handelen in eer en geweten.”
* De namen in de tekst zijn geﬁngeerd om de anonimiteit van de deelnemers te waarborgen.

Het hierboven beschreven familielid deelt een belangrijke rol toe aan de arts ten aanzien
van het bespreekbaar maken van levenseinde planning. Van de arts wordt als het ware
verwacht de rol van derde persoon op te nemen, in die zin dat de arts degene is die het
levenseinde aankaart en op basis van de wensen van het familielid en de patiënt bepaalt
welke keuzes gemaakt zullen worden. Wanneer de arts een dergelijke rol opneemt,
kunnen het familielid en de patiënt “samen blijven” ook naar de dood van één van hen
toe.
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Er was echter ook een echtgenote van een patiënt op de palliatieve eenheid die wel met
de patiënt een aantal zaken rond levenseinde zorg had besproken. Zij en haar echtgenoot konden overzien welke consequenties bepaalde keuzes hadden. Ervaringen met
ziekte en dood in de naaste omgeving maakten onder meer dat zij naar elkaar hun wens
voor euthanasie hadden geuit.

!
Zeker in dergelijke situaties waarin het familielid en de patiënt sterk “samen” zijn,
kan het van belang zijn als zorgverstrekker een proactieve rol op te nemen naar
levenseinde planning. Mogelijke manieren zijn het aankondigen van het naderende
levenseinde of op basis van de wensen van de patiënt en het familielid adviezen
uitbrengen over levenseinde beslissingen.
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Samenvatting
Deze gids wil de professionele zorgverstrekker van zieke en/of kwetsbare ouderen een
aantal handvaten bieden om gesprekken te voeren over vroegtijdige zorgplanning. De
geformuleerde aanbevelingen vloeien voort uit interviews met zieke/kwetsbare oudere
patiënten en hun mantelzorgers en uit focusgroepen met zorgverstrekkers.
Uit het onderzoek kwam naar voor dat patiënten en familieleden vaak niet goed op de
hoogte zijn van de mogelijkheden van vroegtijdige zorgplanning. Het is dan ook cruciaal
om patiënten en familieleden correcte informatie te verschaﬀen.
De interviews met patiënten toonden aan dat er twee belangrijke voorwaarden zijn voor
een kwaliteitsvolle vroegtijdige zorgplanning. Een eerste voorwaarde is dat de patiënt met
de bedreiging van de dood kan omgaan, wat inhoudt dat de patiënt kan denken over er
niet meer zijn en kan denken over het doodgaan zelf. Al dan niet met de bedreiging van
de dood kunnen omgaan, kan veranderen door de tijd. Het is dan ook van belang om
als zorgverstrekker oog te hebben voor en dan ook eﬀectief in te gaan op zogenaamde
kantelmomenten (zoals bijvoorbeeld een verhuis naar een woon– en zorgcentrum).
Sommige patiënten zullen echter nooit met de bedreiging van de dood kunnen omgaan
en men dient hier dan ook respect voor op te brengen.
Een tweede voorwaarde voor kwaliteitsvolle vroegtijdige zorgplanning is dat patiënten
vinden dat het hen toekomt om hun eigen levenseinde te plannen. Enkele patiënten
vonden bijvoorbeeld dat het aan hun familie was om dit op te nemen. In deze situaties is
het eveneens niet wenselijk de patiënt te forceren om zijn levenseinde te plannen. Tevens
blijken bepaalde factoren het plannen te stimuleren en andere factoren blijken dit plannen
eerder tegen te gaan. Stimulerende factoren zijn: het willen behouden van controle, het
hebben van slechte ervaringen met dood en sterven en het hebben van weinig vertrouwen
in de familie en/of de zorgverstrekker. Factoren die het plannen van zorg eerder
tegengaan zijn: veel vertrouwen in familie en/of zorgverstrekker en goede ervaringen
met sterven. Het is van belang als zorgverstrekker deze factoren te onderkennen en er
passend mee om te gaan. Zo bijvoorbeeld beslissen patiënten vaak enkel over dingen
die ze zich kunnen voorstellen, waar ze dus ervaring mee hebben en/of schrikbeelden
over hebben. Zorgverstrekkers die inzicht hebben in deze ervaringen en/of schrikbeelden,
kunnen bij de patiënt misvattingen bijstellen en angst verlichten. Dit zal de patiënten veel
beter in staat stellen om de zorg vroegtijdig te plannen.
Uit de interviews met familieleden kwam naar voor dat de attitude van familieleden
over de vroegtijdige zorgplanning van de patiënt ingebed is in de bestaande relatiepatronen. Bijvoorbeeld familieleden die gewoon zijn de patiënt de vrijheid te geven eigen
keuzes te maken, zullen dit ook doen bij levenseinde beslissingen. Aanbevolen is deze
relatiepatronen zoveel mogelijk te respecteren en de patiënt niet los te koppelen van zijn
omgeving. Daarnaast valt het op dat veel familieleden een actieve rol in de levenseinde
planning van de patiënt als belastend ervaren.
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De zorgverstrekkers kunnen deze last verminderen door de volgens hen best passende
opties voor deze patiënt, aan de familieleden voor te leggen. De rol die een familielid
vervult in de vroegtijdige zorgplanning van de patiënt hangt af van de mate waarin een
familielid wil instaan voor de beslissingen en de verwachting die het familielid ervaart
van de patiënt om over de zorg aan het levenseinde mee te beslissen. Het is van belang
om als zorgverstrekker aan te sluiten bij de speciﬁeke rol die ieder familielid vervult in de
vroegtijdige zorgplanning van de patiënt.
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