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1. Zelfbeschikking en autonomie 
 

2. Kenmerken passende zorg 

 
3. Uitdagingen aan hand van casus 



Uitdagingen bij oudere patiënten 
§  Slechtere overleving dan jongere patiënten 
    vb ovariumcarcinoom 5-jaars overleving: ≥ 70 jaar 21% vs 49% < 70 jaar

     Nederlandse Kankerregistratie (NKR) 

§  Achterblijvende verbetering in overleving 

Redenen: 
§  Hoger stadium bij diagnose door delay in presentatie en in diagnose 

§  Comorbiditeit en slechtere conditie 

§  Relatieve onderhandeling  
  optimale oncologische behandeling ovariumcarcinoom 

  40% van patiënten ≥ 70 jaar vs 70% van patiënten < 70 jaar  

      Trilsch, J Ov Res 2013 

          

 

 

      



Oorzaak relatieve onderbehandeling 
 
Onbekend is of arts bij oudere patiënte  

  
 al bij voorbaat kiest voor afzien van behandeling of aangepast 
   behandelplan (‘passende zorg’) 

  
 of dat dit (mede) gebeurt doordat rekening wordt gehouden met 
   de mening en wens van de patiënte 

(‘zelfbeschikking’) 

 



Zelfbeschikking en autonomie 

Zelfbeschikking = het recht op eigen keuzen en zelfstandigheid 
Autonomie = het recht om zelf te bepalen wat je doet 

 
Centrale uitgangspunten in ‘onze’ gezondheidszorg 

 patiënt mag behandeling weigeren ….. 

 

Kunnen botsen met opdracht arts ‘primum non nocere’ en met 
professionele standaard 

 …. maar kan behandeling niet eisen 

  
: 

  



Dilemma 

Wat bepaalt de mening en wens van de patiënt? 

§ Kennis en informatie 

§ Hoop en vrees 

§ Alleen of samen 
 individuele autonomie: individu centraal en bepaalt alleen 

 relationele autonomie: individu leeft en beslist in relatie tot zijn naasten, 
   zijn omstandigheden en zijn omgeving 

 





Passende zorg – KNMG handreiking 

Geen definitie, wel kenmerken: 
§ Patiënt gericht 

§ Veilig 

§ Effectief 
§ Toegankelijk 

§ Rechtvaardig verdeeld 
§ Doelmatig 

Belangrijkste vormen niet-passende zorg: 
§ Curatief overbehandelen  

§ Palliatief onderbehandelen 



Balans tussen  
zelfbeschikking en passende zorg  

kan moeilijk zijn 
 



De patiënt wil – de dokter wil niet 



Mw Huiberts, 75 jaar 

Sociaal: woont weer met echtgenoot na eerdere scheiding; 1 dochter 
 uitgesproken mening, sterke behandelwens 

 

Medisch: FIGO stadium IV ovariumcarcinoom 
 kwetsbaar, WHO 2 

 
Beloop: start inductiechemotherapie 

 na 1 kuur opname in hospice ivm snelle achteruitgang 

 knapt op en op haar verzoek hervatting chemotherapie 
 na 3 kuren respons en wil operatie 



Vervolg mw Huiberts 

CT na 3 kuren: respons 
  

Echter: 

 zeer cachectisch en matig mobiel 
 verblijvend in verpleeghuis/hospice 

 nog veel ziekte aanwezig -> inschatting grote operatie 
  

Persisterend sterke wens van patiënte voor operatie en nadien opnieuw 
chemotherapie 
 

Wat zou u doen? 



Vervolg mw Huiberts 

§  Beoordeling door geriater en MDO gericht op oudere patiënten: 
 medisch besluit om af te zien van operatie 

 voortzetting chemotherapie te overwegen 

 
§  Besproken met patiënte en familie 

 patiënte accepteert uiteindelijk het besluit 
 familie vond al eerder dat operatie niet haalbaar zou zijn 



Dhr Buitenweg, 87 jaar 

Sociaal: 65 jaar getrouwd, 2 kinderen, waarvan dochter overleden  
 echtgenote vorig jaar ernstig ziek, nu onverwacht toch hersteld, 
 nog zorg nodig 

 
Medisch: zeer vitaal tot 6 maanden geleden, nu in rolstoel, WHO 2 

  hepatocellulair carcinoom, multifocaal, operatie niet mogelijk 

  
Reden van komst: beoordeling voor behandeling met sorafenib 

 
Sterke behandelwens 

 

Wat zou u doen? 



Vervolg dhr Buitenweg 

Medische beoordeling: 
 geen indicatie voor sorafenib gezien 

  matige conditie 

  beperkte kans op effect   
  grote kans op bijwerkingen 

Reden voor patiënt te hopen op behandeling: 

 wil echtgenote niet alleen laten, voelt zich verantwoordelijk 
 

Nog te verdedigen om met lage dosis te behandelen? 



Basis van medisch handelen 

‘Ten eerste niet schaden’ 
 

Iedere medische handeling moet gerechtvaardigd worden 

 
Medische handeling moet bijdragen aan herstel, verlichting of zinvolle 
stabilisering van de medische situatie van de patiënt (‘weldoen’) 

 
Als weldoen niet meer aannemelijk is, mag een behandeling niet meer 
ingezet worden 

 
 

Principe-ethiek 



Medische zinloosheid 

Het handelen draagt niet bij aan of resulteert niet in een oplossing van het 
medisch probleem of instandhouding of verbetering van de medische 
toestand van de patiënt (effectiviteit) 

De te gebruiken middelen staan niet in redelijke verhouding tot het doel 
(proportionaliteit) 

Een bepaald minimumniveau kan niet (meer) worden bereikt  

Probleem:  
 uitkomsten behandelingen alleen bekend op groepsniveau 

 vaak onvoldoende evidence voor specifieke patiënt 



Medisch zinloos: wie beslist? 
Indien medisch zinloos: arts beslist 
 
Arts mag geen medisch zinloze handelingen uitvoeren: mishandeling 

  
Medische beslissing waartegen patiënt geen bezwaar kan maken 

Patiënt/familie heeft niet het recht om behandeling te eisen 
Patiënt/familie moet wel worden geïnformeerd over besluit  

Goede onderbouwing en communicatie noodzakelijk 

 
Indien medisch zinvol: patiënt beslist 
Bij twijfel, in grijs gebied: gezamenlijk besluit arts en patiënt/familie 



Schneiderman Ann Intern Med 1990 
 

In judging futility, physicians must distinguish  
between an effect,  

which is limited to some part of a patient’s body,  
and a benefit,  

which improves the person as a whole 



Informeren patiënt en familie 

Hebben vaak te optimistische verwachtingen van behandeling 
 

Bij goede voorlichting zien veel patiënten af van medische niet zinvol 
geachte behandeling  
 

Niet behandelen kan worden gezien als ‘het opgeven van de patiënt’ 

 
Wel behandelen wordt gezien als ‘goede zorg’ 

 
Veel families willen dat ‘alles’ wordt gedaan 

 
‘Daughter from California’ syndroom  

 



De patiënt wil niet – de familie wil wel 



Mevrouw Snoek, 69 jaar 

Sociaal: weduwe, 3 zeer betrokken kinderen 
 

Medisch: 

2013 sereus endometriumcarcinoom, waarvoor operatie en 
chemotherapie 

2016 peritonitis carcinomatosa, chemotherapie is een optie 

 
Mevrouw Snoek voelt dat ze snel achteruit gaat 

 wil geen chemotherapie 
 kinderen dringen aan op behandeling 

  

Wat te doen? 



Behandelweigering 
WGBO: Behandelen mag alleen na (veronderstelde) toestemming. 
 

Behandelweigering moet gerespecteerd worden!  

 
Patiënt moet wilsbekwaam zijn, goed zijn voorgelicht en de consequenties 
van de beslissing overzien 

 
Indien wilsonbekwaam: 

  weigering door familie respecteren als zij zich opstellen als 
 goede behartiger van de belangen van de patiënt  

 

 



Vervolg mw Snoek 

Verder gesprek met patiënte en dochters 
 verdriet om verlies moeder gedeeld 

 

Refereren aan eerdere uitspraken patiënte 
 van belang goede vastlegging eerdere gesprekken 

 
Geen ‘objectieve’ argumenten tegen behandeling  

Wel  door arts duidelijke ondersteuning gegeven aan wens patiënte tot 
afzien van behandeling 
 

Rust bij dochters ten aanzien van besluit patiënte 
 

  

 



De familie wil – de dokter wil niet 
De wil van de patiënt?  



Dhr Zeilstra, 72 jaar 

Sociaal: woont samen met echtgenote, 1 dochter 
Medisch: 2 jaar geleden prostaatcarcinoom, tevens vasculaire dementie 

Ingestuurd naar SEH ivm uitdroging, aldaar niet aanspreekbaar 

Echtgenote geeft aan dat het enkele dagen geleden nog goed ging 
 

Diagnose: hypercalciemie bij botmetastasen 
Behandeling gestart 

 

Na enkele dagen duidelijk dat sprake van ernstige dementie 
 

Echtgenote en dochter ‘ontkennen’ dementie, eisen volledige behandeling 



Dissensus tussen familie en arts 

§  Bij wilsonbekwame patiënt echtgenoot automatisch wettelijke 
vertegenwoordiger 

§  Arts moet bezien of wettelijke vertegenwoordiger daadwerkelijk belang 
van patiënt voor ogen heeft 

§  Goed hulpverlenerschap heeft doorslag, wel onderbouwen 

Bij conflict: 
§  Tijd nemen voor communicatie en voorlichting  

§  Hierin helder, eerlijk en consistent zijn 

§  Tijd geven om informatie te verwerken en door te laten dringen 
 

 ‘Vorige week at hij gewoon nog’. Rozemarijn van Bruchem 

 



Deugd-ethiek kan helpen 

Nadruk op juiste houding zorgverlener als persoon 

Uitgangspunt: goede dokter zijn 
Niet: per definitie houden aan morele principes van principe-ethiek 

Schuift principe-ethiek niet opzij, maar geeft weging aan conflicterende 
principes 

 

‘De deugd ligt in het midden’ geeft basis deugd-ethiek weer 
 

 
 

 ‘Vocht en voeding’ – meer dan alleen medisch. Lotte van den Ingh ea 



Vervolg dhr Zeilstra 

§  Hypercalciëmie behandeld voor dit moment 

§  Gestart met hormonale therapie 

§  Verdere gesprekken door huisarts en specialist in afstemming met 
elkaar met echtgenote en dochter 

§  Echtgenote kan uiteindelijk loslaten, opname verpleeghuis, sanering 
medicatie en overlijden aldaar 6 maanden na spoedopname 



De patiënt wil – de andere dokter wil  



Mw Hameleers, 72 jaar 

Sociaal: weduwe sinds 1 jaar, 4 betrokken kinderen 
 

Medisch: erg nerveus, overige altijd gezond geweest 

 Ovariumcarcinoom met progressie van ziekte 6 maanden na 
 einde primaire chemotherapie 

 behandeloptie aanwezig 

 arts elders schat in als te fragiel hiervoor 

Behandelwens aanwezig (tussen hoop en vrees)  
 

Start behandeling   

Juist besluit? 
 



Shared decison making 

§  Het is niet altijd bij voorbaat duidelijk wat iemand’s kernwaarden zijn in 
het leven 

§  Behandelingen kunnen verschillen in baten en kosten die op hun beurt 
door patiënten verschillend gewaardeerd kunnen worden 

§  Er is niet een enkel juist antwoord voor iedereen 

§  Ook klinische informatie is inherent onzeker 

§  Communicatie gaat ook over vertrouwen scheppen en vertrouwen 
geven en is veelal non-verbaal 



Zelfbeschikking leidt tot passende zorg 
als geïnvesteerd wordt in communicatie 

en er vertrouwen ontstaat 



Samen komen tot beslissing 

Belangrijkste voorwaarden: 
§  Duidelijkheid over wat er (nog) kan 

§  Duidelijkheid over verwachte effect en bijwerkingen 
§  Duidelijkheid over wat (nog) gewenst is 

§  Tijd en gelegenheid om vragen te stellen en afweging te maken 

§  Open communicatie aan beide zijde 

§  Helderheid over waar verantwoordelijkheid ligt voor (medische) 
beslissing 



 Vroegtijdige zorgplanning 

Continu verlopend proces van communicatie betrekking hebbend op de 
laatste levensfase 

Hierdoor optimale voorbereiding op beslissen over de zorg op de 
momenten dat er beslissingen genomen moeten worden 

 
Gevolg: 

Toename van gevoel van controle 
Betere overeenkomst tussen gewenste en geleverde zorg 

Vaker overlijden op plaats van voorkeur 

 
 

 Niets veranderlijker dan een mens – zorgscenario’s moeten 
 dynamisch zijn. Daisy Janssen 

  


