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Zorg en besluitvorming rond het levenseinde. 
Opvattingen en ervaringen van het algemene 
publiek, nabestaanden en professionals 
 
PHD NATASJA JOHANNA HELENA RAIJMAKERS 

Zorg in de laatste levensfase heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van 
leven van patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten. Medische 
beslissingen rond het levenseinde zijn hiervan een belangrijk onderdeel. Het 
doel van dit proefschrift is om het inzicht in de opvattingen over en ervaringen 
met zorg en besluitvorming rond het levenseinde te vergroten. 

PUBLIEKE OPINIE OVER BESLUITVORMING ROND HET LEVENSEINDE IN NEDERLAND 
 
Besluitvorming rond het levenseinde is regelmatig onderwerp van maatschappelijke 
debat en meer kennis van de publieke opinie op dit terrein kan het debat informeren. 
Het eerste deel van het proefschrift beschrijft de publieke opinie over euthanasie, 
hulp bij zelfdoding en proactieve zorgplanning in Nederland op basis van de 
KOPPEL-studie. De KOPPEL-studie omvat kwantitatief en kwalitatief onderzoek; 
een vragenlijststudie onder het Nederlandse publiek, waarbij 1960 respondenten een 
vragenlijst hebben ingevuld (responspercentage 78%), en persoonlijke interviews 
met 16 respondenten. Het vragenlijstonderzoek werd ook onder zorgprofessionals 
uitgevoerd, zowel artsen (responspercentage 41%, n=793) als verpleegkundigen 
(n=1243). 
In Nederland zijn de voorwaarden waaronder euthanasie of hulp bij zelfdoding 
toelaatbaar is, uitgebreid bediscussieerd, hetgeen in 2002 heeft geresulteerd in de 
inwerkingtreding van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 
zelfdoding (euthanasiewet). 
Dit proefschrift laat zien dat de euthanasiewet breed gedragen wordt in Nederland, 
zowel door het algemene publiek als zorgprofessionals. Belangrijke argumenten 
hiervoor zijn de mogelijkheid om ondraaglijk lijden in de laatste levensfase te 
kunnen verlichten en het belang van respect voor autonomie van de patiënt. Zowel 
het Nederlandse publiek als zorgprofessionals lijken de grenzen aan euthanasie en 
hulp bij zelfdoding vrij restrictief te interpreteren. Beide groepen vinden euthanasie 
en hulp bij zelfdoding vooral acceptabel in het geval van lichamelijke symptomen, 
zoals pijn, terwijl ze in het geval van psychisch of existentieel lijden terughoudender 
zijn.  
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Een minderheid van het Nederlandse publiek ondersteunt euthanasie of hulp bij 
zelfdoding bij ouderen die ‘klaar met leven’ zijn. Dit is duidelijk minder dan de steun 
voor euthanasie of hulp bij zelfdoding bij ongeneeslijk zieke patiënten. ‘Klaar met 
leven’ is gedefinieerd als het hebben van een stervenswens zonder dat er sprake is 
van een ernstige medisch-classificeerbare ziekte. Euthanasie of hulp bij zelfdoding 
bij ouderen die ‘klaar met leven’ zijn is niet toegestaan in Nederland. 
Daarnaast laat de vragenlijststudie liet zien dat de meerderheid van het Nederlandse 
publiek (70%) wel eens heeft nagedacht over zorg rond het levenseinde en dat een 
substantieel deel van het Nederlandse publiek dit ook wel eens heeft besproken met 
naasten (64%). Een minderheid heeft de eigen wensen eens met een arts besproken 
(13%) of deze vastgelegd in een schriftelijke wilsverklaring (7%). Een vijfde van het 
Nederlandse publiek heeft behoefte aan meer informatie over zorg rond het 
levenseinde. 

VOCHT EN VOEDING IN DE LAATSTE LEVENSFASE 
 
Besluitvorming rond het levenseinde omvat meer dan euthanasie of hulp bij 
zelfdoding. Zo worden beslissingen over potentieel levensverlengende 
behandelingen in de laatste levensfase internationaal als belangrijk gezien, 
voornamelijk beslissingen over kunstmatige toediening van vocht en voeding. Het 
tweede deel van dit proefschrift omvat meerdere studies over (kunstmatige 
toediening van) vocht en voeding in de laatste levensfase, namelijk een Delphi-studie 
onder 90 internationale palliatieve zorgprofessionals (responsepercentage 60-76%), 
twee systematische literatuurstudies en een kwalitatieve interviewstudie met 23 
nabestaanden in Nieuw-Zeeland. Deze studies komen voort uit OPCARE9, een 
Europees project met als doel onderzoek naar zorg voor kankerpatiënten in de laatste 
levensfase en voor hun naasten te optimaliseren. 
De internationale Delphi-studie laat zien dat voornamelijk medische issues en issues 
met de wens van patiënt en naasten als belangrijke problemen werden ervaren. De 
experts gaven aan dat besluitvorming over kunstmatige toediening van vocht en 
voeding in de laatste levensfase verbeterd zou kunnen worden als er meer kennis en 
meer wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen zouden bestaan over de effecten van 
(het nalaten van) kunstmatige toediening van vocht en voeding en over adequate 
manieren van communicatie met zowel patiënt als naasten. 
Daaropvolgend is een systematische literatuurstudie naar de praktijk en de effecten 
van kunstmatige toediening van vocht en voeding in de laatste levensdagen van 
kankerpatiënten uitgevoerd. Het toedienen van vocht en voeding in de laatste 
levensdagen bleek in veel landen veelvuldig plaats te vinden, vooral in het 
ziekenhuis. De effecten van kunstmatige toediening van vocht in de laatste 
levensdagen op het comfort van de patiënt lijken beperkt. Eén studie rapporteerde 
minder misselijkheid bij toediening van vocht en een andere studie vond een 
associatie tussen het toedienen van vocht en minder fysieke tekenen van dehydratie 
(droge mond en oksels en diepliggende ogen). Daarnaast beschreven twee studies 
negatieve effecten van kunstmatige toediening van vocht, namelijk meer ascites en 
meer drainage. Er werd geen relatie gevonden tussen kunstmatige toediening van 
vocht en voeding in de laatste levensdagen en overlevingstijd. 
Een tweede literatuurstudie laat een grote variatie aan opvattingen over kunstmatige 
toediening van vocht in de laatste levensdagen zien, zowel onder artsen, 
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verpleegkundigen, patiënten, naasten en het algemene publiek. De meerderheid van 
patiënten en naasten en een derde van het algemene publiek meende dat kunstmatige 
toediening van vocht in de laatste levensdagen een positief effect heeft op kwaliteit 
van leven, symptomen en de algehele conditie van de patiënt. De meeste 
zorgprofessionals echter dachten dat toediening van vocht juist negatieve effecten 
heeft, zoals het verergeren van symptomen van vochtretentie en de noodzaak van het 
handhaven van een voor de patiënt belastend infuus. Deze verschillende opvattingen 
over kunstmatige toediening van vocht in de laatste levensdagen kunnen adequate 
zorg, communicatie en besluitvorming in de weg staan. 
Om meer inzicht te krijgen in de opvattingen van nabestaanden over eten en drinken 
in de laatste levensfase van de patiënt, is een kwalitatieve interviewstudie uitgevoerd. 
Deze studie laat zien dat nabestaanden veel betekenis toekennen aan voeding in de 
laatste levensfase, zowel in relatie tot de voedingswaarde zelf als aan emotionele en 
sociale aspecten. Ook geeft het routine en structuur aan het dagelijkse leven. Minder 
eten en drinken door de patiënt in de laatste levensfase is dan ook een belangrijke 
verandering voor naasten, die hierop verschillend reageren. Sommige naasten 
accepteren de verminderde eetlust als onderdeel van het stervensproces, terwijl 
anderen het handhaven ervan als een belangrijk onderdeel zien van het gevecht tegen 
de ziekte. Naasten geven soms aan dat zij en de patiënt elkaar juist in het ongewisse 
lieten over het naderende afscheid door alle inspanningen om te blijven eten en 
drinken tot het einde van het leven. 

CONCLUSIES 
 
Een van de belangrijkste conclusies van dit proefschrift is dat er ruime steun is voor 
de Nederlandse euthanasiewet, zowel onder het Nederlandse publiek als onder 
zorgprofessionals, voornamelijk als patiënten lijden aan fysieke symptomen. Zowel 
het Nederlandse publiek als zorgprofessionals vinden euthanasie of hulp bij 
zelfdoding meer problematisch voor patiënten bij wie het lijden voortkomt uit 
psychosociale of existentiële problematiek. 
Daarnaast komt duidelijk naar voren dat experts verwachten dat besluitvorming in de 
laatste levensfase over (kunstmatige toediening van) vocht en voeding verbeterd kan 
worden door evidence-based richtlijnen. Daarin is ook aandacht nodig is voor de rol 
van vocht en voeding in de laatste levensfase en communicatie met patiënt en 
naasten hierover. 
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