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Terminaal zieke patiënten willen vaak minder of niet meer eten en drinken. Wat 
zijn de effecten van kunstmatige toediening van vocht en voeding in de laatste 
levensfase? En hoe wordt het niet eten of drinken door de naasten ervaren? 
Natasja Raijmakers promoveerde op dit onderwerp en schreef erover voor 
Pallium. 

Een groot deel van terminaal zieke patiënten verliest zijn eetlust aan het einde van 
het leven.1-3 Als de inname van vocht en voeding aan het einde afneemt, kan het wel 
of niet kunstmatig toedienen van vocht en voeding (bijvoorbeeld via sonde of infuus) 
ter sprake komen. Uit eerder Europees onderzoek is bekend dat er grote verschillen 
zijn tussen landen betreffende besluitvorming over vocht en voeding in de laatste 
levensfase.4 Daarnaast is bekend uit de internationale OPCARE9 studie dat 
professionals verschillende problemen ervaren tijdens besluitvorming over 
kunstmatige toediening van vocht en voeding in de laatste levensfase. De 
belangrijkste zijn: 1) een gebrek aan kennis over de effecten van (het nalaten van) 
kunstmatige toediening van vocht en voeding en 2) een gebrek aan kennis over 
adequate manieren om hierover te communiceren met patiënt en naasten. 5 Het 
gebrek aan kennis over de effecten van (het nalaten van) kunstmatige toediening van 
vocht en voeding blijkt ook uit een grote variatie aan opvattingen over kunstmatige 
toediening van vocht in de laatste levensdagen van patiënten. Niet alleen bestaat er 
variatie tussen professionals onderling, ook is deze variatie zichtbaar tussen 
professionals, patiënten en naasten. Zo zijn professionals terughoudender ten aanzien 
van kunstmatige toediening van vocht in de laatste levensdagen dan patiënten en 
naasten.6 Dergelijke variatie aan opvattingen kan communicatie en besluitvorming 
hierover bemoeilijken. Het doel van dit artikel, gebaseerd op mijn proefschrift,7 is 
bijdragen aan meer kennis over de effecten van kunstmatige toediening van vocht en 
voeding in de laatste levensfase en adequate manieren van communicatie hierover 
bevorderen. 
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LITERATUURONDERZOEK 
Om meer inzicht te krijgen in de effecten van kunstmatige toediening van vocht en 
voeding, heb ik in mijn proefschrift de resultaten van bestaande studies op een rij 
gezet.8 Dit literatuuronderzoek laat zien dat het toedienen van vocht en voeding in de 
laatste levensdagen in veel landen veelvuldig plaatsvindt, vooral in het ziekenhuis. 
De effecten hiervan op het comfort van de patiënt lijken echter beperkt. Slechts één 
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). Twee studies 
beschreven negatieve effecten van kunstmatige toediening van vocht, namelijk meer 
ascites en meer drainage. Andere studies lieten geen verschil zien. Er waren geen 
studies die alleen de effecten van kunstmatige toediening van voeding bestudeerden. 
In één studie werd gekeken naar de effecten van kunstmatige toediening van vocht en 
voeding in de laatste levensdagen op overleving, maar er werd geen relatie 
gevonden.8 Een recente experimentele studie uit de USA bevestigt onze bevindingen 
dat het kunstmatig toedienen van vocht in de laatste levensfase niet tot weinig 
bijdraagt aan verlichting van symptomen, kwaliteit van leven en overleving.9 

BETEKENIS 
Het is belangrijk om de opvattingen over vocht en voeding in de laatste levensfase 
van patiënten en naasten te kennen en te begrijpen. Daarnaast is het belangrijk om na 
te gaan hoe hierover effectief gecommuniceerd kan worden. Om hierin meer inzicht 
te krijgen, heb ik een kwalitatieve studie in een specialistische palliatieve zorgsetting 
in Nieuw- Zeeland uitgevoerd. Deze studie bestond uit interviews met 23 
nabestaanden over hun opvattingen over en ervaringen met eten en drinken in de 
laatste levensfase van de patiënt.10 Ook zijn er 10 professionals geïnterviewd en is bij 
30 patiënten de zorg rondom vocht en voeding geobserveerd. Gedurende dit 
onderzoek kwam duidelijk naar voren dat naasten, patiënten en professionals de 
verminderde inname van vocht en voeding van de patiënt verschillend ervaren. 
Patiënten gaven aan zich geen tot weinig zorgen te maken over de verminderde 
inname. Zij hadden vrede met hun eigen verklaringen voor de verminderde inname, 
onder andere gebrek aan eetlust, geen zin in eten, eten niet kunnen verdragen, geen 
energie om te eten, geen of juist een vieze smaak, of misselijkheid/slikproblemen. 
Sommige patiënten gaven ook aan dat zij eten en drinken als zinloos ervoeren, 
aangezien het sterven nabij was. Professionals zagen de verminderde orale inname 
als een normaal en natuurlijk onderdeel van het stervensproces: het lichaam heeft de 
energie niet meer nodig. Daarnaast gaven ze aan dat de patiënt leidend is in de mate 
waarin vocht en voedsel wordt ingenomen. De interviews met nabestaanden lieten 
juist zien dat nabestaanden veel betekenis toekennen aan voeding in de laatste 
levensfase, zowel in relatie tot de voedingswaarde zelf, als aan de psychosociale 
aspecten ervan en het feit dat voeding routine en structuur aan het dagelijkse leven 
geeft. Verminderde inname van voeding door de patiënt in de laatste levensfase is 
dan ook een belangrijke verandering voor naasten. 

 
Naasten interpreteren de verminderde inname van voeding op verschillende manieren 
en reageren hierdoor ook verschillend. Sommige naasten accepteren de verminderde 
orale inname als onderdeel van het stervensproces, terwijl anderen het handhaven 
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van eten en drinken als een belangrijk onderdeel zien van het gevecht tegen de 
ziekte. Naasten gaven soms aan dat zij en de patiënt elkaar in het ongewisse hadden 
gelaten over het naderende afscheid. Wederzijdse inspanningen om te blijven eten en 
drinken tot het einde van het leven werden achteraf gezien als een manier om het 
gesprek over het naderende afscheid uit de weg te gaan en elkaar te beschermen voor 
verdriet. Ook zagen sommige naasten de verminderde orale inname als een keuze 
van de patiënt. Wat opviel was dat er weinig tot niet met naasten werd gesproken 
over de verminderde orale inname, zowel door professionals als door patiënten. De 
enige gesprekken die naasten zich konden herinneren, waren woordenwisselingen 
met de patiënt hierover. 

CONCLUSIES 
Uit mijn promotieonderzoek komt naar voren dat besluitvorming over kunstmatige 
toediening van vocht en voeding verbeterd kan worden. Professionals ervaren hier 
problemen mee en geven aan te weinig kennis over effecten en communicatie te 
hebben. Evidence-based richtlijnen die het gebrek aan positieve effecten van 
kunstmatige toediening van vocht en voeding op de verlichting van symptomen, 
comfort en overleving beschrijven, kunnen helpen bij deze besluitvorming. 
Daarnaast is het belangrijk in het oog te houden hoe over vocht en voeding in de 
laatste levensfase gesproken moet worden met patiënt en naasten. Hierbij is het 
belangrijk te beseffen dat verminderde orale inname vooral voor naasten een 
belangrijke, betekenisvolle verandering is; communicatie hierover kan zorgen 
wegnemen. Het is van belang om naasten uit te leggen dat verminderde orale inname 
vaak voorkomt in de laatste levensfase, met aandacht voor de betekenissen die 
naasten eraan toekennen. 

 

VERANTWOORDING 
De studies in dit artikel beschreven zijn opgenomen in het proefschrift End of Life 
Care and Decision Making: Opinions and experiences of the general public, bereaved 
relatives, and professionals van Natasja Raijmakers. Dit proefschrift is tot stand 
gekomen onder de deskundige begeleiding van prof. dr. Agnes van der Heide, prof. 
dr. Hans van Delden, dr. Lia van Zuylen en dr. Judith Rietjens en is fulltext te 
downloaden op:http://repub.eur.nl/res/aut/52376. 
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