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In hoeverre ervaren verpleegkundigen morele spanning bij het uitvoeren van mogelijk 

levensverlengende behandelingen bij volwassen patiënten in het ziekenhuis? Maakt het 

uit of ze betrokken zijn bij de besluitvorming rond deze behandeling? De auteurs 

onderzochten deze vragen. 

 

 In het kort 
Verpleegkundigen zijn vaak betrokken bij mogelijk levensverlengende behandelingen van 

volwassen patiënten in het ziekenhuis. Bij de beslissing om te starten, door te gaan of af te zien 

van een dergelijke behandeling zijn verpleegkundigen nog onvoldoende betrokken. Zij ervaren 

morele spanning wanneer zij niet betrokken zijn geweest bij de beslissing over een 

levensverlengende behandeling, maar deze wel moeten uitvoeren. Dit geldt vooral als ze twijfels 

hebben over de beslissing. De morele spanningen uiten zich in gevoelens van machteloosheid en 

frustratie. We adviseren de rol van verpleegkundigen 

 

In het ziekenhuis zijn verpleegkundigen vaak betrokken bij mogelijk levensverlengende 

behandelingen van volwassenen met een korte levensverwachting, zoals patiënten met eindstadium 

kanker of hartfalen (Austin et al., 2017; Piers et al., 2012; van der Horst, 2014). Behandelingen zoals 

chemotherapie, operatie of sondevoeding kunnen het leven verlengen, maar hebben vaak ook 

schadelijke bijwerkingen die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden (Epstein et al., 2017; Etkind 

et al., 2017; Legare et al., 2013; Pieterse et al., 2019; Sepúlveda et al., 2002; Shrestha et al., 2019). 
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Wie beslist? 
Om een goede beslissing te nemen over wel of niet (door)behandelen, is het belangrijk dat 

gezamenlijke besluitvorming plaatsvindt tussen patiënten, naasten en betrokken zorgprofessionals. 

Ook verpleegkundigen spelen hierbij een belangrijke rol: door hun frequente contact met patiënt en 

familie beschikken zij vaak over relevante informatie (Albers et al., 2014). Toch worden in de praktijk 

beslissingen veelal genomen door een arts, mogelijk samen met een patiënt; verpleegkundigen 

worden nog onvoldoende betrokken in dit proces (Arends et al., 2022; Bos-van den Hoek et al., 2021; 

Tariman, 2016). 

Moreel dilemma 
Als verpleegkundigen een behandeling moeten uitvoeren die naar hun mening zinloos is of niet past 

bij de voorkeur van een patiënt, kan dit leiden tot morele spanningen (Wiegand & Funk, 2012). 

Morele spanning kan worden beschreven als een negatieve ervaring die spanning met zich 

meebrengt en die gerelateerd is aan een moreel dilemma (Morley et al., 2019). Dergelijke 

spanningen ontstaan wanneer verpleegkundigen zorg moeten leveren die ze niet zien als beste optie 

of die niet aansluit bij de wensen van een patiënt (Mehlis et al., 2018). Verpleegkundigen die morele 

spanningen ervaren, kunnen te maken krijgen met negatieve emoties of burn-out klachten 

(McAndrew et al., 2018; Oh & Gastmans, 2015). Als gevolg hiervan kunnen verpleegkundigen zelfs 

besluiten om het beroep te verlaten (Huffman & Rittenmeyer, 2012; Lusignani et al., 2017). 

Meer inzicht 
Het doel van deze studie was om inzicht te krijgen in morele spanningen die verpleegkundigen 

ervaren rondom levensverlengende behandelingen van volwassen patiënten in het ziekenhuis. 

Daarnaast wilden we inzicht krijgen in hoeverre het ervaren van morele spanningen wordt 

veroorzaakt doordat verpleegkundigen niet betrokken zijn bij de besluitvorming over de 

levensverlengende behandeling. 

Methode 
We hebben een kwalitatieve studie uitgevoerd tussen oktober 2018 en juni 2020. We hielden semi-

gestructureerde interviews met verpleegkundigen die werkzaam zijn in een ziekenhuis. Ieder 

interview startte met de vraag om een beschrijving te geven van een recente casus van een patiënt 

met een korte levensverwachting die een levensverlengende behandeling kreeg. Vervolgens vroegen 

we door naar ervaringen die gerelateerd zijn aan morele spanningen. Dit deden we zonder morele 

spanningen als zodanig te benoemen. Alle interviews werden opgenomen en getranscribeerd. De 

interviews werden geanalyseerd middels thematische analyse (Braun & Clarke, 2006). 

Bevindingen 
In totaal hebben we 23 interviews gehouden met verpleegkundigen die werkzaam zijn in de kliniek of 

polikliniek (Tabel 1). Deelnemende verpleegkundigen beschreven verschillende levensverlengende 

behandelingen waarbij ze betrokken waren, zoals het toedienen van antibiotica, bloedtransfusies, 

sondevoeding, operaties, chemotherapie en immunotherapie. Analyse van de interviews heeft geleid 

tot vier thema’s: 
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[Tabel 1] 

Thema 1:  de behoefte om betrokken te zijn bij beslissingen over levensverlengende 
behandelingen 

De mate waarin verpleegkundigen zich betrokken voelden in de besluitvorming varieerde van geheel 

niet betrokken tot zeer betrokken. Verpleegkundigen gaven aan dat zij vinden dat ze een belangrijke 

bijdrage kunnen leveren aan het besluitvormingsproces. Zij zien het delen van waardevolle 

informatie en het ondersteunen van patiënten als onderdeel van hun rol. 

‘Als verpleegkundige kun je een bijdrage hebben, omdat jij degene bent die de patiënt gedurende 

de dag observeert. De arts observeert de patiënt voor twee minuten en dat is het. Zij [artsen] 

bekijken de bloeduitslagen, maar wij [verpleegkundige] observeren de hele dag hoe een patiënt 

zich voelt.’ 

Verpleegkundige, kliniek 

Thema 2: twijfels over de beslissing van levensverlengende behandelingen 
Verpleegkundigen gaven aan dat zij soms twijfelen over de mate waarin de wens van de patiënt 

aansluit bij de beslissing. Verder benoemden verpleegkundigen ook dat zij twijfels hebben over de 

mate waarin de levensverlengende behandeling de beste optie is. De twijfels namen toe wanneer 

verpleegkundigen opmerkten dat de kwaliteit van leven van een patiënt nadelig werd beïnvloed door 

pijn of bijwerkingen. 

‘Het moment waarop ik zie dat iemand twee tot drie keer per week met een ambulance vervoerd 

moet worden, iemand die alleen in bed kan liggen… Dat is wanneer ik iemand zie lijden. Als je niet 

echt meer iets kan doen, als je te moe bent om iets te doen en een bloedtransfusie niet helpt, dan 

is het genoeg voor mij.’  

Verpleegkundig specialist, polikliniek 

Thema 3:  het ervaren van morele spanningen 
Verpleegkundigen voelden zich machteloos wanneer zij zich niet gehoord voelden in het 

besluitvormingsproces of wanneer zij geconfronteerd werden met negatieve uitkomsten van een 

behandeling. Daarnaast uitten ze gevoelens van frustratie wanneer ze hun eigen morele waarden 

niet terugzagen in de uiteindelijke beslissing of wanneer artsen onrealistische verwachtingen 

creëerden bij de patiënten.  

‘Dus ik heb de behandeling uitgevoerd, maar ik denk dat het mij een gevoel van machteloosheid 

gaf en het gevoel dat ik een behandeling zou uitvoeren waar ik niet achter sta, wat echt tegen 

mijn gevoel in ging.’ 

Verpleegkundige, kliniek 

Thema 4:  negatieve consequenties voor patiëntenzorg 
Verpleegkundigen gaven aan dat machteloosheid en frustratie ervoor zorgden dat zij geen optimale 

patiëntenzorg konden bieden. Dit uitte zich bijvoorbeeld in ziek melden vanwege het niet gehoord 

voelen in de besluitvorming. Verder waren er verpleegkundigen die aangaven dat zij wel eens 

geweigerd hebben om een behandeling uit te voeren waar zij niet achter stonden. Ook werd 

genoemd dat verpleegkundigen wel eens de arts hebben gevraagd om de beslissing te 

heroverwegen, voordat zij de behandeling zouden gaan starten. 

‘Op het moment dat dit [behandeling van de patiënt] gewoon geen nut meer had, heb ik tegen de 

arts-assistent gezegd van: luister, ik heb moeite om hier nog vocht toe te dienen en ik stop er 

mee.’ 

Verpleegkundige, kliniek 



Arends, S.A.M., Steenbergen, M., Francke, A.L., Jongerden, I.P. Levensbedreigende behandelingen: 

Inzicht in morele spanningen onder verpleegkundigen. Oncologica: 2022, 39(4), p. 8-10 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   
This is a Nivel certified Post Print, more info at nivel.nl 4 

Conclusie 
Verpleegkundigen in ziekenhuizen ervaren morele spanningen wanneer zij levensverlengende 

behandelingen van patiënten met een korte levensverwachting moeten uitvoeren, maar niet 

betrokken zijn bij de beslissing. De morele spanningen uiten zich in gevoelens van machteloosheid en 

frustratie. 

Aanbevelingen 
Het is belangrijk om verpleegkundigen te betrekken bij beslissingen over mogelijk levensverlengende 

behandelingen. Dit kan een positieve bijdrage hebben op de kwaliteit van de beslissing en ook 

morele spanningen bij verpleegkundigen verminderen. Verpleegkundigen kunnen ondersteund 

worden in hun rol binnen het besluitvormingsproces middels trainingen. Verschillende 

trainingsmaterialen zijn hiervoor ontwikkeld en vrij beschikbaar via Palliaweb: 

www.palliaweb.nl/onderwijsmaterialen/training-passendezorg. 
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Tabellen 
 

Tabel 1 Demografische gegevens 

 


