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NTD: waarom besluitvorming?

Uitgangspunt:

• Leven is een goed, geneeskunde een vorm van goed doen

• Dus: behandelen tenzij er goede redenen zijn dit niet te doen

Maar ook:

• Ingebouwde neiging tot overbehandeling bij artsen en 
patiënten

• Dus: niet alles wat kan, hoeft!



Mechanismen onder overbehandeling 
(KNMG)

• Praten over levenseinde is niet gewoon en kost tijd

• Niet opgeven als basishouding

• Doen is beter dan laten

• Richtlijnen en opleidingen zijn gericht op doen

• Artsen worden betaald voor handelen

• Geen holistische visie

• Palliatieve zorg laat ingezet



Maatregelen tegen overbehandeling 
(KNMG)

• Praten over levenseinde met patiënten gewoner maken

• Samenwerking verbeteren (overdracht)

• Gezamenlijke besluitvorming verbeteren (met patiënt en 
in MDO)

• Richtlijnen minder richten op doen

• Zorgstelsel meer richten op passendheid



Waarom besluitvorming? 

Uitwerking:

Twee-sporenbeleid

• Uiteraard de patiënt optimaal behandelen (goed doen)

• Maar ook: zinvraag stellen (niet schaden, fostering
autonomy)
– Wat is doel van behandeling?

– Wil de patiënt de behandeling?

– Voegt behandeling iets toe?

– Weegt resultaat op tegen belasting?



Soorten besluiten

• Anticiperende besluiten:
– Advance care planning

• Actuele beslissingen

• NB beide zijn meer processen dan besluiten



Advance Care Planning (EAPC, 2017)

• Advance care planning enables individuals who have 
decisional capacity to identify their values, to reflect upon the 
meanings and consequences of serious illness scenarios, to 
define goals and preferences for future medical treatment and 
care, and to discuss these with family and healthcare 
providers.

• ACP addresses individuals’ concerns across the physical, 
psychological, social, and spiritual domains. It encourages 
individuals to identify a personal representative and to record 
and regularly review any preferences, so that their preferences 
can be taken into account should they at some point be 
unable to make their own decisions. 



ACP: een vlag met meerdere ladingen

• Modulair opgebouwd: 
– Spreken over doelen/ waarden

– Aanwijzen vertegenwoordiger

– Formuleren van wensen

– Formuleren van behandelweigeringen

– Vastleggen van wensen

• Gericht op ontwikkeling van eigen visie of op registreren 
van een wens voor het geval patiënt onbekwaam wordt?

• Gericht op (afzien van ) specifieke behandelingen of 
meer algemeen

• Proces of eenmalige interventie?



Kenmerken van mijn ideale ACP

• Gezamenlijk proces (bij voorkeur ook met familie)

• Waarin je doelen vaststelt voor de laatste levensfase

• Ook relevant indien patiënt wilsbekwaam blijft

• Mogelijk kan ook proportionaliteit van de behandeling 
worden bereikt (kosten)

• Gaat om vooral om ars moriendi:
• Regie nemen aan het eind van het bestaan

• Voor artsen: de ander helpen autonoom te worden



Empirische gegevens over ACP in NL (2011)

• 70% vd burgers heeft ooit over MBL gedacht

• 41% heeft dit besproken met familieleden

• 4% heeft het besproken met arts

• 7% heeft een wilsverklaring opgesteld

• Getallen uit 2016 zijn vergelijkbaar (of lager )



Effect van ACP

• Detering, BMJ 2010: End of life wishes were much more likely to 
be known and followed in the intervention (ACP) group (86%) 
compared with controls (30%).

• Other studies showed ACP resulted in a two fold lower chance to 
be hospitalized (Degenholz et al 2004) and transferred (Gozola
NEJM 2011) at the end of life.

• ACP resulted in less use of aggressive treatments e.g. ventilation 2 
vs 11.0%, resuscitation 1% vs 7%, and ICU admission 4% vs 12% 
(Wright 2008).

• Molloy (JAMA 2000) showed that ACP resulted in a reduction in 
hospital care costs from $1772 per residents in ACP homes versus 
$3869 in control homes. 



Praktijk: wie?

• ACP hoeft niet alleen door arts gedaan te worden

• Rol voor anderen mogelijk, zeker als het gaat om het 
bevorderen van het autonomie-ideaal

• Twee visies:
– ACP als interventie in arts-patiënt relatie

• Centrale rol voor arts

– ACP als empowerment van patiënt
• Niet gebonden aan rol van arts



Praktijk: hoe?

• Ga ACP aan bij kwetsbare patiënten
– Bekrachtig uitgangsregel (behandelen, tenzij)

– Vraag naar oude besluiten/ gedachten 

– Ga proces aan gericht op verhelderen van doelen

– Gaat over veel meer dan NR!

– Gaat over plannen van toekomstige zorg

– Kan meerdere gesprekken vergen

– Leg desgewenst dingen vast, hoeft niet

• Ontwikkel skilled companionship
– Meer dan goede bedoelingen!

– Raakt ook aan eigen persoon



Skilled companionship

• Wanneer?
– In geval van concrete aanleiding? (bv ziekte, opname)

– Tijdsrelatie met aanleiding?

– Standaardprocedure of op maat?

• Juiste mix van open houding en stimuleren
– ideaal van autonomie afdwingen gaat niet

• Juiste detailniveau
– Geen compleet stappenplan

– Wel grote lijnen

• Juiste horizon
– Niet de hele toekomst, wel de relevant nabije



Praktijk: hoe vastleggen?

• Stollen van het proces heeft iets paradoxaals, maar geeft 
wel duidelijkheid 

• Richten op specifieke behandelbeperkingen?
– Voordeel: duidelijk

– Nadeel: schijnduidelijkheid

• Brede bewoordingen?
– Voordeel: sluit beter aan bij discussie (NVVA, 1997)

– Nadeel: weinig concrete sturing in acute situatie

• Discretionaire ruimte voor opvolgende arts en familie
– Er zal altijd interpretatie nodig zijn



Conclusie

• ACP: een manier om kwetsbare patiënten te helpen 
autonomie te realiseren aan het eind van hun bestaan

• Kan de vorm aannemen van respecteren van autonomie 
als recht; nadruk op vastleggen behandelbeperkingen

• Kan de vorm aannemen van bevorderen autonomie 
ideaal, dan nadruk op proces waarin wordt nagedacht 
over toekomstige zorg.

• Beroepsgroep dient professionaliteit in ACP nog te 
ontwikkelen en benodigde competenties te specificeren
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