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Voor meer informatie over zorg in de laatste levensfase, kijk op onze website:
zorgbelang-fryslan.nl/laatstelevensfase
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VOORWOORD
Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Het is net zo alledaags.
Het overkomt ons allemaal. Laten we ons overvallen als de tijd daar is, of krijgt
het onderwerp al eerder een plaats in onze gesprekken en in ons leven?
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Wilt u reageren op één van de artikelen of heeft u zelf een
bericht voor de BelangStelling? Stuur dan een mail naar
info@zorgbelang-fryslan.nl.
Contactgegevens
Zorgbelang Fryslân
Postbus 186
8900 AD Leeuwarden
058-2159222
www.zorgbelang-fryslan.nl

Door de welvaart en alles wat tegenwoordig (medisch) mogelijk is worden
we ouder maar ook vaker chronisch ziek. We staan hier meestal niet bij stil en
bedenken vaak niet hoe ons leven eruit komt te zien in de laatste levensfase.
Toch is het van belang om eerder aandacht te besteden aan de laatste
levensfase, inclusief het sterven en de dood, ook al is dit nog zo’n moeilijk
onderwerp.
Een andere belangrijke vraag is: ‘Moet alles wat kan?’ Uit onderzoeken blijkt
dat er vaak te lang doorbehandeld wordt in de laatste levensfase, terwijl het
voorkomen van ziekenhuisopnames en behandelingen de kwaliteit van leven
soms ook kan verbeteren. Allemaal moeilijke dilemma’s, waarbij beslissingen
genomen moeten worden. Hoe worden deze genomen en wie bepaalt dit?
Er is veel over geschreven en veel informatie over te verkrijgen. Zo is
Zorgbelang Fryslân in 2010 in samenwerking met de provincie Fryslân,
ZuidOostZorg en stichting Cura Vera gestart met ‘Cliënt neem je recht’. Het
project maakte duidelijk hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van
(nieuwe) rechten en had als uitgangspunt: de ‘wil van de patiënt’, en niet de
‘mogelijkheden van de dokter’. Onderwerpen die aan bod kwamen waren
bijvoorbeeld het in gesprek gaan over patiëntenrechten, wils(on)bekwaamheid
en behandelbeperkingen.
In deze BelangStelling bundelen wij belangrijke informatie met betrekking tot
de laatste levensfase. Meer informatie vindt u op onze website zorgbelangfryslan.nl/laatstelevensfase. Op deze manier hopen wij dat u als patiënt/cliënt
bewuster wordt van de aspecten, vragen en beslissingen die komen kijken bij
de laatste levensfase en dit bespreekbaar maakt met uw naasten, zodat ook
deze fase loopt zoals ú dat graag wilt. Bent u hulpverlener, dan hopen we dat u
het perspectief van de patiënt/cliënt respecteert en dat u bewust omgaat met
vragen en wensen van hulpvragers in de laatste levensfase.

Margreet de Graaf
directeur / bestuurder Zorgbelang Fryslân
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DE LAATSTE LEVENSFASE,
EEN ONDERWERP OM TIJDIG TE BESPREKEN
Als mensen eerder nadenken over hoe ze tot het einde willen leven, geeft dat rust in de stervensfase. Er is
meer kwaliteit van leven, omdat de zorg zoveel mogelijk kan worden afgestemd op individuele wensen.
Nadenken over hoe je je leven tot het einde wilt leven en wensen en plannen bespreken en vastleggen zijn
echter nog geen gemeengoed.
Het gesprek over de laatste levensfase is niet
makkelijk, toch is het erg belangrijk. Mensen duwen
dit onderwerp in eerste instantie liever weg, blijven
genezing zoeken, of vertrouwen op familie, de dokter
en/of het geloof. In de laatste levensfase is genezen
vaak geen optie meer en is het dus wel zo fijn deze
zo goed mogelijk door te komen. Uw dokter kan
daarbij helpen, maar dat is makkelijker als hij weet
wat u wilt of juist niet wilt, wat u belangrijk vindt,
wat bij u past en waar uw grenzen liggen.
De dood hoort bij het leven. Maar erover praten
vinden veel mensen moeilijk. Of het nu uzelf betreft
of iemand anders, of u jong bent of oud, ziek of
gezond. In alle gevallen is het tijdig praten over de
laatste levensfase (voor iedereen die dit wil) van
groot belang. Wanneer u hierover nadenkt en dit
deelt met mensen om u heen, verloopt het einde van
uw leven waarschijnlijk meer zoals u dat graag wilt.

Nadenken en praten
Aan het eind van uw leven kan uw arts u niet beter
maken. Maar hij kan nog wel veel voor u doen. Hij
kan u de zorg geven die voor u belangrijk is, en
die bij u past. Hij moet wel weten wat u belangrijk
vindt, wat u wilt en wat niet. Bijvoorbeeld: wilt u zo
lang mogelijk alle behandelingen die mogelijk zijn?
Of zijn er misschien behandelingen die u later niet
meer wilt? Wat verwacht u van uw dokter? Wilt u de
mogelijkheid van euthanasie bespreken? Denk dus na
over deze laatste fase. Praat erover met uw familie en
vrienden en met uw dokter. Zo houdt u zelf invloed
om keuzes te maken en die bekend te maken. En
zo voorkomt u misverstanden over de gewenste
zorgverlening bij het sterven. Het geeft rust als u
weet dat uw arts uw wensen en grenzen kent.

Als u niet praat, bestaat de kans dat het laatste stuk
van uw leven er anders uitziet dan u eigenlijk gewild
had. Dokters kunnen de neiging hebben om een
patiënt te blijven behandelen, ook als een patiënt
niet beter wordt. Of als er maar een heel kleine kans
is dat een patiënt beter wordt. Ook patiënten willen
dat vaak, omdat ze denken dat de arts hen nog beter
kan maken. Want waarom zou de dokter anders
nog een behandeling voorstellen? Patiënten blijven
vaak hopen op beter worden. En dokters willen
hun die hoop niet ontnemen. Hierdoor bestaat
het risico dat patiënten in hun laatste levensfase
meer behandelingen krijgen dan ze eigenlijk
gewild hadden. En dat zo het laatste deel van hun
leven zwaarder is dan zonder die behandeling. De
oplossing hiervoor is: op tijd praten. Praten met de
arts over uw vragen, wensen en verwachtingen over
de laatste periode van uw leven.
Dat kan uw huisarts zijn, maar ook een specialist van
het ziekenhuis of bijvoorbeeld het verpleeghuis. Voer
het gesprek met de arts met wie u het meeste contact
heeft. Ligt u bijvoorbeeld in het ziekenhuis, dan heeft
u waarschijnlijk minder contact met uw huisarts. Dan
praat u met de specialist die u behandelt. Ook als u
niet bent opgenomen, maar vaak een afspraak heeft
met de medisch specialist. De artsen moeten uw
wensen en verwachtingen steeds doorgeven aan een
andere arts, als dat nodig is. Natuurlijk is het belangrijk
om ook met anderen te praten over uw vragen,
wensen en verwachtingen over het laatste stuk van
uw leven. Denk aan familie, vrienden, een geestelijk
verzorger of iemand van de kerk.
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Wanneer voert u het gesprek?
Praat op tijd over het laatste deel van uw leven. U kunt
dat gesprek met uw dokter zelf aanvragen. Ook kan
de dokter u uitnodigen voor een gesprek. Het liefst
voordat u klachten krijgt door ouderdom of ziekte.
Dan is er genoeg tijd, rust en energie om na te denken
en te praten over het laatste stuk van uw leven. Dit
vermindert angst en onzekerheid. En dan kan uw arts
u beter de zorg geven die bij u past. Bovendien is er
een kans dat het opeens te laat is. U kunt bijvoorbeeld
een beroerte krijgen of in coma raken. Dan kunt u niet
meer goed laten weten wat u wilt en niet wilt. Het
is belangrijk om dan te weten wie u kan helpen en
vertegenwoordigen.
Hieronder volgt een aantal suggesties waarmee u
het gesprek met uw arts kunt voorbereiden.
Vragen en aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:
• wat wilt u weten? Schrijf deze vragen op.
• bent u ergens bang voor, zo ja waarvoor?
• wat wilt u dat artsen doen als u lijdt (en wat is
ondraaglijk lijden voor u)?

• waar wilt u het liefst sterven (bijvoorbeeld thuis,
ziekenhuis of hospice)?
• wilt u een wilsverklaring en wat wilt u daarin
opgenomen zien?
• zorg dat u genoeg tijd krijgt om uw verhaal te doen.
• neem iemand mee als ‘geheugensteuntje’ voor u zelf.
• zorg er voor uw wilsverklaring bij u te hebben, als u
die heeft.
• waar maakt u zich zorgen over?
• welke behandelingen zijn mogelijk, en welke niet
en wat zijn de consequenties van wel of niet
behandelen.
Het kan verstandig zijn om zelf aantekeningen
te maken of te vragen of iemand dit voor u doet.
Schroom niet om verduidelijking van bijvoorbeeld
vaktermen te vragen. Tevens kan het fijn zijn om
heldere vervolgafspraken te maken als u één gesprek
niet genoeg vindt. Wensen en vragen kunnen
bijvoorbeeld veranderen.
Ankie Galama

Een handreiking om als arts tijdig te spreken over het levenseinde
Vaak beginnen artsen gesprekken over het overlijden pas op het moment dat het sterven nadert. Het
is echter van belang om in de fase voordat ernstige klachten ontstaan, wensen en verwachtingen al op
elkaar af te stemmen.
Dit vergt van uw kant betrokkenheid en een proactief beleid bij deze patiënten. Patiënten verwachten
dat ook van artsen. Begin daarom tijdig met een open en eerlijke verkenning van vragen en
verwachtingen: wat wil de patiënt wel en niet (meer)?
Patiënten krijgen zo de kans om desgewenst de regie zoveel mogelijk in eigen hand te houden en
weloverwogen keuzes te maken. Dit vermindert angst en onzekerheid en vergroot de kans dat de
patiënt passende zorg krijgt die aan diens eigen verwachtingen voldoet. En u kunt tijdig uw eventuele
grenzen aangeven.
Dit voorkomt misverstanden over (on)mogelijkheden van de hulpverlening bij het sterven.
Artsen denken vaak dat hun mogelijkheden ophouden als de dood in zicht komt. Terwijl zij juist in
deze fase heel veel voor uw patiënt en zijn naasten kunt doen. Wat vindt de patiënt werkelijk van
belang in deze laatste levensfase? Doorbehandelen of stoppen? Een open en goed contact met de
patiënt bevordert zorgvuldige en verantwoorde beslissingen voor de resterende kwaliteit van leven
en sterven.
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PALLIATIEVE ZORG IN FRYSLÂN

‘Het voegt geen dagen toe aan het leven, maar leven aan de dagen’
Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden. Het gaat om de zorg in de laatste
levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook om zorg voor familie en naasten. Het kan hier
gaan om een periode van jaren, maanden, weken of dagen. Om deze zorg zo goed mogelijk te organiseren,
zijn in Fryslân vijf netwerken opgericht waarin zorgaanbieders samenwerken.
Palliatieve zorg is niet meer gericht op genezing maar
het doel is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van
leven voor patiënten en hun familie te realiseren. Het
gaat erom, alles te doen om te zorgen
dat iemand zo zinvol mogelijk kan leven tot de laatste
dag. Een belangrijk doel is het verlichten van klachten:
de pijn stillen en comfort geven (maar ook goed
informeren). Deze vorm van zorg voegt iets van leven
toe aan de dagen die nog komen en draagt bij aan
een waardig levenseinde. Het gaat dus niet om de
lengte van het leven maar om de kwaliteit van leven.
Zorgverleners hebben de expertise om te voorzien
in lichamelijke, psychologische en spirituele
behoeften van de patiënt (en hun naasten). Praten
over en aandacht voor gevoelens van angst, verdriet,
verwerking van ziekte, vragen rondom leven en dood
en praktische zaken vallen ook onder palliatieve zorg.
Tevens zou palliatieve zorg moeten bewerkstelligen
dat de patiënt de regie van zijn levenseinde zoveel
mogelijk zelf in handen neemt . Palliatieve zorg wordt
ook wel terminale zorg, verzachtende geneeskunde
of stervensbegeleiding genoemd, maar is niet precies
hetzelfde.
Palliatieve zorg wordt vaak met mensen met een
uitbehandelde vorm van kanker geassocieerd. Feit
is dat er meer ziekten zijn waarvoor geen genezing
(meer) mogelijk is. Bij veel ongeneeslijke ziekten is
het moeilijk om het verloop van de ziekte -en dus het
‘startpunt’ van palliatieve zorg- te bepalen. Meestal is
er geen duidelijk moment aan te wijzen waarop men
weet of een bepaalde ziekte niet meer te behandelen
is. Het kan zijn dat de start van de palliatieve fase
samenvalt met de diagnose, omdat sommige ziekten
geen andere behandeling kennen dan de palliatieve.

Netwerken palliatieve zorg
Het ontstaan van palliatieve zorg in Nederland kwam
in eerste instantie voort uit de inspanningen van
vrijwilligers. In 2002 beloofde toenmalig minister
Borst jaarlijks 10 miljoen euro voor de ontwikkeling
van de palliatieve zorg uit te trekken voor onderzoek,
zorgpaden en samenwerking.
Vanaf die tijd zijn er netwerkcoördinatoren aangetrokken om de samenwerking binnen de netwerken
te coördineren. In Fryslân zijn vijf netwerken palliatieve zorg. Een netwerk palliatieve zorg is een
samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een
bepaalde regio. In Fryslân zijn de netwerken geconcentreerd rondom de vijf ziekenhuizen.
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Wil Hoek is sinds die tijd coördinator voor zowel
Fryslân als Groningen: “Om aandacht te krijgen
voor palliatieve zorg op de werkvloer zijn in alle
instellingen die binnen het netwerk functioneren,
zogenaamde ‘aandachtsvelders’ benaderd.
Medewerkers (verzorgenden, verpleegkundigen,
Eerst Verantwoordelijken) die in de uitvoering te
maken hebben met palliatieve zorg. Zij krijgen
jaarlijks scholing en besteden 50 uur op jaarbasis
aan kennisdelen en continuïteit en aandacht voor
palliatieve zorg op de werkvloer. In Fryslân zijn
ongeveer 300 aandachtsvelders.”
In de netwerken wordt het mogelijk gemaakt dat de
overgang van mensen in de laatste levensfase van
de ene naar de andere zorgplek wordt verbeterd.
Daarnaast wordt gewerkt aan een aanbod dat
voldoende gevarieerd is zodat terminale patiënten
en mensen in de laatste levensfase verschillende
keuzemogelijkheden hebben, maar ook dat het
aanbod van voldoende kwaliteit is.
Wil Hoek wijst er op dat in de vijf netwerken niet
alleen verschillende zorgaanbieders zitten, maar ook
vertegenwoordigers namens Zorgbelang Fryslân:
“Zij vertegenwoordigen het patiëntenperspectief.
Het is immers van groot belang dat het totale
zorgaanbod binnen het netwerk op de behoeften
van mensen in de laatste levensfase en hun naasten
wordt afgestemd.”

Verlichten van klachten
Het bestrijden van klachten, problemen en
symptomen is in de palliatieve zorgverlening
belangrijker dan het bestrijden van de onderliggende
ziekte. Daarvan is bekend dat er geen sprake meer
is van genezing. Het verlichten van klachten is dan
het hoofddoel. Niet de lengte, maar de kwaliteit van
het leven staat centraal. Een veelgehoorde uitspraak
in dit verband is dat ‘palliatieve zorg geen dagen
toevoegt aan het leven, maar leven toevoegt aan de
dagen’.
Als het einde nadert, en tijd kostbaarder wordt,
is kwaliteit van leven niet met alleen inzet van
techniek, therapieën of medicatie te bereiken.
Aandacht, liefde en warmte zijn dan minstens
zo waardevol. Wat die kwaliteit van leven in de
praktijk betekent, bepaalt iedereen voor zichzelf.
Zorgverleners die palliatieve zorg verlenen, laten
zich liefst door de wensen en behoeften van de
patiënt leiden.
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Uit onderzoek is bekend dat de patiënt allereerst
baat heeft bij een goede pijnbestrijding en
symptoombestrijding. Zijn de lichamelijke klachten
immers niet onder controle, dan valt er nauwelijks
te genieten van het leven. Andere behoeften die
in onderzoek genoemd worden, zijn: emotionele,
spirituele en praktische ondersteuning, een
prettige bejegening door zorgverleners, aandacht
voor comfort en een persoonlijke, respectvolle
benadering door (liefst vaste, vertrouwde)
zorgverleners.
Een belangrijke ontwikkeling om dit dichterbij te
brengen, was de opkomst van het hospice. Betere
zorg voor stervenden is de belangrijkste drijfveer
van de Nederlandse hospices. Er ontstond een
cultuur waarin sterven niet als het ultieme falen
van de gezondheidszorg werd gezien, maar als
een normale, bij het leven horende fase. Het eerste
hospice in Nederland was het bijna-thuis-huis in
Nieuwkoop. Het woord bijna-thuis-huis verwijst
naar de functie die het hospice wilde hebben: een
vervangend huis voor stervenden, waarin het net
zoals thuis kan zijn.

Begeleiding en ondersteuning
Naast de bestrijding van pijn en andere lichamelijke
klachten, is aandacht voor de psychosociale en
spirituele aspecten van ziek-zijn en sterven de
tweede pijler van palliatieve zorgverlening. Ook

hierbij is ‘het bieden van verlichting’ het doel van de
zorgverleners.
In de palliatieve fase is veelal sprake van angst,
depressie en verwardheid. Deze problemen kunnen
deels met medicijnen worden behandeld. Er is
wereldwijd veel bekend hoe dergelijke klachten het
beste verlicht kunnen worden. In Nederland baseren
artsen zich grotendeels op de ‘richtlijnen palliatieve
zorg’ die in 2002 zijn opgesteld door het Integraal
Kankercentrum Midden-Nederland.
Behalve met medicamenteuze ondersteuning,
kan ‘verlichting’ bereikt worden door gesprekken
en een luisterend oor aan te bieden, aandacht te
besteden aan zingevingsvragen of complementaire
zorgvormen in de behandeling te betrekken.
Verlichting bieden kan ook door mantelzorgers te
ondersteunen en/of vrijwilligers in te schakelen.
Daarnaast kunnen patiënten en naasten worden
gewezen op het bestaan van gespecialiseerde
instellingen voor psychosociale problematiek.
Rond die mantelzorgers ziet Wil Hoek nog wel
een knelpunt: “Ik zie regelmatig dat mantelzorgers
overbelast raken. Dit heeft o.a. te maken met
onbekendheid met de mogelijkheden. Patiënten en
mantelzorgers weten vaak niet wat hun te wachten
staat. Daardoor kan het voorkomen dat je als
hulpverlener soms iets tien keer moet herhalen,
voor het doordringt.”
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Hoek heeft daarom een belangrijke tip voor
hulpverleners: “pas het tempo aan aan de patiënt
en stimuleer deze om na te denken over vragen en
nodig de patiënt uit deze ook te stellen.”
Een ander knelpunt is volgens Hoek dat de
huisartsen en specialisten, die vaak solistisch werken,
in sommige gevallen ‘onbewust onbekwaam’
zijn: “De overdracht van huisarts naar specialist en
omgekeerd verloopt niet altijd goed of is niet met de
patiënt besproken. Ook hier is communiceren over
verwachtingen een belangrijk aandachtspunt. Maak
duidelijk wat de patiënt kan verwachten als hij wordt
doorverwezen naar het ziekenhuis. Gaat het om
behandeling, om verlenging, wat zijn de gevolgen
van wel of niet behandelen, enz.”

Café Doodgewoon
In de laatste levensfase moeten vele beslissingen
worden genomen. Over behandelmogelijkheden, de
vraag waar te sterven, de gewenste hulp, enzovoorts.
Een patiënt kan pas goede keuzes maken als hij
geïnformeerd is over de verschillende mogelijkheden.
Zorgverleners steken dus, als het goed is, veel tijd
in het bespreken van de keuzemogelijkheden. Het
betekent niet dat de patiënt in zijn eentje moet
beslissen. Zorgverleners hebben tot taak de patiënt
hierin, indien nodig, te begeleiden. Volgens Wil
Hoek is daar met de palliatieve netwerken in Fryslan
een belangrijke bijdrage aan geleverd: “Mensen
hebben elkaar leren kennen en zoeken elkaar
daardoor gemakkelijker op. Kennisuitwisseling is ook
zeker een meerwaarde, zoals ieder jaar tijdens de
regionale symposia plaatsvindt.”

Daarnaast organiseren de netwerken palliatieve zorg
in Fryslân zeven keer per jaar Café Doodgewoon.
Wil Hoek: “Café Doodgewoon is open voor iedereen
die zich wil verdiepen in thema’s rond de eindigheid
van het leven. Het is ook een café waar gelegenheid
is om te praten over onderwerpen rond leven
en sterven en om informatie te krijgen over de
zorgmogelijkheden van de instellingen die aan de
netwerken zijn verbonden.”
Informatie over de lezingen, locatie en openstelling
van het café is te vinden op de websites van de
netwerken (zie hieronder).

Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie heeft als doel het lijden te verminderen. Het versterkt de verdoving door medicijnen via
een infuuspompje toe te dienen. Dit mag alleen als de arts verwacht dat de patiënt binnen twee weken
overlijdt. Palliatieve sedatie vervroegt het overlijden niet (het is géén vorm van euthanasie).

Palliatieve zorg voor kinderen
Bij palliatieve zorg voor kinderen heb je het over de leeftijd van 0-18 jaar. Zij onderscheidt zich van
de begeleiding en ondersteuning van ernstig zieke volwassenen. De variëteit van de ziektes is groter,
het verloop minder geleidelijk. Veel van de levensbedreigende of levensduur-verkortende ziekten bij
kinderen, zijn uiterst zeldzaam en kennen een progressief karakter. Kwaliteit van leven staat centraal.
In de praktische zorgverlening gaat het altijd om ‘het kind plus…’. Ook de andere gezinsleden (ouders,
broers, zussen) zijn kwetsbaar en hebben in meer of mindere mate behoefte aan ondersteuning. Dit
vraagt extra expertise van alle betrokkenen.
De behoeften aan zorg (respijtzorg, dagbesteding, aanpassingen in huis) kennen een breder palet
dan bij volwassenenzorg. Kenmerkende aspecten van palliatieve zorg voor kinderen, zijn bijvoorbeeld
de plaats die school in het leven van het kind inneemt en het begrip dat het kind (niet) heeft van
woorden als ‘toekomst’ en ‘dood’.
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TEGEARRE BESLUTE

Zoals eerder al aan de orde is gekomen, is er steeds meer aandacht voor besluitvorming in de laatste
levensfase. Daarbij zijn de zorgverleners, de patiënt en zijn/haar naaste(n) betrokken. Samen besluiten zij
welke wegen er bewandeld gaan worden. Welke beslissingen er gemaakt gaan worden. We noemen dit
‘shared decision making’ of ‘yn geef Frysk, tegearre beslute’.
Shared decision making (SDM) betekent gezamenlijke
besluitvorming. Hierbij komen arts en patiënt (en
directe naasten) gezamenlijk tot een behandelplan
dat het best bij de patiënt past. Gedeelde
besluitvorming is niet gemakkelijk, al helemaal niet
als het om beslissingen rond de laatste levensfase
gaat. Er kunnen nieuwe opties in beeld komen en
zorgverleners moeten daar informatie over kunnen
geven. Het is belangrijk dat zorgverleners zich dit
realiseren. De communicatie is dus essentieel en het
is een proces van gesprekken met elkaar aangaan.
Gezamenlijke besluitvorming zal in de ene situatie
effectiever zijn dan in de andere. Wanneer iemand
bij de spoedeisende hulp komt is er vaak niet veel
te kiezen en voegt een gezamenlijk gesprek dus
niet veel toe. Er moet snel gehandeld of behandeld
worden. Echter, bij iemand die ingrijpende
beslissingen moet nemen over bijvoorbeeld chemo’s
of amputaties ligt dit heel anders. Hierbij is het
belangrijkrijk de patiënt zo veel en goed mogelijk te
betrekken bij de besluitvorming.
Gezamenlijke besluitvorming kan tot effectieve
zorg leiden omdat uit onderzoek naar SDM blijkt
dat patiënten meestal verstandige keuzes maken.
Vaak nemen ze zelfs minder risico’s dan artsen als
ze goed geïnformeerd zijn. Als de arts een patiënt
verschillende opties voorlegt en de patiënt kan
kiezen, hoeft hij de beslissing niet aan de arts over
te laten. In veel gevallen zal de arts-patiëntrelatie
verbeteren, omdat de patiënt nu weet wat er speelt
en wat de redenen zijn van een bepaalde keuze.

Beslissingskaarten
Toch wordt gezamenlijke besluitvorming niet door alle
artsen toegepast, vooral als de situatie ingewikkeld of
emotioneel beladen is. Het ontbreekt artsen soms ook
eenvoudigweg aan vaardigheden omdat het anders
werken is dan ze gewend zijn. Ze moeten terug naar
waarden van de patiënt waar niet altijd handvatten
voor zijn en het is soms lastig geen voorkeur uit te
spreken. Ook is het met sommige patiënten moeilijk
hierover te communiceren. Denk aan laaggeletterden
en verstandelijk gehandicapten. Er zijn echter allerlei
hulpmiddelen zoals symbolen en plaatjes.

Tegearre beslute in de praktijk
• ontwikkelen/gebruiken van een keuzehulp,
zoals folders en websites met informatie
over de (behandel)opties. En de website:
zorgkaartnederland.nl/keuzehulpen;
• stel open vragen als zorgverlener, niet
sturen. Gebruik duidelijke taal;
• misschien wel het belangrijkste: de stap
tussen informatie en beslissen. Er moet
worden nagegaan welke voorkeuren en
overwegingen de patiënt heeft. Een goede
volgorde is: verzamelen van informatie,
organiseren en overwegen van de informatie
en dan pas komen tot een besluit.
Ook de Nederlandse Patiënten- en Consumenten
Federatie (NPCF) ziet in dat samen beslissen van
belang is. Zo zegt zij: “De dokter is de deskundige,
maar u als patiënt weet wat bij u past en wat
belangrijk is in uw leven.” De NPCF ziet drie
ingrediënten voor een goede, gezamenlijke
beslissing waarbij de vakkennis van de dokter
uiteraard van groot belang is, maar ook aanvullende
informatie (van internet, van andere patiënten/
patiëntenorganisaties, enzovoort). Naast de
inhoudelijke, medische kennis brengt de patiënt
natuurlijk de kennis over het eigen leven, wat
belangrijk voor hem is en waar hij bang voor is.
Enkele tips voor het samen beslissen:
• vraag uw dokter naar het ziekteverloop;
• vraag naar verschillende behandelingen;
• vraag naar voor- en nadelen van behandelingen;
• verzamel extra informatie;
• vraag bedenktijd;
• kies samen met uw dokter een behandeling.
Samen met een aantal patiëntenorganisaties heeft de
NPCF beslissingskaarten ontwikkeld om cliënten/
patiënten te ondersteunen bij gezamenlijke besluitvorming. De kaarten (met tips en suggesties) kunnen
bijdragen aan het afwegingsproces en sluiten aan bij
gezamenlijke besluitvorming. Op deze manier kunnen
cliënten/patiënten de zorg krijgen die bij hen past.
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De beslissingskaart over samen beslissen: tips voor uw zorg bij uw levenseinde ziet u hierna afgedrukt. Bent u
benieuwd naar de andere beslissingskaarten? Kijk dan op:
www.mijnzorgveilig.nl/kaart/samen_beslissen
Bronnen:
• Shared decision making voor beginners – Sophie Broersen, Medisch Contact, 2011
• Samen beslissen – Zorgzine NPCF
• Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven – ZonMw (2013)

Dit is een kaart ontwikkeld door MijnZorgVeilig.nl, een initiatief van de NPCF. De kaarten zijn bedoeld
als handreiking voor zowel patiënten als zorgverleners om samen alert te zijn. Op deze kaart leest u
aandachtspunten voor patiënten om een gesprek aan te gaan over hun levenseinde.
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WILSVERKLARINGEN

Het kan voorkomen dat u op een bepaald moment zelf niet meer kunt aangeven wat u wilt en dit ook niet
meer goed kunt overbrengen aan anderen. Het is van belang daarvoor bijtijds iets te regelen. Dat kan door
iemand uit uw directe omgeving aan te wijzen om namens u op te treden in alle situaties die de medische
zorg betreffen. U kunt ook uw wensen vastleggen in een wilsverklaring. Op deze manier voorkomt u situaties
die u eigenlijk niet wilt.
Het kan voorkomen dat u op een bepaald moment
zelf niet meer kunt aangeven wat u wilt en dit ook
niet meer goed kunt overbrengen aan anderen. Het
is van belang daarvoor bijtijds iets te regelen. Dat
kan door iemand uit uw directe omgeving aan te
wijzen om namens u op te treden in alle situaties die
de medische zorg betreffen. U kunt ook uw wensen
vastleggen in een wilsverklaring. Op deze manier
voorkomt u situaties die u eigenlijk niet wilt.
Volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst) hebben patiënten
recht op behandelinformatie, recht op keuze uit
de behandelmogelijkheden, recht op een second
opinion (tweede mening van een andere arts)
en beslisrecht. Dit laatste is de basis voor een
wilsverklaring.
De wilsverklaring is een geschreven of digitaal,
gedateerd en door u ondertekend papier.
Daarin geeft u aan wat u nú onder bepaalde
omstandigheden in de toekomst wilt dat er
gebeurt met betrekking tot medische behandeling,
verpleging en verzorging. Daarbij kunt u zowel
denken aan verblijf en verpleging in een ziekenhuis
of verpleeghuis, als aan verpleging thuis.
De wilsverklaring die u opstelt, zegt vooral iets over
uw wensen met betrekking tot medische zorg en
verpleging. U kunt er van uitgaan dat er voor zo’n
verklaring respect zal zijn. Het is van belang dat de
wilsverklaring bekend is bij en besproken is met uw
behandeld arts (huisarts, specialist), familie of andere

vertrouwenspersonen. Een wilsverklaring kunt u
op elk gewenst moment wijzigen of intrekken. In
dit geval is het van belang alle betrokkenen op de
hoogte te stellen. Belangrijk is dat de arts alleen op
uw verklaring afgaat als u zelf niet meer in staat bent
om uw wensen te uiten. Zolang u dat nog wel kunt,
overlegt de arts met u.
Het geeft rust en duidelijkheid voor alle betrokken
partijen (familie, zorgverleners maar vooral ook voor
uzelf). Uw wensen zijn zo bij iedereen bekend en
dus weet iedereen hoe te handelen als u dit zelf niet
meer kunt (aangeven). Een wilsverklaring hoeft niet
vastgelegd te worden bij een notaris, maar het mag wel.

Verschillende vormen van wilsverklaring
Er zijn verschillende wilsverklaringen en levenskwesties
waarover men zich kan uitspreken. In de eerste plaats
is er de (niet-)reanimeren-verklaring. Hierin geeft u aan
dat u bij een hart- of ademstilstand niet gereanimeerd
wilt worden. In principe gebeurt dit namelijk wél bij
iedereen. Hiervoor is een officiële niet-reanimerenpenning nodig, inclusief naam, geboortedatum,
handtekening en pasfoto. U kunt de penning aanvragen
bij De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig
Levenseinde (NVVE). Maar u kunt ook zelf een nietreanimeren verklaring opstellen. Bespreek dit dan met
uw naasten zodat zij op de hoogte zijn.
Een andere vorm is de behandelbeperking. Hiermee
legt u vast wanneer u bepaalde (medische)
behandelingen niet meer wilt ondergaan, ook als dit
betekent dat de dood dan sneller komt.
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Beschrijf dit het liefst zo precies en duidelijk
mogelijk, bijvoorbeeld voor als u in coma ligt of
als u niet meer aanspreekbaar bent. Daarbij kunt u
aangeven wanneer u wel een behandeling wilt die
gericht is op het bestrijden van pijn en ongemak. Het
is van belang dat de arts begrijpt in welke situatie u
bepaalde behandelingen niet meer wilt.
Een euthanasieverklaring/-verzoek houdt in dat
het leven van iemand ‘actief’ wordt beëindigd op
uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Dit door middel
van een medische ingreep. In deze verklaring kunt u
vastleggen wanneer u wilt dat een arts euthanasie
bij u uitvoert en waarom. Dit is vaak wanneer u vindt
dat er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.
Een arts is nooit verplicht om euthanasie uit te
voeren, ook al is dat uw wens en verzoek en staat
dit op papier. Wanneer hij het niet wil moet zijn
weigering goed onderbouwd zijn. Het is verstandig
dit tijdig met uw arts te bespreken. U kunt altijd een
andere arts vragen voor een euthanasieverzoek.
Andere vormen zijn bijvoorbeeld het donorregister
waar u kunt aangeven dat u na uw dood
orgaandonor wilt zijn. In een codicil worden wensen
voor de begrafenis of crematie beschreven en de
verdeling van roerende goederen. Het kan zonder
notaris worden opgesteld en dient handgeschreven,
gedateerd en ondertekend te zijn. De formelere vorm
hiervan is het testament dat, in tegenstelling tot een
codicil, wél met een notaris moet worden opgesteld.

Meldactie ‘Wilsverklaring’ NPCF
In april en mei 2012 heeft de NPCF (in samenwerking
met de ouderenorganisaties PCOB en Unie-KBO)
een meldactie ‘Wilsverklaring’ uitgevoerd waaraan
ongeveer 11.000 personen deelnamen. Het
onderwerp is actueel en houdt mensen bezig
maar er is nog veel onduidelijkheid, zo bleek uit de
meldactie. Veel deelnemers geven aan nog weinig
vast te leggen als het gaat om wensen en verlangens
in de laatste levensfase. Belangrijk dus, volgens de
NPCF, dat arts en patiënt op het goede moment het
gesprek aangaan over dit onderwerp.
Uit de meldactie kwam onder meer naar voren dat
87% van de deelnemers geen wilsverklaring heeft.
Toch heeft 75 % van die groep wel over wensen ten
aanzien van ziekte, gezondheid en het levenseinde
nagedacht. Dit heeft te maken met onduidelijkheid
over de inhoud van een wilsverklaring of omdat ze
het moeilijk vinden nu al keuzes voor later te maken.
Veel mensen bespreken hun wilsverklaring wel met
hun naasten maar niet met een zorgverlener en 75%
van de deelnemers vindt dat een zorgverlener zich
altijd aan de wilsverklaring moet houden, terwijl dit
in de praktijk niet altijd opgaat.

Aandachtspunten bij het opstellen van een wilsverklaring:
• Zorg dat het duidelijk is van wie de verklaring is door de juiste persoonsgegevens (achternaam,
voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, BSN, datum en handtekening) te vermelden.
• Zorg dat in de wilsverklaring duidelijk en helder staat beschreven welke uw wensen zijn.
• Benoem eventueel een vertegenwoordiger of een gevolmachtigde die in medische situaties mag
beslissen als u dit zelf niet meer kunt (dit is niet mogelijk voor euthanasie).
• Vastleggen bij de notaris is niet nodig, wel is het belangrijk dat arts en familie ervan af weten.
Overigens, ook al weegt een wilsverklaring meestal heel zwaar voor een zorgverlener, hij is niet
verplicht uw wensen zo uit te voeren.
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Voor meer informatie over zorg in de laatste levensfase, kijk op onze website:
zorgbelang-fryslan.nl/laatstelevensfase
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Kijk ook op www.zorgbelang-fryslan.nl/laatstelevensfase
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