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Voorwoord

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek waarin de toetsingsprocedure voor levensbeëindigend handelen op verzoek werd geëvalueerd. Dit
onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie. Het onderzoek brengt het functioneren van de regionale toetsingscommissies in kaart. Om daar een goed inzicht in te krijgen dient ook
inzicht verkregen te worden in de medische praktijk op het gebied van euthanasie
en andere medische beslissingen rond het levenseinde en in de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Daarom is in het onderzoek niet alleen gekeken naar de toetsingsprocedure, maar ook naar de frequentie van de diverse medische beslissingen
rond het levenseinde, naar de omstandigheden waarin deze genomen en uitgevoerd
worden en naar de belangrijkste verschillen met gegevens uit eerder onderzoek.
Daarnaast is aandacht besteed aan praktijken en opvattingen betreffende een aantal
thema's die de laatste jaren frequent naar voren zijn gekomen in het maatschappelijke en wetenschappelijke debat over medische beslissingen rond het levenseinde,
zoals terminale sedatie, de relatie tussen levensbeëindigend handelen en palliatieve
zorg voor patiënten in de laatste levensfase, levensbeëindigend handelen bij personen
die niet lijden aan een ernstige ziekte of bij demente patiënten die een schriftelijke
euthanasiewens hebben opgesteld toen zij nog niet dement waren, en levensbeëindigend handelen bij minderjarigen.
Het onderzoek geeft, evenals de voorgaande onderzoeken in 1995/1996 en 1990 1991, naar onze overtuiging een betrouwbaar beeld van de stand van zaken op dit
maatschappelijk belangrijke terrein. De wederom grote bereidheid tot medewerking
bij de duizenden voor dit onderzoek benaderde artsen heeft daar in belangrijke mate
aan bijgedragen. De voor dit onderzoek benaderde leden van regionale toetsingscommissies, nabestaanden van patiënten bij wie euthanasie werd uitgevoerd of aan wie
hulp bij zelfdoding werd verleend en personen uit de algemene Nederlandse bevolking die werden benaderd via een schriftelijke enquête toonden eveneens een grote
bereidheid tot medewerking. Ook hadden wij volledige inzage in de dossiers van de
regionale toetsingscommissies en in de notulen van de Vergadering van ProcureursGeneraal. Wij hopen dat het vertrouwen dat de medische beroepsgroep en andere betrokkenen in ons hebben gesteld in dit rapport recht wordt gedaan.
Het onderzoek is in nauwe samenwerking uitgevoerd door een drietal instituten: het
instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek en de afdeling Sociale Geneeskunde van het VU medisch centrum Amsterdam, het instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam en

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze samenwerking heeft een product
opgeleverd dat geen van de drie onderzoeksgroepen afzonderlijk tot stand had kunnen brengen.
Een uitvoeriger verslag over het sterfgevallenonderzoek wordt door het CBS als zelfstandige publicatie uitgegeven.
Het onderzoek werd begeleid door een commissie onder voorzitterschap van prof.dr.
J.A. Knottnerus. Wij hebben ons steeds in hoge mate gesteund gevoeld door deze
commissie, waarvan de leden veel tijd in dit onderzoek hebben gestoken.
Amsterdam/Rotterdam, mei 2003,
Gerrit van der Wal
Agnes van der Heide
Bregje D. Onwuteaka-Philipsen
Paul J. van der Maas
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Leeswijzer

Opbouw

In deel I wordt de achtergrond en opzet van het onderzoek geschetst. Een uitvoeriger
verantwoording daarvan is te vinden in de bijlagen.
In deel II wordt met name de praktijk van het medisch handelen rond het levenseinde in kaart gebracht. Het betreft voor een belangrijk deel een herhaling van vergelijkbare onderzoeken die in 1990/1991 en 1995/1996 zijn verricht. De resultaten
van 1990/1991, 1995/1996 en 2001/2002 worden, waar nodig en mogelijk, met elkaar vergeleken.
In deel III worden de bevindingen van het onderzoek weergegeven met betrekking
tot een aantal bijzondere thema's waarnaar tot nu toe vrijwel geen onderzoek was gedaan.
In deel IV worden de resultaten van de evaluatie van de toetsingsprocedure in engere
zin gepresenteerd.
Tenslotte wordt in deel V samenvattend en concluderend nagegaan wat het gehele
onderzoek heeft opgeleverd.
Hij/zij

Voor de gehele tekst geldt: hij = zij, zijn = haar, hem = haar etc.
Tabellen

Alle percentages in de tabellen zijn kolompercentages, tenzij anders is aangegeven.
Afronding

Percentages zijn vrijwel altijd tot gehele getallen afgerond. Dat impliceert dat de som
van alle percentages die op eenzelfde totaal betrekking hebben niet altijd precies ioo
is. Een getal dat bij afronding op o uitkwam is als `o' weergegeven. Bij afwezigheid
van waarnemingsgegevens in een bepaalde klasse is `—' genoteerd.
Ontbrekende gegevens

Daar waar het aantal ontbrekende gegevens relatief gering was en waarschijnlijk niet
tot vertekening aanleiding zou geven, zijn ze genegeerd en evenredig verdeeld over
de andere categorieën.
Weging

Omdat de gegevens in de meeste gevallen opgehoogd zijn naar schattingen voor ge-

heel Nederland, kan het voorkomen dat de verdelingen in de randtotalen van de tabellen niet overeenkomen met het gewogen gemiddelde van de afzonderlijke kolommen of rijen. Ook kan het voorkomen dat een percentage niet bij het genoemde aantal waarnemingseenheden lijkt te 'passen' (bijvoorbeeld een kenmerk komt in 3%
van de gevallen voor bij n = 50). Dit kan het gevolg van de wegingsprocedure zijn.
De wegingsprocedure wordt toegelicht in bijlage D.
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DEEL T
ACHTERGROND EN OPZET VAN HET
ONDERZOEK

1 Onderzoeksopdracht
Zowel in 1990/1991 als in 1995/1996 heeft onderzoek plaatsgevonden naar euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde in Nederland. Beide onderzoeken hadden tot doel na te gaan hoe vaak en onder welke omstandigheden euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde in Nederland voorkwamen. Het laatste onderzoek had daarnaast als doel om na te gaan of de toenmalige
meldingsprocedure euthanasie aan haar doelstellingen voldeed.
Mede op basis van de resultaten van dat tweede onderzoek is de meldingsprocedure
gewijzigd. Sinds eind 1998 verloopt de melding via toetsingscommissies, waarin
naast een jurist, een arts en een ethicus zitting hebben. In 1999 werd in de Tweede
Kamer het wetsvoorstel 'Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding' behandeld waarin een verdere wijziging van de meldingsprocedure voorgesteld werd. In een nota van de ministeries van Justitie en vws naar aanleiding van
kamervragen over dit voorstel werd de noodzaak van een nieuw evaluatieonderzoek
van de meldingsprocedure, meer precies naar het functioneren de toetsingscommissies, beschreven:
'Het is inmiddels vijf jaar geleden dat onderzoek is gedaan naar het functioneren van de
meldingsprocedure en naar de stand van zaken op het terrein van euthanasie en andere
medische beslissingen rond het levenseinde. Nu intussen de toetsingscommissies werkzaam
zijn, ligt het in ons voornemen om een onderzoek uit te doen voeren naar de werkwijze en
het functioneren van deze commissies en naar de ervaringen die artsen hebben met deze
commissies. Teneinde evenwel het functioneren van deze commissies in de juiste context te
kunnen beoordelen, is het naar onze mening noodzakelijk een zo volledig mogelijk inzicht
te hebben in de factoren die van invloed zijn op de wijze van besluitvorming rond het levenseinde en in de meldingsbereidheid van artsen. Een herhaling in grote lijnen van de onderzoeken van 1990/1991 en 1995/1996 naar medische beslissingen rond het levenseinde
lijkt daarom aangewezen om tot een goede vergelijking te kunnen komen met de gegevens
uit die onderzoeksperiodes en om de veranderde omstandigheden rond de meldingsprocedure in de juiste context te kunnen beoordelen. Bij dit onderzoek zal tegelijkertijd worden
betrokken de relatie van betere kennis over en de beschikbaarheid van palliatieve zorg in
tot de besluitvorming rond een verzoek om levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding van een
patiënt.'

Naar aanleiding hiervan is een onderzoeksvoorstel geschreven waarin de hoofdvraagstelling als volgt geformuleerd is: 'Beantwoordt de toetsingsprocedure voor euthanasie aan het doel en zijn er mogelijkheden voor verbetering op de punten waar ze dat
niet doet?' Daarnaast werd aangegeven dat om deze vraag te kunnen beantwoorden
inzicht nodig is in het gedrag van artsen met betrekking tot medische beslissingen
rond het levenseinde, het meldingsgedrag van artsen na het uitvoeren van euthanasie
of na het verlenen van hulp bij zelfdoding en de overwegingen bij het wel of niet
melden van een geval, de wijze van toetsing door de (leden van de) toetsingscommissies, het College van Procureurs-Generaal en de inspecteurs voor de gezondheidszorg. Ook de opvattingen over (het melden van) levensbeëindigend handelen en het
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toetsen ervan in de algemene bevolking dienen te worden nagegaan. Daarnaast dient
het onderzoek aandacht te geven aan recente ontwikkelingen op het terrein van (melding van) euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde, zoals
palliatieve zorg, wilsverklaringen met name bij mensen met dementie, levensbeëindigend handelen bij 12- tot 16-jarigen en 'klaar-met-levensituaties'. De geoperationaliseerde vraagstellingen van het onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 3.
De ministeries van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaven opdracht
om het evaluatieonderzoek volgens het onderzoeksvoorstel uit te voeren. Daarnaast
hebben zij, een jaar nadat het onderzoek van start was gegaan, schriftelijk gevraagd
om beantwoording van een aantal additionele vragen, die tijdens de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp
bij zelfdoding aan de orde waren gekomen (zie hoofdstuk 3).

2

De toetsingsprocedure levensbeëindiging op
verzoek

2.1 TOETSINGSPROCEDURE 1998-2002

Vanaf i november 1998 worden gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding getoetst door Regionale ToetsingsCommissies euthanasie (RTc's). Een RTC bestaat uit
een arts, een ethicus en een jurist (voorzitter). Elke RTC heeft ook een secretaris die
jurist is. De wijziging van de toetsingsprocedure was vervat in een algemene maatregel van bestuur, gebaseerd op artikel ro van de Wet op de lijkbezorging. Deze procedure is tot i april 2002 van kracht geweest. Doelen van de toetsingsprocedure waren:
—artsen opening van zaken laten geven over euthanasie en hulp bij zelfdoding;
—de toetsbaarheid van euthanasie en hulp bij zelfdoding verzekeren;
—bevorderen van zorgvuldig levensbeëindigend medisch handelen;
—bewerkstelligen van een uniforme wijze van melding en toetsing van euthanasie en
hulp bij zelfdoding.
De procedure was als volgt: na de toepassing van euthanasie of het verlenen van
hulp bij zelfdoding maakt de behandelend arts geen verklaring van (natuurlijk) overlijden op, maar stelt hij de gemeentelijk lijkschouwer van het gebeurde in kennis.
Deze verricht de uitwendige lijkschouwing en vormt zich een oordeel over de doodsoorzaak. De gemeentelijk lijkschouwer neemt van de behandelend arts de relevante
gegevens (een ingevulde lijst met aandachtspunten, het consultatieverslag, een eventueel schriftelijk verzoek van de patiënt, specialistenbrieven of een deel van het medisch dossier) in ontvangst en zorgt ervoor dat deze bij de RTC terechtkomen. Alle aldus gemelde gevallen worden in de vergadering van de RTC besproken. Hierbij wordt
nagegaan of in het gemelde geval aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan (zie kader
2.1). De RTC komt, eventueel na het inwinnen van nadere informatie, tot het oordeel
'zorgvuldig' of `onzorgvuldig'. De meldend arts wordt op de hoogte gesteld van dit
(voorlopig) oordeel. Daarnaast wordt het oordeel doorgestuurd naar het College van
Procureurs-Generaal. Dit dient een uiteindelijk oordeel te vormen: sepot of vervolging. Het college brengt zowel de RTC als meldend arts op de hoogte van dit oordeel.
Zowel de RTC als het College van Procureurs-Generaal worden geacht de beoordeling
binnen drie weken af te ronden, met de mogelijkheid deze periode eenmaal met drie
weken te verlengen. Ook de regionale Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgt van
alle (voorlopige) oordelen van de RTC'S een afschrift. Daarnaast hebben de R -rc's de
bevoegdheid om speciale gevallen onder de aandacht van de Inspectie te brengen.
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Hoofdstuk 2

Kader 2.1
De zorgvuldigheidseisen
• Er is sprake van een vrijwillig en weloverwogen uitdrukkelijk verzoek.
• Er is sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.
• Er zijn geen reële alternatieven voor behandeling.
• Er vindt consultatie van een andere arts plaats.
• De uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding vindt plaats op een medisch-technisch zorgvuldige wijze.
• De uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding wordt door de behandelend arts gemeld.

2.2 VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN MET DE EERDERE MELDINGSPROCEDURE

Voordat toetsing door de RTC'S plaatsvond was er al een meldingsprocedure euthana

officieel in werking getreden op i juni 1994, maar in feite gold de procedure al sinds eind 1990. Deze meldingsprocedure had dezelfde doelen als de hierboven beschreven toetsingsprocedure. Ook waren de zorgvuldigheidseisen die toegepast werden bij de toetsing van gemelde gevallen hetzelfde. Er zijn twee belangrijke
verschillen tussen de eerdere meldingsprocedure en de bovengenoemde toetsingsprocedure. Ten eerste gold de eerdere meldingsprocedure voor alle gevallen van levensbeëindigend handelen, terwijl de bovengenoemde toetsingsprocedure alleen gevallen
van euthanasie en hulp bij zelfdoding betrof, dat wil zeggen levensbeëindigend handelen op verzoek van de patiënt. Ten tweede vond in de eerdere meldingsprocedure
de toetsing in eerste instantie door de officier van justitie en niet door een RTC plaats.
De officier van justitie gaf net als de RTC zijn oordeel door aan het College van Procureurs-Generaal.
In de toelichting bij de regeling van de toetsingscommissies was aangegeven waarom
verwacht werd dat de nieuwe toetsingsprocedure beter zou voldoen aan haar doelstellingen dan de vorige. Meer opening van zaken moest bereikt worden door de jaarverslagen van de toetsingscommissies en door een verhoging van het meldingspercentage door een kortere afhandelingsduur, grotere toetsbaarheid door de inbreng van
de medische professie in de toetsingscommissies; en zorgvuldig medisch handelen
door de mogelijkheid dat de toetsingscommissie achteraf haar oordeel toelichtten in
een persoonlijk onderhoud met de behandelend arts. Uniforme afhandeling zou worden bevorderd door onderling overleg en afstemming van beleid tussen de (voorzitters van de) toetsingscommissies.
sie. Deze was

2.3 VERSCHILLEN MET HUIDIGE WETGEVING
Op i april 2002 is de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in werking getreden. Sinds die tijd zijn euthanasie en hulp bij zelfdoding niet
meer 'strafbaar, tenzij aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan', maar 'niet strafbaar,
mits aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. De toetsing wordt nog steeds gedaan
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door de xrc's. Zij hanteren hierbij dezelfde zorgvuldigheidseisen als voor inwerkingtreding van de nieuwe wet. In de wet is expliciet opgenomen dat levensbeëindigend
handelen op verzoek van 12- tot i6-jarigen is toegestaan indien de patiënt in staat is
tot een redelijke waardering van zijn of haar belangen en de ouders ermee instemmen. Voorts is in de wet de bepaling opgenomen dat een euthanasieverldaring bij
wilsonbekwame patiënten kan gelden als uitdrukkelijk verzoek en euthanasie dus is
toegestaan als aan de overige zorgvuldigheidseisen is voldaan. Anders dan voorheen
hoeven de RTC'S gevallen waarin zij het oordeel 'zorgvuldig' uitspreken niet meer
door te sturen naar het College van Procureurs-Generaal. In deze gevallen bepaalt de
RTC dus het uiteindelijke oordeel. Indien RTC'S het oordeel 'onzorgvuldig' uitspreken,
dienen zij een geval wel door te sturen naar het College van Procureurs-Generaal,
dat dan de definitieve beslissing neemt. Nog steeds krijgt de regionale Inspectie voor
de Gezondheidszorg een afschrift van alle oordelen en kunnen de RTC'S specifieke gevallen onder de aandacht van de Inspectie brengen.

3 Opzet van het onderzoek

3.1

INLEIDING

In hoofdstuk i zijn de aanleiding tot en de inhoud van de onderzoeksopdracht aan
de orde gekomen. In hoofdstuk 2 is de toetsingsprocedure zoals die van kracht was
tussen november 1998 en april 2002 en die het onderwerp is van het onderhavige
evaluatieonderzoek beschreven. Onderwerp van dit hoofdstuk is de onderzoeksopzet.
Eerst komen de vraagstellingen aan de orde. Daarna worden overwegingen die bij
het ontwikkelen van de onderzoeksopzet een rol speelden beschreven. Vervolgens
worden de vier deelonderzoeken waaruit het onderzoek bestond beschreven. Ten slotte volgt informatie over de vragenlijsten, interviews en interviewers en een toelichting op de verschillende bijlagen.

3.2 VRAAGSTELLINGEN
De hoofdvraagstelling van het in dit rapport beschreven onderzoek luidde:
'Beantwoordt de toetsingsprocedure euthanasie aan haar doel en zijn er aanknopingspunten
voor verbetering waar zij dat niet doet?'

Deze hoofdvraagstelling is geoperationaliseerd in een aantal deelvraagstellingen.
Hoe is het gesteld met de praktijk van artsen met betrekking tot medische beslissingen rond het levenseinde en levensbeëindigend handelen in het bijzonder,
zoals de mate waarin en de redenen waarom verzoeken om euthanasie of hulp
bij zelfdoding al dan niet worden ingewilligd, de omvang en achtergronden van
levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek, pijn- en symptoombestrijding met levensbekorting als mogelijk neveneffect, terminale sedatie en het
afzien van mogelijk levensverlengende behandelingen?
2
Hoe staat het met het meldingsgedrag van artsen, dat wil zeggen in hoeverre
worden euthanasie en hulp bij zelfdoding al dan niet gemeld, wat zijn daarbij de
overwegingen en zijn er verschillen tussen wel en niet gemelde gevallen, bijvoorbeeld ten aanzien van het in acht nemen van de zorgvuldigheidseisen?
3 Hoe is de feitelijke gang van zaken in de toetsingsprocedure en hoe wordt er met
de gemelde gevallen omgegaan door de verschillende betrokkenen, zoals meldende artsen, (leden van de) RTC'S, het College van Procureurs-Generaal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg?
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4 Wat zijn de ervaringen met en de opvattingen over levensbeëindigend handelen,
het melden ervan en het toetsen door de RTC'S van behandelend artsen, leden van
de RTC'S en nabestaanden?
5 Wat zijn de opvattingen over levensbeëindigend handelen, het melden ervan en
het toetsen door de RTC'S van het algemene publiek?
6 Hebben zich de afgelopen jaren belangrijke veranderingen voorgedaan in het gedrag, de ervaringen en de opvattingen van (met name) artsen met betrekking tot
medische beslissingen rond het levenseinde en de melding van euthanasie en
hulp bij zelfdoding?
De vraagstellingen zijn grotendeels gelijk aan de vraagstellingen van het onderzoek
dat werd uitgevoerd in 1995/1996. In de uitwerking van het onderzoek is verder rekening gehouden met recente ontwikkelingen en aandachtsgebieden op het terrein
van (melding van) euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde,
zoals palliatieve zorg, 'klaar-met-levensituaties', wilsverklaringen van mensen met dementie en levensbeëindigend handelen bij minderjarigen.
De volgende kamervragen zijn na de start van het onderzoek via de ministeries van
Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog voorgelegd.
—Er is behoefte aan beantwoording van de vraag of, en zo ja, in hoeverre, de privacy
van de overledene wordt geschonden bij de toepassing van de Wet op de lijkbezorging in geval van levensbeëindigend handelen. Daarbij zou onder andere de aandacht moeten worden gevestigd op de betrokkenheid van de officier van justitie in
geval van het niet afgeven van een verklaring van overlijden. De verwachting is dat
deze betrokkenheid het overlijden zodanig in de strafrechtelijke sfeer brengt, dat
de privacy (onnodig) wordt geschonden.
—Het is ook van belang dat onderzoek wordt gedaan naar de wijze waarop de zorgvuldigheidseisen worden toegepast in geval van dementie.
—Bij het onderzoek naar de toepassing van de zorgvuldigheidseisen wordt expliciet
betrokken hoe met onvolkomenheden in de toepassing van die eisen wordt omgegaan. Daarbij wordt betrokken de vraag in hoeverre de formulering van artikel 9,
tweede lid, onder a, van de hier aan de orde zijnde wet aansluit bij de gedachte
dat aan een positief oordeel, dat tot stand is gekomen ondanks een onvolkomenheid in de toepassing van de zorgvuldigheidsnormen, niet aan het College van Procureurs-Generaal en de regionaal inspecteur voor de gezondheidszorg wordt gestuurd.
—Voorts zou inzicht moeten worden verkregen in het belang, de behoefte en de reikwijdte van een databank. Bij de wenselijkheid van zo'n databank is ook enig inzicht nodig in de voorwaarden die aan toegang tot die databank moeten worden
gesteld. Daarbij spelen aspecten van privacy een belangrijke rol.
Deze vragen bleken op een na (die over de privacy) allemaal, in ieder geval tot op zekere hoogte, aan bod te komen in de al ontwikkelde onderzoeksopzet en zullen dus
in de beschrijving van de resultaten aan de orde komen.
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3.3 OVERWEGINGEN BIJ DE OPZET
Randvoorwaarden

Bij het ontwikkelen van de onderzoeksopzet is rekening gehouden met enkele randvoorwaarden.
—Beschikbare tijd: hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de totale tijd die het
onderzoek zou kosten, maar met name aan het aanpassen van de planning van de
dataverzameling aan de praktijk. De dataverzameling is daarom gestart op een moment dat de RTC'S voldoende lang functioneerden, maar bovendien vóór de invoering van de nieuwe wet, zodat het onderzoek als een nulmeting voor een eventuele
evaluatie van de wet kon dienen.
—Brede opzet: net als in het eerdere evaluatieonderzoek is het onderzoek breed opgezet. Kern moest de evaluatie van de nieuwe toetsingsprocedure zijn. Hiervoor is
het belangrijk om niet alleen naar de gemelde gevallen te kijken, maar ook om
een adequate schatting te maken van het totale aantal gevallen van euthanasie en
hulp bij zelfdoding. Naast deze kwantitatieve informatie was het ook belangrijk
meer kwalitatieve informatie (bijvoorbeeld informatie over omstandigheden waaronder euthanasie gemeld wordt) te verkrijgen. Voorts zijn er bij de toetsingsprocedure verschillende groepen betrokken: niet alleen behandelend artsen, maar ook
onder andere leden van de RTC'S, het Openbaar Ministerie en patiënten en diens
naasten. Ten slotte is een goede evaluatie van de toetsingsprocedure euthanasie alleen mogelijk wanneer inzicht bestaat in de context van levensbeëindigend handelen door artsen. Dit betekent dat naast gegevens over recente ontwikkelingen in de
incidentie van euthanasie en hulp bij zelfdoding, ook gegevens zijn verzameld over
andere medische beslissingen rond het levenseinde.
—Replicatie: uit de onderzoeksopdracht en de daaruit voortvloeiende vraagstellingen
blijkt dat het onderzoek grotendeels overeen moest komen met het onderzoek uit
1995/1996 (en 1990/1991). Dit was noodzakelijk voor een betrouwbare vergelijking en het constateren van veranderingen in feitelijk gedrag en van opvattingen.
Dit gegeven was bepalend voor de huidige onderzoeksopzet, maar moest innovaties
niet in de weg staan. Vooral voor het sterfgevallenonderzoek, maar ook voor delen
van de andere deelonderzoeken was het voor vergelijking met de gegevens uit eerder onderzoek cruciaal dat het onderzoek een replica was. Daarnaast was het mogelijk om een aantal aandachtsgebieden uit het vorige onderzoek te laten vervallen
omdat er geen grote veranderingen waren te verwachten of geen nieuwe actuele
vragen waren. Dit betrof bijvoorbeeld de psychiatrie en gemeentelijk lijkschouwers.
Ten slotte was het nodig nieuwe delen toe te voegen of deelonderzoeken te veranderen, bijvoorbeeld in verband met nieuwe aspecten van de toetsingsprocedure
(met name de RTc's), het nieuwe wetsvoorstel of steeds meer in de aandacht
staande onderwerpen zoals palliatieve zorg, 'klaar-met-levensituaties', euthanasieverlclaringen van demente patiënten en levensbeëindigend handelen bij minderjarigen.
Palliatieve zorg

Over de verhouding tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding en palliatieve zorg
wordt veel gesproken en geschreven, maar zijn weinig gegevens bekend. Bij gevallen
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van euthanasie en hulp bij zelfdoding is een belangrijke vraag in hoeverre adequate
palliatieve zorg voor patiënten in de laatste levensfase vragen om euthanasie of hulp
bij zelfdoding kan voorkomen en in hoeverre vragen om euthanasie of hulp bij zelfdoding voortkomen uit het niet of te laat onderkennen van door de patiënt gewenste
transities in de doelstelling van medische zorg. Het is met andere woorden de vraag
of de huidige euthanasiepraktijk in Nederland in alle gevallen bijdraagt aan de kwaliteit van het stervensproces of in bepaalde gevallen het gevolg is van tekortschietende
(palliatieve) zorg. Daarnaast is een vooral in het buitenland veel gehoord punt van
kritiek op de Nederlandse euthanasiepraktijk dat de palliatieve zorg niet toereikend is
en dat als deze zorg wel toereikend zou zijn, euthanasie niet meer nodig zou zijn.
In het onderzoek is getracht enig inzicht te verkrijgen in de betekenis van de recent
toegenomen aandacht voor zorg voor patiënten in de laatste levensfase voor de praktijk van levensbeëindigend handelen door artsen.
Consultatie

Consultatie van een andere arts is, als toetsing van euthanasie en hulp bij zelfdoding
vooraf, nauw verbonden aan toetsing achteraf door RTC'S. Uit het onderzoek van
1995/1996 is gebleken dat consultatie en melding sterk aan elkaar gerelateerd zijn:
bij gemelde gevallen werd bijna altijd een collega geconsulteerd, terwijl bij niet gemelde gevallen maar in ongeveer eenderde een consultatie had plaatsgevonden. Het
is echter niet duidelijk of men niet meldt omdat men niet geconsulteerd heeft of dat
men niet consulteert omdat men niet van plan is te melden. In de afgelopen jaren is
steeds meer belang gehecht aan kwalitatief goede consultatie. Dit heeft uiteindelijk
geresulteerd in de start van het project 'Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland' (scEN). Dit project wordt geëvalueerd in een grootschalig onderzoek onder
huisartsen waarvan de dataverzameling (met behulp van schriftelijke vragenlijsten)
tussen het tweede kwartaal van 1999 en het tweede kwartaal van 2002 plaatsvond.
Het SCEN evaluatieonderzoek levert belangrijke informatie over de consultatiepraktijk
bij euthanasie en hulp bij zelfdoding, waardoor aan dit onderwerp in het onderhavige onderzoek minder aandacht hoefde te worden besteed. Combinatie van de gegevens van SCEN en dit onderzoek geeft tevens inzicht in de relatie tussen consultatie
via SCEN en het melden van gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding door huisartsen. Daarnaast is er in dit onderzoek aandacht voor de vraag hoe het bezoek van
een consulent aan een patiënt wordt ervaren door de patiënt en diens naasten.
Minderjarigen

Bij bespreking van het nieuwe wetsvoorstel over levensbeëindigend handelen op verzoek bleek dat er in Nederland over de vraag of euthanasie ook mogelijk moet zijn
voor 12- tot 16- jarigen (met of zonder toestemming van de ouders) tegengestelde opvattingen zijn. De onderzoeken van 1990/1991 en 1995/1996 gaven aanwijzingen
dat euthanasie bij minderjarigen niet vaak voorkwam, maar omdat het onderzoek
niet specifiek op deze groep gericht was en het aantal sterfgevallen in deze leeftijdsgroep erg klein is, konden geen betrouwbare schattingen worden gemaakt over het
voorkomen en de achtergronden. In dit onderzoek is daarom in het sterfgevallenonderzoek en interviews met kinderartsen extra aandacht besteed aan medische beslissingen rond het levenseinde bij minderjarige patiënten.
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Wilsverklaringen

Ook de geldigheid van wilsverklaringen bij wilsonbekwame patiënten was een belangrijk discussiepunt bij de bespreking van het nieuwe wetsvoorstel. De aanwezigheid van een wilsverklaring kon immers bepalend worden voor de vraag of een geval
van euthanasie door de RTC'S of anderszins getoetst moet worden. In toenemende
mate staat de geldigheid van een wilsverklaring, en met name de haalbaarheid van
het gebruik ervan in de praktijk ter discussie, niet alleen in de politiek, maar ook
binnen de medische professie en bij het publiek. Onderzoek was nodig om vragen te
beantwoorden over het aantal mensen dat een wilsverklaring heeft, de betekenis die
eraan toegekend wordt door artsen en patiënten, hoe vaak inwilliging van een wilsverklaring overwogen wordt en onder welke omstandigheden en hoe vaak wilsverklaringen gevolgd worden.
'Klaar met leven'
-

-

Een onderwerp dat de afgelopen jaren in de aandacht is gekomen, is de toelaatbaarheid van euthanasie of hulp bij zelfdoding in 'klaar-met-levensituaties'. Dit onderwerp is gerelateerd aan de zorgvuldigheidseis dat er sprake moet zijn van ondraaglijk
en uitzichtloos lijden. Beoordeling van uitzichtloosheid en met name van de ondraaglijkheid van lijden heeft altijd een subjectief element in zich, maar dat geldt extra sterk in gevallen waarin om euthanasie of hulp bij zelfdoding gevraagd wordt,
omdat men 'klaar met leven' is zonder dat men lijdt aan een ernstige somatische of
psychiatrische ziekte. Dit maakt de beoordeling van het lijden extra moeilijk, niet alleen voor de behandelend arts, maar ook voor de consulent en de toetsende instanties. Het roept ook de vraag op of bij euthanasie of hulp bij zelfdoding in 'klaar-metlevensituaties' de arts wel zo'n belangrijke rol moet hebben. Uit de onderzoeken van
1990/1991 en 1995/1996 viel af te leiden dat euthanasie in 'klaar-met-levensituaties
niet vaak voorkwam, maar waren geen betrouwbare schattingen mogelijk over het
voorkomen en de achtergronden.
Kwetsbare groepen

Een vooral in het buitenland genoemd punt van kritiek op de Nederlandse situatie is
dat euthanasie of hulp bij zelfdoding mogelijk ten onrechte toegepast wordt bij
kwetsbare patiënten. De toetsingsprocedure euthanasie is er onder andere op gericht
om de onterechte toepassing van euthanasie en hulp bij zelfdoding in dergelijke gevallen te voorkomen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan het beoordelen of aan
de zorgvuldigheidseisen betreffende het verzoek en het ontbreken van alternatieven
is voldaan. Om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van levensbeëindigende
handelwijzen bij patiënten uit potentieel kwetsbare groepen en de rol van de toetsingsprocedure hierbij, werd hieraan in het onderzoek specifieke aandacht besteed.
Hierbij kan gedacht worden aan wilsonbekwamen, hoogbejaarden en mensen met
een lage sociaal-economische status.
Nabestaanden en publiek

Het onderzoek naar euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde heeft zich in Nederland voornamelijk gericht op artsen en waar het de toetsingsprocedure betreft ook op professionals van het Openbaar Ministerie. Er is nog
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weinig onderzoek gedaan naar het perspectief van het publiek en meer specifiek van
patiënten en naasten of nabestaanden.
Het is moeilijk om onderzoek te doen onder patiënten die om euthanasie gevraagd
hebben, maar het is wel mogelijk om nabestaanden te vragen naar de ervaringen
van de patiënt en henzelf naar aanleiding van het verzoek om euthanasie, de eventuele uitvoering en toetsing ervan.
De opvattingen van het Nederlandse publiek over de eerder genoemde nieuwe thema's dienen ook onderzocht te worden. Daarnaast was het belangrijk om te weten
wat de opvattingen van het Nederlandse publiek zijn over de toetsingsprocedure.

3.4 VIER DEELONDERZOEKEN
Er is gekozen voor een inventariserend, beschrijvend onderzoek waarin vier deelonderzoeken zijn te onderscheiden. Deze worden hierna kort getypeerd en zullen vervolgens in de paragrafen 3.5 tot en met 3.8 worden beschreven. Een verdere verantwoording van de onderzoeksopzet, de steekproeftrelddng en de wegingsprocedures is
te vinden in de bijlagen.
I Sterfgevallenonderzoek

Er is een steekproef getrokken uit alle sterfgevallen die in een bepaalde periode in
Nederland plaatsvonden. Aan de behandelend artsen die bij de sterfgevallen uit de
steekproef waren betrokken, is gevraagd een schriftelijke vragenlijst over het betreffende sterfgeval in te vullen. Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (ces). Het sterfgevallenonderzoek is ook uitgevoerd in
1990/1991 en 1995/1996.
I I Artseninterviews

Er is een steekproef getrokken uit een nader te omschrijven populatie van behandelend artsen. Deze zijn benaderd met het verzoek mee te werken aan een mondeling
interview. Dit deel van het onderzoek is ook uitgevoerd in de onderzoeken van
1990/1991 en 1995/1996. Er heeft wel een aantal aanpassingen plaatsgevonden. In
1995/1996 was er speciale aandacht voor psychiaters en neonatologen, terwijl er nu
speciale aandacht is voor kinderartsen en de eerder beschreven nieuwe thema's.
III Gemelde-gevallenonderzoek

Er is een steekproef getrokken uit de in een bepaalde periode via de gemeentelijk lijkschouwer bij erc's gemelde gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding. De meldend artsen en een nabestaande zijn over deze gevallen geïnterviewd. Daarnaast hebben alle leden van de RTC'S een schriftelijke vragenlijst ingevuld en hebben interviews
plaatsgevonden met een deel van de leden van de RTC'S, met de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal en een hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg.
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IV Publieksonderzoek

Nieuw is een schriftelijke vragenlijst die gestuurd is naar een steekproef uit de algemene bevolking.
Tabel 3.1 Overzicht van de benamingen van de verschillende deelonderzoeken
Deelonderzoek

Onderdelen

Deelonderzoek I, het sterfgevallenonderzoek

Deelonderzoek II, de artseninterviews

Deelonderzoek 111, het gemelde-gevallenonderzoek

Deelonderzoek IV

I.a

(Algemeen) sterfgevallenonderzoek

I.b

Sterfgevallenonderzoek nuljarigen

II.a

(Algemene) artseninterviews

II.b

Kinderartseninterviews

II.c

Diepte-interviews huisartsen

111.a

Artseninterviews, gemelde gevallen

111.6

Nabestaandeninterviews

III.c

Vragenlijst leden toetsingscommissies

III.d

Casuïstiekonderzoek

III.e

Notulenonderzoek

1115

Dossieronderzoek

III.g

Interviews leden toetsingscommissies

IV

Het publieksonderzoek

In tabel 3.1 is te zien welke benamingen voor de verschillende onderdelen van de
vier deelonderzoeken worden gebruikt. Uit tabel 3.2 valt af te leiden welke deelonderzoeken met name gebruikt worden voor het beantwoorden van vraagstelling i tot en
met 5.

Tabel 3.2 Welke vraagstellingen worden met welk deelonderzoek beantwoord?
Vraagstellingen

Deelonderzoeken
Sterfgevallenonderzoek

1 Medische beslissingen rond het
levenseinde

Artseninterviews

Gemeldegevallenonderzoek

+

+

+

Meldingsgedrag

—

+

+

3 Toetsingsprocedure

—

—

+

4 Ervaringen met melding en toetsing

—

—

+

5 Opvattingen van publiek

—

—

—

6 Veranderingen 1990-1995-2001

+

+

+

2

Publieksonderzoek
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3.5 DEELONDERZOEK I: HET STERFGEVALLENONDERZOEK

Om de kwantitatieve context van levensbeëindigend handelen in kaart te brengen,
was een steekproef uit afzonderlijke sterfgevallen gewenst. De meest geschikte ingang om deze steekproef te trekken was de vastlegging van doodsoorzaken door het
Centraal Bureau voor de Statistiek (cBs). Over alle sterfgevallen van Nederlandse ingezetenen ontvangt het CBS een medische verklaring van overlijden, het zogenaamde
B-formulier. Deze verklaring wordt ingevuld door de behandelend arts of de gemeentelijk lijkschouwer. Zij bevat enkele summiere gegevens van de overledene en een opgave van de doodsoorzaak.
Door het CBS zijn zodanige maatregelen getroffen, onder meer door tussenschakeling
van een notaris, dat absolute anonimiteit van arts en overledene kon worden gegarandeerd. Over de opzet van het sterfgevallenonderzoek wordt uitgebreider gerapporteerd in de bijlagen en het, gelijktijdig met dit rapport te verschijnen, deelrapport
van het cas. Het sterfgevallenonderzoek bestond uit twee delen.
Deelonderzoek I.a: het sterfgevallenonderzoek (algemeen)

Het steekproefkader bestond uit alle sterfgevallen in de maanden augustus tot en
met november 2001. Na trekking van een sterfgeval kreeg de bijbehorende behandelend arts een vragenlijst toegestuurd (zie bijlage F). De artsen is gevraagd of zij bij
het betreffende sterfgeval een of meer beslissingen over medische handelwijzen hadden genomen, met het doel of rekening houdend met de waarschijnlijkheid of zekerheid dat deze handelwijze het levenseinde van de patiënt zou bespoedigen. Verder is
onder meer gevraagd naar de mate van eventuele levensbekorting, overleg met de patiënt, collega-artsen en anderen, het eventuele verzoek van de patiënt, de wilsbekwaamheid van de patiënt • en de aard van de eventueel niet-ingestelde of gestaakte
behandeling of toegediende middelen.
De respons voor dit deelonderzoek was 74% (n = 5617). De belangrijkste resultaten
van het sterfgevallenonderzoek worden beschreven in de hoofdstukken 4 tot en met
8 en 13.
Deelonderzoek I.b: het stettevallenonderzoek nuljarigen

Alle gevallen van in de maanden augustus tot en met november 2001 overleden kinderen jonger dan i jaar zijn in het onderzoek opgenomen. De behandelend arts
kreeg een vragenlijst toegezonden. Deze `nuljarigenlijsr was een aangepaste versie
van de algemene `sterfgevallenlijsr.
De respons voor dit deelonderzoek was 84% (n = 233). De belangrijkste resultaten
van het nuljarigenonderzoek zijn te vinden in hoofdstuk 12.

3'6 DEELONDERZOEK II: DE ARTSENINTERVIEWS

Omdat artsen in verschillende mate met sterfgevallen en met medische beslissingen
rond het levenseinde worden geconfronteerd, is veel aandacht besteed aan de samenstelling en wijze van benadering van de groep respondenten. Deelonderzoek II bestaat uit drie onderdelen.
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Deelonderzoek II.a: de (algemene) artseninterviews

Er is een aselecte, naar specialisme gestratificeerde, steekproef getrokken uit in Nederland werkzame zelfstandig gevestigde huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen uit
de klinische specialismen interne geneeskunde, longziekten, heelkunde, neurologie
en cardiologie. Deze categorieën artsen zijn geselecteerd omdat zij tezamen betrokken zijn bij ongeveer 95% van alle sterfgevallen in Nederland. Over de 5% sterfte die
zo buiten beschouwing blijft is informatie verkregen via het sterfgevallenonderzoek.
Er zijn in totaal 410 artsen geïnterviewd, waarvan 125 huisartsen, 77 verpleeghuisartsen en 208 specialisten, te weten 69 internisten, 34 cardiologen, 36 chirurgen, 35
longartsen en 34 neurologen. Het percentage weigeringen bedroeg 15%. Het interview betrof de volgende onderwerpen:
1 euthanasie;
hulp bij zelfdoding;
3 lijden aan het leven/'klaar-met-leven-zijn';
4 demente patiënten met een euthanasieverklaring;
5 levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt;
6 terminale sedatie;
7 zorg voor curatief uitbehandelde kankerpatiënten.
Over elk van deze onderwerpen is steeds vrijwel dezelfde reeks vragen gesteld: of de
arts de betreffende beslissingen wel eens had genomen, hoe vaak in 2001 en 2002
en wanneer voor de laatste keer. Vervolgens is gevraagd naar de kenmerken en omstandigheden van het laatste geval. Ten slotte is de artsen nog naar hun opvattingen
over levensbeëindigend handelen en de toetsing daarvan en eventuele veranderingen
daarin gevraagd. De interviews duurden gemiddeld 1,5 á 2 uur.
De belangrijkste resultaten worden vooral weergegeven in de hoofdstukken 4 t/m
13 en 18.
Deelonderzoek II.b: kinderartseninterviews

Voor dit deelonderzoek is een steekproef van artsen getrokken uit de drie specialismen waarbij de meeste sterfgevallen van minderjarigen voorkomen, namelijk kinderoncologie en -hematologie, pediatrische intensive care en kinderneurologie. Er zijn
uiteindelijk 27 kinderoncologen/-hematologen, 18 kinderarts-intensivisten en 18 kinderneurologen geïnterviewd. Het percentage weigeringen bedroeg 9%. De duur van
het interview was gemiddeld 2 á 3 uur.
Het interview betrof de volgende typen beslissingen bij kinderen van 3 maanden tot
18 jaar: euthanasie, levensbeëindigend handelen op verzoek van ouders, levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van patiënt of ouders, terminale sedatie, het niet instellen of staken van potentieel levensverlengende behandelingen en
pijn- of symptoombestrijding. Over elk van deze typen beslissingen, behalve de laatstgenoemde, zijn vergelijkbare vragen gesteld als die in deelonderzoek II.a: na een
aantal kwantificerende vragen werd uitgebreid ingegaan op de achtergronden van de
laatste keer dat een bepaald type beslissing was genomen. Ook de kinderartsen is
ten slotte gevraagd naar hun opvattingen.
De belangrijkste resultaten worden beschreven in hoofdstuk 13.
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Deelonderzoek II.c: diepte-interviews huisartsen

De afgelopen jaren heeft zich een aantal ontwikkelingen in de praktijk voorgedaan
die van invloed lijken te zijn op de ervaringen, de opvattingen en het gedrag van
(huis)artsen met betrekking tot euthanasie. Daarom zijn in de periode september
2002 tot maart 2003 31 diepte-interviews afgenomen bij huisartsen om inzicht te
krijgen in de vraag of zij gedurende hun loopbaan van mening waren veranderd
('restrictiever' of 'permissieve? waren geworden) over (hun handelen met betrekking
tot) euthanasie. En zo ja, waardoor dit was veroorzaakt en in hoeverre ontwikkelingen op het terrein van de palliatieve zorg daarbij een rol hadden gespeeld.
Aan alle huisartsen die geselecteerd waren voor de algemene artseninterviews is toestemming gevraagd voor het afnemen van een diepte-interview. Aan een aantal van
hen is uiteindelijk ook daadwerkelijk om medewerking gevraagd. De selectie voor de
diepte-interviews was niet representatief, maar was gericht op huisartsen die van mening waren veranderd met betrekking tot euthanasie. Daar vooral werd gezocht naar
mechanismen die geleid hebben tot een restrictievere houding zijn 20 huisartsen uit
die groep benaderd. Om ook inzicht in de andere meningen te krijgen zijn 5 huisartsen die zeiden permissiever te zijn geworden en 6 huisartsen die niet van mening
waren veranderd geïnterviewd (zie verder bijlage B).

3.7 DEELONDERZOEK

HET GEMELDE-GEVALLENONDERZOEK

Om de ervaringen van artsen met de RTC'S in beeld te brengen, werden artsen geïnterviewd die een geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding gemeld hadden. Naast
interviews met artsen zijn ook interviews gehouden met nabestaanden, leden van
RTC'S, de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal en een hoofdinspecteur
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Deelonderzoek III bestond uit zeven onderdelen.
Deelonderzoek

artseninterviews gemelde gevallen

De te interviewen behandelend artsen zijn uit twee bronpopulaties geselecteerd. De eerste bronpopulatie betrof alle in 2001 via de gemeentelijk lijkschouwer bij irrc's gemelde
gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Daaruit is een aselecte, naar specialisme
en RTC gestratificeerde steekproef getrokken. Er hebben 167 interviews plaatsgevonden.
Het percentage weigeringen was 8%.
De tweede bronpopulatie betrof alle gemelde en reeds afgedane 'bijzondere' gevallen
van levensbeëindigend handelen op verzoek in de periode november 1999 tot januari
2002. Het ging hierbij om gemelde gevallen waarbij de toetsingscommissie zich niet
bevoegd achtte het geval te beoordelen, waarbij de toetsingscommissie oordeelde dat
niet aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan, waarbij het geval werd doorgestuurd
naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg of waarbij de meldend arts was uitgenodigd in een vergadering van een toetsingscommissie om het geval toe te lichten. Alle
bij deze gevallen betrokken behandelend artsen zijn geselecteerd. Er hebben 33 interviews plaatsgevonden. Het percentage weigeringen was 8%.
Bij de in totaal 200 artsen is een mondeling interview afgenomen met behulp van
een uitgebreide gestructureerde vragenlijst. Eerst is geïnventariseerd hoe vaak in 2001
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en 2002 euthanasie en hulp bij zelfdoding en verzoeken daartoe waren voorgekomen.
Vervolgens is het gemelde geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding op grond waarvan de arts was gevraagd voor het interview, uitvoerig doorgenomen; daarbij is met
name ingegaan op de ervaringen met de toetsingsprocedure. Daarna is gevraagd naar
het vóórkomen van levensbeëindigend handelen zonder dat dit was gemeld. Ten slotte
is gevraagd naar opvattingen. De interviews duurden gemiddeld 1,5 uur. De belangrijkste resultaten worden in de hoofdstukken 14 tot en met 18 weergegeven.
Deelonderzoek

nabestaandeninterviews

Aan de artsen die over een gemeld geval uit de steekproef geïnterviewd zijn, is gevraagd of zij de meest bij het geval betrokken nabestaande wilden benaderen om te
vragen of deze geïnterviewd wilde worden over de ervaringen van de patiënt en
hem/haar zelf naar aanleiding van (het verzoek om) de euthanasie of hulp bij zelfdoding en de toetsing ervan. Als de nabestaande daartoe bereid was werd deze benaderd voor een interview. Er zijn 97 nabestaanden benaderd voor een interview. Uiteindelijk zijn er 87 nabestaanden geïnterviewd. De interviews duurden gemiddeld 2
uur. De belangrijkste resultaten worden beschreven in de hoofdstukken 15, 17 en 18.
Deelonderzoek

vragenlijst leden RTC's

Alle leden, plaatsvervangend leden en secretarissen van de RTC'S hebben een schriftelijke vragenlijst gekregen. Hierin werden vragen gesteld over hun ervaringen in de
RTC'S en opvattingen over medische beslissingen rond het levenseinde en de toetsingsprocedure. Van de 35 verstuurde vragenlijsten zijn er 34 ingevuld teruggestuurd.
De resultaten van dit deelonderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 16.
Deelonderzoek

casuïstiekonderzoek

De RTC'S en het College van Procureurs-Generaal hebben tien fictieve gevalsbeschrijvingen van euthanasie of hulp bij zelfdoding voorgelegd gekregen met het verzoek
deze voor zover mogelijk te behandelen als werkelijk gemelde casuïstiek. Vergelijking
van de oordelen van de verschillende commissies geeft vooral inzicht in de mate van
uniformiteit van toetsing.
De fictieve gevalsbeschrijvingen zijn zo opgesteld dat bij zeven ervan vraagtekens
konden worden gezet bij de vervulling van een of meer zorgvuldigheidseisen; in drie
gevallen was aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan. Een samenvatting van de tien gevalsbeschrijvingen is opgenomen in bijlage A. De voorgelegde casuïstiek was uiteraard geen afspiegeling van de praktijk, waar in het leeuwendeel van de gevallen aan
de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Dit deelonderzoek is beschreven in hoofdstuk 16.
Deelonderzoek

notulenonderzoek

De notulen van de vergaderingen van het College van de Procureurs-Generaal vanaf
1996 zijn bestudeerd om na te gaan hoeveel gevallen besproken werden in de Collegevergadering, hoe vaak er vervolging werd ingesteld, wat de uitkomst hiervan was
en wat de redenen hiervoor waren. De resultaten hiervan zijn verwerkt in hoofdstuk
16.
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Deelonderzoek ilif dossieronderzoek

De dossiers van de RTC'S zijn bestudeerd om na te gaan hoe vaak het voorkwam dat
er nadere informatie gevraagd werd over gemelde gevallen aan de meldend arts, consulent of andere betrokkenen en wat hiervoor de redenen waren. De resultaten hiervan zijn verwerkt in hoofdstuk 16.
Deelonderzoek 111.g: interviews RTC's

Met negen leden van R-rc's hebben telefonische interviews plaatsgevonden. Bij de selectie van de negen leden is ervoor gezorgd dat alle vijf RTC'S en alle soorten leden
(arts, ethicus, voorzitter, secretaris) vertegenwoordigd waren. In de interviews werd
dieper ingegaan (na de schriftelijke vragenlijst) op ervaringen met en opvattingen
over de toetsingsprocedure. Hiernaast is ook de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal en een hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg geïnterviewd. De resultaten van deze interviews zijn gebruikt in hoofdstuk 16

3'8

HET PUBLIEKSONDERZOEK

Aan een steekproef uit de Nederlandse bevolking van personen van 18 jaar en ouder
is een schriftelijke vragenlijst toegestuurd. Hierin is gevraagd naar opvattingen over
de toelaatbaarheid van levensbeëindigend handelen door artsen in diverse omstandigheden en over de toetsing daarvan. Voor de steekproef werd gebruik gemaakt van
het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL en de Consumentenbond. De
respons was 78% (n = 1390).

3.9

VRAGENLIJSTEN EN INTERVIEWERS

De in dit onderzoek verzamelde informatie is grotendeels verkregen via vragenlijsten.
De meeste vragenlijsten zijn gebruikt in mondelinge interviews, en een drietal vragenlijsten werd schriftelijk afgenomen. Ze zijn alle speciaal voor dit onderzoek gemaakt. De basis voor de vragenlijsten voor de interviews met artsen werd gevormd
door de vragenlijsten die gebruikt zijn in de onderzoeken in 1990/1991 en 1995/
1996. De vragenlijst die in het huidige sterfgevallenonderzoek is gehanteerd is vrijwel identiek aan de vragenlijst in de eerdere onderzoeken is gebruikt.
De bij de interviews gebruikte vragenlijsten zijn alle zeer omvangrijk en zijn daarom
niet in dit rapport afgedrukt. Meer informatie over de gebruikte vragenlijsten wordt
weergegeven in bijlage B. De sterfgevallenlijst en nuljarigenlijst zijn als bijlagen F en
G opgenomen.
Gezien de gevoeligheid van het onderwerp van onderzoek, zowel in emotionele als
in morele en juridische zin, was het interviewen geen eenvoudige opgave. Het in
korte tijd opbouwen van een vertrouwensrelatie met de respondent was een belangrijke voorwaarde om betrouwbare gegevens te verkrijgen. Mede gezien de ervaringen
opgedaan tijdens de vorige z onderzoeken, is opnieuw gekozen voor artsen als interviewers, behalve voor het interviewen van nabestaanden. Alle interviewers zijn gedu-
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rende twee dagen getraind. De uiteindelijke groep interviewers bestond uit 47 huisartsen, 17 verpleeghuisartsen, 4 overige artsen en II niet-artsen (voor de nabestaandeninterviews).

3.10 OVERIGE ASPECTEN ONDERZOEKSOPZET

In bijlage B is uitvoerig beschreven hoe de verzamelde gegevens zijn verwerkt en geanalyseerd, op welke wijze de privacy van de respondenten, overledenen en nabestaanden is gewaarborgd en welke maatregelen zijn getroffen om een zo groot mogelijke medewerking van betrokkenen te realiseren.
Ook wordt ingegaan op de representativiteit, betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeksresultaten. Een uitvoeriger verantwoording van de wijze van steekproeftrekking en van de wijze waarop met behulp van wegingsfactoren representatieve frequentieschattingen tot stand zijn gekomen is te vinden in de bijlagen B en D. In bijlage E worden de begrippen die in dit rapport centraal staan toegelicht.

DEEL II
MEDISCHE BESLISSINGEN ROND HET
LEVENSEINDE:
ONTWIKKELINGEN 1990/1991-2001/2002

4 Euthanasie en hulp bij zelfdoding

4.1

INLEIDING

Euthanasie is levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op
diens uitdrukkelijke verzoek. Bij euthanasie dient een arts de patiënt een dodelijk
medicament toe of schrijft de arts een dodelijk middel voor dat vervolgens door een
ander wordt toegediend. Een arts die een patiënt op diens verzoek dodelijke middelen voorschrijft of verstrekt die de patiënt vervolgens zelf inneemt verleent hulp bij
zelfdoding. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voorkomen van euthanasie
en hulp bij zelfdoding. De gegevens daarover zijn afkomstig uit de artseninterviews
en het sterfgevallenonderzoek. Waar mogelijk worden de gegevens vergeleken met
gegevens uit de onderzoeken die in de jaren 1995/1996 en 1990/1991 werden uitgevoerd, om na te gaan welke ontwikkelingen zich in deze periode hebben voorgedaan
in de praktijk van euthanasie en hulp bij zelfdoding.
In de interviews werd aan artsen gevraagd of zij ooit een verzoek van een patiënt om
euthanasie of hulp bij zelfdoding hadden gehad en of zij ooit euthanasie hadden uitgevoerd en/of hulp bij zelfdoding hadden verleend. Indien deze vragen bevestigend
werden beantwoord werd een aantal vragen gesteld over het aantal en de aard van
deze verzoeken en van de gevallen waarin het tot uitvoering was gekomen. Als het
laatste geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding had plaatsgevonden na i januari
1996 werd in het interview het recentste geval uitvoerig in kaart gebracht. De grens
van i januari 1996 werd gehanteerd om een reële vergelijking met de eerder uitgevoerde onderzoeken mogelijk te maken. Omdat in deze eerdere onderzoeken euthanasie en hulp bij zelfdoding zelden door verpleeghuisartsen bleken te worden uitgevoerd, werd de reeks vragen over het recentst uitgevoerde geval niet aan verpleeghuisartsen voorgelegd. De vragen over euthanasie en hulp bij zelfdoding werden in
het interview als volgt ingeleid:
'Ik wil het met u hebben over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Met euthanasie wordt
bedoeld levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek waarbij een ander dan de patiënt het
laatste middel toedient. Als de patiënt zelf het laatste middel toedient is het hulp bij zelf
doding. Als het vooraf de bedoeling was dat de patiënt alle middelen zelf zou innemen,
maar dit tijdens de uitvoering toch niet mogelijk bleek te zijn, moet het voor dit interview
worden opgevat als een geval van hulp bij zelfdoding.'

Deze laatste toevoeging is gebaseerd op de bevinding in het onderzoek van 1995/
1996 dat hulp bij zelfdoding in sommige gevallen tijdens de uitvoering niet mogelijk
bleek te zijn doordat de patiënt niet in staat was de middelen zelf in te nemen of
doordat de door de patiënt ingenomen middelen niet leidden tot het verwachte overlijden.
In het sterfgevallenonderzoek werden gegevens verkregen door middel Van een
schriftelijke vragenlijst. Omdat in een schriftelijke vragenlijst de gehanteerde begrip-
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pen slechts beknopt kunnen worden toegelicht werden de begrippen euthanasie en
hulp bij zelfdoding hier niet gebruikt. Of in een bepaald sterfgeval sprake was geweest van euthanasie of hulp bij zelfdoding werd in dit onderzoek vastgesteld op
grond van de antwoorden op de volgende vragen:
Was het overlijden het gevolg van het gebruik van een middel dat door U of een andere
arts werd voorgeschreven, verstrekt of toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde
te bespoedigen (of de patiënt in staat te stellen zelf het leven te beëindigen)?'
'Is de beslissing over de (laatstgenoemde) handelwijze op grond van een uitdrukkelijk verzoek van de patiënt genomen?'
'Was er een schriftelijke wilsverklaring over levensbeëindiging aanwezig?'

Wanneer de eerste vraag en de tweede en/of derde vraag bevestigend waren beantwoord was er sprake geweest van euthanasie of hulp bij zelfdoding. Daarbij werd
een handelwijze als hulp bij zelfdoding beschouwd als de patiënt het middel zelf
had ingenomen en als euthanasie als een ander dan de patiënt het middel had toegediend (al dan niet samen met de patiënt).

4.2 AANTALLEN GEVALLEN
In tabel 4.1 is weergegeven wat de ervaringen van de artsen waren met verzoeken
om en uitvoering van euthanasie en hulp bij zelfdoding. De gegevens in deze tabellen zijn afkomstig uit de artseninterviews. De gegevens uit 2001/2002 worden vergeleken met de gegevens uit 1995/1996 en 1990/1991. In 2001/2002 had 90% van
alle Nederlandse artsen wel eens een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding
le zijner tijd' gehad. Het gaat in deze situaties om patiënten die hun arts vroegen of
deze bereid was tot euthanasie of hulp bij zelfdoding als bijvoorbeeld hun lijden duidelijk zou verergeren. Van de artsen had 77% wel eens een verzoek om euthanasie
of hulp bij zelfdoding 'op afzienbare termijn gehad en 57% had een dergelijk verzoek wel eens uitgevoerd. Het totaalbeeld is weinig veranderd ten opzichte van de jaren 1995/1996 en 1990/1991. Verpleeghuisartsen leken wel iets vaker met euthanasie of hulp bij zelfdoding geconfronteerd te worden: in 2001/2002 had 86% (1995/
1996: 54%) van hen ooit een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding 'te zijner
tijd' gehad, 70% (1995/1996: 62%) een uitdrukkelijk verzoek 'op afzienbare termijn'
en had 36% (1995/1996: 21%) ooit euthanasie toegepast of hulp bij zelfdoding verleend. Voor huisartsen en specialisten zijn deze percentages niet of nauwelijks veranderd.
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Tabel 4.1 Artsen die ooit een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding hadden gehad en die een dergelijk verzoek ooit hadden uitgevoerd (artseninterviews)
Huisartsen
n = 125

Specialisten
n = 208

Verpleeghuisartsen
n = 77

Totaal

Totaal

2001/2002

1995/1996

Totaal
1990/1991

n = 47o

n = 405

n = 4 05

%

%

%

%

%

%

Ooit verzoek om euthanasie
of hulp bij zelfdoding 'te
zijner tijd' gehad

99

75

86

90

88

84

Ooit uitdrukkelijk verzoek
'op afzienbare termijn'
gehad

90

57

70

77

77

76

Ooit euthanasie/hulp bij
zelfdoding uitgevoerd

71

37

36

57

53

54

Euthanasie/hulp bij
zelfdoding uitgevoerd in de
afgelopen 2 jaar

38

16

21

30

29

24

Van de artsen die geen ervaring hadden met euthanasie of hulp bij zelfdoding vond
de meerderheid het wel denkbaar dat zij euthanasie of hulp bij zelfdoding zouden
uitvoeren (tabel 4.2). Van alle Nederlandse artsen zou ii% nooit euthanasie uitvoeren
of hulp bij zelfdoding verlenen. Dit percentage is vrijwel gelijk gebleven sinds 199o1
1991.

Tabel 4.2 Artsen die al dan niet euthanasie of hulp bij zelfdoding hadden uitgevoerd (artseninterviews)
Huisartsen
n = 125
%

Specialisten
n = 208
%

Verpleeghuisartsen
n = 77

Ooit euthanasie/hulp bij
zelfdoding uitgevoerd

71

37

36

57

53

54

Nooit uitgevoerd, maar wel
denkbaar

22

45

52

32

35

34

Zal nooit euthanasie/hulp
bij zelfdoding uitvoeren,
maar wel doorverwijzen

7

16

11

10

9

8

Zou ook nooit doorverwijzen

0

2

1

1

3

4

%

Totaal

Totaal

2001/2002

1995/1996

Totaal
1990/1991

n = 410
%

n = 4os
%

n = 4 05
%

In tabel 4.3 wordt een overzicht gegeven van het aantal verzoeken om en uitgevoerde
gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Het aantal verzoeken 'te zijner tijd'
en het aantal verzoeken 'op afzienbare termijn i bleek in 2001/2002 niet te zijn veranderd ten opzichte van het aantal in 1995/1996. De stijging die in 1995/1996 nog
werd waargenomen ten opzichte van 1990/1991 heeft zich dus niet voortgezet. Reke-
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ning houdend met het toenemende totaal aantal sterfgevallen was er in 2001/2002
zelfs sprake van een lichte daling van het aantal verzoeken in verhouding tot het totaal aantal sterfgevallen. Voor zowel huisartsen als specialisten en verpleeghuisartsen
geldt dat zij gemiddeld minder dan één verzoek per jaar kregen. Het totaal aantal
uitgevoerde gevallen van euthanasie is op basis van de schatting uit de artseninterviews licht gedaald en op basis van de schatting uit het sterfgevallenonderzoek licht
gestegen, maar in beide gevallen is de verandering niet statistisch significant. Ook
de in 1995/1996 aangetroffen toename van het aantal uitgevoerde gevallen van euthanasie heeft zich in de jaren daarna dus niet voortgezet. Het aantal gevallen van
hulp bij zelfdoding was in alle onderzoeksjaren duidelijk minder groot dan het aantal gevallen van euthanasie en in de loop der jaren hebben zich hierin geen duidelijke veranderingen voorgedaan. Verzoeken werden in alle onderzoeksjaren het vaakst
gericht aan de huisarts en zowel euthanasie als hulp bij zelfdoding werden ook het
vaakst uitgevoerd door huisartsen.

Tabel 4.3 Aantallen verzoeken om en gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding in Nederland (artseninterviews en sterfgevallenonderzoek)
Huisartsen

Specialisten

Verpleeghuisartsen

Totaal

Totaal

2001/2002

%

%'

%'

°/0'

1995/1996
cyj

Totaal
1990/1991

0/02

Artseninterviews
Verzoeken 'te zijner tijd'

71

26

3

34.7003

34.5003

25.1003

Uitdrukkelijke verzoeken 'op
afzienbare termijn'

66

30

4

9.7003

9.7003

8.9oo3

Euthanasie

66

30

4

2,2

2,3

1,9

Hulp bij zelfdoding

87

7

7

0,1

0,4

0,3

Euthanasie

77

21

2

2,6

2,4

1,7

Hulp bij zelfdoding

87

3

10

0,2

0,2

0,2

Stefgevallenondetzoek

1 Rijpercentages.
2 Gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding als percentage van het totaal aantal sterfgevallen in
respectievelijk zool, 1995 en 1990. Het totaal aantal sterfgevallen was 140.377 in 2001, 135.675 in 1995 en
128.824 in 1990.
3 Absolute aantallen.

Uit tabel 4.4 blijkt dat verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding vrijwel altijd
werden gedaan door mensen die leden aan een ernstige lichamelijke aandoening.
Verzoeken kwamen zelden voort uit lijden als gevolg van een psych(iatr)ische aandoening of uit lijden waaraan geen ernstige lichamelijke of psych(iatr)ische aandoening ten grondslag lag. De in de artseninterviews gerapporteerde gevallen van euthanasie of hulp bij zelfdoding die hadden plaatsgevonden in 2000 of 2001 betroffen
nagenoeg altijd mensen met een ernstige lichamelijke aandoening.
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Tabel 4.4 Aantallen uitdrukkelijke verzoeken om en uitvoeringen van euthanasie en hulp bij zelfdoding in
Nederland naar reden verzoek (artseninterviews)
Huisartsen
125

fl =

Specialisten
n = 208

Verpleeghuisartsen
n = 77

Totaal 2001/2002
fl = 410

Uitdrukkelijke verzoeken
Lichamelijke aandoening

91
4

97
1

77
11

93

Psych(iatr)ische aandoening
'Lijden-aan-het-leven'/'klaar-met-leven'

5

2

12

4

loo

3

Uitgevoerde levensbeëindigingen
Lichamelijke aandoening

loo

o

99
o

loo

Psych(iatr)ische aandoening

o

o

'Lijden-aan-het-leven'/'klaar-met-leven'

o

1

o

o

4.3

DE UITVOERING VAN EUTHANASIE EN HULP BIJ ZELFDODING

In deze paragraaf komen kenmerken van patiënten bij wie euthanasie of hulp bij
zelfdoding werd uitgevoerd en gegevens over de besluitvorming aan de orde. De gegevens zijn deels afkomstig uit het sterfgevallenonderzoek en deels uit de artseninterviews. In kader 4.1 worden ter illustratie twee gevalsbeschrijvingen van euthanasie
en een van hulp bij zelfdoding gegeven.

Kader 4.1
Gevalsbeschrijvingen euthanasie en hulp bij zelfdoding
Bij een weduwe van 54 jaar werd op 50-jarige leeftijd een longcarcinoom vastgesteld. Meteen na het stellen van de diagnose tekende patiënte een schriftelijke wilsverklaring van de
Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Ook besprak zij met de huisarts de
mogelijkheid van euthanasie en deze verzekerde haar dat hij indien nodig bereid zou zijn
euthanasie uit te voeren. Drie maanden voor haar overlijden gaf patiënte aan erg bang te
zijn om te stikken vanwege metastasen in de nek. Zij was op dat moment al flink benauwd. De pijn wegens bot- en hersenmetastasen was nauwelijks te bestrijden. De huisarts
consulteerde een radiotherapeut om na te gaan of de zwelling in de hals nog kon worden
bestraald teneinde de pijn te verminderen; de radioloog gaf echter aan dat dit niet zinvol
meer was. De huisarts overlegde ook met de neuroloog over mogelijkheden om het opkomend hersenoedeem te bestrijden. Er werd gestart met corticosteroiden. Inmiddels had patiënte ten gevolge van de hersenmetastasen een parese ontwikkeld. Toen patiënte haar verzoek om euthanasie herhaalde was de huisarts overtuigd dat het lijden voor haar ondraaglijk en uitzichtloos was geworden. De geconsulteerde scEN-arts stelde vast dat aan alle
zorgvuldigheidseisen was voldaan. In het bijzijn van de dochters van patiënte diende de
huisarts op een afgesproken tijdstip achtereenvolgens een slaapmiddel en een spierverslapper toe. Patiënte overleed rustig binnen 5 minuten.
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Een man van 75 jaar werd in het ziekenhuis opgenomen met een zwelling in de linker elleboogsplooi. Bij excisie bleek het te gaan om een plaveiselcelcarcinoom. De wond genas
niet en ging ontsteken. Patiënt had pijn door het hele lichaam; er bleken botmetastasen
aanwezig te zijn. Inmiddels was duidelijk geworden dat patiënt niet meer naar huis kon.
Het pijnbehandelteam van het ziekenhuis werd ingeschakeld om de pijn te bestrijden, hetgeen echter niet goed lukte. Vanwege de aanhoudende pijn en het volgens de patiënt uitzichtloze lijden verzocht hij om actieve levensbeëindiging. De behandelend arts kon zich
vinden in het verzoek en consulteerde een tweede, onafhankelijke arts. Deze bezocht patiënt en concludeerde dat er sprake was van een vrijwillig verzoek, dat er geen behandelalternatieven meer waren en dat er sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. De uitvoering van de euthanasie vond plaats volgens het euthanasieprotocol van het ziekenhuis.
Een man van 68 jaar was sinds twee maanden bekend met een mesothelioom. Curatieve
therapie was niet meer mogelijk. Na het stellen van de diagnose en uitgebreide informatie
door zowel de specialist en huisarts, vroeg de patiënt aan zijn huisarts of deze bereid zou
zijn hem te helpen met sterven als zijn lijden ondraaglijk zou worden. De huisarts zegde
dit toe. Al snel kreeg de patiënt veel pijn, werd hij kortademig en ging zijn conditie in
hoog tempo achteruit. Nadat hij obstipatieklachten kreeg van pijnstillers, gaf de huisarts
morfine. De patiënt bleef ernstige pijn houden. Inmiddels was hij geheel bedlegerig. Een
maand later deed hij een uitdrukkelijk verzoek om levensbeëindiging. Hij overhandigde de
huisarts een zelfgeschreven euthanasieverklaring. De echtgenote van de patiënt stond volledig achter het verzoek van haar man. De huisarts was overtuigd van de ondraaglijkheid
en zinloosheid van het lijden van de patiënt. De geconsulteerde SCEN-arts concludeerde
dat aan alle zorgvuldigheidseisen was voldaan. Twee weken na het uitdrukkelijke verzoek
overleed de patiënt door het innemen van een barbituraatdrank.

Kenmerken van patiënten
Uit de onderzoeken van 1990/1991 en 1995/1996 is reeds gebleken dat het in vier
op de vijf gevallen van zowel euthanasie als hulp bij zelfdoding gaat om mensen
met kanker. Daarnaast bleek het vooral te gaan om mensen jonger dan 8o jaar. In
het sterfgevallenonderzoek van 2001 bleek deze verdeling van leeftijd en doodsoorzaak bij euthanasie en hulp bij zelfdoding nog steeds op te gaan: uit tabel 4.5 blijkt
dat in 2001 bijna de helft (46%) van alle sterfgevallen personen van 8o jaar of ouder
betrof, terwijl het bij euthanasie in slechts 21% en bij hulp bij zelfdoding in 30%
van de gevallen om personen van 8o jaar of ouder ging. Hulp bij zelfdoding bleek
in 2001 Wat Vaker dan in voorgaande jaren personen van 65 — 79 jaar en wat minder
vaak personen jonger dan 65 jaar te betreffen. Voor hulp bij zelfdoding geldt dat bij
vergelijking van de gegevens met voorgaande jaren in gedachten gehouden moet
worden dat het aantal gevallen bijzonder klein is.
Kanker was in 2001 de doodsoorzaak bij 27% van alle sterfgevallen, maar bij euthanasie en hulp bij zelfdoding ging het in respectievelijk 77% en 73% van alle gevallen
om personen met kanker. Waar in 1995 euthanasie relatief vaak bij vrouwen leek te
worden uitgevoerd, was de frequentie in 2001 weer hoger bij mannen, net als in
1990. Voor deze verschuivingen in frequenties wat betreft het geslacht van de patiënten is geen duidelijke verklaring. Waarschijnlijk berusten deze op toevalsfluctuaties.
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Mate van levensbekorting

In tabel 4.5 wordt ook weergegeven in welke mate het leven werd bekort door de toepassing van euthanasie of hulp bij zelfdoding. Het betreft hier uiteraard een inschatting van de arts die met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moet worden. In
io% van alle gevallen van euthanasie werd het leven volgens de arts niet of nauwelijks bekort, in 36% van de gevallen werd het leven met een tot zeven dagen bekort,
in 41% met een week tot een maand, en in 13% met meer dan een maand. Bij hulp
bij zelfdoding werd het leven vaker dan bij euthanasie aanzienlijk bekort: in 40%
van deze gevallen was de geschatte levensbekorting meer dan een maand. Ook in de
voorgaande jaren bleek de mate van levensbekorting bij hulp bij zelfdoding groter te
zijn dan bij euthanasie, hetgeen ook toen leek te duiden op een verschil in ziektestadium: hulp bij zelfdoding wordt waarschijnlijk vooral toegepast bij mensen in een
wat minder vergevorderd ziektestadium, die fysiek nog in staat zijn zelf de dodelijke
middelen in te nemen. Bij euthanasie lijkt de mate van levensbekorting iets te zijn
toegenomen ten opzichte van de voorgaande onderzoeksjaren.

Tabel 4.5 Kenmerken van patiënten bij wie euthanasie of hulp bij zelfdoding was uitgevoerd (sterfgevallenonderzoek)
Alle steg"gevallen

Euthanasie
2001

2001

Euthanasie
1995

Hulp bij
zelfdoding

n = 257
%

2001

n = po
%

%

Hulp bij
zelfdoding

Euthanasie
1990

Hulp bij
zelfdoding

n = 25
%

n = 747
%

n = 78
%

35

1990

1 995

n = 25
%

Leeftijd
0-64 jaar

20

38

29

37

38

34

65-79 jaar

35

41

42

27

45

33

80 jaar en ouder

46

21

30

43
19

35

21

32

Geslacht
Man

49

54

6o

43

61

59

52

51

46

40

57

39

41

48

Kanker

27

77

78

‘ 70

70

25

4

73
6

8o

Hart- en vaatziekten

3

—

9

—

Ziekten van het
zenuwstelsel

11

4

12

4

6

3

—

Vrouw

Doodsoorzaak

Longziekten

10

5

3

2

3

6

9

Overige doodsoorzaken

27

10

5

11

14

12

22

—

1

—

9

21

14

16

39
26

32

13

40

Levensbekorting
—

—

Geen bekorting of
minder dan 24 uur

10

7

18

1-7 dagen

36

38

1-4 weken

41
13

16

44
31

40

7

Onbekend

Meer dan 1 maand

45
30

14
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Het verzoek

In tabel 4.6 is een aantal gegevens opgenomen over het verzoek van de patiënt; deze
gegevens zijn afkomstig uit de artseninterviews en betreffen het recentste geval van
euthanasie of hulp bij zelfdoding, dat in het interview uitvoerig besproken werd. Bij
euthanasie is er een duidelijke toename ten opzichte van eerdere jaren van het aantal
gevallen waarin de uitdrukkelijke wens van de patiënt wordt vastgelegd in een schriftelijke euthanasieverldaring. De aandacht die er in het publieke debat over euthanasie was voor schriftelijke wilsverklaringen en het feit dat er in de vragenlijst die de
arts moet invullen ten behoeve van de toetsing expliciet naar de aanwezigheid van
een schriftelijke wilsverklaring gevraagd wordt hebben daar mogelijk toe bijgedragen.
Evenals in voorgaande jaren ging het in 2001/2002 bij euthanasie en hulp bij zelfdoding vrijwel altijd om wilsbelcwame patiënten.
De door artsen meest genoemde redenen voor het verzoek van de patiënt waren het
zinloze lijden, algehele zwakte en moeheid van de patiënt, (voorkomen van) ontluistering of verlies van waardigheid, (voorkomen van) erger of verder lijden en afhankelijkheid van de patiënt van zijn of haar omgeving. Vergelijking van de redenen waarom patiënten tot hun verzoek kwamen met voorgaande onderzoeksjaren is niet goed
mogelijk omdat toen deels andere antwoordcategorieën werden aangeboden en omdat het om een wat andere selectie van gevallen gaat. Opvallend is dat verzoeken om
euthanasie vooral voort lijken te komen uit de behoefte van patiënten aan een waardig sterfbed waarbij het lijden niet onnodig verlengd wordt of ondraaglijk wordt. Pijn
speelde evenals in voorgaande jaren in een minderheid van de gevallen een belangrijke rol.
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Tabel 4.6 Het verzoek van de patiënt om euthanasie (artseninterviews)

Totaal

Totaal

2001/2002 1

1995/1996

Totaal
1990/1991

n=

123

n = 734

n = 776

Schriftelijke wilsverklaring aanwezig'

93

70

43

Verzoek geheel vanuit patiënt zelf

99

98

Patiënt geheel wilsbekwaam

97

loo

99
98

65

44

Vrijwilligheid en weloverwogenheid verzoek

Redenen voor het verzoek van de patrent 3
Zinloos lijden
Algehele zwakte/moeheid
Ondraaglijk en uitzichtloos lijden
Ontluistering/verlies van waardigheid
Voorkomen van ontluistering
Voorkomen van erger/verder lijden
Afhankelijkheid
Pijn

43
4

44
35
36
33
29

4

74

4
4
4

4

4

56

57

47
4
32

4

33
46

4

4

Angst om te/voorkomen van stikken

23

18

4

Invaliditeit/immobiliteit

17

4

4

Voorkomen van pijn

15

10

4

Niet meer tot last van de familie willen zijn

17

13

4

Braken

12

4

4

5

18

23

Onwaardig sterven

Levensmoeheid

46

Gegevens over 2001/2002 betreffen in tegenstelling tot eerdere jaren alleen gevallen van huisartsen en
specialisten en alleen gevallen van euthanasie. Gegevens over eerdere onderzoeksjaren betreffen ook
gevallen van verpleeghuisartsen en gevallen van hulp bij zelfdoding.
2 Geldt alleen voor euthanasie in alle onderzoeksjaren.
3 Op deze vraag konden een of meer antwoorden gegeven worden.
4 Deze categorie werd in het betreffende onderzoeksjaar niet apart opgenomen in de vragenlijst.

Overleg met anderen

Gegevens over de mate waarin beslissingen over euthanasie en hulp bij zelfdoding
door de uitvoerend arts worden overlegd met andere zorgverleners en naasten zijn
afkomstig uit het sterfgevallenonderzoek en zijn vermeld in tabel 4.7. In deze tabel
worden verpleeghuisartsen niet apart onderscheiden omdat het aantal gevallen van
euthanasie en hulp bij zelfdoding onder verpleeghuisartsen in het sterfgevallenonderzoek daarvoor te klein was. Gegevens over gevallen van verpleeghuisartsen zijn wel
opgenomen in de totaalkolom. Zowel huisartsen als specialisten overlegden vrijwel
altijd met collega-artsen. Het voorkomen en de achtergronden van consultaties door
daartoe opgeleide huisartsen in het kader van het project Steun en Consultatie bij
Euthanasie in Nederland (scEN) worden uitvoerig beschreven in hoofdstuk 15. Specialisten overlegden ook vrijwel altijd met verpleegkundigen, maar huisartsen deden dat
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Tabel 4.7 Overleg over euthanasie en hulp bij zelfdoding (sterfgevallenonderzoek)
Huisartsen
n = 277
%

Specialisten
n = 49
%

, Totaal zool'
n = 335
%

Totaal 1995
n = 282
%

Totaal 1990
n = 159
%

Overleg met collega's

89

98

91

83

84

Overleg met verpleging

16

78

30

Overleg met naasten

96

96

96

33
70

39
86

Met niemand overleg

1

o

1

4

3

Onbekend

—

—

—

2

1

1 Verpleeghuisartsen zijn niet apart vermeld; zij zijn wel opgenomen in het totaal.

niet vaak; waarschijnlijk zijn in de thuissituatie minder vaak verpleegkundigen betrokken bij de zorg voor de patiënt en worden verpleegkundigen indien zij wel zorg
verlenen in mindere mate betrokken bij het medische beleid. Met naasten van de patiënt werd in 2001 vrijwel altijd gesproken; in voorgaande jaren was dit wat minder
vaak het geval. Het aantal gevallen waarin de arts de uitvoering van euthanasie of
hulp bij zelfdoding met niemand had overlegd was in 2001 vrijwel nihil.
4.4 NIET-INGEWILLIGDE VERZOEKEN
Wanneer een patiënt zijn arts vraagt om euthanasie of hulp bij zelfdoding komt het
niet altijd tot uitvoering van dat verzoek. Uit tabel 4.3 is af te leiden dat in 2001 ongeveer 3800 gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding werden uitgevoerd
(schatting op basis van de artseninterviews en het sterfgevallenonderzoek tezamen),
terwijl 9700 uitdrukkelijke verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding op afzienbare termijn werden gedaan. Dit betekent dat het bij 5900 verzoeken ofwel 61%
niet tot uitvoering kwam. In 1995/1996 was het percentage niet-uitgevoerde verzoeken ongeveer gelijk aan dat in 2001/2002; in 1990/1991 was het iets lager. In de
artseninterviews is gevraagd wat in het recentste geval waarin de arts een verzoek
niet had uitgevoerd de reden of oorzaak daarvan was. De antwoorden op deze vraag
zijn weergegeven in tabel 4.8. In bijna de helft van de gevallen (48%) kwam het niet
tot uitvoering doordat de patiënt al was overleden voordat de besluitvorming was afgerond of het tot uitvoering kon komen. In deze gevallen overleed de patiënt kennelijk spoedig nadat het verzoek was gedaan of kwamen patiënten in een zeer laat stadium van hun ziekte tot hun verzoek. De handelingen die verricht moeten worden
in het kader van de bij euthanasie en hulp bij zelfdoding geldende zorgvuldigheidseisen vergen tijd. Ongetwijfeld leidt ook dit in een aantal gevallen tot uit- en uiteindelijk afstel van de uitvoering van de door de patiënt gewenste levensbeëindiging. In
hoeverre dit leidt tot ongewenste situaties en tot onnodig lijden van terminale patiënten kan op grond van deze gegevens niet worden vastgesteld. In 18% van de niet-uitgevoerde verzoeken was de arts niet bereid tot inwilliging van het verzoek, in de
meeste gevallen omdat niet aan alle zorgvuldigheidseisen was voldaan. Bij specialis-
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Tabel 4.8 Redenen waarom verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding niet werden uitgevoerd' (artseninterviews)
Huisartsen
ri = 73
%
Arts wilde het verzoek niet inwilligen
omdat:
- Het lijden niet ondraaglijk was

Specialisten
n = Go
%

Verpleeghuisartsen
n = 32
%

13

35

37

Totaal
n = 165
%
18

7

14

10

9

- Er nog alternatieven voor behandeling
waren

1

12

17

4

- De arts persoonlijke bezwaren had in
dit geval

4

6

7

5

1

5

17

3

- Het verzoek niet weloverwogen en
duurzaam was
- Het lijden niet uitzichtloos was

1

11

7

4

Patiënt overleed voor besluitvorming was
voltooid

29

15

20

26

Patiënt overleed voor de uitvoering

24

20

10

22

Patiënt overleed voor het verzoek actueel
werd/ patiënt wilde uiteindelijk (nog) niet

25

9

27

22

3

10

—

14

16

17

4
14

Wel uitgevoerd, maar door een andere arts
Overige redenen

ten en verpleeghuisartsen kwam dit naar verhouding vaker voor dan bij huisartsen.
In 1995/1996 was net als in 2001/2002 het vroegtijdig overlijden van de patiënt in
ongeveer de helft van de gevallen de oorzaak van het niet tot uitvoering komen van
een verzoek. Het aantal artsen dat niet bereid was tot inwilliging van een verzoek
was in 1995/1996 echter groter: in ongeveer de helft van het totaal aantal niet-uitgevoerde verzoeken gaf de arts destijds aan daar niet toe bereid te zijn geweest. De bevinding dat het percentage niet-uitgevoerde verzoeken sinds 1995/1996 ongeveer gelijk is gebleven duidt er op dat de wijzigingen in de toetsingsprocedure die sindsdien
hebben plaatsgevonden geen grote invloed hebben gehad op het uitvoeringspercentage.

4.5

SLOT

Het aantal uitdrukkelijke verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding steeg van
8900 in 1990/1991 tot 9700 in 1995/1996. In 2001/2002 was het aantal verzoeken
echter even groot als in 1995/1996 en was in verhouding tot het aantal sterfgevallen
sprake van een lichte daling. Het in het sterfgevallenonderzoek aangetroffen aantal
uitgevoerde gevallen van euthanasie was in 2001 iets hoger dan in 1995, maar op
basis van de artseninterviews werd een lichte daling van het aantal gevallen waargenomen. In beide onderzoeken waren de verschillen niet statistisch significant. De
stijging die in 1995 werd gevonden van het aantal verzoeken om en het aantal uitgevoerde gevallen van euthanasie heeft zich dus in de periode daarna niet voortgezet.
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Uiteraard gaat het hierbij om drie momentopnamen en kan op grond van de onderzoeksbevindingen niet worden vastgesteld of er zich in de tussenliggende jaren belangrijke (tijdelijke) verschuivingen hebben voorgedaan.
Euthanasie en hulp bij zelfdoding werden op alle meetmomenten relatief het vaakst
toegepast door huisartsen, bij personen jonger dan 8o jaar en bij patiënten met kanker. De toename in het aantal gevallen van euthanasie deed zich ook vooral in deze
groepen voor. Het aantal gevallen bij verpleeghuisartsen bleef gelijk in relatieve zin,
maar steeg enigszins in absolute zin doordat het aandeel van de sterfte dat plaatsvindt in het verpleeghuis is gestegen. Een belangrijke bevinding is dat bij euthanasie
in 2001/2002 veel vaker dan in de voorgaande jaren een schriftelijke wilsverklaring
van de patiënt aanwezig was.

5 Levensbeëindigend handelen zonder
uitdrukkelijk verzoek van de patiënt

5.1

INLEIDING

Wanneer een arts een patiënt een levensbeëindigend middel toedient zonder dat
deze daartoe een uitdrukkelijk verzoek heeft gedaan, wordt gesproken van levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. In de artseninterviews werd deze handelwijze als volgt gedefinieerd:
'Er zijn situaties waarin besloten wordt om actief levensbeëindigend te handelen zonder dat
de patiënt daartoe de uitdrukkelijke wens te kennen heeft gegeven. Bijvoorbeeld wanneer de
patiënt slechts toespelingen heeft gemaakt maar geen uitdrukkelijk verzoek heeft gedaan,
de patiënt niet of niet meer in staat was een dergelijk verzoek te doen, of wanneer de toestand van de patiënt onleefbaar werd geacht. Het gaat hierbij dus om het toedienen van
een middel met het uitdrukkelijke doel het leven te beëindigen.'

Voor de interviewer was de volgende instructie toegevoegd:
'De respondent bepaalt wat een niet-uitdrukkelijk verzoek is. Het kan dus gaan om een situatie waar in het geheel geen verzoek is geweest, of om een situatie waar de patiënt wel
een verzoek heeft gedaan, maar niet uitdrukkelijk. Een patiënt met een schriftelijke — op de
situatie van toepassing zijnde — euthanasieverklaring hoort niet in deze categorie.'

Als de respondent aangaf ooit levensbeëindigend te hebben gehandeld, werd een
aantal algemene vragen gesteld over het aantal gevallen. Alleen indien het laatste geval na i januari 1996 had plaatsgevonden, werd in het interview het recentste geval
uitvoerig in kaart gebracht. De grens van i januari 1996 werd gehanteerd om een
reële vergelijking met de eerder uitgevoerde onderzoeken mogelijk te maken.
In het sterfgevallenonderzoek werden alle gevallen waarin de vraag of het overlijden
het gevolg was van een middel dat door de arts was voorgeschreven, verstrekt of toegediend met het uitdrukkelijke doel het overlijden te bespoedigen gerekend tot de categorie levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt, tenzij was aangegeven dat een dergelijk (mondeling of schriftelijk) verzoek er wel was
geweest.

5.2 AANTALLEN GEVALLEN

Tabel 5.1 laat zien dat in 2001/2002 13% van alle artsen ooit levensbeëindigend had
gehandeld zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Van de artsen zou 71% nooit
tot een dergelijk handelwijze overgaan. Het aantal artsen dat ooit levensbeëindigiend
had gehandeld zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt of daartoe bereid zou zijn
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Tabel 5.1 Artsen die ooit levensbeëindigend hadden gehandeld zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt
(artseninterviews)
Huisartsen
n = 125
%

Specialisten
n = 208
%

Verpleeghuisartsen
n = 77
%

Totaal

Totaal

Totaal

2001/2002

1995/1996

1990/1991

n = 410
%

n = 4o5
%

n = 395
%

Ooit levensbeëindigend
gehandeld zonder
uitdrukkelijk verzoek

14

12

8

13

23

27

Levensbeëindigend
gehandeld zonder
uitdrukkelijk verzoek in
de afgelopen twee jaar

5

5

3

5

11

to

Nooit
levensbeëindigend
gehandeld zonder
uitdrukkelijk verzoek,
wel denkbaar

16

15

17

16

32

32

Zou nooit handelen
zonder uitdrukkelijk
verzoek

70

73

75

71

45

41

Tabel 5.2 Aantallen gevallen van levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt in
Nederland (artseninterviews en sterfgevallenonderzoek)
Totaal 2001/2002

Totaal 1995/1996
%,

Artseninterviews

0,6

0,7

2

Sterfgevallenonderzoek

0,7

0,7

o,8

Totaal 1990/1991
%,

1 Aantal gevallen als percentage van het totaal aantal sterfgevallen in respectievelijk 2001, 1995 en 1990.
Het totaal aantal sterfgevallen was 140.377 in 2001, 135.675 in 1995 en 128.824 in 1990.
2 Schatting was op grond van dit deelonderzoek niet mogelijk.

was in 2002/2001 duidelijk afgenomen ten opzichte van de jaren 1995/1996 en
1990/1991. Het aantal artsen dat niet bereid is tot een dergelijke handelwijze was
juist toegenomen.
Het aantal gevallen per jaar van levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk
verzoek van de patiënt is in de loop der jaren vrijwel gelijk gebleven: in alle onderzoeksjaren werd deze handelwijze uitgevoerd in o,6-o,8% van alle sterfgevallen (zie
tabel 5.2).
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5.3 DE UITVOERING VAN LEVENSBEËINDIGEND HANDELEN ZONDER UITDRUKKELIJK VERZOEK
VAN DE PATIËNT

Toen in 1990/1991 voor het eerst werd vastgesteld dat artsen in sommige gevallen
levensbeëindigend handelen zonder dat de patiënt daartoe een uitdrukkelijk verzoek
heeft gedaan, heeft dat nationaal en internationaal tot veel discussie geleid. In 1995/
1996 is daarop nader bekeken om welke situaties het precies ging. Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt bleek in een minderheid
van de gevallen situaties te betreffen die veel overeenkomsten vertonen met euthanasie, maar vaker veel te lijken op intensieve pijn- of symptoombestrijding die soms
ook gepaard gaat met levensbekorting. Daarnaast bleek de patiënt in deze gevallen
weliswaar geen uitdrukkelijk verzoek tot levensbeëindiging te hebben gedaan, maar
was er in ongeveer een derde van de gevallen wel overlegd met de patiënt. Wanneer
niet was overlegd, ging het bijna altijd om patiënten die niet of niet volledig wilsbelcwaam werden geacht, bijvoorbeeld omdat het pasgeborenen betrof of vanwege dementie, of omdat patiënten buiten bewustzijn waren op het moment dat de beslissing werd genomen. Er hadden zich in 1995/1996 weinig veranderingen voorgedaan
ten opzichte van 1990/1991.
In tabel 5.3 zijn de kenmerken van patiënten weergegeven zoals die werden gevonden in de sterfgevallenonderzoeken uit 2001, 1995 en 1990. In kader 5.1 zijn ter illustratie enkele gevalsbeschrijvingen opgenomen van levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.
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Tabel 5.3 Kenmerken van patiënten bij wie levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek plaatsvond (sterkevallenonderzoek)
Alle
sterfgevallen
2001

Levensbeëindigend
handelen zonder
uitdrukkelijk verzoek

Levensbeëindigend
handelen zonder
uitdrukkelijk verzoek

Levensbeëindigend
handelen zonder
uitdrukkelijk verzoek

2001

1 995

7990

n = Go

n = 64

Y1 =

45

Leeftijd
0-64 jaar

20

31

35

22

34
31

43

65-79 jaar
8o jaar of ouder

46

47

36

34

49
51

47

49

69

53

51

31

Kanker

27

44

40

61

Hart- en vaatziekten

25

22

5

10

Ziekten van het
zenuwstelsel

11

9

22

2

23

Geslacht
Man
Vrouw

Doodsoorzaak

Longziekten

lo

5

7

5

Overige doodsoorzaken

27

21

26

22

Levensbekorting
Onbekend

5

Geen bekorting of
minder dan 24 uur

42

33

39
46
6

1-7 dagen

35

58

1-4 weken

9

Meer dan i maand

9

3
6

8

In het algemeen betrof levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek in
patiënten met ongeveer dezelfde kenmerken als in de eerdere jaren. De categorie personen van 8o jaar of ouder was iets groter geworden. Dit kan grotendeels worden verklaard door de toename van het relatieve aandeel van deze groep in de totale
sterfte (vergrijzing): binnen de groep 8o-plussers werd niet vaker dan voorheen levensbeëindigend gehandeld zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. Voor de kleine verschuivingen die waarneembaar zijn in tabel 5.3 geldt dat de kans dat deze berusten op toeval aanzienlijk is, onder meer vanwege het feit dat de gegevens gebaseerd zijn op vrij kleine aantallen.
2001
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Kader 5.1
Gevalsbeschrijvingen van levensbeë indigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van
de patiënt
Een 6o-jarige man werd opgenomen in een verpleeghuis met een hersentumor die enige
tijd na een operatieve ingreep in omvang bleek te zijn toegenomen. Er was sprake van een
hemiplegie, cognitieve stoornissen, algehele achteruitgang en in ernst toenemende epileptische insulten, ondanks behandeling met carbamazepine. Op een avond raakte de patiënt
in een status epilepticus die niet reageerde op hoog gedoseerde diazepam en fenytoïne. In
overleg met een neuroloog werd clonazepam toegediend, maar ook daarop reageerde de
patiënt niet. Daarop werd besloten de doseringen diazepam en fenytoïne verder op te voeren, wetende dat de patiënt als gevolg daarvan zou overlijden.
Een 68-jarige man was opgenomen in het ziekenhuis vanwege toenemende klachten als gevolg van een longcarcinoom. Hij was erg benauwd en vermoeid, en had geen eetlust. De
behandeling was gericht op palliatie en bestond uit morfinepleisters, metoclopramide en
corticosteroïden. Hij had al enige malen mondeling verzocht om hulp bij het sterven en later om actieve levensbeëindiging als zijn einde zou naderen. Vanwege de pijnklachten werd
de dosering morfine geleidelijk verhoogd, waardoor het bewustzijn van de patiënt verminderde en geen overleg meer mogelijk was. De patiënt leek ernstig te lijden, er was geen enkel uitzicht op verbetering van zijn toestand en de familie verzocht om actief ingrijpen.
Daarop werd in overleg met enkele collega-artsen overgegaan tot het toedienen van hoge
doseringen morfine, waardoor patiënt na enige dagen overleed.
Een 80-jarige man was opgenomen in het ziekenhuis met een coloncarcinoom en een peritonitis carcinomatosa. De behandelend chirurg zag geen curatieve mogelijkheden meer. De
patiënt was in zeer slechte conditie: hij had veel pijn, ernstige obstipatie, was misselijk en
braakte veel. Er was geen goed overleg met hem mogelijk. Hij werd behandeld met morfine. Toen het punt was bereikt dat volgens de inschatting van de artsen en familie de patiënt ondraaglijk leed zonder enig uitzicht op verbetering en elke medische handeling door
de artsen als zinloos werd beschouwd, werd in gezamenlijk overleg met collega's en familie besloten tot het intraveneus toedienen van 1 gram morfine. De patiënt overleed daarop
vrijwel direct als gevolg van een ademdepressie.

In 2001 was in iets minder dan een derde van de gevallen het levensbeëindigende
handelen wel overlegd met de patiënt (zie tabel 5.4). Als niet was overlegd, was de
patiënt in 2001 in alle gevallen niet of niet geheel wilsbekwaam, meestal vanwege
een afwezig bewustzijn of vanwege dementie. Overigens had de arts in alle gevallen
van levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt overleg
gehad met de familie van de patiënt. In 85% van de gevallen werd morfine, al of
niet in combinatie met andere middelen, toegepast en in 13% van de gevallen een
spierverslapper (zie tabel 5.5).

60 Hoofdstuk 5

Tabel 5.4 Overleg en wilsbekwaamheid bij levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek (sterfgevallenonderzoek)
Levensbeëindigend
handelen zonder
uitdrukkelijk
verzoek 2001
n = 58

Levensbeëindigend
handelen zonder
uitdrukkelijk
verzoek 1995
n = 64

Levensbeëindigend
handelen zonder
uitdrukkelijk
verzoek 1990
n = 97

Overlegd met de patiënt
Ja

26

37

46

Nee

74

63

54

19

37
8

Wilsbekwaamheid indien overlegd
Volledig wilsbekwaam
Niet (volledig) wilsbekwaam

10

18

70

61

4

0

9

10

16

14

Wilsbekwaamheid indien niet overlegd
Volledig wilsbekwaam
Niet (volledig) wilsbekwaam
Onbekend
Niet overlegd, maar wel ooit wens geuit

2

45

Redenen waarom niet is overlegd'
Patiënt was te jong

12

11

5

Patiënt was buiten bewustzijn

48

31

42

Patiënt was dement

16

14

3

Patiënt was verstandelijk gehandicapt

5

Patiënt had psychiatrische stoornis
Handelwijze was duidelijk het beste

6

2

15

15

Overleg zou patiënt schaden

2

Andere reden

5

3

1 Op deze vraag konden een of meer antwoorden worden gegeven.

Tabel 5.5 Middelen gebruikt bij levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek (artseninterviews)
Totaal
2001/2002

n = 25

Alleen sederende middelen (exclusief morfine)

Totaal
1995/1996
n = 53

Totaal
7990/1997

n = 97

10

11

Spierverslappers eventuele in combinatie met andere
middelen

13

8

19

Alleen morfine (of andere narcotische analgetica)

52

65

Morfine in combinatie met andere middelen
(excl. spierverslappers)

33

14

44
18

3

8

Overige middelen en combinaties
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5.4

SLOT
De duidelijk afnemende bereidheid onder artsen om levensbeëindigend te handelen
zonder dat een patiënt daar zelf uitdrukkelijk om heeft gevraagd gaat vooralsnog niet
gepaard met een duidelijke afname van het aantal gevallen. Mogelijk is dit deels te
wijten aan de definitie van levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek
van de patiënt in de verschillende deelonderzoeken. In de artseninterviews wordt
deze handelwijze als zodanig benoemd, terwijl in het sterfgevallenonderzoek het
voorkomen van deze handelwijze wordt afgeleid uit de antwoorden op twee vragen:
zijn middelen toegediend met het uitdrukkelijke doel het overlijden van de patiënt te
bespoedigen en, indien ja, is dat al of niet gebeurd op uitdrukkelijk verzoek van de
patiënt? Wellicht werd dit type handelen in de artseninterviews meer dan in het
sterfgevallenonderzoek opgevat als een handelwijze die in principe zo veel mogelijk
vermeden zou moeten worden. De iets lagere schatting uit de artseninterviews van
het totaal aantal gevallen komt overeen met deze veronderstelling. Daarnaast is het
uiteraard ook mogelijk dat artsen die nog wel bereid zijn tot deze handelwijze er dan
ook relatief vaak toe overgaan.
Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek betrof in 2001/2002 ongeveer dezelfde typen patiënten als in eerdere jaren en ook de kenmerken van de besluitvorming waren niet wezenlijk veranderd. Het soort gebruikte middelen duidde
er in 2001/2002 evenals in voorgaande jaren op dat levensbeëindigend handelen
zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt in een aanzienlijk deel van de gevallen
een uiterste vorm van pijn- of symptoombestrijding betreft.

6 Andere medische beslissingen rond het
levenseinde
6.1

INLEIDING

Medische beslissingen rond het levenseinde betreffen niet alleen levensbeëindigend
handelen door middel van de toediening van dodelijke medicamenten, maar ook sommige intensieve vormen van pijn- of symptoombestrijding en beslissingen om potentieel levensverlengende behandelingen niet in te stellen of deze te staken. In de onderzoeken uit 1995/1996 en 1990/1991 bleken dergelijke handelwijzen veel vaker voor te
komen dan euthanasie, hulp bij zelfdoding en levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt: intensivering van pijn- of symptoombestrijding met
een potentieel levensbekortend effect en het afzien van potentieel levensverlengende behandeling bleken elk bij bijna een op de vijf sterfgevallen als belangrijkste medische beslissing rond het levenseinde aan het overlijden vooraf te zijn gegaan.
Omdat intensieve pijn- of symptoombestrijding en afzien van potentieel levensverlengende behandeling maar zijdelings te maken hebben met de toetsing van levensbeëindigend handelen die centraal staat in dit rapport, is in het onderzoek van 2001/
2002 in de artseninterviews, die toch al ruim van omvang waren, niet opnieuw aandacht besteed aan deze handelwijzen. Het sterfgevallenonderzoek van 2001 biedt wel
de mogelijkheid om ontwikkelingen in het voorkomen en de aard van deze handelwijzen vast te stellen. De in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens zijn dan ook alle
afkomstig uit het sterfgevallenonderzoek. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkelingen die zich in de loop der jaren hebben voorgedaan en op gegevens die zowel in
het sterfgevallenonderzoek van 2001 als in dat van 1995 en 1990 verzameld zijn.
Over terminale sedatie zijn geen gegevens voorhanden wat betreft ontwikkelingen in
de tijd, omdat daar in 2001 voor het eerst specifiek naar is gevraagd. In hoofdstuk 8
wordt nader ingegaan op de onderzoeksbevindingen betreffende terminale sedatie.

6.2

INTENSIEVE PIJN- OF SYMPTOOMBESTRIJDING
In het sterfgevallenonderzoek werd gevraagd of de arts pijn- of symptoombestrijding
had geïntensiveerd door middel van een of meer medicamenten, rekening houdend
met de waarschijnlijkheid of zekerheid dat hierdoor het overlijden zou worden bespoedigd. Als deze vraag bevestigend werd beantwoord, werd gevraagd of bespoediging van het levenseinde mede het doel was geweest van deze handelwijze. Alleen
als intensivering van pijn- of symptoombestrijding de meest zwaarwegende beslissing rond het levenseinde was geweest werd deze ingedeeld bij de in deze paragraaf
besproken categorie van beslissingen. Als er daarnaast een zwaarder wegende nietbehandelbeslissing was genomen of als er tevens levensbeëindigend was gehandeld,
werd de beslissing bij de categorie niet-behandelbeslissingen of levensbeëindigend
handelen ingedeeld.
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In tabel 6.1 is weergegeven dat in 2001 in 21% van alle sterfgevallen sprake was geweest van potentieel levensbekortende pijn- of symptoombestrijding: in 2% van deze
gevallen was bespoediging van het overlijden mede het doel geweest van deze handelwijze. Daarmee was sprake van een lichte stijging ten opzichte van eerdere jaren,
met name van het aantal gevallen waarin alleen rekening gehouden was met bespoediging van het levenseinde.

Tabel 6.1 Aantal gevallen van intensivering van pijn- of symptoombestrijding (sterfgevallenonderzoek)

Totaal
Vo l

2001

Totaal 1995
°/0 1

Totaal 1990
°/0 1

16

15

Intensivering van pijn- of symptoombestrijding
Rekening houdend met bespoediging van het levenseinde
Mede met het doel het levenseinde te bespoedigen
Totaal

19
2

3

4

21

19

19

1 Aantal gevallen als percentage van het totaal aantal sterfgevallen in respectievelijk 2001, 1995 en 1990.
Het totaal aantal sterfgevallen was 140.377 in 2001, 135.675 in 1995 en 128.824 in 1990.

De verdeling van de leeftijd, het geslacht en de doodsoorzaak van patiënten bij wie
deze handelwijze werd toegepast was in 2001 nagenoeg gelijk aan die uit de eerdere
onderzoeksjaren (zie tabel 6.2): intensivering van pijn- of symptoombestrijding werd
toegepast in alle leeftijdsgroepen en ongeveer even vaak bij mannen als bij vrouwen.
Deze handelwijze vond relatief vaak plaats bij patiënten met kanker. De levensbekorting was in de meeste gevallen beperkt tot 24 uur of minder en werd zelden op
meer dan een week geschat. Kennelijk betreft deze categorie van handelen vooral patiënten die al in het allerlaatste stadium van hun ziekteproces zijn.

6.3 NIET-INSTELLEN OF STAKEN VAN LEVENSVERLENGENDE BEHANDELINGEN

In het sterfgevallenonderzoek werd ook gevraagd naar het niet-instellen van een behandeling en naar het staken van een behandeling waarbij de arts rekening hield met
de waarschijnlijkheid of de zekerheid dat daardoor het levenseinde van de patiënt zou
worden bespoedigd. Vervolgens werd gevraagd naar niet-behandelbeslissingen met het
uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen. Ook beslissingen om potentieel levensverlengende behandelingen niet in te stellen of deze te staken werden in het sterfgevallenonderzoek alleen ingedeeld bij de categorie niet-behandelbeslissingen als het
de meest zwaarwegende beslissing rond het levenseinde was geweest.
Uit tabel 6.3 blijkt dat het percentage aangetroffen niet-behandelbeslissingen in 2001
gelijk was aan het percentage in 1995: 20% van alle sterfgevallen werd voorafgegaan
door niet-behandelbeslissingen. De lichte stijging die in 1995 nog werd gevonden
ten opzichte van 1990 had zich dus niet voortgezet.
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Tabel 6.2 Kenmerken van patiënten bij wie pijn- of symptoombestrijding is geïntensiveerd, tenminste rekening houdend met bespoediging van het overlijden (sterfgevallenonderzoek)
Intensivering van
pijn- of symptoombestrijding

Alle
sterfgevallen
2001

2001

%

n = 1312
%

1990
n = 1166
%

1 995
n =1161
%

Leeftijd
0-64 jaar

20

19

22

23

65-79 jaar

35

35

38

40

46

46

40

37

49
51

46

50

48

54

51

52

Kanker

27
25

47
14

54

Hart- en vaatziekten

55
15

Ziekten van het zenuwstelsel

11

9

7

Longziekten

10

9

7

9
6

Overige doodsoorzaken

27

21

20

16

8o jaar of ouder
Geslacht
Man
Vrouw
Doodsoorzaak

12

Levensbekorting
Onbekend

18

15

14

Geen bekorting of minder dan 24 uur

6o

65

6o

1-7 dagen

16

16

20

1-4 weken

4

3

5

Meer dan een 1 maand

2

1

2

Tabel 6.3 Aantal niet-behandelbeslissingen (sterfgevallenonderzoek)
Totaal
%1

2001

Totaal 1995

Totaal 1990

°/.3

°A '

Niet-instellen of staken van behandeling
Rekening houdend met bespoediging van het levenseinde
Met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen
Totaal

7
13

7
13

9

20

20

18

9

1 Aantal gevallen als percentage van het totaal aantal sterfgevallen in respectievelijk 2001, 1995 en 1990.
Het totaal aantal sterfgevallen was 140.377 in 2001, 135.675 in 1995 en 128.824 in 1990.
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Ook bij dit type beslissingen werd in 2001 weinig verandering waargenomen wat betreft de kenmerken van patiënten (zie tabel 6.4). Niet-behandelbeslissingen betroffen
zowel vrouwen als mannen uit alle leeftijdsgroepen en diagnosecategorieën. De mate
van levensbekorting was evenals in voorgaande jaren groter dan die bij intensivering
van pijn- of symptoombestrijding: in iets minder dan de helft van de gevallen was de
levensbekorting een dag of minder en in circa een op de vijf gevallen was de levensbekorting meer dan een week.
6.4 SLOT

In 2001 werd een lichte toename van het aantal gevallen van intensieve pijn- of
symptoombestrijding waargenomen ten opzichte van 1995. Niet-behandelbeslissingen
waren in 1995 nog in aantal toegenomen, maar in 2001 was het aantal stabiel gebleven. Bij intensieve pijn- of symptoombestrijding en bij niet-behandelbeslissingen werden geen belangrijke verschuivingen in patiëntkenmerken waargenomen.

Tabel 6.4 Kenmerken van patiënten bij wie een behandeling is gestaakt of niet-ingesteld, ten minste rekening houdend met bespoediging van het overlijden (sterfgevallenonderzoek)

Alle sterfgevallen

Niet-instellen of staken van een behandeling

2001
2001

n =
%

1210

1 995

1990

n = 1097
%

n = 991
%

Leeftijd
0-64 jaar

20

16

14

16

65-79 jaar

35

32

31

32

8o jaar of ouder

46

52

55

53

49
51

44
56

42

46

58

55

Kanker

27

24

25

14

24
16

30

Hart- en vaatziekten
Ziekten van het zenuwstelsel

11

15

18

18

Longziekten

10

12

11

Overige doodsoorzaken

27

35

31

9
25

Geslacht
Man
Vrouw

Doodsoorzaak
19

Levensbekorting
Onbekend

10

7

9

Geen bekorting of minder dan 24 uur
1-7 dagen

45
25

42
28

41
28

1-4 weken

11

15

14

8

8

7

Meer dan 1 maand

7 Medische beslissingen rond het levenseinde:
ontwikkelingen sinds 1990
7.1

INLEIDING

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt in Nederland regelmatig gesproken
over de voorwaarden waaronder euthanasie, hulp bij zelfdoding en andere vormen van
levensbeëindigend handelen door artsen toelaatbaar zouden moeten zijn. In 1990/
1991 was Nederland het eerste land ter wereld waar op grond van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek betrouwbare schattingen van de omvang en aard van medische
beslissingen rond het levenseinde konden worden gemaakt. Medische besluitvorming
rond het levenseinde bleek een substantieel onderdeel te zijn van medische zorg voor
patiënten in de laatste levensfase: bij ongeveer vier op elke tien sterfgevallen bleken
een of meer beslissingen over medische behandeling te zijn genomen die (mogelijk)
bespoediging van het levenseinde tot gevolg hadden gehad. In een vijfde van alle sterfgevallen ging het daarbij om intensivering van pijn- of symptoombestrijding met behulp van hoge, potentieel levensbekortende doseringen van morfine of morfineachtige
preparaten. In iets minder dan een vijfde werd het overlijden waarschijnlijk of zeker
bespoedigd doordat werd afgezien van het instellen of voortzetten van een potentieel
levensverlengende behandeling. Euthanasie en hulp bij zelfdoding vonden veel minder vaak plaats, namelijk in iets minder dan een op de vijftig sterfgevallen. Een onverwachte bevinding was dat in ongeveer o,8% van alle sterfgevallen levensbeëindigend
was gehandeld zonder dat de patiënt zelf daar uitdrukkelijk om had verzocht. Deze bevinding trok destijds begrijpelijkerwijs veel aandacht in binnen- en buitenland.
In 1995/1996 werd het onderzoek uit 1990/1991 herhaald in het kader van de evaluatie van de sinds 1991 geldende meldingsprocedure voor levensbeëindigend handelen. Het aantal gevallen van euthanasie bleek iets te zijn gestegen, terwijl de incidentie van hulp bij zelfdoding en levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt vrijwel gelijk waren gebleven. De frequentie van potentieel levensbekortende intensivering van pijn- of symptoombestrijding was ongeveer gelijk
gebleven en het aantal beslissingen om af te zien van een potentieel levensverlengende behandeling was licht gestegen. Na inwerkingtreding van de vernieuwde toetsingsprocedure in 1998, waarvan de evaluatie in dit rapport centraal staat, werd in
2001/2002 opnieuw nagegaan hoe de praktijk van medische besluitvorming rond
het levenseinde zich had ontwikkeld. De belangrijkste en opmerkelijkste aspecten
van de in de hoofdstukken 4, 5 en 6 beschreven bevindingen worden in het vervolg
van dit hoofdstuk samengevat. Daarnaast worden enkele gegevens over opvattingen
van artsen en anderen besproken, alsmede de samenhang van medische beslissingen
rond het levenseinde met de sociaal-economische status van de patiënten die het betreft.
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7.2 ONTWIKKELINGEN IN MEDISCHE BESLUITVORMING ROND HET LEVENSEINDE IN DE
PERIODE 1990/1991-1995/1996-2001/2002

In tabel 7.1 worden de frequentieschattingen uit de eerdere hoofdstukken van dit rapport samengevat. Het totaal aantal sterfgevallen steeg tussen 1990 en 1995 met 5,3%
en tussen 1995 en 2001 met 3,5%. Het aantal uitdrukkelijke verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding steeg van 1990/1991 tot 1995/1996 met 9,0%, Varl 8900
naar 9700. Tussen 1995/1996 en 2001/2002 bleef het aantal verzoeken echter constant en was in verhouding tot het aantal sterfgevallen dus sprake van een lichte daling. De stijging die in 1995 werd gevonden voor het aantal gevallen van euthanasie
heeft zich in de periode daarna niet in voortgezet: het in het sterfgevallenonderzoek
aangetroffen aantal uitgevoerde gevallen van euthanasie was in zooi iets hoger dan
in 1995, maar op basis van de artseninterviews werd een lichte daling van het aantal
gevallen waargenomen. In beide onderzoeken waren de verschillen niet statistisch
significant. In 2001 bleek dat het aantal gevallen van hulp bij zelfdoding en van levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt ongeveer gelijk was gebleven. Het aantal gevallen van intensieve pijn- of symptoombestrijding
was in 2001 licht gestegen. Niet-behandelbeslissingen waren in 1995 nog in aantal
toegenomen, maar in zooi was het aantal stabiel gebleven.

Tabel 7.1 Geschatte aantallen medische beslissingen rond het levenseinde (artseninterviews en sterfgevallenonderzoek)

Artseninterviews

2001/2002

1995/1996

1990/1991

Aantal per jaar (95% betrouwbaarheidsinterval)
Verzoeken 'te zijner tijd'

34.700 (3 2 . 200- 37. 1 00) 34.5 00 (31.800-37.100) 25.100 (23.400-27.000)

Uitdrukkelijke verzoeken 'op
afzienbare termijn'

9.700 (8.800-10.500) 9.700 (8.800-10.600) 8.900 (8.200-9.700)

Euthanasie

2,2

(1,8-2,5)

2,3

(1,9-2,7)

1,9

(1,6-2,2)

Hulp bij zelfdoding

0,1

(0,0-0,2)

0,4

(0,2-0,5)

(0 , 2-0,4)

Levensbeëindigend handelen
zonder uitdrukkelijk verzoek van
de patiënt

o,6

(0 ,4-0 ,9)

0,7

(0,5-0,8)

0,3
1

Stefgevallenonderzoek

2001

Euthanasie

2,6

(2,3-2,8)

1 995
2,4

(2,1-2,6)

1,7

(1,4-2,1)

Hulp bij zelfdoding

0,2

(0,1-0,3)

0,2

(0,1-0,3)

0,2

(0,1-0,3)

Levensbeëindigend handelen
zonder uitdrukkelijk verzoek van
de patiënt

0,7

(0,5-0,9)

0,7

(0,5-0,9)

o,8

(0,6-1,1)

Intensivering van pijn- of
symptoombestrijding

20,1

(19,1-21,1)

19,1

(18,1-20,1)

18,8

(17,9-19,9)

Niet-behandelbeslissingen

20,2

(19,1-21,3)

20,2

(19,1-21,3)

17,9

(17,0-18,9)

Totaal

(42,6-45,0)
43, 8
140.377

42,6

(41 ,3 -43,9)

39,4
(3 8 , 1-40 ,7)
128.824

Percentage van alle sterfgevallen (95% betrouwbaarheidsinterval)

Totaal aantal sterfgevallen

135.675

1 Schatting was op grond van dit deelonderzoek niet mogelijk.

1990
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Euthanasie en hulp bij zelfdoding werden gedurende de hele periode relatief het
vaakst toegepast door huisartsen, bij personen jonger dan 8o jaar en bij patiënten
met kanker. Het aantal gevallen bij verpleeghuisartsen bleef gelijk in relatieve zin,
maar steeg enigszins in absolute zin doordat verpleeghuisartsen bij een groter aandeel van de totale sterfte betrokken zijn dan voorheen. Een belangrijke bevinding is
dat bij euthanasie in 2001 veel vaker dan in de voorgaande jaren de uitdrukkelijke
wens van de patiënt werd vastgelegd in een schriftelijke euthanasieverklaring. De
kenmerken van de patiënten bij wie in 2001 levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek werd toegepast en de belangrijkste aspecten van de besluitvorming over deze handelwijze waren vrijwel gelijk aan die uit eerdere onderzoeksjaren.
Ook bij intensieve pijn- of symptoombestrijding en bij niet-behandelbeslissingen werden geen belangrijke verschuivingen in patiëntkenmerken waargenomen.
In tabel 7.2 worden enkele bevindingen wat betreft de opvattingen van artsen weergegeven. Hieruit is op te maken dat ongeveer de helft van alle artsen van mening is
dat mensen het recht hebben zelf te beslissen over leven en dood. Iets minder dan
de helft denkt dat patiënten minder snel om euthanasie zullen vragen als zij weten
dat hun arts daartoe indien nodig bereid is. De bezorgdheid over de invloed van economische schaarste in de gezondheidszorg op medische besluitvorming rond het levenseinde is niet groot, maar lijkt licht toe te nemen. Ten slotte rapporteerden artsen
in 2001/2002 vaker dan in de voorgaande jaren dat ze restrictiever waren geworden
ten aanzien van euthanasie, en minder vaak dat ze permissiever waren geworden.
De publieksenquête die onderdeel was van het onderzoek in 2001/2002 bevatte een
aantal vragen naar opvattingen over de toelaatbaarheid van medische beslissingen rond
het levenseinde. De bevinding in eerder onderzoek dat de Nederlandse praktijk op dit
gebied in het algemeen brede steun ondervindt in de Nederlandse bevolking wordt be-

Tabel 7.2 Opvattingen: aantal artsen dat het (volledig) eens was met genoemde stellingen over medische
beslissingen rond het levenseinde (artseninterviews)
2001/2002

1995/1996

1990/1991

17 = 4 70

n = 4 05

n = 405

Iedereen heeft het recht zelf te beschikken over leven en dood

56

52

64

Indien patiënten weten dat een arts bereid is om euthanasie
toe te passen als het echt nodig is, zullen
ze minder snel om euthanasie vragen

47

53

46

Het is te verwachten dat in tijden van forse bezuinigen in de
gezondheidszorg de druk op artsen om levensbeëindigend te
handelen zal toenemen

15

12

9

Permissiever geworden

12

18

25

Restrictiever geworden

20

12

14

Onveranderd gebleven

69

70

61

Gedurende de afgelopen vijf jaar is opvatting over euthanasie:
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Tabel 7.3 Opvattingen: percentage van de Nederlandse bevolking dat het (volledig) eens was met genoemde stellingen over levensbeeëindigend handelen
Nederlandse
bevolking
n = 7390

Een arts mag op verzoek van een ernstig zieke patiënt diens leven beëindigen

82

Een arts moet altijd alles doen om een ernstig zieke patiënt in leven te houden

31

Een arts moet stoppen met de behandeling als een patiënt daar om vraagt

8o

Iedereen heeft het recht om zelf te beschikken over leven en dood

68

vestigd in de resultaten van deze enquête. In tabel 7.3 is weergegeven welk percentage
van de algemene Nederlandse bevolking het eens was met een aantal stellingen over levensbeëindigend handelen door artsen. In de Nederlandse bevolking waren 4 op de 5
mensen het eens met de stelling dat een arts op verzoek van een ernstig zieke patiënt
diens leven mag beëindigen en dat een arts moet stoppen met behandeling als een patiënt daar om vraagt. 31% vond dat artsen altijd alles moeten doen om het leven van een
ernstig zieke patiënt te behouden en 68% vond dat iedereen het recht heeft zelf te beschikken over leven en dood. Dit laatste percentage is ongeveer gelijk aan het percentage artsen dat het eens was met deze stelling (tabel 7.2).

7.3 SOCIAAL-ECONOMISCHE STATUS
Op basis van de onderzoeken uit 1990/1991 en 1995/1996 konden geen duidelijke
uitspraken worden gedaan over de mate waarin het voorkomen van medische beslissingen rond het levenseinde varieert met de sociaal-economische status van de betreffende persoon. In het sterfgevallenonderzoek van 2001 werd voor het eerst een indicator voor de sociaal-economische status van overleden personen opgenomen. Deze
indicator is gebaseerd op het postcodegebied waarin personen woonachtig waren op
het moment dat zij overleden en geeft de sociaal-economische status weer in drie niveaus. Omdat een dergelijke indicator niet betrouwbaar is voor personen die in een
instelling, zoals een verzorgings- of verpleeghuis, wonen, zijn deze buiten beschouwing gelaten. In tabel 7.3 is het voorkomen van de diverse medische beslissingen
rond het levenseinde uitgesplitst voor overledenen uit verschillende sociaal-economische klassen. Bij personen die op het moment dat zij overleden in een instelling
woonden ging iets vaker dan bij andere personen een medische beslissing rond het
levenseinde vooraf aan het overlijden. Het ging daarbij met name om intensieve
pijn- of symptoombestrijding en niet-behandelbeslissingen. Euthanasie kwam juist
wat minder vaak voor bij personen woonachtig in een instelling. Deze verdeling
hangt samen met het feit dat het bij deze groep veelal om oudere mensen gaat, terwijl euthanasie juist vaker voorkomt bij wat jongere leeftijdsgroepen. De verschillen
tussen geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde overledenen waren groter
dan die tussen de verschillende sociaal-economische strata binnen de niet-geïnstituti-
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Tabel 7.4 Medische beslissingen rond het levenseinde naar sociaal-economische status (sterfgevallenonderzoek)
GeMstitutio- Totaal
naliseerd

Sociaal-economische status

Midden Hoog
Laag
n = 1562 n = 1667 n = 938 n =

1450

11 5617

Euthanasie

3,0

3,1

3,8

0,7

2,6

Hulp bij zelfdoding

0,3

0,2

0,1

0,1

0,2

Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk
verzoek van de patiënt

o,6

0,4

o,8

0,9

0,7

Intensivering van pijn- of symptoombestrijding

19,5

19,1

19,0

22,6

20,1

Niet-behandelbeslissingen

18,o

19,0

20,0

24,1

20,2

Totaal

41 ,5

41 ,9

43, 8

48,4

43,8

onaliseerde groep. Bij overledenen uit de groep met de hoogste sociaal-economische
indicator werd iets vaker euthanasie toegepast en gingen iets vaker niet-behandelbeslissingen vooraf aan het overlijden dan bij overledenen uit de andere groepen. De
verschillen waren echter gering en zijn niet statistisch significant. De invloed van de
sociaal-economische status van personen op medische besluitvorming rond het levenseinde lijkt daarmee zeer beperkt te zijn.

7.4

SLOT

In het algemeen lijkt de praktijk van medische besluitvorming rond het levenseinde
zich in Nederland de laatste jaren te stabiliseren. Opmerkelijk is dat de incidentie
van hulp bij zelfdoding onverminderd laag blijft in vergelijking met die van euthanasie, ondanks de aanbeveling van bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst dat, indien mogelijk, hulp bij zelfdoding de voorkeur zou moeten hebben boven euthanasie. Patiënten blijken vanwege
fysieke beperkingen niet altijd in staat te zijn tot het innemen van medicamenten.
Bovendien laat het gewenste coma of overlijden soms te lang op zich wachten en
leidt het innemen van middelen door de patiënt soms tot complicaties, waardoor de
arts alsnog moet ingrijpen. Het argument dat de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt beter gewaarborgd zijn bij hulp bij zelfdoding wordt derhalve mogelijk in veel gevallen ondergeschikt gemaakt aan het idee van artsen en
waarschijnlijk ook van patiënten dat het handelen beter te controleren is als de arts
de middelen toedient.
Het percentage van de sterfgevallen waarin levensbeëindigend wordt gehandeld zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt is sinds 1990 ongeveer gelijk gebleven. De
frequentie van intensivering van pijn- en of symptoombestrijding waarbij rekening
wordt gehouden met een levensbekortend effect, meestal als gevolg van hoge doseringen morfine of morfineachtige middelen, lijkt iets te stijgen. Dit geldt vooral voor pa-
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tiënten die overlijden in verpleeghuizen. Mogelijk heeft deze stijgende tendens te maken met de duidelijk toegenomen aandacht gedurende de laatste jaren voor palliatieve
zorg voor patiënten in de laatste levensfase. Een aantal onderzoeken, vooral uit de Verenigde Staten, heeft laten zien dat medische zorg in de terminale fase lang niet altijd
aansluit bij de wensen van patiënten en hun familie, die door artsen vaak verkeerd
worden ingeschat. De aandacht lijkt soms nog te veel gericht op het toepassen van ingrijpende en invasieve medische handelingen ten behoeve van diagnostiek of levensverlenging in plaats van op het verzachten van het lijden en het verhogen van het
comfort van de patiënt en zijn omgeving gedurende de laatste levensweken en -dagen.
De licht toenemende frequentie van intensieve pijn- of symptoombestrij ding is mogelijk deels het gevolg van een toenemende aandacht voor symptoomverlichting en comfortverhoging in de laatste levensfase.
Daarnaast wordt het levensbekortende effect van morfine en morfineachtige middelen de laatste jaren in toenemende mate betwijfeld. Een aantal studies heeft bijvoorbeeld laten zien dat patiënten die na opname in een hospice hoge doseringen morfine kregen toegediend niet eerder overleden dan patiënten bij wie dat niet het geval
was. Vooral als de dosering geleidelijk wordt opgevoerd, is toediening van hoge doseringen morfine mogelijk zonder dat dit leidt tot ademdepressie of bloeddrukdaling.
Overigens betreffen de schattingen van de frequenties van intensieve pijn- of symptoombestrijding uiteraard alleen die gevallen waarin de arts op zijn minst rekening
hield met een mogelijk levensbekortend effect. Over het gebruik van morfine buiten
deze context is op grond van dit onderzoek niets te zeggen.
De bevinding uit het onderzoek 2001/2002 dat het aantal niet-behandelbeslissingen
na 1995 niet verder is toegenomen is enigszins verrassend. De medische mogelijkheden om patiënten met ernstige aandoeningen tot op hoge leeftijd intensief te behandelen nemen immers nog steeds toe. Als gevolg daarvan zou verwacht kunnen worden dat het aantal beslissingen om dergelijke behandelingen al dan niet toe te passen ook toeneemt, maar dat blijkt niet uit de onderzoeksgegevens. Bij niet-behandelbeslissingen kan het gaan om zeer uiteenlopende situaties wat betreft leeftijd, diagnose en prognose van de patiënt. Het type behandeling waarvan bij niet-behandelbeslissingen wordt afgezien loopt uiteen van basale vormen van zorg, zoals het toedienen van vocht en voeding of het geven van antibiotica, tot uiterst geavanceerde interventies voor complexe aandoeningen. Mogelijk wordt het niet toepassen van een
potentieel levensverlengende behandeling niet altijd opgevat als een niet-behandelbeslissing, bijvoorbeeld als de kans op levensverlenging gering is of als de kans op bijwerkingen groot is. Toch vormen niet-behandelbeslissingen naast intensivering van
pijn- of symptoombestrijding de grootste categorie medische beslissingen rond het
levenseinde en zijn de effecten van dit type beslissingen in termen van bekorting
van de levensduur op bevolkingsniveau aanzienlijk groter dan die van euthanasie,
hulp bij zelfdoding, levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek en intensieve pijn- of symptoombestrijding.

DEEL III
BIJZONDERE THEMA’S

8 Terminale sedatie

8.1

INLEIDING

In de discussie over medische zorg en besluitvorming in de laatste levensfase speelt
het begrip 'terminale sedatie' de laatste jaren een prominente rol. Rond dit begrip
heerst echter nogal wat verwarring. In dit rapport wordt terminale sedatie opgevat
als een combinatie van twee handelwijzen: naast de toediening van middelen om
een patiënt in diepe sedatie of coma te brengen wordt afgezien van kunstmatige toediening van voeding of vocht. De sedatie wordt daarbij tot aan het overlijden van de
patiënt in stand gehouden. In het onderzoek naar medische beslissingen rond het levenseinde van 2001/2002 is voor het eerst aandacht besteed aan het voorkomen en
de achtergronden van terminale sedatie. De belangrijkste bevindingen worden in dit
hoofdstuk beschreven. In de laatste paragraaf wordt nader ingegaan op de vraag hoe
de aangetroffen praktijk van terminale sedatie gepositioneerd kan worden binnen de
in dit rapport gehanteerde ordening van medische beslissingen rond het levenseinde.
In het sterfgevallenonderzoek werd aan het slot van de vragenlijst de vraag gesteld of
de patiënt tot aan het overlijden continu in sedatie of coma was gehouden door middel van medicamenten zoals benzodiazepinen of barbituraten. De respondent kon
kiezen uit de antwoorden 'ja, en daarbij werd geen kunstmatige toediening van vocht en
voeding toegepast', Ja, en daarbij werd kunstmatig voeding of vocht toegediend', en 'nee'.
De vraag over terminale sedatie is alleen gesteld in de 43% van alle sterfgevallen
waarbij de arts op zijn minst rekening had gehouden met bespoediging van het levenseinde als gevolg van het medisch beleid in de laatste levensfase.
In de artseninterviews werd, na bespreking van de (eventuele) ervaringen van de respondent met euthanasie, hulp bij zelfdoding en levensbeëindigend handelen zonder
uitdrukkelijk verzoek, het onderwerp terminale sedatie als volgt ingeleid:
'Het komt voor dat patiënten voorafgaand aan hun overlijden diep gesedeerd of in coma
gehouden worden door middel van medicamenten zoals benzodiazepinen of barbituraten.
Daarbij kan dan al of niet worden afgezien van de toediening van voeding en/of vocht.'

Vervolgens werd gevraagd:
'Is het wel eens voorgekomen dat u pijn of andere symptomen van een terminaal zieke patiënt hebt bestreden door hem of haar diep te sederen of in coma te brengen?'

Indien deze vraag met 'ja' werd beantwoord volgde een aantal vragen over de frequentie waarmee deze handelwijze werd toegepast. Daarna volgde de vraag:
'Heeft u wel eens besloten om bij een diep gesedeerde patiënt af te zien van de toediening
van voeding en/of vocht?'
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Daar werd nog aan toegevoegd dat het kon gaan om géén toediening van voeding
en/of vocht of om toediening van zeer beperkte hoeveelheden, onvoldoende om het
leven in stand te houden. Bij een bevestigend antwoord volgde ook hierover een aantal frequentievragen en werd vervolgens de recentste keer dat de arts een patiënt
voorafgaand aan het overlijden diep had gesedeerd en daarbij geen of zeer beperkte
hoeveelheden voeding of vocht had toegediend uitvoerig besproken. In het vervolg
van dit hoofdstuk wordt deze laatste combinatie van handelwijzen aangeduid met terminale sedatie.

8.2 AANTAL GEVALLEN VAN TERMINALE SEDATIE

In het sterfgevallenonderzoek werd alleen naar terminale sedatie gevraagd als een
arts eerder in de vragenlijst aangegeven had een of meer medische beslissingen rond
het levenseinde te hebben genomen. In 6,o% van het totaal aantal sterfgevallen gaf
de arts aan dat sedatie was toegepast en in 3,9% was daarbij geen voeding of vocht
toegediend. In 7,1% van alle sterfgevallen werd de vraag, die aan het slot van de vragenlijst gesteld werd, ten onrechte niet beantwoord. De schattingen van het voorkomen van terminale sedatie op basis van het sterfgevallenonderzoek zijn gecorrigeerd
voor deze ontbrekende antwoorden, maar moeten dus voorzichtig geïnterpreteerd
worden.
In tabel 8.1 wordt een aantal frequentieschattingen van het voorkomen van diepe sedatie voorafgaand aan het overlijden weergegeven op basis van gegevens uit de artseninterviews. Hierin is te zien dat 6o% van alle artsen aangaf wel eens een patiënt
voorafgaand aan het overlijden diep gesedeerd te hebben. De helft van de artsen gaf
aan ooit een patiënt voorafgaand aan het overlijden diep gesedeerd te hebben en
daarbij te hebben afgezien van de toediening van voeding en/of vocht. Onder verpleeghuisartsen was het aantal artsen dat wel eens diepe sedatie toepaste bij een terminale patiënt groter dan bij andere artsen, en onder huisartsen was dit aantal het
kleinst. Bij de meeste artsen betrof de ervaring die zij hadden met deze handelwijzen
ook een of meer gevallen in 2000 of 2001. Het totaal aantal sterfgevallen waarbij
diepe sedatie werd toegepast voorafgaand aan het overlijden wordt op basis van de
artseninterviews geschat op ongeveer 12,2% van alle sterfgevallen en bij ongeveer
io,o% daarvan werd afgezien van de toediening van voeding en/of vocht.
De schattingen over het voorkomen van terminale sedatie op basis van het sterfgevallenonderzoek zijn dus wat lager dan die op basis van de artseninterviews. Het verschil wordt deels verklaard doordat in het sterfgevallenonderzoek gevallen waarin de
arts geen rekening had gehouden met bespoediging van het levenseinde en dat ook
niet had nagestreefd niet zijn meegeteld. Daarnaast was de definitie van terminale
sedatie in de artseninterviews wat ruimer, vooral omdat in de interviews meer gelegenheid was om toe te lichten wat bedoeld werd met het begrip terminale sedatie: in
de artseninterviews kon het gaan om het afzien van de toediening van voeding of
vocht, waarbij werd aangegeven dat het ook kon gaan om toediening van zeer beperkte hoeveelheden voeding of vocht, terwijl in de 3,9% gevallen van terminale sedafie uit het sterfgevallenonderzoek geen voeding én geen vocht was toegediend.
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Tabel 8.1 Artsen die ooit een patiënt diep gesedeerd hadden voorafgaand aan het overlijden (artseninterviews)
Huisartsen
= 125

Specialisten
17 = 208

Verpleeghuisartsen
= 77

fl

Totaal
n = 410

Ooit diep gesedeerd

56

65

75

6o

• Diep gesedeerd in 2000/2001

39

53

68

45

Ooit diep gesedeerd en daarbij
afgezien van de toediening van
voeding en/of vocht'

48

55

75

52

• Diep gesedeerd en daarbij
afgezien van de toediening van
voeding en/of vocht' in 2000/
zool

33

44

65

39

Aantal gevallen als percentage van het totaal aantal sterfgevallen
in zool (95% betrouwbaarheidsinterval) 2
Diepe sedatie
Diepe sedatie waarbij werd
afgezien van de toediening van
voeding en/of vocht'

3,5
2,5

6,8

2,0

12,2

(11,2-13,2)

5,5

2,0

10,0

(9,1-10,8)

Afgezien van de toediening van voeding en/of vocht of voeding en/of vocht toegediend in zeer beperkte
hoeveelheden, onvoldoende om het leven in stand te houden.
2 Aantal gevallen van diepe sedatie als percentage van het totaal aantal sterfgevallen van 140.377 in zool.
1

8.3

DE UITVOERING VAN TERMINALE SEDATIE

Kenmerken van patiënten

Tabel 8.2 laat zien dat terminale sedatie ongeveer even vaak bij mannen als bij vrouwen werd toegepast. In 77% van de gevallen betrof het personen van 65 jaar of
ouder, maar personen van 8o jaar of ouder waren enigszins ondervertegenwoordigd:
terwijl 46% van het totaal aantal sterfgevallen in 2001 personen van 8o jaar of ouder
betrof ging het bij terminale sedatie in 34% van de gevallen om personen uit deze
leeftijdsgroep. Kanker was de meest voorkomende diagnose bij patiënten bij wie terminale sedatie werd toegepast (66%): deze diagnose kwam vooral vaak voor bij terminale sedatie door de huisarts. Bij specialisten en verpleeghuisartsen ging het daarnaast vaak om patiënten met hart- en vaatziekten. Bij verpleeghuisartsen betrof het
in 18% van de gevallen patiënten met als belangrijkste diagnose dementie. De meest
voorkomende redenen om patiënten diep te sederen waren het voorkomen van pijn
(54%), onrust (43%), benauwdheid (30%) en angst (12%) bij de patiënt.
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Tabel 8.2 Kenmerken van patiënten bij wie terminale sedatie werd toegepast (artseninterviews)
Huisartsen
n = 53

Specialisten
fl = /03

Verpleeghuisartsen
n = 55

Totaal
fl = 211

Geslacht
Man

55

Vrouw

31

50

45

48
52

69

50

0-49 jaar

6

14

9

50-64 jaar

17

11

7

9
14

65-79 jaar

47
30

33

43

34

51

34

79
8

55

31

66

27

31

17

Leeftijd

8o jaar

Hoofddiagnose
Kanker
Hart- en vaatziekten
Dementie

18

6

Longziekten

4

5

6

5

5

4

10

9

55
51

57
31

44

54

Onrust

44
33
18

43
30

Ziekten van het zenuwstelsel
Overig

5
7

Reden diepe sedatie 7
Pijn

Benauwdheid

21

43

Angst

15

Overig

25

5
30

36

12

28

1 Op deze vraag konden een of meer antwoorden worden gegeven.

Overleg
Tabel 8.3 geeft inzicht in het overleg tussen arts en patiënt ten tijde van de besluitvorming. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in overleg over het besluit tot sedatie
en overleg over het besluit om geen voeding en/of vocht toe te dienen. In 57% van
de gevallen had de arts zijn voornemen tot diepe sedatie overlegd met de patiënt;
daarbij had de patiënt in 34% van de gevallen zelf verzocht om de toepassing van sedatie. Als geen overleg met de patiënt had plaatsgevonden kwam dit meestal doordat
de patiënt niet goed aanspreekbaar of subcomateus was. Door verpleeghuisartsen
werd ook veel genoemd dat geen overleg mogelijk was geweest doordat de betreffende patiënt dement was.
De beslissing om af te zien van de toediening van voeding en/of vocht is minder
vaak dan de beslissing tot sedatie met de patiënt overlegd: in 31% van de gevallen
vond overleg over het afzien van toediening van voeding en/of vocht plaats en deze
beslissing werd in slechts 8% op verzoek van de patiënt genomen. De beslissing om
af te zien van de toediening van voeding en/of vocht is in 85% van de gevallen tegelijkertijd genomen met de beslissing tot het sederen van de patiënt. Ook wat betreft
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deze beslissing was de meest genoemde reden om niet met de patiënt te overleggen
dat de patiënt niet goed aanspreekbaar of subcomateus was. Daarnaast werd vaak genoemd dat het geven van voeding of vocht helemaal niet overwogen was en dat het
afzien ervan vanzelfsprekend was geweest.
De beslissing om te gaan sederen werd vrijwel altijd met de familie van de patiënt
overlegd. Het afzien van voeding en/of vocht werd door verpleeghuisartsen ook vrijwel altijd besproken met de familie, maar door de andere artsen wat minder vaak.
Specialisten overlegden in drie kwart van de gevallen met collega's over de sedatie,
terwijl verpleeghuisartsen en vooral huisartsen dat vaker niet dan wel deden. Het afzien van voeding en/of vocht werd door alle artsen minder frequent besproken met
collega's dan het sederen. Specialisten en verpleeghuisartsen bespraken de sedatie en
het afzien van voeding en/of vocht vaak met verpleegkundigen, maar huisartsen deden dat veel minder vaak. Deskundigen op het gebied van palliatieve zorg of in de
behandeling van pijn werden door zowel huisartsen als specialisten en verpleeghuisartsen zelden betrokken in de besluitvorming over terminale sedatie.
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Tabel 8.3 Overleg over diepe sedatie en afzien van toediening van voeding en/of vocht (artseninterviews)
Huisartsen
n = 53

Specialisten
n = 103

Verpleeghuisartsen
n = 55

Totaal
n = 211

53
36

63
33

55
25

34

• Patiënt was niet goed aanspreekbaar
of subcomateus

25

28

24

26

• Handelwijze was duidelijk het beste

8

4

11

7

• Patiënt was dement

2

2

22

4

• Overleg zou patiënt schaden

2

0

2

1

Diepe sedatie
Overlegd met patiënt
Verzoek van patiënt

57

Reden waarom niet is overlegd:'

• Andere reden

9

5

5

7

Overlegd met familie/naasten

92

90

96

92

Overlegd met andere zorgverleners:'

57
29

88

82

70

• Collega-artsen

76

38

47

• verpleegkundigen

27

67

75

46

• consulenten palliatieve zorg

10

3

—

6

4

9

—

5

• pijnbehandelingsteam

,

12

4

7

8

27

34
10

43
n

31

6

Overlegd met familie/naasten

65

68

91

69

Overlegd met andere zorgverleners:'

38

76

8o

55

• Collega-artsen

19

59

26

34

• Verpleegkundigen

21

• Ander
Afzien van toediening van voeding en/of vocht
Overlegd met patiënt
Verzoek patiënt

8

6o

76

41

2

3

—

2

• Pijnbehandelingsteam

2

4

—

3

• Ander

8

1

7

5

85

86

88

85

• Consulenten palliatieve zorg

Beslissing over diepe sedatie en afzien van
toediening voeding en/of vocht werd
tegelijkertijd genomen

1 Op deze vraag konden een of meer antwoorden worden gegeven.
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Tabel 8.4 Middelen gebruikt bij terminale sedatie (artseninterviews)
Huisartsen
n = 53

Specialisten
fl =103

Verpleeghuisartsen
n=5

Totaal
n = 211

Alleen benzodiazepinen

26

13

35

23

Benzodiazepinen in combinatie met morfine of
morfinederivaten 1

32

33

40

33

Benzodiazepinen in combinatie met andere
middelen (excl. morfine of morfinederivaten)

13

2

Alleen morfine of morfinederivaten

19

43

22

27

Morfine of morfinederivaten in combinatie met
andere middelen (excl. benzodiazepinen)

8

3

4

6

Alle overige middelen en combinaties

2

6

8

3

Eventueel in combinatie met andere middelen.

Gebruikte middelen

In tabel 8.4 wordt een overzicht gegeven van de middelen waarmee patiënten in diepe sedatie werden gebracht. In 64% van de gevallen werden benzodiazepinen toegediend: in 23% uitsluitend benzodiazepinen, zoals midazolam en diazepam, in 33%
een combinatie van een benzodiazepine en morfine en in 8% een combinatie van
een benzodiazepine met een ander middel. In 36% van de gevallen werden geen
benzodiazepinen gebruikt. Meestal ging het dan om morfine, al of niet in combinatie
met andere middelen. De andere, in de tabel niet bij naam genoemde middelen betroffen meestal antipsychotische middelen en in geen enkel geval spierverslappers.
Huisartsen en verpleeghuisartsen gebruikten wat vaker benzodiazepinen dan specialisten en specialisten gebruikten relatief vaak morfine.

8.4

INTENTIE, LEVENSBEKORTING EN BESLUITVORMING BIJ TERMINALE SEDATIE

Terminale sedatie zoals gedefinieerd in dit onderzoek bleek toegepast te worden in
zeer uiteenlopende situaties, waarvan in kader 8.1 een aantal voorbeelden is weergegeven. Soms ging het om situaties waarin terminale sedatie in het verlengde lag van
bestrijding van pijn of andere symptomen: maximale inzet van alle mogelijke middelen had onvoldoende effect waardoor sedatie de enige mogelijkheid was om het lijden van een patiënt nog te verlichten. De vraag of terminale sedatie levensbekortend
werkt was in deze gevallen niet of nauwelijks aan de orde en levensbekorting was
geen doel van het medisch handelen. In andere gevallen werd terminale sedatie wel
toegepast met het doel het overlijden te bespoedigen, bijvoorbeeld omdat een patiënt
wel een wens tot levensbeëindiging had maar niet door middel van euthanasie of
omdat niet aan de voorwaarden waaronder euthanasie is toegestaan kon worden voldaan.
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Kader 8.1
Gevalsbeschrjvingen van terminale sedatie
Een cachectische 67-jarige man met longkanker en uitzaaiingen in onder andere de botten
werd opgenomen in het ziekenhuis. Er waren geen curatieve behandelmogelijkheden meer.
De patiënt had veel pijn en was toenemend benauwd, ondanks behandeling met zuurstof,
ipratropium, salbutamol en acetylcysteïne. De pijnklachten bleven bestaan, ook na toediening van morfine via een doseerpompje. De patiënt verzocht de arts om in slaap te worden gebracht. In overleg met collega-longartsen, met de verpleging en met de patiënt werd
toen besloten midazolam toe te voegen aan het infuus en de vochttoediening te minimaliseren. De doseringen midazolam en morfine werden geleidelijk opgevoerd. Na ongeveer
24 uur is de patiënt overleden.
Een 8o-jarige man leed aan dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer. Als gevolg
van een herseninfarct ontstond een halfzijdige verlamming. Er volgde een licht herstel,
maar na drie weken kreeg patiënt een tweede CVA. Daarbij ontstonden ook spraak- en slikstoornissen. Patiënt had na het tweede CVA geen helder bewustzijn meer en was erg onrustig, mogelijk doordat hij erg angstig was. Na overleg met de familie van de patiënt en
met de verpleging werden diazepam en morfine toegediend. Tevens werd besloten geen
voeding meer toe te dienen en vocht alleen ter verzorging van de mond. Patiënt werd daarna rustig en toonde geen angstverschijnselen meer. Zonder nog bij bewustzijn geweest te
zijn is hij na vier dagen overleden.
Bij opname in het ziekenhuis werd bij een 82-jarige vrouw een zeer grote bloeding in de
hersenen vastgesteld, ten gevolge waarvan zij epileptische insulten had. Contact met de
patiënte was niet mogelijk doordat zij subcomateus was. De arts besloot vanwege het ontbreken van behandelingsmogelijkheden en de zeer slechte prognose om de fenytoïne, die
patiënte kreeg ter bestrijding van de insulten, zo hoog te doseren dat patiënte in coma
raakte. Een waakinfuus werd aangehouden als toegangsweg voor de medicatie, maar de
toegediende hoeveelheid vocht werd tot een minimum beperkt. Het medische beleid werd
aan de familie uitgelegd. Patiënte overleed rustig binnen enkele dagen.
Een 79-jarige man had een sinds twee jaar bestaand primair levercarcinoom. Nadat longmetastasen waren vastgesteld verzocht de patiënt zijn huisarts uitdrukkelijk om hulp bij
zelfdoding. Vlak daarna raakte de patiënt plotseling in een delirante toestand, waarschijnlijk veroorzaakt door hersenmetastasen, waardoor hij niet meer aanspreekbaar was. Patiënt
leek erg angstig en onrustig en werd gesedeerd met diazepam. De huisarts stond voor het
dilemma of gehoor moest worden gegeven aan de eerder door de patiënt geuite wens tot
levensbeëindiging, of het natuurlijke overlijden dat binnen enkele weken verwacht werd af
te wachten, of terminale sedatie toe te passen. Na overleg met familie en een consulent
palliatieve zorg werd besloten tot het laatste. Op advies van de consulent diende de huisarts haloperidol en midazolam toe. Vanaf dat moment werd geen voeding en vocht meer
toegediend. Patiënt raakte in coma en overleed rustig na 36 uur.
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Intentie

In tabel 8.5 is weergegeven welke intentie artsen hadden bij de toepassing van terminale sedatie, in welke mate volgens de arts het levenseinde door terminale sedatie
was bespoedigd en of de mogelijkheid van euthanasie besproken was tijdens de besluitvorming over terminale sedatie. De sedatie werd in 49% van de gevallen toegepast zonder de intentie daarmee het leven te bekorten. In 46% was bespoediging
van het levenseinde een doel naast het verlichten van pijn of andere symptomen en
in 5% was bespoediging van het levenseinde het uitdrukkelijke doel. Het besluit om
geen voeding en/of vocht toe te dienen werd in 56% van alle gevallen genomen zonder dat daarmee bespoediging van het levenseinde werd beoogd, in 28% van de gevallen was bespoediging van het levenseinde mede het doel en in 16% was bespoediging van het levenseinde het uitdrukkelijke doel. Dit betekent dat diepe sedatie in
combinatie met het afzien van de toediening van voeding en/of vocht in een derde
van de gevallen (34%) plaatsvond zonder dat de arts daarbij de intentie had het levenseinde te bespoedigen; in 48% van de gevallen was de intentie bij een van de
twee of beide beslissingen mede het bespoedigen van het levenseinde geweest en in
19% van de gevallen het uitdrukkelijke doel. De intentie waarmee terminale sedatie
werd toegepast verschilde nauwelijks tussen huisartsen, specialisten en verpleeghuisartsen.
Levensbekorting

Het levensbekortende effect van terminale sedatie was in de meeste gevallen beperkt.
In ruim een derde van de gevallen had volgens de artsen terminale sedatie het leven
bekort met maximaal 24 uur en in bijna drie kwart van de gevallen was de levensbekorting een week of minder. Terminale sedatie lijkt dus vooral te worden toegepast
bij patiënten met een zeer beperkte resterende levensverwachting.
Besluitvorming

In de besluitvorming over de toepassing van terminale sedatie kwam in ongeveer de
helft van de gevallen euthanasie ter sprake. In 14% van alle gevallen van terminale
sedatie verkoos de patiënt zelf terminale sedatie boven euthanasie. Daarnaast werd
in io% van de gevallen besloten tot terminale sedatie omdat er geen uitdrukkelijk
verzoek tot euthanasie was gedaan door de patiënt. Andere redenen waarom besloten
werd tot terminale sedatie terwijl euthanasie wel ter sprake was gekomen waren de
opvatting dat terminale sedatie meer dan euthanasie past binnen een natuurlijk stervensproces of dat niet aan de zorgvuldigheidseisen die gelden bij euthanasie kon
worden voldaan, bijvoorbeeld doordat het stervensproces te snel verliep of doordat de
patiënt niet meer aanspreekbaar was. Soms speelden religieuze overwegingen, de
wens van de familie van de patiënt, het beleid van de instelling op het gebied van levensbeëindigend handelen of andere redenen een rol.
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Tabel 8.5 Intentie en effect bij terminale sedatie (artseninterviews)
Huisartsen
n = 53

r7 = 703

Specialisten

Verpleeghuisartsen
n =55

Totaal
n = 211

%

%

%

%

Werd het besluit tot diepe sedatie genomen:
Zonder doel levenseinde te bespoedigen

43

54

6o

49

Mede met doel levenseinde te bespoedigen

49
8

43

40

46

Met uitdrukkelijk doel levenseinde te
bespoedigen

5

3

Werd het besluit om geen of beperkte hoeveelheden voeding en/of vocht toe te dienen genomen:
Zonder doel levenseinde te bespoedigen

58

Mede met doel levenseinde te bespoedigen

25

55
30

52

56
28

15

33
15

Met uitdrukkelijke doel levenseinde te
bespoedigen

17

Geen bekorting
< 24 Uur

23

21

25

23

21

15

17

1-7 dagen

19

31

37

21

32

1-4 weken

21

20

27

21

1-6 maanden

2

4

6

3

> 6 maanden

2

3

4

2

Euthanasie kwam ter sprake in de
besluitvorming

6

24

29

47

Was wens • van de patiënt

21

4

7

14

Geen uitdrukkelijk verzoek van patiënt

15

4

10

Diepe sedatie zonder toediening van
voeding en/of vocht is palliatie, deel van
natuurlijk stervensproces

6

5

5
—

Wettelijk kader ontbrak

6

4

6

3
1

—

Stervensproces verliep te snel voor
euthanasie

4

4

Patiënt was niet meer goed aanspreekbaar
c.q. buiten bewustzijn

4

2

2

3

Religieuze overwegingen

4

1

5

3

Wens familie/partner

2

2

2

2

Beleid instelling

—

2

-

1

Onbekend/overig

4

1

4

3

16

Levensbekorting

Waarom niet voor euthanasie gekozen?

5
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Tabel 8.6 Opvattingen: aantal artsen dat het (volledig) eens was met genoemde stellingen over terminale
sedatie (artseninterviews)
Huisartsen
= 725

Specialisten
n = 208

Verpleeghuisartsen
fl = 77

Het niet toedienen van voeding en/of vocht bij
een diep gesedeerde terminale patiënt leidt tot
een humane dood.

77

64

96

74

Diepe sedatie zonder toediening van
(voldoende) voeding en/of vocht is een goed
alternatief voor het uitvoeren van euthanasie

43

32

38

39

fl

Totaal
fl =

410

8.5 OPVATTINGEN OVER TERMINALE SEDATIE

In de artseninterviews werd de respondenten een tweetal stellingen voorgelegd over
terminale sedatie. Het merendeel van de artsen was het eens met de stelling dat het
afzien van de toediening van voeding en/of vocht bij diep gesedeerde terminale patiënten tot een humane dood leidt. Opvallend is dat verpleeghuisartsen het vaker
eens waren met deze stelling dan huisartsen en specialisten. Beduidend minder artsen vonden terminale sedatie een goed alternatief voor euthanasie.

8.6

SLOT

In de zorg voor stervende patiënten wordt vaak terminale sedatie toegepast. In 6%
(sterfgevallenonderzoek) tot 12% (artseninterviews) van alle sterfgevallen werden patiënten (diep) gesedeerd voorafgaand aan het overlijden en in 4% (sterfgevallenonderzoek) tot io% (artseninterviews) werden patiënten (diep) gesedeerd terwijl tevens werd
besloten geen voeding en/of vocht meer toe te dienen. De reden om patiënten diep te
sederen was meestal het geven van verlichting van symptomen zoals pijn, onrust en
benauwdheid. De beslissing om diepe sedatie toe te passen werd iets vaker wel dan
niet besproken met de patiënt. Als geen overleg met de patiënt plaatsvond was dat
meestal omdat communicatie met de patiënt niet goed mogelijk was. Het besluit om
geen voeding en/of vocht toe te dienen werd om dezelfde reden in veel gevallen ook
niet met de patiënt besproken, maar werd ook vaak als een vanzelfsprekend gevolg
van het sedatiebeleid en niet als een expliciete beslissing gezien. Het sedatiebeleid
werd vrijwel altijd met familie, maar in minder dan de helft van de gevallen met collega-artsen of verpleegkundigen besproken. Bespoediging van het levenseinde was in
een derde van de gevallen niet het doel van de arts bij het toepassen van terminale sedatie; in de helft van de gevallen was bespoediging van het levenseinde mede het doel
naast de verlichting van pijn of andere symptomen. In een op de vijf gevallen was bespoediging van het levenseinde het uitdrukkelijke doel: in 16% betrof dat het besluit
om af te zien van voeding en/of vocht en in 5% de sedatie. In een aanzienlijk deel van
de gevallen werd gedurende de besluitvorming over de behandeling in de terminale
fase wel gesproken over euthanasie. Dat het toch niet tot euthanasie kwam lag soms
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aan het feit dat de patiënt een duidelijke voorkeur voor terminale sedatie had, maar is
vaker het gevolg van andere omstandigheden die maken dat euthanasie niet wenselijk
of mogelijk is, bijvoorbeeld het ontbreken van een duidelijk verzoek van de patiënt.
De combinatie van het diep sederen van een patiënt met het afzien van toediening
van voldoende hoeveelheden voeding en/of vocht om het leven in stand te houden
heeft altijd de dood tot gevolg. Net als andere (combinaties van) medische beslissingen rond het levenseinde kan terminale sedatie geclassificeerd worden op basis van
de vragen 'wat doet de arts of laat deze na?', 'met welke intentie handelt de arts?' en
'handelt de arts in overleg met of op verzoek van de patiënt?'. De in het sterfgevallenonderzoek aangetroffen gevallen van terminale sedatie (3,9%) moeten dan ook
niet opgeteld worden bij het totaal van medische beslissingen rond het levenseinde,
maar kunnen worden ondergebracht binnen de bestaande ordening. Bijna de helft
(1,9%) van het totale aantal gevallen van terminale sedatie werd aangetroffen bij
sterfgevallen behorend tot de categorie intensieve pijn- of symptoombestrijding; ongeveer vier op de ro gevallen (1,5% van alle sterfgevallen) betreffen sterfgevallen uit
de categorie niet-behandelbeslissingen. In een op de zes gevallen van terminale sedatie (0,6% van alle sterfgevallen) werd aangegeven dat het overlijden het gevolg was
van het toedienen van middelen met het uitdrukkelijke doel het overlijden te bespoedigen, meestal op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt (0,5% van alle sterfgevallen).
Deze gevallen van terminale sedatie werden in het sterfgevallenonderzoek dus geclassificeerd als levensbeëindigend handelen, meestal als euthanasie. Omdat in het sterfgevallenonderzoek de termen terminale sedatie, levensbeëindigend handelen en euthanasie niet werden gebruikt, maar het feitelijke handelen werd omschreven, is het
niet zeker hoe de artsen zelf hun handelen in deze gevallen zouden benoemen. In
de artseninterviews werd voor gevallen waarin bespoediging van het levenseinde niet
het doel van het handelen was geweest geen onderscheid gemaakt tussen wel en niet
rekening houden met bespoediging van het overlijden. Daardoor is ordening van de
aangetroffen gevallen van terminale sedatie als medische beslissingen rond het levenseinde maar ten dele mogelijk. De ordening van de wel in te delen gevallen bleek
echter nagenoeg gelijk te zijn aan die van de gevallen uit het sterfgevallenonderzoek.
Vaak wordt de vraag gesteld hoe terminale sedatie in juridisch opzicht gepositioneerd
zou moeten worden ten opzichte van euthanasie en levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. In de wetgeving ten aanzien van levensbeëindigend handelen wordt gesteld dat artsen zich voor die vormen van levensbeëindigend handelen moeten verantwoorden waarbij er een uitdrukkelijke intentie is om
door middel van de toediening van medicamenten het levenseinde te bespoedigen.
Als het gaat om levensbeëindigend handelen op verzoek van een daartoe wilsbelcwame patiënt vindt toetsing plaats door een regionale toetsingscommissie, als dat
niet het geval is wordt het handelen beoordeeld door het Openbaar Ministerie. Andere op zichzelf belangrijke aspecten van het handelen, zoals de aard en ernst van
de onderliggende klachten en symptomen, de rol en wilsbekwaamheid van de betreffende patiënt, de aard en de dosering van de gebruikte middelen en de mate waarin
het leven wordt bekort, spelen wel een rol in de beoordeling van het handelen, maar
niet bij de vraag óf het handelen getoetst moet worden. Blijkens de in dit hoofdstuk
beschreven onderzoeksresultaten geldt voor terminale sedatie dat de meeste gevallen
niet, maar sommige gevallen wel binnen de wettelijke bepalingen ten aanzien van
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toetsing vallen. Het gaat daarbij om die gevallen waarin middelen worden toegediend
die de patiënt in diepe sedatie brengen en waarbij dat gebeurt met het uitdrukkelijke
doel om het levenseinde te bespoedigen.
Anekdotische informatie uit binnen- en buitenland wijst erop dat terminale sedatie
een vorm van medisch handelen is die al langere tijd wordt toegepast in de zorg
voor terminaal zieke patiënten. Betrouwbare informatie over het voorkomen ervan in
het meer of minder recente verleden is echter niet voorhanden. Dat de term terminale sedatie de laatste jaren veelvuldig wordt gebruikt in het debat over medische besluitvorming rond het levenseinde is mogelijk een gevolg van het feit dat in de dassificatie van medische beslissingen rond het levenseinde, op basis van het handelen
of nalaten en de intentie die de arts daarbij hanteert, maar een aspect van medische
zorg rond het levenseinde zoals de arts die beleeft herkenbaar is. Terwijl de classificatie van medische beslissingen rond het levenseinde vooral dient om de juridische
en maatschappelijke aspecten van het medische handelen rond het levenseinde op
een wetenschappelijke wijze in kaart te brengen, is de arts er primair op gericht adequate zorg te verlenen aan zijn of haar patiënt. De kwaliteit van de verleende zorg
heeft minder te maken met de vraag welke intentie ten aanzien van levensbekorting
de arts had, dan met vragen als 'werd zorg verleend volgens de geldende professionele standaard', 'werd optimale symptoomverlichting gegeven, en 'werd naar vermogen
voorzien in de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten'. Dat neemt
niet weg dat bij terminale sedatie net als bij andere medische handelingen rond het
levenseinde de grenzen van aanvaardbaar medisch handelen in zicht kunnen komen.
Om dat grensgebied te bewaken geldt in Nederland regelgeving die op terminale sedatie evenzeer toepasbaar is als op andere medische handelingen rond het
levenseinde.

9 Palliatieve zorg en euthanasie

9.1

INLEIDING

De relatie tussen euthanasie en palliatieve zorg voor patiënten in de laatste levensfase is een onderwerp waarover veel wordt gesproken en geschreven, zowel in Nederland als daarbuiten. Feitelijk is er uit onderzoek nog weinig bekend over deze relatie.
Heeft de (kwaliteit van) de geboden zorg invloed op het al dan niet verzoeken om euthanasie door een patiënt en op de frequentie waarmee dergelijke verzoeken worden
ingewilligd? Het onderzoeken van deze relatie is ingewikkeld. Palliatieve zorg is alle
zorg die gericht is op het verlichten van het lijden van patiënten in de laatste fase
van hun leven. Het verlichten van het lijden is daarbij belangrijker dan het verlengen
van de levensduur van de patiënt. Het bestaat uit verschillende soorten zorg, van
pijnbestrijding tot spirituele zorg. Bovendien is er bij mensen in de terminale fase
een grote variatie in de aard en ernst van fysieke, psychosociale, spirituele en andere
problemen waardoor er ook verschillen zijn in de benodigde zorg. Voorts is de relatie
tussen de problemen en de ontvangen zorg niet eenduidig. Soms kunnen problemen
ook door kwalitatief zeer goede zorg niet voorkomen of verholpen worden. Dit wil
niet zeggen dat in die gevallen geen goede palliatieve zorg is gegeven. Tenslotte
moet er eigenlijk prospectief aan de terminale patiënt zelf informatie worden gevraagd. Dat is vaak niet mogelijk.
Binnen de context van het evaluatieonderzoek is er op verschillende manieren aandacht geschonken aan palliatieve zorg. Ten eerste worden kenmerken en problemen
van en zorg voor kankerpatiënten die wel of niet een verzoek om euthanasie hebben
gedaan vergeleken. Gegevens hierover zijn afkomstig uit de artseninterviews. Ten
tweede is er met behulp van diepte-interviews bij een groep huisartsen inzicht gekregen in veranderende houdingen ten opzichte van euthanasie, de ervaren relatie tussen euthanasie en palliatieve zorg en de invloed hierop van de recente ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Ten slotte komen enkele stellingen over palliatieve zorg en
de relatie met euthanasie die in de artseninterviews aan de artsen zijn voorgelegd
aan de orde.

9.2 PALLIATIEVE ZORG EN VERZOEKEN OM EUTHANASIE
Om na te gaan of er een relatie is tussen de (palliatieve) zorg die door een patiënt ontvangen is en het al dan niet doen van een uitdrukkelijke verzoek om euthanasie is een
groep curatief uitbehandelde kankerpatiënten die geen uitdrukkelijk verzoek om euthanasie op afzienbare termijn gedaan had vergeleken met een groep kankerpatiënten die
een uitdrukkelijk verzoek om euthanasie had gedaan. De informatie over kankerpatiënten die geen verzoek om euthanasie op afzienbare termijn hadden gedaan, is afkomstig
uit dat deel van de algemene artseninterviews dat handelde over zorg voor curatief uitbehandelde kankerpatiënten. Deze casus werd als volgt ingeleid:
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'Deze vragenlijst gaat over een patiënt die nog niet is overleden en betreft in wat meer algemene zin de zorg aan het einde van het leven. Ik wil het met u hebben over een curatief
uitbehandelde kankerpatiënt die bij u in behandeling is en die voldoet aan de volgende criteria: de patiënt heeft (dus) kanker, de behandeling is niet meer gericht op curatie, de patiënt heeft op dit moment een levensverwachting van ongeveer drie maanden of minder
maar wel van minimaal één week, u bent hoofdbehandelaar van deze patiënt op dit moment en de patiënt blijft waarschijnlijk bij u in behandeling (hoofdbehandelaar/medebehandelaar) tot aan zijn overlijden.'

Tijdens het interview beantwoordde de arts, indien hij of zij een dergelijke patiënt
op dat moment onder behandeling had, vragen over kenmerken van de patiënt,
symptomen en behandeling (in aansluiting op) de laatste keer dat hij de patiënt zag
en vragen over eventuele wensen van de patiënt over de zorg rond het levenseinde.
Daarna ontving de arts iedere maand, tot aan het overlijden van de patiënt of tot
maximaal 6 maanden na het interview, een soortgelijke vragenlijst. Voor dit hoofdstuk worden alleen gegevens gebruikt van patiënten die gedurende de follow-up kwamen te overlijden en over wie de vragenlijst na het overlijden ook ingevuld is, en die
blijkens de ingevulde vragenlijsten tot aan hun overlijden geen uitdrukkelijk verzoek
om euthanasie op afzienbare termijn hadden gedaan. Het aantal patiënten dat wel
een verzoek had gedaan was te klein om gebruikt te worden als vergelijkingsgroep.
Daarom is voor de gegevens over kankerpatiënten die een uitdrukkelijk verzoek om
euthanasie hadden gedaan gebruik gemaakt van de door artsen in de algemene artseninterviews beschreven recentste gevallen van euthanasie (zie ook hoofdstuk 4).
Dit heeft de beperking dat het gaat om kankerpatiënten die een uitdrukkelijk verzoek
om euthanasie op afzienbare termijn hadden gedaan en wier verzoek ook was ingewilligd. Over patiënten die wel een uitdrukkelijk verzoek hadden gedaan, maar wier
verzoek niet was ingewilligd is dus niets bekend. Omdat verpleeghuisartsen niet gevraagd is om een geval van euthanasie te beschrijven, zijn patiënten van verpleeghuisartsen ook buiten beschouwing gelaten in de groep patiënten die geen verzoek
hadden gedaan. De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit het interview en niet uit
de vervolgvragenlijsten (met uitzondering van tabel 9.5).
Uit tabel 9.1 blijkt dat er voor wat betreft geslacht en leeftijd van de patiënt en specialisme van de behandelend arts geen belangrijke verschillen waren. Het is moeilijk
om echte verschillen in hoofddiagnosen waar te nemen omdat veel soorten kanker
relatief weinig voorkomen. Het is niet uitgesloten dat patiënten die een verzoek hebben gedaan dat is ingewilligd minder vaak longkanker en dildcedarmkanker, en vaker
pancreaskopcarcinoom, oesophaguscarcinoom of ovariumcarcinoom hebben, dan patiënten die geen verzoek hebben gedaan.
In tabel 9.2 staat vermeld in hoeverre bepaalde symptomen volgens de arts in sterke
of zeer sterke mate aanwezig waren bij de patiënt. In beide groepen hadden patiënten vaak in sterke mate last van klachten van algemene aard zoals moeheid, slechte
eetlust en zich slecht voelen. Patiënten wier uitdrukkelijk verzoek om euthanasie was
ingewilligd hadden vaker last van klachten van fysieke aard zoals pijn, misselijkheid,
braken en hoesten dan kankerpatiënten die geen verzoek om euthanasie hadden gedaan. Verwardheid en verminderd bewustzijn kwamen aanzienlijk meer voor bij pa-
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Tabel g.i Achtergrondkenmerken van kankerpatiënten die in de periode voor hun overlijden niet of wel een
uitdrukkelijk verzoek om euthanasie hadden gedaan (artseninterviews)

Geen verzoek
n = 64

Geslacht
Man
Vrouw

Ingewilligd verzoek
n = io6

51

55

49

45

12

Leeftijd
< 45 jaar

3

45-60 jaar

24

25

61-75 jaar

49

43

> 75 jaar

24

20

Longkanker

22

14

Dikkedarmkanker

21

15

Borstkanker

9

lo

Maagkanker

7

Primaire tumor onbekend

4
—

Pancreaskanker

7
6

Prostaatkanker

6

4

Ziekte van Kahler

4

—
—

l-loofddiagnose

lo

Gynaecologische kanker

4

Oesophaguskanker

3

9

Blaaskanker

2

-

Du n n ed a rm ka n ker

2

—

Ovariumkanker

—

7

Grawitz-tumor

—

3

Tracheakanker

—

3

Melanoom

—

2

Non-Hodgkin lymfoom

—

2

Hersentumor

—

2

7

15

Huisarts

73

79

Medisch specialist

27

21

Anders

Specialisme van behandelend arts

tiënten die geen verzoek om euthanasie hadden gedaan dan bij patiënten wier verzoek was ingewilligd. Er was geen duidelijk verschil tussen beide groepen in het
voorkomen van angst en depressie.
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Tabel 9.2 Symptomen die sterk of zeer sterk aanwezig waren bij kankerpatiënten die in de periode voor
hun overlijden niet of wel een uitdrukkelijk verzoek om euthanasie hadden gedaan (artseninterviews)
Geen verzoek
n = 64

Ingewilligd verzoek
n = 7o6

83

Moeheid

87

Slechte eetlust

82

77

Zich slecht voelen

74

86

Verminderd bewustzijn

37

o

Benauwdheid

27

27

Pijn

20

56

Obstipatie

19

21

Angst

17

14

Misselijkheid

16

44

Verwardheid

15

2

Hoesten

8

23

Braken

8

29

Depressie

7

11

Doorligwonden

3

4

In tabel 9.3 staat voor vijf symptomen aangegeven of patiënten bij wie deze symptomen in ernstige of zeer ernstige mate aanwezig waren voor dit symptoom ook behandeld werden. De resultaten in deze tabel moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden aangezien het vaak een klein aantal patiënten was dat een bepaalde klacht had.
Sterk of zeer sterk aanwezige pijn werd in beide groepen altijd behandeld. Misselijkheid en benauwdheid lijken minder vaak te zijn behandeld bij patiënten wier uitdrukkelijk verzoek om euthanasie was ingewilligd dan bij patiënten die geen verzoek
om euthanasie op afzienbare termijn hadden geuit. Klachten van fysieke aard zoals
ernstige pijn en misselijkheid lijken vaker behandeld te zijn dan klachten van psychische aard zoals depressie en verwardheid; dit geldt zowel voor patiënten die geen verzoek om euthanasie op afzienbare termijn hadden geuit als voor patiënten wier uitdrukkelijke verzoek was ingewilligd.
Tabel 9.3 Behandeling van klachten (sterk of zeer sterk aanwezig) van kankerpatiënten die in de periode
voor hun overlijden niet of wel een uitdrukkelijk verzoek om euthanasie hadden gedaan (artseninterviews)
Geen verzoek
% (n)i

Ingewilligd verzoek
% (n)

loo (lij

loo (58)

Misselijkheid

loo (7)

8o (44)

Benauwdheid

72 (17)

Pijn

Depressie

1 5 (4)

57 (3 0)
36 (11)

Verwardheid

85 (9)

o (2)

1 Aantal patiënten bij wie het betreffende symptoom sterk of zeer sterk aanwezig was. Het vermelde percentage heeft betrekking op het aantal patiënten dat behandeld werd voor de klacht die sterk of zeer
sterk aanwezig was.
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Aan de artsen van patiënten in beide groepen is gevraagd of zij — achteraf bezien —
vonden dat de zorg voor de patiënt toereikend was geweest. De resultaten zijn te
zien in tabel 9.4. Het blijkt dat voor beide groepen patiënten artsen bijna nooit aangaven dat er een tekort was geweest aan medische, verpleegkundige, psychosociale,
spirituele, huishoudelijke of andere zorg.
In het gemelde-gevallenonderzoek was het voor patiënten wier verzoek om euthanasie en hulp bij zelfdoding ingewilligd was mogelijk om niet alleen het oordeel van
de behandelend arts, maar ook het oordeel van nabestaanden over eventuele tekorten
aan zorg na te gaan. De resultaten staan in tabel 9.5. Hieruit blijkt dat de meeste nabestaanden van oordeel waren dat er voldoende zorg was geweest voor de patiënt, zij
het in iets mindere mate dan de artsen.
Tabel 94 Oordeel over de toereikendheid van de beschikbare zorg aan kankerpatiënten die in de periode
voor hun overlijden niet of wel een uitdrukkelijk verzoek om euthanasie hadden gedaan (artseninterviews)
Geen verzoek
n = 3o'
% (absoluut)

Ingewilligd verzoek
n = los

Tekort aan
Medische zorg

3 (1)

Verpleegkundige zorg

3 (1)

Psychosociale zorg

o (o)

Spirituele/geestelijke zorg

o (o)

Huishoudelijke zorg

o (o)

Andere vorm van zorg

3

4

3 (i)

1 Deze vraag werd niet gesteld als de patiënt helemaal geen wensen over medische behandeling in de
laatste levensfase had geuit

Tabel 9.5 Oordeel van behandelend arts en nabestaande over de toereikendheid van de beschikbare zorg
aan patiënten wier uitdrukkelijk verzoek om euthanasie was ingewilligd (artseninterviews gemelde gevallen
en nabestaandeninterviews)
Nabestaanden
n = 87

Voldoende zorg
Onvoldoende zorg

Artsen
n = 87'

91

98

9

2

Tekort aan
Medische zorg

2

Verpleegkundige zorg
Psychosociale zorg

5
1

Huishoudelijke zorg

1

Spirituele zorg

1

Andere zorg

4

Selectie van gemelde gevallen waarvan ook de nabestaanden zijn geinterviewd

1

1
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9.3 VERANDERENDE HOUDINGEN TEN OPZICHTE VAN EUTHANASIE EN DE RELATIE MET
PALLIATIEVE ZORG

De afgelopen jaren heeft zich een aantal ontwikkelingen in de praktijk voorgedaan die
van invloed lijken te zijn op de ervaringen, de opvattingen en het gedrag van (huis)artsen met betrekking tot euthanasie. De discussie over de (mogelijk) veranderende opvattingen van (huis)artsen ten opzichte van euthanasie is vooral door een artikel in
NRC Handelsblad (10 november 2001) in de publieke aandacht gekomen. Huisartsen
die werkten als consulent voor het project 'Steun en Consultatie bij Euthanasie in Amsterdam uitten bedenkingen jegens euthanasie die ze zouden hebben gekregen door
de toenemende kennis en ervaring op het gebied van de palliatieve zorg. Daarom zijn
in de periode september 2002 tot maart 2003 31 diepte-interviews afgenomen bij huisartsen om inzicht te krijgen in de vraag of zij gedurende hun loopbaan van mening
waren veranderd ('restrictiever' of 'permissiever' waren geworden) over (hun handelen
met betrekking tot) euthanasie. En zo ja, waardoor dit was veroorzaakt en in hoeverre
ontwikkelingen op het terrein van de palliatieve zorg daarbij een rol speelden.
Aan de representatieve steekproef van huisartsen die geselecteerd waren voor de algemene artseninterviews is toestemming gevraagd of zij eventueel — als zij daarvoor
zouden worden benaderd — bereid waren tot het afnemen van een diepte-interview.
De uiteindelijke selectie voor de diepte-interviews was niet representatief, omdat deze
was gericht op huisartsen die van mening waren veranderd met betrekking tot euthanasie. Daar vooral werd gezocht naar mechanismen die geleid hebben tot een restrictievere houding zijn zo huisartsen uit die groep benaderd. Om ook inzicht in de andere meningen te krijgen zijn 5 huisartsen die zeiden permissiever te zijn geworden
en 6 huisartsen die niet van mening waren veranderd geïncludeerd (zie verder bijlage B5).
Zoeken naar een standpunt

Uit de interviews kwam naar voren dat euthanasie werd ervaren als een zeer ingrijpende aangelegenheid die diepe impact heeft.
'Ik vind het iedere keer weer belastend. Het gaat me uitermate ernstig tegen mijn ziel in.
Zo erg, dat ik me afvraag of het wel moet.' (Man, Go jaar, 32 jaar praktiserend.)
'Het is gewoon afschuwelijk, menselijkerwijs dan. Het went ook niet. Ik slaap er nachten ervoor en daarna niet van. Dat heeft nogal wat impact, ook thuis merken ze dat.' (Man, 39
jaar, .5 jaar praktiserend.)

In de loop van hun carrière hebben de geïnterviewde huisartsen naar een standpunt
gezocht met betrekking tot het recht van de patiënt op euthanasie, hun eigen rechten
en plichten, en de wijze waarop de belangen van patiënt en arts zich tot elkaar verhouden.
'Er was een tijd dat ik het niet wist. Ik was niet echt tegen euthanasie, maar ook niet voor.
Toen kwam er een patiënt die verrekte van de pijn en benauwdheid. Ik zat naast zijn bed
en hij vroeg om euthanasie. Toen voelde ik: Ze kunnen me nog meer vertellen, maar ik
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laat hem niet in de steek. Op dat moment besefte ik dat ik een standpunt moest gaan innemen.' (Man, 57 jaar, 29 jaar praktiserend.)
'Patiënten benaderden me alsof euthanasie een ziekenfondsverstrekking zou moeten zijn.
Dat leverde een strijdmodel op, want het is iets wat ik met tranen in mijn ogen doe. Misschien heeft het daarom een tijd weinig gespeeld. De praktijk veranderde en ik ook. Ik ben
er niet meer bang voor en sta er niet afwijzend tegenover. Mijn grondprincipes zijn dat ik
er zelf een goed gevoel bij moet hebben en dat mensen best een beetje mogen lijden.'
(Man, 54 jaar, 23 jaar praktiserend.)

Wat betreft de houdingen van de huisartsen ten opzichte van euthanasie werden drie
groepen waargenomen:
1 De huisartsen die ervan overtuigd waren dat euthanasie een goede optie kan zijn
(n = 13)
'Als iemand daar echt goed over na heeft gedacht, mij daarvan kan overtuigen en het binnen een medisch kader is sta ik daarachter. Op de gevallen waarin ik euthanasie heb toegepast kijk ik goed terug, zelfs — het klinkt misschien gek — met een gevoel van bevrediging.'
(Man, 51 jaar, 20 jaar praktiserend.)
2

De huisartsen die er niet van overtuigd waren (geraakt) dat euthanasie een goede
optie kan zijn, maar het nu of in het verleden wel toepassen of hebben toegepast,
omdat ze niets anders te bieden hadden en omdat de wens van de patiënt centraal staat, hetgeen prevaleerde boven eigen gevoelens van weerstand (n = 8):

'Als mensen vroeger heel ziek waren en om euthanasie vroegen, moest ik vaak wel ja zeggen, want anders stonden ze in de kou. Er was niets anders dan euthanasie. Ik ben zo blij
dat dat niet meer hoeft. Ik kan nu zeggen: We kunnen daar natuurlijk over praten, maar
vindt u het goed dat ik eerst uw lijden verlicht, want daar zie ik toch wel mogelijkheden
voor. Als ik nu nee zeg, laat ik ze niet in de kou staan en ik hoef ook geen ja te zeggen.'
(Vrouw, 53 jaar, 23 jaar praktiserend.)
Wat kan ik anders? Het zijn patiënten met kanker met een uitzichtloos perspectief die lijden.' (Man, 53 jaar, 25 jaar praktiserend.)
'Mijn collega's werken 25 jaar in deze praktijk. Ze zijn niet tegen euthanasie en ze doen
het ook. Maar zij hebben er wel moeite mee, we kunnen er vaak niet over praten. Ik denk
dat het komt omdat ze het verschillende keren hebben gedaan terwijl ze er niet achterstonden. Ze zijn over hun grens gegaan en daar worstelen ze mee. Het lijkt wel alsof zij denken
dat als een patiënt om euthanasie vraagt, ze dit niet kunnen weigeren.' (Vrouw, 36 jaar, 7
jaar praktiserend.)

3 De huisartsen die ervan overtuigd zijn (geraakt) dat euthanasie geen goede optie
is (n = to) en:
• het principieel niet doen (n = t);
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• 'andere stijlen van handelen hanteren en/of 'vertragingstechnieken toepassen
en/of euthanasie uit de weg gaan (n = 9):
'Ik heb nog nooit iemand aan de naald van het leven beroofd, dat past niet bij mij. Wel
geef ik regelmatig in een paar dagen medicatie, waardoor de patiënt eerder overlijdt, heel
vaak met morfine. Met mijn passievere beleid gaat de patiënt ook eerder dood, alleen
duurt het wat langer.' (Man, 52 jaar, 26 jaar praktiserend.)
'Als er om euthanasie gevraagd wordt, is het vaak al dichtbij het einde. Dan denk ik, als ik
dit nog twee, drie dagen rek dan overlijden ze wel uit zichzelf Ik geef pijnmedicatie en laat
de natuur zijn werk doen.' (Man, 59 jaar, 26 jaar praktiserend.)

Gedurende de interviews leek zich een generatieverschil te manifesteren met betrekking tot de opvattingen over de verhouding tussen de belangen van de patiënt en die
van de arts. De jongere generatie (tot rc) jaar praktiserend) leek makkelijker voor de
belangen van de dokter te kunnen opkomen en dit ook legitiemer te vinden dan de
oudere generatie (meer dan 20 jaar praktiserend).
'Ik ga niet over mijn grenzen. Ik weet wanneer ik het wel en niet wil doen. De wet helpt
me daarbij. Er staat in dat ik overtuigd moet zijn dat het nodig is, als dat niet het geval is,
is het strafbaar. Heel makkelijk dus.' (Citaat van de vrouwelijke huisarts die zich eerder
over haar oudere collega's uitliet.)

Als belangrijkste oorzaak voor dit generatieverschil werd door de huisartsen de maatschappelijke ontwikkeling met betrekking tot euthanasie naar voren gebracht. De
jongere generatie is opgeleid en gaan praktiseren in een tijd waarin er duidelijkheid
was over wat wel en niet is toegestaan en over de positie van de arts en waarin er
meer ondersteuning was voor de arts (zoals scEN-artsen en bijscholingen). Deze ontwikkeling werd overigens door alle artsen (van alle generaties) als uitermate prettig
ervaren.
'Er is heel veel veranderd. Dertig jaar geleden gebeurde het in het geniep. Je parkeerde je
auto een paar straten verder als het zover was, je sprak er met niemand over en je hoopte
maar dat alles goed zou gaan, ook technisch gezien. Het was eenzaam, heel eenzaam en
ook wel tobben. Nu is het klimaat veranderd. Er kan gewoon over gepraat worden. Het is
duidelijker wat mag en wie je om hulp kan vragen. Het is — voorzover je daarover bij zo'n
onderwerp kan praten — makkelijker geworden.' (Man, 67 jaar, 30 jaar praktiserend.)
'In de huisartsenopleiding was euthanasie een onderwerp. We leerden wat is toegestaan,
hoe je het technisch moet doen en wat er allemaal bijkomt kijken. Ik was er zodoende op
voorbereid. En toen het voor het eerst aan de orde kwam heeft de scEN-arts die ik in consult vroeg mij enorm geholpen. Eigenlijk heeft die me geleerd hoe je een euthanasievraag
moet analyseren.' (Man, 42 jaar, 7 jaar praktiserend.)

Ook werd de veranderende visie op zorg genoemd, welke een verzakelijking in de
arts-patiëntrelatie heeft veroorzaakt en het onderhandelen met patiënten makkelijker
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zou maken. Ten slotte gaven de huisartsen aan dat 'opkomen voor jezelf' in het algemeen, dus ook de dokter die voor zichzelf opkomt, een positieve waarde is in deze
tijd.
Nadat alle interviews waren afgenomen en geanalyseerd bleek het niet uitsluitend
om een generatieverschil te gaan. Een enkele huisarts die langer dan 20 jaar praktiseerde liet zich op dezelfde wijze uit als de jongere generatie, en een jonge huisarts
zei soms tegen zijn gevoel van weerstand in euthanasie uit te voeren omdat hij dan
weinig tegen de wens van de patiënt had in te brengen. Al met al lijkt het dus meer
een combinatie te zijn van generatie, persoonlijkheid en persoonlijke opvattingen die
meespelen bij opvattingen over de verhouding tussen de belangen en de patiënt en
die van de arts.
Vrijwel alle huisartsen gaven aan een ontwikkeling met betrekking tot hun opvattingen of attitude ten aanzien van euthanasie te hebben doorgemaakt, maar dit proces
onvoldoende met de termen `permissiever' en 'restrictiever' te kunnen duiden. Er is
eerder sprake van een genuanceerder of bewuster standpunt.
'Restrictiever of permissiever? Nee, zo zou ik het niet noemen, ik ben bewuster van de omvang en veelzijdigheid van het probleem. Je gaat je realiseren dat een euthanasievraag niet
zo makkelijk is, dat er veel meer achter zit. Waarom vraagt iemand erom? Zitten er andere
mensen achter? Is de pijnbestrijding goed? Welke angsten zijn er? Dat moet je doorgronden. Kennis en ervaring zijn daarbij onontbeerlijk.' (Man, 58 jaar, 28 jaar praktiserend.)
'Ik ben genuanceerder geworden. Ik handel nu meer in het heden. Vroeger zei ik: Natuurlijk, ik doe het. En nu zeg ik dat ik erover wil praten, maar het besluit pas valt als de situatie aan de orde is.' (Man, 59 jaar, 32 jaar praktiserend.)

Relatie palliatieve zorg en euthanasie

Met betrekking tot palliatieve zorg werden aan de huisartsen de volgende vragen
voorgelegd. Ten eerste werd gevraagd of zij de afgelopen jaren in het algemeen een
verandering ofwel een vermeerdering van kennis en ervaring op dit terrein hadden
waargenomen. Vervolgens werd gevraagd wat zij zelf aan scholing op dit vlak hadden
gedaan. En ten slotte werd gevraagd of ze een invloed van palliatieve zorg op euthanasie zagen.
Bij het zoeken van de huisartsen naar een standpunt met betrekking tot euthanasie
bleek bewustwording van de mogelijkheden van palliatieve zorg een rol te spelen. Er
lijkt een verband te zijn tussen het enthousiasme van artsen over palliatieve zorg en
hun opvattingen over het mogelijke effect van palliatieve zorg op euthanasie enerzijds en hun kennis en ervaring met palliatieve zorg anderzijds. Er werden drie verschillende houdingen van huisartsen ten opzichte van de invloed van palliatieve zorg
op euthanasie waargenomen:
i. De huisartsen die van mening waren dat de invloed van palliatieve zorg op euthanasie groot kan zijn (n = 4). Alhoewel zij benadrukten dat palliatieve zorg niet in
plaats van euthanasie kan komen, was hun eigen ervaring dat ze de laatste (vijf tot
acht) jaren geen euthanasie meer hadden hoeven te verrichten. Deze tendens zagen
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zij ook bij collega's die actief zijn op het gebied van scholing, consultatie en dergelijke binnen de palliatieve zorg. Hun indruk was dat dit werd veroorzaakt door de verbeterde palliatieve zorg.
'Ik ben me beginnen te interesseren voor palliatieve zorg doordat ik als scEN-arts tegen het
zorgvuldigheidscriterium 'zijn er nog alternatieven' aanliep. Ik ben gaan lezen en me gaan
scholen, onder andere door deel te nemen aan een palliatieve peergroup. Waar ik als SCENarts steeds mee werd geconfronteerd was, als de behandelend arts meer zou hebben geweten van palliatieve zorg, we niet in die situatie zouden hebben gezeten. De trein 'euthanasie' was gaan lopen, terwijl de trein 'palliatieve zorg' nooit van het station was vertrokken.
Toen ben ik ook gaan terugkijken naar mijn eigen euthanasiecasussen. Als ik indertijd meer
over palliatieve zorg had geweten was in de helft van gevallen geen euthanasie toegepast.'
(Vrouw, 53 jaar, 23 jaar praktiserend.)
'Vroeger dacht ik: Deze patiënt moet ik niet langer laten lijden, ik ga op zijn verzoek in.
Nu weet ik dat het met goede begeleiding, met goede palliatieve zorg anders kan. Het inwilligen van die verzoeken indertijd was onmacht. Ik kon niets anders. In het hospice geven
ze goede en intensieve mantelzorg: ze waken, geven psychische begeleiding, voeren gesprekken, het is een heleboel wat erom heen zit. Ik heb gemerkt dat als je dat hebt, die spuiten
en al die beloftes van mij helemaal niet nodig zijn.' (Man, 56 jaar, 28 praktiserend.)
'Als ik vroeger patiënten thuis of in het ziekenhuis opzocht wanneer het slechter ging, zei
ik: u moet mij wel bellen als het niet meer gaat, dan kom ik langs. Met het gevolg dat
mensen te vroeg of te laat belden. Als ze te laat belden, werd het een soort spoedgeval
waar ik eigenlijk niets meer aan kon doen. Nu spreek ik met de patiënt af dat ik elke week
op een vast tijdstip langskom en als ze zieker worden kom ik iedere dag na het spreekuur
of ik kom twee keer per dag. Ik spreek af wanneer ik kom en dat ze bepaalde dingen dienen bij te houden: hoe het met de pijn is enzovoort. Dat is de essentie van palliatieve zorg:
vooruit zien en daarop anticiperen. Ik weet hoe ik rust kan brengen door heel systematisch
de problematiek na te gaan. In mijn hoofd werk ik het zorgplan af somatische problemen,
verpleegproblemen, verzorging, psychosociale problemen, de familie, et cetera. Als je dat
doorloopt weet je waar het omgaat. Dan zeg ik: Ik zie deze problemen en we moeten een
list verzinnen om die te tackelen. Dat geeft veel rust. Dan is niet meer die grote berg ellende waar niemand overzicht over heeft.' (Vrouw, 53 jaar, 23 jaar praktiserend.)

Deze huisartsen ervoeren de vermeerdering van kennis en ervaring op het gebied
van palliatieve zorg in het algemeen als zeer groot ('een omwenteling') en gaven aan
zelf veel kennis en ervaring met palliatieve zorg te hebben.
2. De huisartsen die van mening waren dat palliatieve zorg enige invloed op euthanasie kan hebben (n = 18). Volgens hen is het effect vooral dat palliatieve zorg euthanasie (enigszins) kan uitstellen en soms kan leiden tot afstel van euthanasie.

'Vroeger ging ik sneller mee met euthanasieverzoeken. Ik vond het al snel zielig. De palliatieve mogelijkheden zijn toegenomen en er zijn nu langer andere mogelijkheden om er een
goede periode van te maken.' (Man, 57 jaar, 27 jaar praktiserend.)
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'Palliatieve zorg is een kwestie van kennis en inzet. Je moet helemaal achter de patiënt
gaan staan. Het hoort erbij dat je zegt: Als het erg wordt, kom ik ook in het weekend. En
als het zover is: Zaterdagochtend kom ik om elf uur langs, 's middags ben ik even weg,
maar zondagochtend kom ik weer kijken. Dat is al voldoende. Mijn ervaring is dat euthanasie dan soms niet meer hoeft.' (Man, 61 jaar, 32 jaar praktiserend.)

Het overgrote deel van deze huisartsen (n = 17) ervoer in het algemeen een verbetering
op het gebied van palliatieve zorg; zelf hadden zij enige bijscholing op dit terrein genoten. Een huisarts (van de jongere generatie) gaf aan geen veranderingen met betrekking
tot palliatieve zorg te ervaren, maar dit wel te zien als een alternatief voor euthanasie en
zich (mede) daarom te willen bekwamen in palliatieve zorg (n = I).
'Er is in de periode sinds ik werk palliatieve zorg; die is niet veranderd. Ik ben wel van plan
om mè er meer in te gaan verdiepen. Waarom? Tja, toch omdat euthanasie zo enorm ingrijpend is voor de dokter' (Man, 39 jaar, 8 jaar praktiserend.)

3. De huisartsen die van mening waren dat er geen invloed van palliatieve zorg op
euthanasie is, om de volgende redenen (n = 9).
a Euthanasie en palliatieve zorg zijn separate processen (n = 2).
'De palliatieve zorg is duidelijk verbeterd. Je kunt op het hele stervensproces meer inspelen
en je kan thuis meer doen. Ik doe daar ook aan mee. Maar dat staat volkomen los van
een euthanasievraag is mijn stellige overtuiging. Dat gaat over iets anders. Mensen zijn op
een gegeven moment klaar met het leven. Ze willen niet meer aan de pomp, ook al hebben ze dan weinig pijn. Op een gegeven moment is er een berusting: laat het maar klaar
zijn. Zelfs als ik dan full proof palliatieve zorg weet te bieden en het nog maanden kan duren zullen mensen daar niet voor kiezen.' (Man, 62 jaar, 33 jaar praktiserend.)
'Het zijn totaal verschillende zaken. Palliatieve zorg is iets van de dokter en euthanasie is
iets van de patiënt. De patiënt moet kunnen zeggen wanneer de grens is bereikt en hij of
zij niet meer verder wil leven. Je kan het ook zo zeggen: 'Patiënten moeten ook palliatieve
zorg willen'.' (Vrouw, 6o jaar, 12 jaar praktiserend.)
b

Het effect van palliatieve zorg is daarvoor te gering (n = 7). Een deel van deze
huisartsen (n = 4) ervoer een lichte verbetering van palliatieve zorg, zowel in het
algemeen als bij zichzelf:

'Er is wel wat veranderd, ja. Die pleisters zijn bijvoorbeeld handig. Maar verder, ik vind die
ophef over palliatieve zorg overdreven. Op euthanasie heeft het geen effect, daarvoor is het
te gering.' (Man, 57 jaar, 26 jaar praktiserend.)

Een ander deel (n = 3), de jongere generatie huisartsen, ervoer nauwelijks tot
geen veranderingen op het gebied van palliatieve zorg:
'Er zijn goede palliatieve mogelijkheden, maar die zijn er de vijf jaar dat ik werk steeds geweest.' (Vrouw, 37 jaar, S jaar praktiserend.)
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Er waren artsen uit beide categorieën die zich expliciet afvroegen of het uitstel van
euthanasie door palliatieve zorg in wezen niet een vooruitschuiven van hun eigen
probleem met euthanasie was.

9.4 OPVATTINGEN OVER ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE
In de algemene artseninterviews zijn de respondenten om hun mening gevraagd
over vier stellingen met betrekking tot palliatieve zorg en de relatie met euthanasie.
In tabel 9.6 staan de resultaten weergegeven. Het blijkt dat de helft van de artsen
het niet eens was met de stelling dat er in Nederland doordat men voornamelijk bezig is geweest om euthanasie goed te regelen, er te weinig aandacht is geweest voor
andere mogelijkheden om het lijden in de laatste levensfase te verzachten. Vier op
de tien artsen waren het wel met deze stelling eens. Eveneens de helft van de artsen
vond dat Nederlandse artsen door onvoldoende kennis van palliatieve zorg vaak niet
kunnen beoordelen of er nog behandelingsalternatieven zijn en dat de kwaliteit van
palliatieve zorg in Nederland te wensen overlaat. 61% van de artsen vond niet dat
adequate pijnbestrijding en stervensbegeleiding euthanasie overbodig maken. Deze
stelling is ook aan artsen voorgelegd in de studies in 1990/1991 en 1995/1996. In
1995/1996 was 56% van de artsen het niet met de stelling eens. Het percentage artsen dat het eens was met de stelling was in alle onderzoeksperioden ongeveer gelijk:
37% in 1990/1991, 32% in 1995/1996 en 33% in 2001/2002. Een Stelling Van gelijke strekking 'euthanasie is overbodig als er goede pijnbestrijding en stervensbegeleiding is', is ook in het nabestaandenonderzoek aan de respondenten voorgelegd. Het
bleek dat io% van de nabestaanden het met deze stelling eens was.

Tabel 9.6 Opvattingen over medische beslissingen en zorg rond het levenseinde (n—.4m, artseninterviews)
(Volledig)
eens

Eens noch
oneens

(Volledig)
oneens

Doordat men in Nederland voornamelijk bezig is geweest om
euthanasie goed te regelen, is er te weinig aandacht geweest
voor andere mogelijkheden om lijden in de laatste levensfase te
verzachten.

41

10

50

Door onvoldoende kennis van palliatieve zorg kunnen Nederlandse
artsen vaak niet beoordelen of er nog behandelingsalternatieven zijn.

36

14

50

Adequate pijnbestrijding en stervensbegeleiding maken euthanasie
overbodig.

33

6

61

De kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland laat te wensen over.

31

20

50
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9.5

SLOT

Kankerpatiënten die een uitdrukkelijk verzoek om euthanasie hadden gedaan (dat was
ingewilligd) hadden vaker sterk of zeer sterk last van symptomen van fysieke aard
zoals pijn, misselijkheid, hoesten en braken dan kankerpatiënten die geen verzoek
hadden gedaan en hadden juist minder vaak last van verwardheid en verminderd bewustzijn. Wellicht is het dus zo, dat patiënten die uitdrukkelijk om euthanasie verzoeken in fysieke zin meer lijden dan patiënten die geen uitdrukkelijk verzoek doen. Het
is niet uit te sluiten dat deze bevinding (mede) het gevolg is van het feit dat het in dit
onderzoek ging om een selectie van patiënten wier euthanasieverzoek ook ingewilligd
is. Idealiter zou het onderzoek ook een derde groep hebben omvat, namelijk van patiënten die een uitdrukkelijk verzoek hebben gedaan dat niet ingewilligd werd.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een verschil in behandeling van sterk of
zeer sterk aanwezige klachten tussen beide groepen, al is niet bekend waaruit de behandeling precies bestond. Klachten van psychische aard, zoals depressie en verwardheid, werden in beide groepen minder vaak behandeld dan problemen van fysieke
aard. Bijna alle artsen vinden, achteraf bezien, dat er geen tekorten waren in medische, verpleegkundige, psychosociale, geestelijke of huishoudelijke zorg. Ook nabestaanden van patiënten bij wie euthanasie is uitgevoerd signaleerden vrijwel nooit tekorten in de zorg.
De diepte-interviews waren met name geschikt om inzicht te krijgen in de manieren
waarop artsen denken over de relatie tussen palliatieve zorg en euthanasie en de ontstaanswij ze daarvan.
Een aantal huisartsen vond dat er in het algemeen en vaak ook bij henzelf een vermeerdering van kennis en ervaring op het gebied van palliatieve zorg heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Voorts is het zo dat de huisartsen wel van mening verschillen over hoe groot deze ontwikkeling is geweest. Daarnaast zijn er verschillende
groepen te onderscheiden wat betreft de manier waarop men aankijkt tegen de relatie tussen palliatieve zorg en euthanasie. Sommige artsen vinden dat euthanasie en
palliatieve zorg separate processen zijn. Een andere groep denkt dat palliatieve zorg
ervoor kan zorgen dat euthanasie uitgesteld en soms afgesteld kan worden. Er zijn
ook artsen die de invloed van palliatieve zorg op euthanasie groot achten. Zonder te
zeggen dat palliatieve zorg euthanasie echt kan voorkomen, geven zij aan dat zij de
laatste jaren geen euthanasie meer hebben hoeven uitvoeren.
Het lijkt erop dat palliatieve zorg niet alleen een optie is voor sommige patiënten,
maar ook een uitkomst kan zijn voor artsen, die hiermee eventuele dilemma's met
betrekking tot euthanasie oplossen of voor zich uitschuiven. Ook in de diepte-interviews is het echter een beperking dat het perspectief van de patiënt niet is te achterhalen en dat niet duidelijk is of het later of niet (meer) uitvoeren van euthanasie ook
de wens van de patiënt is geweest.
Naast maatschappelijke factoren, zoals de ontwikkelingen in de palliatieve zorg, blijken
ook persoonlijke en professionele ervaringen belangrijk te kunnen zijn voor huisartsen
bij het bepalen van hun standpunt over euthanasie. Ook kan het zijn dat er een generatie-effect meespeelt in de zin dat jongere artsen beter in staat zijn dan oudere artsen om
ook hun eigen gevoelens en opvattingen mee te wegen in de beslissing om een verzoek
om euthanasie al dan niet in te willigen.
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De diepte-interviews zijn minder geschikt om uitspraken te doen over hoe vaak op
de verschillende wijzen gedacht wordt. Uit de antwoorden op de vier stellingen over
de relatie tussen palliatieve zorg en euthanasie die de artsen in de artseninterviews
gaven, kan ook worden afgeleid dat artsen verschillend denken over deze relatie. Dat
steeds ongeveer een derde van de artsen het (volledig) eens was met de vier stellingen suggereert dat de meeste artsen niet vinden dat de kwaliteit van palliatieve zorg,
mede door de aandacht voor euthanasie, veel te wensen overlaat en dat mede daardoor patiënten om euthanasie vragen respectievelijk artsen verzoeken inwilligen. Ten
slotte lijkt het erop dat de ontwikkelingen in de palliatieve zorg in de afgelopen jaren
er niet toe geleid hebben dat artsen anders zijn gaan denken over de vraag of goede
palliatieve zorg alle euthanasie overbodig maakt, aangezien artsen niet vaker instemmen met de stelling 'adequate pijnbestrijding en stervensbegeleiding maken euthanasie overbodig' in 2001/2002 dan in 1995/1996 en 1990/1991.

10 Euthanasieverzoeken van patiënten zonder
ernstige lichamelijke of psychiatrische
aandoening

10.1

INLEIDING

De laatste jaren is in het debat over medisch handelen rond het levenseinde meer
dan voorheen aandacht besteed aan de toelaatbaarheid van levensbeëindiging op verzoek bij mensen zonder ernstige lichamelijke of psychiatrische aandoening.
Aanleiding daarvoor was de rechtszaak tegen de huisarts die in april 1998 hulp bij
zelfdoding had verleend aan zijn patiënt (de zaak Brongersma). In deze rechtszaak
stond ter discussie of het lijden van een patiënt als ondraaglijk en uitzichtloos kan
worden beoordeeld ondanks de afwezigheid van een ernstige lichamelijke of psychiatrische aandoening. Alleen als dit het geval was, was ontslag van rechtsvervolging
mogelijk. De rechtbank in Haarlem oordeelde in 2000 dat er voldoende reden was
om aan te nemen dat het lijden van deze patiënt ondraaglijk en uitzichtloos was en
sprak de huisarts vrij.
In beroep echter werd de huisarts in 2001 en 2002 strafbaar verklaard door respectievelijk het gerechtshof in Amsterdam en de Hoge Raad in Den Haag. Reden voor
de afwijzing van de cassatie van de huisarts door de Hoge Raad was vooral dat het
volgens de Hoge Raad mogelijk was geweest voor de huisarts om begrip te kweken
bij deze patiënt voor de moeilijke positie van de huisarts en op die manier tijd te
creëren om enerzijds de preoccupatie van zijn patiënt met het euthanasieverzoek te
doorbreken en anderzijds de mogelijkheden te onderzoeken om het lijden van zijn
patiënt draaglijker te maken. Dit laatste in principe door middel van het inschakelen
van anderen, daar lijden buiten het medisch domein niet onder de deskundigheid
van een huisarts valt.
In hoofdstuk 4 is al naar voren gekomen dat het niet vaak voorkwam dat verzoeken
van patiënten om euthanasie of hulp bij zelfdoding primair voortkwamen uit 'lijden
aan het leven' of 'klaar zijn met het lever en dat dergelijke verzoeken zelden ingewilligd worden. Omdat het debat rond het thema 'klaar zijn met leven i zich vooral toespitst op patiënten zonder ernstige aandoening gaat het in dit hoofdstuk om euthanasieverzoeken van patiënten zonder ernstige lichamelijke of psychiatrische aandoening. Het hoofdstuk geeft allereerst inzicht in de mate waarin• huisartsen en verpleeghuisartsen te maken kregen met deze verzoeken, en vervolgens of zij een dergelijk verzoek wel eens ingewilligd hadden en of zij, indien zij dit nooit hadden gedaan, dit wel denkbaar achtten. Vervolgens wordt ingegaan op de kenmerken van patiënten die een dergelijk verzoek deden, de reden voor hun verzoek en de reactie van
de arts hierop. Ten slotte komen de opvattingen van artsen, leden van de regionale
toetsingscommissies euthanasie en van de Nederlandse bevolking over dit onderwerp
aan de orde.
In de interviews en in dit hoofdstuk wordt gesproken van 'patiënten, omdat zij in de
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context van hun bezoek aan de arts 'patiënt' zijn, of zij nu wel of niet een ernstige
aandoening hebben.

10.2 AANTALLEN GEVALLEN

In de artseninterviews werd aan huisartsen en verpleeghuisartsen de volgende korte
uitleg gegeven:
'Het komt voor dat patiënten niet meer verder willen leven terwijl er geen sprake is van
een ernstige — lichamelijke of psychiatrische — aandoening. Er wordt wel gesproken van lijden aan het leven, klaar zijn met leven of levensmoeheid. Het is mogelijk dat de patiënt
gezondheidsproblemen heeft — bijvoorbeeld door een chronische aandoening of ouderdomskwalen — het is daarentegen ook mogelijk dat de patiënt gezond is.'

Vervolgens werd hun gevraagd of zij uitdrukkelijke verzoeken om euthanasie van
dergelijke patiënten hadden gehad en of ze die verzoeken hadden ingewilligd. De resultaten zijn weergegeven in tabel 'o.i. Van de huisartsen en verpleeghuisartsen had
30% ooit een uitdrukkelijk verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding gekregen
van een patiënt die volgens de arts niet leed aan een ernstige lichamelijke of psychiatrische aandoening. Ruim io% van de huisartsen en verpleeghuisartsen had een
dergelijk verzoek gehad in de afgelopen twee jaar. Er waren geen verschillen tussen
huisartsen en verpleeghuisartsen wat betreft het krijgen van verzoeken. Weinig artsen hadden een dergelijk verzoek ooit ingewilligd: geen van de geïnterviewde verpleeghuisartsen had dit ooit gedaan, 3% van de geïnterviewde huisartsen had dit wel
eens gedaan, maar geen van hen in de afgelopen twee jaar.
In tabel 10.2 is te zien dat van de artsen die nooit een verzoek om levensbeëindiging
van een patiënt zonder ernstige aandoening hadden ingewilligd, bijna een kwart uitvoering wel denkbaar vond. Deze artsen werd gevraagd een situatie te beschrijven
waarin uitvoering voor hen denkbaar is. Een aantal artsen beschreef een patiënt die
zij kenden, een aantal bedacht een hypothetische situatie. Meest voorkomende ele-

Tabel 10.1 Artsen die ooit een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding hadden gehad van een patiënt
die niet leed aan een ernstige lichamelijke of psychiatrische aandoening en artsen die een dergelijk verzoek
ooit hadden ingewilligd (artseninterviews)

Huisartsen
n = 725

Verpleeghuisartsen
n -- 77

Totaal 2001/2002
n = 202

%

%

%

Ooit uitdrukkelijk verzoek gehad

30

26

30

Uitdrukkelijk verzoek gehad in de afgelopen
jaar

10

13

11

Ooit euthanasie/hulp bij zelfdoding uitgevoerd
Euthanasie/hulp bij zelfdoding uitgevoerd
in de afgelopen 2 jaar

3

3
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Tabel 10.2 Artsen die al dan niet euthanasie of hulp bij zelfdoding hadden ingewilligd van een patiënt die
niet leed aan een ernstige lichamelijke of psychiatrische aandoening (artseninterviews)
Huisartsen
n = 119'

Ooit euthanasie/hulp bij zelfdoding uitgevoerd

Verpleeghuisartsen
n = 662

Totaal 2001/2002
n=1853

3

3

Nooit uitgevoerd, maar wel denkbaar

24

18

23

Nooit uitgevoerd, ook niet denkbaar

73

82

74

Gegevens ontbreken voor 6 artsen.
Gegevens ontbreken voor 11 artsen.
3 Gegevens ontbreken voor 17 artsen.
2

menten in de beschrijvingen waren: een afhankelijke patiënt met lichamelijke problemen (29%), een zeer oude patiënt (28%), een patiënt die in een isolement is geraakt, bijvoorbeeld door het wegvallen van generatiegenoten (22%) en een patiënt die
geen uitzicht heeft op verbetering van de situatie (19%).
Ongeveer driekwart van de ondervraagde artsen vond uitvoering van een verzoek in
afwezigheid van een ernstige aandoening niet denkbaar. Meest gegeven reden daarvoor (50%) was dat zij uitvoering van een dergelijk verzoek niet hun taak vonden als
arts. Andere redenen waren: geen reden/rechtvaardiging uitvoering in afwezigheid
van een ernstige aandoening (21%), emotioneel te belastend (19%), geloofsovertuiging of levensbeschouwing (i8%) en mogelijke strafvervolging (13%).

10.3 KENMERKEN VAN PATIËNTEN

Alleen huisartsen werd in het interview gevraagd naar het recentste verzoek van een
patiënt die geen ernstige aandoening had. Als ze ooit een dergelijk verzoek hadden
ingewilligd beschreven ze het recentst ingewilligde verzoek (n = 4); anders beschreven ze het recentste niet ingewilligde verzoek (n = 27). Om een indruk te krijgen
van patiënten die vanwege het feit dat zij 'klaar waren met leven een verzoek om
hulp bij zelfdoding deden, zoals die in de interviews uitgebreider besproken werden,
is in onderstaand kader een voorbeeld gegeven (deze beschrijving is samengesteld
uit kenmerken van verschillende patiënten).
Kader10.1
Gevalsbeschrijving
Een vrouw van 91 woonde in een verzorgingstehuis. Haar man was vijf jaar eerder overleden, met haar drie kinderen had zij goed contact. Ze was slechtziend en doof, haar mobiliteit was verminderd en zij raakte steeds meer in een isolement. Zij verzocht haar huisarts
ongeveer tienmaal om euthanasie omdat zij 'klaar-met-leven' was. De arts deed een poging
om psychosociale steun te bieden, maar 'er was geen therapie om mevrouw weer zin in
het leven te geven'. De arts overwoog serieus het verzoek uit te voeren. Hij overlegde met
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verscheidene collega's, waaronder een psychiater en met de naasten van de patiënt. Uiteindelijk voerde hij het verzoek niet uit, uit angst voor juridische consequenties. De vrouw
weigerde vervolgens voedselinname en overleed door dehydratie.

In tabel 10.3 is een overzicht gegeven van de kenmerken van patiënten zonder een
ernstige aandoening, die een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding deden bij
de huisarts. De gemiddelde leeftijd van de patiënten die een verzoek deden was 78
jaar. De meeste verzoeken werden gedaan door vrouwen; de vier ingewilligde verzoeken waren alle afkomstig van mannen. De meeste patiënten hadden geen partner
toen zij een verzoek om levensbeëindiging deden. Het merendeel van de patiënten
had één of meer door een arts vastgestelde aandoeningen. De aard van de aandoeningen was zeer divers: vaak werd een stabiele toestand na een ziektegeschiedenis van
kanker of hartproblemen genoemd (50%). Andere vaak genoemde aandoeningen waren: slechtziendheid (21%), slechthorendheid (13%), artrose (13%) en depressie (8%).
Tabel 10.3 Kenmerken van patiënten zonder een ernstige aandoening, die een verzoek om euthanasie of
hulp bij zelfdoding deden bij de huisarts (artseninterviews)
Patiënten'
fl = 31

% (n)
Leeftijd
40-49
50-59
6o-69

3 (i)
6 (2)
lo (3)

70-79

29

8o-89

35(11)

90- 97

16 (5)

(9)

Geslacht
Man
Vrouw

35 (n)
65(20)

Partner
ja
Nee

29

(9)

71 (22)

Een of meer door een arts vastgestelde aandoeningen
Ja
Nee
1 Ingewilligde en niet-ingewilligde verzoeken.

71 (22)

29

(9)
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10.4 HET VERZOEK VAN DE PATIËNT EN REDENEN VAN DE ARTS OM NIET IN TE WILLIGEN

Tabel 10.4 geeft een overzicht van enkele kenmerken van het verzoek om levensbeëindiging aan de huisarts. In deze tabel zijn wederom 4 ingewilligde en 27 niet ingewilligde verzoeken opgenomen.
Van alle verzoeken achtte de arts de patiënt die het verzoek deed in 70% geheel wilsbekwaam. In de overige gevallen werd de patiënt niet volledig in staat geacht zijn situatie te overzien en daarover op adequate wijze te beslissen, vanwege een depressie
of andere psy(chiatr)ische problematiek.
Per patiënt werden gemiddeld ruim vier redenen voor het verzoek gegeven. Meest
gegeven redenen voor het verzoek waren 'lichamelijke achteruitgang', 'klaar-met-leverf en 'levensmoeheid'. Op de vraag wat de belangrijkste reden voor het verzoek was,
werd vooral 'klaar-met-leven (27%) 'lichamelijke achteruitgang' (13%) en 'lijden aan
het leven' (to%) geantwoord.
In tabel to.5 is te zien wat de redenen van de huisarts waren om het verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding van een patiënt die geen ernstige aandoening had
niet in te willigen. De artsen gaven gemiddeld ruim twee redenen om het verzoek
niet in te willigen. De meest genoemde reden was dat de patiënt niet ondraaglijk of
uitzichtloos leed (44%). Daarna volgden 'er was geen sprake van een ernstige ziekte'
(37%) en 'dit lijden viel buiten het medisch domein' (30%).

Tabel 10.4 Wilsonbekwaamheid en redenen voor het verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding bij de
huisarts van patiënten die geen ernstige aandoening hadden (artseninterviews)
Patiënten'
n = 31
% (n)
Patiënt geheel wilsbekwaam

70 (21)

Redenen voor het verzoek van de patiënt:
• Lichamelijke achteruitgang

55 ( 1 7)

• Klaar met leven

48 ( 1 5)

• Levensmoeheid

45 ( 1 4)

• Eenzaamheid

42 (1 3)

• Zingevingsproblemen

39 (12)

• Somberheid/depressie

39 (12)

• Lijden aan het leven

35 (11)

• Afhankelijkheid

2 9 (9)

• Ontluistering/verlies van waardigheid/verlies van status

2 3 (7)

• Niet meer tot last van de familie willen zijn

16 (5)

• Pijn

13(4)

1 Ingewilligde en niet-ingewilligde verzoeken
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Tabel 10.5 Redenen van de huisarts om het verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding van een patiënt
die geen ernstige aandoening had niet in te willigen (artseninterviews)
Huisartsen
n = 27
% (n)
Lijden patiënt niet ondraaglijk/uitzichtloos

44 (12)

Er was geen sprake van een ernstige ziekte

37 (1o)

Dit lijden viel buiten het medisch domein

30 (8)

Geen weloverwogen en duurzaam verzoek

26 (7)

Er waren nog alternatieven voor behandeling

22 (6)

Patiënt was depressief

15(4)

Angst voor juridische consequenties

15(4)

10.5 OPVATTINGEN

In tabel io.6 is te zien wat de opvattingen van artsen, leden van de regionale toetsingscommissies euthanasie en de Nederlandse bevolking waren over een tweetal
stellingen. De tweede stelling gaat in feite over de zogenaamde 'pil van Drion'; deze
term is niet gebruikt om misverstanden te voorkomen.
Artsen waren terughoudend over het verlenen van hulp bij zelfdoding aan ouderen
die klaar zijn met leven: 29% vond dit aanvaardbaar, 6o% vond dit niet aanvaardbaar. De opvattingen van de verschillende specialismen kwamen ongeveer overeen.
De leden van de toetsingscommissies waren verdeeld over hulp bij zelfdoding bij
hoogbejaarden die 'klaar zijn met leven' met tussenkomst van een arts, maar wel permissiever dan de artsen.
De leden van de toetsingscommissies waren overwegend tegen het vrij beschikbaar
stellen van middelen om het leven te beëindigen voor ouderen. De Nederlandse bevolking was het positiefst: 45% vond dat ouderen medicamenten moeten kunnen
krijgen waarmee zij, als zij dat willen, een einde aan hun leven kunnen maken.
Aan nabestaanden van patiënten bij wie euthanasie of hulp bij zelfdoding werd toegepast werd gevraagd of zij vonden dat de pil van Drion beschikbaar zou moeten komen voor ouderen die niet meer verder zouden willen leven (niet in tabel). 36%
vond dat de pil van Drion inderdaad beschikbaar zou moeten komen, 38% van de
nabestaanden kon zich voorstellen ooit zelf een dergelijke pil ter beschikking te willen hebben.
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Tabel io.6 Opvattingen van artsen, leden van de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTC-leden) en
de Nederlandse bevolking over hulp bij zelfdoding bij mensen die 'klaar met leven' zijn (artseninterviews,
vragenlijst leden toetsingscommissies, publieksonderzoek)
Artsen
n = 410
%

RTC-leden
n = 34
%

Nederlandse bevolking
n =1390
%

Hulp bij zelfdoding aan hoogbejaarden die 'klaar zijn met leven' is in uitzonderlijke situaties aanvaardbaar:
1
29
• mee eens
45
• neutraal
• mee oneens

11

10

60

45

1

Oude(re) mensen moeten in staat worden gesteld middelen te verkrijgen, waarmee zij op een door henzelf te
bepalen moment een einde aan hun leven kunnen maken: 2
• mee eens

25

18

45

• neutraal

19

8

20

• mee oneens

56

74

35

1 Deze vraag werd niet voorgelegd aan de Nederlandse bevolking.
2 Letterlijke stelling in het publieksonderzoek: 'Hoogbejaarden moeten medicamenten kunnen krijgen
waarmee zij, als zij dat willen, een einde aan hun leven kunnen maken'.
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Van de Nederlandse huisartsen en verpleeghuisartsen krijgt 30% wel eens een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding van een patiënt die niet lijdt aan een ernstige lichamelijke of psychiatrische aandoening. De meeste verzoeken komen van
vrouwen, van patiënten die geen partner (meer) hebben en van patiënten die ouder
zijn dan 8o jaar. Deze patiënten hebben geen ernstige aandoening, maar hebben wel
vaak één of meer aandoeningen die typisch zijn voor mensen op een hoge leeftijd.
Dit komt ook terug in het feit dat de meest voorkomende reden voor het verzoek om
levensbeëindiging 'lichamelijke achteruitgang' is. Daarna komen meer psychisch of
maatschappelijk getinte redenen: klaar-met-leven, levensmoeheid, eenzaamheid, zingevingsproblematiek en somberheid of depressie.
Deze verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding worden vrijwel nooit ingewilligd. Slechts 3% van de Nederlandse huisartsen en verpleeghuisartsen deed dit ooit.
Huisartsen en verpleeghuisartsen zijn dus erg terughoudend in het zelf uitvoeren
van euthanasie of hulp bij zelfdoding bij een patiënt die niet lijdt aan een ernstige
aandoening, al is er een groep van 25% die nooit een verzoek heeft ingewilligd,
maar dit wel denkbaar acht.
Een meerderheid van de Nederlandse artsen vindt hulp bij zelfdoding aan hoogbejaarden die 'klaar-zijn-met-levert door een arts hoe dan ook niet aanvaardbaar, ook
niet in uitzonderlijk situaties. Het is opvallend dat de leden van de regionale toetsingscommissies euthanasie iets minder terughoudend zijn. De aan de gdaar-met-leveri-problematiek verwante `pil van Drion kan niet rekenen op brede steun van artsen of leden van de regionale toetsingscommissies euthanasie, terwijl 45% van de
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Nederlandse bevolking vindt dat hoogbejaarden over een dergelijk middel beschikking moeten kunnen krijgen. Van nabestaanden van mensen bij wie euthanasie is
uitgevoerd of aan wie hulp bij zelfdoding is verleend, kan zelfs ruim eenderde zich
voorstellen ooit zelf de beschikking over een dergelijk middel te willen hebben.
Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat dit onderzoek werd uitgevoerd
vóór de verwerping van het beroep van de huisarts in de zaak Brongersma door de
Hoge Raad op 24 december 2002. Mogelijk heeft deze uitspraak invloed gehad op
de opvattingen van met name artsen en leden van de regionale toetsingscommissies
euthanasie over dit onderwerp.
In 1995/1996 is onderzoek verricht naar verzoeken om hulp bij zelfdoding bij patiënten met psychiatrische aandoeningen. Gekeken is hoe vaak psychiaters verzoeken
om hulp bij zelfdoding kregen van patiënten met een psychiatrische aandoening en
hoe zij hiermee omgingen. Opvallend is dat psychiaters in daadwerkelijke uitvoeringen even terughoudend waren als huisartsen en verpleeghuisartsen in dit onderzoek,
maar het uitvoeren vaker denkbaar achtten. Mogelijk komt dit doordat het lijden van
mensen met een psychiatrische aandoeningen het omgaan met hun vragen om levensbeëindiging binnen het medisch domein valt, in tegenstelling tot de problematiek van mensen zonder ernstige aandoening.

ii

Demente patiënten met een

euthanasieverklaring
11.1

INLEIDING

Veel patiënten bij wie euthanasie wordt uitgevoerd hebben een euthanasieverklaring.
De euthanasieverklaring wordt dan in feite gebruikt als schriftelijke vastlegging van
het uitdrukkelijk verzoek dat de patiënt nog zelf kan doen. De euthanasieverldaring
wordt dan dus niet op zichzelf gezien als een uitdrukkelijk verzoek om euthanasie.
Tot de wetswijziging in april 2002 was voor velen onduidelijk of een euthanasieverHaring op zichzelf kon gelden als een uitdrukkelijk verzoek. In de praktijk werd
vaak aangenomen dat euthanasie alleen was toegestaan als de patiënt in staat was
zijn wil te uiten. In de nieuwe wet is uitvoering van euthanasie op basis van een euthanasieverldaring expliciet toegestaan, mits aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.
Dit heeft onder andere belangrijke gevolgen voor artsen die demente patiënten behandelen. Het is hun nu bij wet toegestaan euthanasieverldaringen van demente patiënten te volgen, mits aan de overige zorgvuldigheidscriteria voldaan is.
De Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen (cm.) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (xNmG) heeft het
standpunt uitgebracht dat een ernstige dementie in combinatie met andere ernstige
verschijnselen die wijzen op ernstig lijden voldoet aan het criterium van ondraaglijk
en uitzichtloos lijden. In dat geval kan een arts aan een euthanasieverzoek in een
wilsbeschikking gehoor geven. Dit geldt met name als het lijden het gevolg is van
het afzien van een bepaalde behandeling volgens de wilsbeschikking van de patiënt.
De vraag of aan het criterium van ondraaglijk en uitzichtloos lijden voldaan kan zijn
als een demente patiënt geen bijkomende aandoening heeft laat de commissie onbeantwoord. Reden daarvoor is de discrepantie tussen de onaanvaardbaarheid van dementie voor de opsteller van de euthanasieverldaring en de vermoedelijke aanvaardbaarheid van dementie voor diezelfde persoon als hij uiteindelijk ernstig dement is.
Hierover durft de commissie geen conclusies te trekken gezien de onvoldoende uitgekristalliseerde discussie over dit onderwerp in de maatschappij en de gevoeligheid
van het onderwerp.
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voorkomen van euthanasieverldaringen
bij dement geworden patiënten en het toepassen van euthanasie bij demente patiënten met een euthanasieverklaring. Hierover was nog weinig bekend. Vervolgens
wordt beschreven hoe een aantal aspecten van de besluitvorming van verpleeghuisartsen verloopt tot aan het overlijden bij demente patiënten met een euthanasieverklaring. Ten slotte worden de opvattingen van artsen over demente patiënten met een
euthanasieverldaring beschreven aan de hand van drie stellingen.
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11.2 AANTALLEN GEVALLEN

De artsen kregen de volgende korte uitleg van de interviewer:
'Voorafgaand aan of in een vroeg stadium van dementie kunnen mensen een wilsverklaring
opstellen of een standaard wilsverklaring ondertekenen. In deze vragenlijst gaat het om patiënten met een dementieel syndroom — in het vervolg van deze vragenlijst zal ik spreken
van 'dementie' — die een euthanasieverklaring hebben. Komt dit voor, en zo ja, bespreekt u
de euthanasieverklaring met de naasten van de patiënt?'

Vervolgens werd hun gevraagd of zij wel eens een demente patiënt hadden behandeld, die in het bezit was van een euthanasieverldaring.
In tabel tm is te zien dat 29% van alle artsen ooit een demente patiënt die in het
bezit was van een euthanasieverldaring onder behandeling had gehad; 13% van de
artsen had in de afgelopen twee jaar ten minste één demente patiënt met een euthanasieverldaring onder behandeling tot aan het overlijden. Het merendeel van deze
artsen had het al dan niet opvolgen van deze verklaring van een of meer van deze
patiënten besproken met naasten of anderen.
Verpleeghuisartsen hadden — zoals te verwachten was — vaker dan andere artsen te
maken met demente patiënten met een euthanasieverklaring. Van hen had so% in
de afgelopen twee jaar een of meer demente patiënten die in het bezit van een
euthanasieverklaring waren onder behandeling gehad tot aan het overlijden. Zij bespraken het al dan niet opvolgen van een euthanasieverklaring bovendien relatief
vaker dan andere artsen.

Tabel 11.1 Artsen die een demente patiënt hadden behandeld die in het bezit was van een euthanasieverklaring (artseninterviews)
Huisartsen
n = 725

Specialisten
n = 208

Verpleeghuisartsen
n = 77

Ooit een demente patiënt in het bezit van een
euthanasieverklaring onder behandeling gehad

28

23

66

29

Afgelopen twee jaar één of meer demente
patiënten in het bezit van een
euthanasieverklaring onder behandeling gehad
tot aan het overlijden

to

11

50

13

6

8

48

9

Bij ten minste één van deze patiënten werd het
al dan niet opvolgen van deze verklaring
besproken

Totaal
= 410

fl

Tabel 11.2 laat zien dat 3% van de artsen ooit euthanasie had uitgevoerd bij een demente patiënt die in het bezit was van een euthanasieverldaring; 44% van de artsen
had dit nooit gedaan, maar vond dit wel denkbaar; 54% vond het ook niet denkbaar.
De meest genoemde situatie door artsen van alle specialismen waarin uitvoering van
euthanasie op basis van een euthanasieverklaring van een demente patiënt denkbaar
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werd geacht, was wanneer er sprake zou zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden ten
gevolge van een andere ziekte dan het dementieel syndroom (67%). Andere genoemde
situaties waren: als het legaal zou zijn (19%), vroeg in het ziekteverloop van de dementie als de patiënt nog in staat is te beslissen over de eigen behandeling (17%), in
de laatste levensfase (16%) en bij een vergevorderde dementie (15%). De meest genoemde redenen waarom uitvoering ondenkbaar werd geacht, waren dat een euthanasieverldaring niet kan gelden als een verzoek (37%), dat euthanasie bij een patiënt met
een dementieel syndroom niet acceptabel is (28%) en, bij verpleeghuisartsen, dat dit
in strijd is met het beleid van de instelling (38%).
Tabel 11.2 Artsen die al dan niet euthanasie hadden uitgevoerd bij demente patiënten met een euthanasieverklaring en dit al dan niet denkbaar vonden (artseninterviews)
Huisartsen
125

fl =

Ooit euthanasie uitgevoerd bij een demente
patiënt in het bezit van een
euthanasieverklaring
Nooit uitgevoerd, maar wel denkbaar
Nooit uitgevoerd, ook niet denkbaar

Specialisten
n = 208

Verpleeghuisartsen
n = 77

Totaal
fl = 410

3

1

4

3

5o

38

22

44

47

61

74

54

In tabel 11.3 is te zien dat artsen in 2000/2001 ongeveer 2200 keer per jaar een demente patiënt onder behandeling hadden tot aan het overlijden, van wie zij wisten
dat die patiënt in het bezit was van een euthanasieverldaring. In ongeveer i600 gevallen per jaar werd het al dan niet opvolgen van die euthanasieverldaring besproken
met naasten of anderen; dit is in 76% van de gevallen.
Als het al dan niet opvolgen van de euthanasieverklaring werd besproken, dan werd
dit meestal gedaan met naasten of vertegenwoordigers van de patiënt (in ongeveer 9
van ic) gevallen). In de overige gevallen werd het al dan niet opvolgen niet besproken
met naasten, maar alleen met collega-artsen, verpleegkundigen of verzorgenden. Bij
patiënten in het ziekenhuis waren het meestal naasten of vertegenwoordigers die het
initiatief namen de euthanasieverklaring te bespreken; in het verpleeghuis was het
meestal de arts die het initiatief nam.
In het ziekenhuis hadden ruim acht van de tien patiënten bij wie het al dan niet opvolgen van de euthanasieverldaring besproken werd, een ernstige lichamelijke aandoening (bijvoorbeeld kanker) naast de dementie. In het verpleeghuis was dat het geval bij ruim een op de tien patiënten.
Vanwege het lage aantal uitgevoerde gevallen is het onmogelijk een betrouwbare
schatting te maken van het aantal keer per jaar dat euthanasie wordt uitgevoerd bij
een demente patiënt op basis van een euthanasieverldaring.
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Tabel 11.3 Aantal demente patiënten in het bezit van een euthanasieverklaring onder behandeling van een
arts tot aan het overlijden per jaar (artseninterviews)
Aantal per jaar
(95% betrouwbaarheidsinterval)
Demente patiënten in het bezit van een euthanasieverklaring:
• onder behandeling van een arts

2200 (1700-2700)

• waarbij het al dan niet opvolgen van de euthanasieverklaring besproken is

1600 (i 200-2000)

11.3

BESLUITVORMING

aan verpleeghuisartsen die een demente patiënt met een euthanasieverklaring
hadden behandeld werd vervolgens een aantal vragen gesteld over de recentste keer
dat zij een dergelijke patiënt behandelden.
Deze patiënten waren in driekwart van de gevallen 8o jaar of ouder. Het merendeel
van de patiënten was vrouw (84%). Deze verdeling wat betreft leeftijd en geslacht
komt ongeveer overeen met de bewoners van psychogeriatrische afdelingen in het algemeen. Om een indruk te krijgen van de patiënten die in de interviews uitgebreider
besproken werden, is in onderstaand kader een voorbeeld gegeven (deze beschrijving
is samengesteld uit kenmerken van verschillende patiënten).
Alleen

Kader 11.1
Gevalsbeschrijving
Een vergevorderd demente patiënte van 85 jaar woonde in een verpleeghuis. Voordat zij
dement werd had zij een euthanasieverklaring opgesteld, samen met haar huisarts. In de
euthanasieverklaring werd dementie als reden voor euthanasie genoemd. Een andere gespecificeerde reden voor euthanasie was een permanent vegetatieve toestand. De patiënte
had haar dochter als vertegenwoordiger aangewezen. Toen patiënte werd opgenomen in
het verpleeghuis vanwege de dementie kwam de euthanasieverklaring ter sprake. De naasten van de patiënte bespraken het behandelbeleid met de verpleeghuisarts en vroegen de
arts om patiënte niet onnodig te laten lijden. De arts maakte meteen duidelijk dat euthanasie niet mogelijk was, maar dat onnodig lijden voorkomen zou worden. Patiënte ging vrij
snel achteruit en overleed ruim een jaar na opname aan een dubbele longontsteking, waarvoor in overleg met de familie geen antibioticabehandeling was ingesteld.

De verpleeghuisartsen werd gevraagd of in het recentste geval de patiënt zich op
enig moment in de situatie had bevonden waarvoor hij de euthanasieverldaring bedoeld had. Tabel 11.4 geeft een overzicht van de antwoorden. Van de verpleeghuisartsen vond 67% dat de patiënt zich inderdaad in de situatie had bevonden waarvoor
hij euthanasieverklaring bedoeld had. Ongeveer 90% van deze artsen besprak het al
dan niet opvolgen van de euthanasieverklaring ook op dat moment met de naasten
van de patiënt (niet in tabel). In 71% van de gevallen was dat op initiatief van de arts
en in 29% op initiatief van de naasten.
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Tabel 11.4 Demente verpleeghuispatiënten in het bezit van een euthanasieverklaring: verkeerde de patiënt
in de situatie waarvoor hij de euthanasieverklaring bedoeld had? (artseninterviews)
Verpleeghuisartsen
=

44

De patiënt verkeerde volgens de arts op een zeker moment in de situatie waarvoor
hij de euthanasieverklaring bedoeld had

67

De patiënt verkeerde volgens de arts niet in de situatie waarvoor hij de
euthanasieverklaring bedoeld had:

33

• omdat de patiënt niet ondraaglijk leed'

31

• omdat de patiënt de euthanasieverklaring niet specifiek voor dementie had
opgesteld'

12

• overige redenen'

10

Totaal

100

1 Op deze vraag konden een of meer antwoorden worden gegeven.

In tabel 11.5 is te zien wat de mening van de naasten van de patiënt over de euthanasieverklaring was en wat het behandelbesluit van de verpleeghuisarts aan het einde
van het leven van de patiënt was. Het gaat om de mening van de naasten de laatste
keer dat de euthanasieverklaring besproken werd voor het overlijden van de patiënt.
In 27% van de gevallen wilden de naasten op dat moment uitvoering van de euthanasie; in 71% van de gevallen wilden de naasten geen uitvoering, maar wel een terughoudend behandelbeleid door de arts, rekening houdend met de wensen van de
patiënt.
In 7% van de gevallen voerde de verpleeghuisarts de euthanasie uit; bij elk van deze
gevallen was sprake van een ernstig lijden ten gevolge van een ernstige bijkomende
aandoening. Overigens gebruikten deze artsen niet de door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNmP) aanbevolen euthanatica,
maar een overmatige dosis morfine, soms in combinatie met sederende middelen.
In de meeste gevallen (88%) werd voorafgaand aan het overlijden van de patiënt afgezien van een of meer behandelingen met een mogelijk levensverlengend effect.
Het ging meestal om het afzien van sondevoeding (57%), antibiotica (50%) of ziekenhuisopname en/of een operatie (27%).
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Tabel 11.5 Demente verpleeghuispatiënten in het bezit van een euthanasieverklaring: de wens van de naasten en/of vertegenwoordigers van de patiënt en medische beslissingen rond het levenseinde (artseninterviews)
Verpleeghuisartsen
n = 44

Wens van de naasten en/of vertegenwoordigers
Uitvoering euthanasie

27

Geen uitvoering, wel terughoudend behandelbeleid

71

Geen mening

2

Behandelbesluit
Euthanasie

7

Afzien van behandeling
Niet afzien van behandeling

88
5

Indien de arts euthanasie had uitgevoerd of had afgezien van een bepaalde behandeling met een mogelijk levensverlengend effect, werd gevraagd in welke mate bepaalde factoren die beslissing hadden beïnvloed. De beslissing werd vooral sterk
beïnvloed door de medische situatie van de patiënt (76%), de persoonlijke opvatting
van de arts (60%) en — indien aanwezig — een ernstige aandoening naast de dementie (48%). Minder vaak speelden een belangrijke of doorslaggevende rol: de mening
van vertegenwoordigers (36%), de euthanasieverklaring (31%), de mening van naasten (29%) en van de patiënt zelf (29%).

11.4 OPVATTINGEN

De artsen kregen twee stellingen voorgelegd over demente patiënten met een euthanasieverldaring en één stelling over het gebruik van euthanasieverldaringen in het algemeen. Een overzicht van de opvattingen van de artsen over deze stellingen is gegeven in tabel 11.6.
Het merendeel van de artsen vond dat dementie op zich geen geldige reden is voor
levensbeëindigend handelen, ook niet als er een schriftelijke euthanasieverIclaring
aanwezig is. Verpleeghuisartsen waren hier vaker van overtuigd (87%) dan andere
artsen (67%). Bovendien vond het merendeel van de artsen dat het onmogelijk is het
moment te bepalen waarop een dergelijke verklaring ingewilligd zou moeten worden.
Wederom vonden verpleeghuisartsen dit vaker (87%) dan andere artsen (72%).
Over het gebruik van euthanasieverklaringen in het algemeen vond het merendeel
van de artsen dat dit een belangrijke manier is om levensbeëindiging zonder verzoek
te voorkomen. Bij deze stelling waren er geen grote verschillen tussen verpleeghuisartsen en de overige artsen.
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Tabel ri.6 Opvattingen van artsen over euthanasieverklaringen (artseninterviews)
Huisartsen
n = 125

Specialisten
n = 208

Verpleeghuisartsen
n = 77

Totaal
n = 4io

Dementie kan een geldige reden zijn voor levensbeëindigend handelen, mits er een schriftelijke euthanasieverklaring
is
Mee eens

16

23

7

Neutraal

18

13

7

15

Mee oneens

66

64

87

67

18

Bij een euthanasieverklaring die een demente patiënt heeft getekend toen deze nog wilsbekwaam was, is het
onmogelijk te bepalen wanneer dit verzoek ingewilligd zou moeten worden
Mee eens

76

63

87

72

Neutraal

13

14

1

13

Mee oneens

11

23

12

15

Het gebruik van schriftelijke wilsverklaringen over levensbeëindiging is een belangrijke manier om levensbeëindiging
zonder verzoek te voorkomen
Mee eens

56

52

Neutraal

17

17

45
16

54
17

Mee oneens

27

31

39

29

11.5

SLOT

Het komt voor dat demente patiënten een euthanasieverldaring hebben; ongeveer
2200 demente patiënten in het bezit van een euthanasieverklaring overlijden per
jaar terwijl zij onder behandeling van een arts zijn die op de hoogte is van het bestaan van deze verklaring. Waarschijnlijk is het aantal demente patiënten met een
euthanasieverldaring dus groter, omdat de arts niet altijd zal weten van het bestaan
van een euthanasieverklaring. Vooral verpleeghuisartsen hebben regelmatig te maken
met demente patiënten in het bezit van een euthanasieverklaring.
In de meeste gevallen wordt het al dan niet navolgen van de euthanasieverklaring besproken met de naasten van de patiënt. Hoewel de arts in de meerderheid van de gevallen vindt dat de patiënt zich op een zeker moment in de situatie bevindt waarvoor
hij de euthanasieverldaring bedoeld had, wordt euthanasie meestal niet uitgevoerd.
In de meeste gevallen willen de naasten en/of vertegenwoordigers van de patiënt ook
niet dat euthanasie wordt uitgevoerd. Als euthanasie wel wordt uitgevoerd, is dit altijd omdat de patiënt ernstig lijdt ten gevolge van een bijkomende aandoening.
Meestal willen de naasten en/of vertegenwoordigers van de patiënt dat de arts rekening houdt met de geformuleerde wensen van de patiënt in de vorm van een terughoudend behandelbeleid. Het behandelbeleid van de arts is vaak conform deze wens
van de naasten en/of vertegenwoordigers, hoewel de medische situatie en de opvatting van de arts belangrijker zijn voor het bepalen van dit beleid dan de wens van de
naasten en/of vertegenwoordigers van de patiënt.
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Ook in hun opvattingen over levensbeëindigend handelen bij demente patiënten zijn
de meeste artsen terughoudend. Hoewel ongeveer de helft van de artsen het denkbaar acht dat zij euthanasie zouden uitvoeren bij een demente patiënt in het bezit
van een euthanasieverldaring, zijn verpleeghuisartsen, die het meest met demente
patiënten te maken hebben, hierover terughoudender: ruim een kwart van hen acht
uitvoering van euthanasie in een dergelijke situatie denkbaar. Bij zowel verpleeghuisartsen als de overige artsen is de meest genoemde situatie waarin zij uitvoering
denkbaar achten, de aanwezigheid van ondraaglijk en uitzichtloos lijden ten gevolge
van een andere ziekte dan dementie. De meeste artsen en met name verpleeghuisartsen vinden dementie op zich geen geldige reden voor euthanasie, ook niet als de patiënt een euthanasieverldaring heeft opgesteld, en vinden bovendien dat het onmogelijk is te bepalen wanneer het verzoek ingewilligd zou moeten worden.
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Medische beslissingen rond het levenseinde
bij pasgeborenen

12.1

INLEIDING

In 1995/1996 werd in het kader van de evaluatie van de toenmalige meldingsprocedure voor levensbeëindigend handelen voor het eerst onderzoek gedaan naar medische besluitvorming rond het levenseinde bij pasgeborenen en zuigelingen. Sterfte
van nuljarigen bleek relatief vaak gepaard te gaan met medische beslissingen rond
het levenseinde. Vrijwel alle kinderartsen gaven aan wel eens een potentieel levensverlengende behandeling te hebben gestaakt, terwijl het merendeel wel eens had afgezien van het instellen van een potentieel levensverlengende behandeling. Iets meer
dan een derde van de kinderartsen had ooit het leven van een pasgeborene beëindigd
door toediening van een middel. Kinderartsen stonden positief tegenover toetsing
van levensbeëindigend handelen, maar hadden bezwaren tegen de geldende meldingsprocedure, waarbij actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen direct werd getoetst door het Openbaar Ministerie. De bezwaren betroffen met name het strafrechtelijke karakter van de toetsing en de onduidelijkheid over de eventuele gevolgen van
melding voor de arts.
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde formuleerde in 1992 in het rapport Doen of laten? aanbevelingen over de door kinderartsen te hanteren grenzen bij
het medisch handelen in de neonatologie en de daarbij te betrachten zorgvuldigheid.
In opdracht van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie
werd in 1996 een overleggroep 'Toetsing zorgvuldig medisch handelen rond het levenseinde bij pasgeborener i ingesteld. Deze overleggroep bracht in 1997 haar rapport
Toetsing als spiegel van de praktijk uit. De belangrijkste aanbeveling in dit rapport was
dat toetsing van levensbeëindigend handelen in de neonatologie uitgevoerd zou moeten worden door een multidisciplinaire toetsingscommissie. Tot op heden wordt de
toetsing evenwel in principe nog steeds uitgevoerd door het Openbaar Ministerie.
Het aantal gemelde gevallen is echter vrijwel nihil.
In het kader van het evaluatieonderzoek 2001/2002 is het sterfgevallenonderzoek
naar medische beslissingen rond het levenseinde bij nuljarigen zoals dat in 1995/
1996 werd uitgevoerd gerepliceerd. Op basis daarvan wordt in dit hoofdstuk een kort
overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied.

12.2 MEDISCHE BESLISSINGEN ROND HET LEVENSEINDE BIJ NULJARIGEN: 1995 EN 2001

Medische beslissingen rond het levenseinde worden voor de groep nuljarigen enigszins anders geclassificeerd dan voor de andere leeftijdsgroepen. In de neonatologie
staat meestal de vraag centraal of en wanneer gestart moet worden met op levensbehoud of levensverlenging gerichte behandeling en of en wanneer een eenmaal ingezette behandeling al dan niet gestaakt moet worden. Toediening van potentieel le-
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vensbekortende middelen ter bestrijding van pijn of andere symptomen, of om het
lijden niet langer te laten duren dan nodig, is dan vaak een handelwijze die noodzakelijk wordt geacht ten behoeve van adequate terminale zorg na een niet-behandelbeslissing. Medische beslissingen rond het levenseinde voor nuljarigen worden dan ook
primair geordend op basis van het voorkomen van niet-behandelbeslissingen. Voor
2001 zijn de gegevens gebaseerd op informatie over 233 sterfgevallen van nuljarigen
in de periode augustus tot en met november; voor 1995 betreft het 299 sterfgevallen
in dezelfde periode.
Aantallen gevallen

Bij 20% van alle sterfgevallen van nuljarigen in 2001 was sprake van een plotseling
en onverwacht overlijden (zie tabel 12.1). Bij 12% werd de behandeling tot aan het
overlijden voortgezet. Bij 68% van de sterfgevallen werd het overlijden voorafgegaan
door een medische beslissing rond het levenseinde. Vrijwel altijd (63%) betrof dit
het niet-instellen of staken van een potentieel levensverlengende behandeling, in
49% van de gevallen met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen.
Het niet-instellen of staken van een potentieel levensverlengende behandeling ging
vaak gepaard met de intensivering van pijn- of symptoombestrijding. In 8% van de
gevallen werd een niet-behandelbeslissing gecombineerd met de toediening van een
middel met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen. Intensivering van
pijn- of symptoombestrijding vond in 3% van alle sterfgevallen plaats buiten het kader van een niet-behandelbeslissing. In 1% werd een middel toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen zonder dat tevens sprake was van
een niet-behandelbeslissing.
Vergelijking van de bevindingen uit 2001 met die uit 1995 levert het volgende beeld
op. Het aantal sterfgevallen van nuljarigen waarbij geen medische beslissing rond
het levenseinde werd genomen daalde van 38% naar 32%, terwijl het aantal gevallen
waarin werd afgezien van een potentieel levensverlengende behandeling steeg van
57% naar 63%. Vooral het aantal gevallen waarin dit gebeurde met het uitdrukkelijke
doel het levenseinde te bespoedigen nam toe. Intensivering van pijn- of symptoombestrijding met een potentieel levensbekortend effect werd in 1995 in totaal bij 27%
van de sterfgevallen toegepast en in 2001 bij 32%. Toediening van een middel met
het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen kwam in 2001 even vaak voor
als in 1995.

120

Tabel

Hoofdstuk 12

12.1

Medische beslissingen rond het levenseinde bij nuljarigen (sterfgevallenonderzoek)
2001

1 995

n = 233
%I

Pl =
%2

299

Geen medische beslissing rond het levenseinde
Plotseling en onverwacht overlijden

20

24

Behandeling tot aan het overlijden voortgezet

12

14

• geen middel toegediend

8

8

• pijn- of symptoombestrijding geïntensiveerd

5

6

• middel toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen

1

1

Wel medische beslissing rond het levenseinde
Levensverlengende behandeling gestaakt en/of niet ingesteld rekening houdend
met de waarschijnlijkheid en/of zekerheid dat daardoor het levenseinde zou
worden bespoedigd:

Levensverlengende behandeling gestaakt en/of niet ingesteld met het
uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen:
• geen middel toegediend

18

17

• pijn- of symptoombestrijding geïntensiveerd

24

17

7

7

• pijn- of symptoombestrijding geïntensiveerd

3

4

• middel toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen

1

1

• middel toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen
Geen levensverlengende behandeling gestaakt of niet ingesteld:

1 Aantal gevallen als percentage van alle sterfgevallen van nuljarigen in Nederland in de periode augustusnovember 2001.
2 Aantal gevallen als percentage van alle sterfgevallen van nuljarigen in Nederland in de periode augustusnovember 1995.

Kansloos versus zinloos

Medische beslissingen rond het levenseinde bij nuljarigen betroffen meestal kinderen
met een zeer beperkte levensverwachting. In 73% van de gevallen had het kind geen
reële overlevingskansen en in 24% van de gevallen was de kans op een leefbaar leven zeer gering of nihil. In verband met de anonimiteit kon in het sterfgevallenonderzoek geen uitsplitsing naar diagnose gemaakt worden. De mate waarin de levensverwachting werd bekort als gevolg van medische beslissingen rond het levenseinde
was in de meeste gevallen beperkt: in 58% van de gevallen werd het leven bekort
met maximaal 24 uur, in 79% van de gevallen met maximaal een week en in 87%
met maximaal een maand. In 8% van de gevallen werd het leven met meer dan een
half jaar bekort. De gegevens over de prognose en de levensbekorting als gevolg van
medische besluitvorming waren vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 1995.
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Besluitvorming

In tabel 12.2 is een aantal gegevens vermeld over de besluitvorming. In 2001 werd
in 97% van de gevallen de beslissing door de arts overlegd met de ouders; dit was
nog iets vaker dan in 1995 (91%). De beslissing werd zowel in 1995 als in 2001 in
iets meer dan een kwart van de gevallen op uitdrukkelijk verzoek van de ouders genomen. Daarnaast werden beslissingen in 2001 nog iets vaker overlegd met collegaartsen dan in 1995 (97% versus 91%), maar minder vaak met verpleegkundigen of
andere zorgverleners (28% versus 40%).
Tabel 12.2 Overleg over medische beslissingen rond het levenseinde bij nuljarigen (sterfgevallenonderzoek)
2001
fl

Overleg met ouder(s)

= 154

1 995

n

= 184

97
29

91

• collega-artsen

97

91

• verpleegkundigen of andere zorgverleners

28

40

3

7

Beslissing is op uitdrukkelijk verzoek van de ouders genomen

28

Overleg met anderen:'

• met niemand overlegd
1

Op deze vraag konden een of meer antwoorden worden gegeven.

12.3

SLOT

In 2001 waren voor sterfgevallen van nuljarigen het aantal niet-behandelbeslissingen
en het aantal gevallen waarin pijn- of symptoombestrijding voorafgaand aan het overlijden werd geïntensiveerd beide licht gestegen. De incidentie van actieve levensbeëindiging was niet veranderd. In 2001 werden beslissingen nog vaker dan in 1995
met ouders en collega-artsen overlegd. Verpleegkundigen werden echter iets minder
vaak betrokken in de besluitvorming.
In 2001 dienden artsen in ongeveer ioo van de in totaal 1088 sterfgevallen van nuljarigen in dat jaar middelen toe met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen.
In 15 tot 20 van deze gevallen gebeurde dit niet in het kader van het stopzetten of nietinstellen van een levensverlengende behandeling. In deze gevallen is sprake van levensbeëindigend handelen, waarvan volgens de huidige regelgeving de zorgvuldigheid getoetst zou moeten worden door het Openbaar Ministerie. Jaarlijks worden echter slechts
enkele gevallen van levensbeëindigend handelen bij pasgeborenen gemeld bij het
Openbaar Ministerie: in de jaren 1996 tot en met 2001 was het gemiddelde aantal gemelde gevallen ongeveer drie per jaar. In februari 2003 besloot het kabinet de toetsing
van levensbeëindigend handelen bij pasgeborenen door het Openbaar Ministerie in
stand te houden en voorlopig geen toetsingscommissie in te stellen. Het is niet te verwachten dat het lage meldingspercentage nog toeneemt, omdat de in 1995 gerapporteerde bezwaren van kinderartsen tegen melding waarschijnlijk niet weggenomen zijn.

13 Medische beslissingen rond het levenseinde
bij minderjarige patiënten

13.1

INLEIDING

In de op 1 april 2002 in werking getreden Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek
en hulp bij zelfdoding is een aantal specifieke bepalingen over levensbeëindigend
handelen bij minderjarigen opgenomen. Zo is in de wet bepaald dat aan een verzoek
om levensbeëindiging van een patiënt van 12 tot 16 jaar die in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen gevolg kan worden gegeven indien de ouders ermee
instemmen. Bij patiënten van 16 tot 18 jaar kan een verzoek om levensbeëindiging
worden ingewilligd als de ouders worden betrokken bij de besluitvorming.
Onduidelijk is hoe vaak ernstig zieke minderjarige patiënten een verzoek doen om
levensbeëindiging en hoe vaak en in welke omstandigheden levensbeëindigend handelen bij minderjarigen voorkomt. Op grond van het sterfgevallenonderzoek uit
1995/1996 konden alleen betrouwbare schattingen worden berekend van het voorkomen van medische beslissingen rond het levenseinde bij kinderen jonger dan een
jaar (zie hoofdstuk 12). In het sterfgevallenonderzoek van 2001 werd niet alleen speciale aandacht besteed aan sterfgevallen van nuljarigen, maar ook aan sterfgevallen
van personen van i tot en met 16 jaar. Daarnaast is in interviews met kinderartsen
in 2001/2002 gevraagd naar besluitvorming voor kinderen vanaf 3 maanden tot 18
jaar. De resultaten van het sterfgevallenonderzoek naar r- tot en met r6-jarigen en
van de kinderartseninterviews worden beschreven in dit hoofdstuk.
Van augustus tot en met november 2001 overleden in Nederland 196 personen in
de leeftijdsgroep 1-16 jaar. Alle gevallen waarvan een doodsoorzaalcverklaring beschikbaar was en waarvan de behandelend arts kon worden achterhaald zijn betrokken in
de steekproef voor deze leeftijdsgroep voor het sterfgevallenonderzoek. In totaal betrof dit 158 personen; voor 39 daarvan gold dat op grond van de op het formulier
aangegeven doodsoorzaak duidelijk was dat geen medische beslissing rond het levenseinde was genomen en voor de overige 119 gevallen werden vragenlijsten uitgezonden, waarvan er 90 werden terugontvangen. De gegevens over medische besluitvorming rond het levenseinde bij kinderen van 1-16 jaar zijn daarmee gebaseerd op
in totaal 129 sterfgevallen, ofwel 66% van het totale aantal sterfgevallen in deze leeftijdsgroep in de onderzoeksperiode. De vragenlijst die in dit deel van het sterfgevallenonderzoek werd gebruikt was gelijk aan die voor sterfgevallen uit oudere leeftijdsgroepen en wordt, samen met de overige aspecten van de onderzoeksopzet, uitvoerig
beschreven in de bijlagen E en F. De definities van de verschillende medische beslissingen rond het levenseinde in het sterfgevallenonderzoek zijn gelijk aan de definities voor de algemene populatie, die werden gegeven in de hoofdstukken 4 tot en
met 6.
Voor de artseninterviews in dit deelonderzoek werd een steekproef getrokken van artsen uit de drie specialismen waarbij de meeste sterfgevallen van minderjarigen voorkomen: kinderoncologie en -hematologie, pediatrische intensive care en lcinderneuro-
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logie. Van de in totaal 48 kinderoncologen/-hematologen, 30 kinderarts-intensivisten
en 37 kinderneurologen in Nederland, werden uiteindelijk 27 kinderoncologen/-hematologen, 18 kinderarts-intensivisten en 18 kinderneurologen geïnterviewd. Zes artsen weigerden deelname aan een interview.
In de interviews werd gevraagd naar medische beslissingen rond het levenseinde bij
kinderen vanaf 3 maanden tot 18 jaar. Pasgeborenen tot de leeftijd van 3 maanden werden uitgesloten. Voor een aantal medische beslissingen rond het levenseinde werd gevraagd of de respondenten deze ooit hadden genomen voor een van hun patiënten.
Als dat het geval was werden enkele vragen gesteld over de frequentie en de leeftijd
van de betreffende patiënten. Vervolgens werd het recentste geval waarin de respondent de betreffende beslissing had genomen in detail besproken. Daarbij kwamen aan
de orde de diagnose, de plaats van overlijden, de behandelingsduur, de toegediende
middelen, de mate van levensbekorting, de mate van wilsbekwaamheid van de patiënt
en het eventuele overleg met verschillende betrokkenen. Volgens de wet van april
2002 is euthanasie onder bepaalde voorwaarden mogelijk vanaf de leeftijd van 12 jaar.
In de beschrijving van de bevindingen in de kinderartseninterviews wordt dan ook
waar mogelijk onderscheid gemaakt tussen kinderen jonger dan 12 en vanaf 12 jaar.
Aan het slot van het interview werd de kinderartsen' gevraagd naar hun opvattingen
over de wetgeving en toetsingsprocedure ten aanzien van levensbeëindigend handelen
bij kinderen en kregen zij een aantal stellingen hierover voorgelegd.
Omdat het bij medische beslissingen rond het levenseinde door kinderartsen veelal
om kleine aantallen gevallen gaat, worden de gegevens in dit hoofdstuk meestal in
absolute aantallen weergegeven. Alleen voor de totale groep van kinderartsen worden
enkele gegevens zodanig gewogen dat de weergegeven percentages representatief
zijn voor alle kinderartsen uit de in dit onderzoek betrokken specialismen. De weegprocedure staat beschreven in bijlage D.

13.2 AANTALLEN MEDISCHE BESLISSINGEN ROND HET LEVENSEINDE BIJ MINDERJARIGE
PATIËNTEN

Stetkevallenonderzoek
In tabel 13.1 zijn de belangrijkste resultaten van het sterfgevallenonderzoek voor de
leeftijdsgroep van i tot en met 16 jaar weergegeven. Hieruit blijkt dat in 36% van
alle sterfgevallen van personen van i tot en met 16 jaar een medische beslissing
rond het levenseinde werd genomen. In 0,7% werd euthanasie uitgevoerd en in
2,0% werd levensbeëindigend gehandeld zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.
In de leeftijdsgroep van i tot en met 16 jaar kwam euthanasie daarmee in 2001 ongeveer vijf keer voor in Nederland. Dit betreft uiteraard alleen de wat oudere kinderen die tot het uiten van een verzoek in staat zijn, maar in het sterfgevallenonderzoek kon vanwege de anonimiteitsgaranties geen nader onderscheid gemaakt worden
in leeftijdscategorieën. Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van
de patiënt kwam ongeveer dertien keer voor. In alle gevallen betrof dit jonge kinde1 De meeste kinderneurologen zijn geen kinderarts. Ten behoeve van de leesbaarheid wordt wel
over kinderartsen gesproken als het gaat om artsen vanuit de drie specialismen tezamen.
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Tabel 13.1 Medische beslissingen rond het levenseinde bij kinderen van i tot en met 16 jaar (sterfgevallenonderzoek)
Aug.-nov. 2001
n = 129
%1

Wel medische beslissing rond het leVenseinde
Plotseling en onverwacht overlijden

42

Geen medische beslissing rond het levenseinde

23

Wel medische beslissingen rond het levenseinde:

36

Euthanasie

0,7

Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiént

2,0

Intensivering van pijn- of symptoombestrijding

21

• Rekening houdend met de waarschijnlijkheid of zekerheid dat het levenseinde zou
worden bespoedigd

20

• Mede met het doel het levenseinde te bespoedigen
Niet-behandelbeslissingen

1,1
12

• Rekening houdend met de waarschijnlijkheid of zekerheid dat het levenseinde zou
worden bespoedigd

2,8

• Met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen

8,8

Aantal gevallen als percentage van alle sterfgevallen van personen van i tot en met 16 jaar in Nederland
in de periode augustus-november 2001.

ren met wie vanwege hun leeftijd overleg niet mogelijk was. In alle aangetroffen gevallen van euthanasie en levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek
van de patiënt werd de beslissing besproken met de ouders van de patiënt. In 21%
van de sterfgevallen van r- tot 16-jarigen werd pijn- of symptoombestrijding geïntensiveerd, rekening houdend met een levensbekortend effect en in enkele gevallen was
bespoediging van het overlijden mede het doel van deze handelwijze. In 12% van
alle sterfgevallen was besloten tot het niet-instellen of staken van een potentieel levensverlengende behandeling.
Kinderartseninterviews

Uit de kinderartseninterviews bleek dat 15% van de kinderartsen wel eens een verzoek om euthanasie had gehad van een patiënt jonger dan 18 jaar (zie tabel 13.2).
Van de kinderoncologen/-hematologen betrof dit een kwart, van de kinderneurologen
2 van de 18, en geen enkele kinderarts-intensivist had ooit een dergelijk verzoek gehad. 50% van alle artsen had wel eens een verzoek om levensbeëindigend handelen
gehad van ouders voor een kind in de leeftijd van 3 maanden tot 18 jaar; verzoeken
van ouders werden gedaan aan zowel kinderoncologen/-hematologen, kinderarts-intensivisten als kinderneurologen. i van de geïnterviewde kinderartsen had ooit zelf
euthanasie op verzoek van een kind uitgevoerd, 14 kinderartsen hadden ooit een verzoek van ouders om levensbeëindiging bij een kind uitgevoerd en 2 kinderartsen
hadden ooit levensbeëindiging uitgevoerd zonder dat het betreffende kind of de
ouders daar uitdrukkelijk om hadden verzocht. Andere medische beslissingen rond
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het levenseinde kwamen vaker voor (tabel 13.3). Van de kinderartsen had 6o% wel
eens diepe sedatie toegepast en 24% had wel eens diepe sedatie toegepast waarbij tevens werd afgezien van de toediening van voeding en/of vocht. 79% van de kinderartsen had ooit afgezien van de toepassing van een potentieel levensverlengende behandeling en 70% paste wel eens intensieve pijn- of symptoombestrijding toe, rekening houdend met bespoediging van het levenseinde als neveneffect.
Tabel 13.2 Verzoeken om en uitvoering van levensbeëindigend handelen bij patiënten van 3 maanden tot
18 jaar (kinderartseninterviews)

Kinderoncologen/
-hematologen
n = 27

Kinderartsintensivisten
n =18

Kinderneurologen
n = 18

Totaal
n = 63

abs. n

abs. n

abs. n

abs. n

Ooit verzoek om euthanasie gehad

7

• Verzoek in 2000/2001 van kind
< 12 jaar'

1

van kind

5

• Verzoek in
> 12 jaar3

2000/2002

2
4

4

em1

9
1

( 1 5)

6

(10)

(2)

Ooit euthanasie uitgevoerd

1

4

1

(2)

• Uitgevoerd in 2000/2001 bij
kind < 12 jaar

-

4

4

-

(o)

• Uitgevoerd in 2000/2001 bij
kind > 12 jaar

1

4

4

1

(2)

12

7

13

32

(50)

• Verzoek in 2000/2001 voor
kind < 12 jaar

3

6

8

17

(25)

• Verzoek in 2000/2002 voor
kind
12 jaar

1

6

3

5

(7)

Ooit verzoek om levensbeëindigend
handelen van ouders uitgevoerd

4

1

9

14

(21)

• Uitgevoerd in 2000/2001
bij kind < 12 jaar

7

7

(10)

• Uitgevoerd in 2000/2001
bij kind
12 jaar

2

2

(3)

2

(3)

Ooit verzoek om levensbeëindigend
handelen van ouders gehad

Ooit levensbeëindigend gehandeld
zonder uitdrukkelijk verzoek patiënt
of ouders
• In 2000/2001 bij kind < 12 jaar
• In 2000/2001 bij kind

12 jaar

1
1

4

2

(3)

4

1

(2)

1 Het percentage is zodanig gewogen dat de gegevens representatief zijn voor de totale groep van
kinderoncologen/-hematologen, kinderarts-intensivisten en kinderneurologen in Nederland.
2 Voor hele tabel geldt: < 12 jaar = vanaf 3 maanden tot 12 jaar.
3 Voor hele tabel geldt:
12 jaar = vanaf 12 tot 18 jaar.
4 Deze vraag is niet voorgelegd.
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Tabel 13,3 Sedatie, niet-behandelbeslissingen en intensieve pijn- of symptoombestrijding bij patiënten van
3 maanden tot 18 jaar (kinderartseninterviews)
Kinderoncologen/
-hematologen

Kinderneurologen
n = 78

Totaal
n = 63

r1 = 27

Kinderartsintensivisten
n = 18

abs. n

abs. n

abs. n

abs. n

e/or

Ooit pijn of andere symptomen van
terminale patiënt bestreden door
middel van diepe sedatie

15

13

10

38

(60)

Ooit pijn of andere symptomen van
terminale patiënt bestreden door
middel van diepe sedatie en daarbij
voeding en/of vocht onthouden

5

5

5

15

(24)

Ooit (potentieel) levensverlengende
behandeling niet-ingesteld of gestaakt

21

15

14

50

(79)

Ooit intensieve pijn- of
symptoombestrijding uitgevoerd

19

13

11

43

(»)

1 Het percentage is zodanig gewogen dat de gegevens representatief zijn voor de totale groep van
kinderoncologen/-hematologen, kinderarts-intensivisten en kinderneurologen in Nederland.
13.3

EUTHANASIE BIJ KINDEREN

Een van de 63 geïnterviewde kinderartsen had ooit euthanasie uitgevoerd bij een patiënt die jonger was dan 18 jaar en een andere kinderarts had ooit een patiënt behandeld bij wie uiteindelijk thuis door de huisarts euthanasie werd uitgevoerd. Beide gevallen vonden plaats in 2001. In kader 13.1 wordt een korte beschrijving van deze gevallen gegeven.
Kader 13.1
Gevalsbeschrijvingen van euthanasie bij patië nten jonger dan 18 jaar
Een patiënt van 11 jaar had een ernstige neurologische aandoening, die veel pijn- en benauwdheidsklachten veroorzaakte. Hoge doseringen morfine waren onvoldoende om de
klachten te bestrijden. De toestand van de patiënt ging langzamerhand achteruit tot er
geen behandelopties meer waren. Het kind was helder en had een duidelijke euthanasiewens, omdat het niet langer wilde lijden zonder uitzicht op verbetering en zelf afscheid
wilde kunnen nemen van naasten. Het behandelteam kon zich vinden in het verzoek van
de patiënt. In overleg met de ouders en de huisarts is de patiënt naar huis gebracht, waar
de huisarts uiteindelijk de levensbeëindiging heeft uitgevoerd.
Een patiënt van 16 jaar had een auto-immuunziekte waarvoor geen behandeling meer mogelijk was. De patiënt had recidiverende infecties, was erg moe, hoestte veel en had een
slechte eetlust. De patiënt gaf aan te willen sterven en was volgens de respondent goed in
staat de situatie te overzien en daarover op adequate wijze een besluit te nemen. Een viertal onafhankelijke artsen en de medisch-ethische commissie van het betreffende ziekenhuis
werden gevraagd om te beoordelen of euthanasie in dit geval gerechtvaardigd was. De levensbeëindiging vond in het ziekenhuis plaats.
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13.4 LEVENSBEËINDIGEND HANDELEN ZONDER UITDRUKKELIJK VERZOEK BIJ KINDEREN

In tabel 13.4 zijn de kenmerken weergegeven van in totaal 17 gevallen van kinderen
waarbij levensbeëindigend werd gehandeld zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt, onderverdeeld in patiënten in de leeftijd vanaf 3 maanden tot 12 jaar (n = 12)
en patiënten vanaf 12 tot 18 jaar (n = 5). In elf van deze zeventien gevallen betrof
het kinderen met kanker. De meeste patiënten waren gedurende enkele maanden of
meer onder behandeling geweest bij de kinderarts. Twee derde van de kinderen overleed in het ziekenhuis. Kinderen jonger dan 12 jaar overleden in negen van de twaalf
gevallen in het ziekenhuis en de kinderarts was tot het overlijden nauw betrokken
geweest bij de behandeling van de drie patiënten die thuis overleden. Kinderen van
12 jaar of ouder overleden in drie van de vijf gevallen thuis, zonder dat de kinderarts
daar verder bij betrokken was geweest.
In vijf van de zeventien gevallen werd de levensbeëindiging uitgevoerd door middel
van het toedienen van spierverslappers en in vier gevallen werden uitsluitend sederende middelen gebruikt. In bijna alle overige gevallen werd morfine, al of niet in
combinatie met andere middelen, toegediend. Er was geen verschil tussen jongere
en oudere patiënten wat betreft de toegediende middelen. De mate van levensbekorting werd door de kinderartsen in acht van de zeventien gevallen geschat op een
week of minder, in vier gevallen op een week tot een maand, en in vijf gevallen op
meer dan een maand. Uitsluitend bij kinderen jonger dan 12 jaar werd de mate van
levensbekorting in twee gevallen geschat op een jaar of meer.
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Tabel 13.4 Kenmerken van levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek bij kinderen van 3
maanden tot 18 jaar (kinderartseninterviews)
Patiënten
G 12 jaar'

n = 12
abs. n

Patiënten
= 12 jaar'
n=5
abs. n

Totaal
n = 17
abs. n

Hoofddiagnose
Kanker

7

Overig

5

4

11

6

Behandelingsduur

< i maand

1

1

5
6

2

7

2

8

Ziekenhuis

9

2

11

Thuis

3

3

6

• Respondent was betrokken bij overlijden thuis

3

1-12 maanden
> 1 jaar

2

Plaats van overlijden

3

Toegediende middelen
Uitsluitend sedativa 3

3

1

Spierverslappers (eventueel in combinatie met andere middelen)

3

2

5

Morfine (eventueel in combinatie met andere middelen excl.
spierverslappers)

5

2

7

Alle overige middelen en combinaties

1

—

1

4

Mate van levensbekorting
< 1 week

4

4

8

1 week tot 1 maand

4

4

> 1 maand

4

—
1

5

1 < 12 jaar = vanaf 3 maanden tot 12 jaar.
2 > 12 jaar = vanaf 12 tot 18 jaar.
3 Betrof uitsluitend barbituraten.

Geen van de kinderen jonger dan 12 jaar werd wilsbelcwaam geacht (zie tabel 13.5). Van de
kinderen van 12 jaar en ouder werden er twee van de vijf wilsbekwaam geacht en in deze gevallen werd de beslissing tot levensbeëindigend handelen genomen in overleg met en op
verzoek van de patiënt. Het verzoek werd in deze gevallen echter niet als een uitdrukkelijk
verzoek geuit of opgevat, waardoor de levensbeëindiging niet als euthanasie werd geclassificeerd. De reden waarom kinderartsen hun beslissing niet met een kind overlegden was
voor patiënten jonger dan 12 jaar vaak maar bij patiënten van 12 jaar of ouder nooit hun
leeftijd. De kinderartsen overlegden hun beslissingen om levensbeëindigend te handelen
in alle gevallen met de ouders van de patiënt en in 15 van de 17 van de gevallen werd de
beslissing genomen op verzoek van de ouders. Daarnaast werd vrijwel altijd overlegd met
collega-artsen en verpleegkundigen.
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Tabel 13,5 Wilsbekwaamheid en overleg bij levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek bij
kinderen van 3 maanden tot 18 jaar (kinderartseninterviews)
Patiënten
< 12 jaar'
n = 12
abs. n

Patiënten
> 12 jaar'
n=5
abs. n

Totaal
n = 17
abs. n

Wilsbekwaamheid
Volledig wilsbekwaam

—

2

2

12

3

15

Overleg met patiënt

—

2

2

Verzoek van patiënt 3

—

2

2

Patiënt was te jong

7

—

7

Patiënt was buiten bewustzijn

2

2

4
2

Niet (volledig) wilsbekwaam

Overleg

Reden waarom niet is overlegd'

Overleg zou patiënt meer schaden dan goed doen

2

-

Andere reden

2

1

2

Onbekend

—

2

2

Overleg met ouders

12

5

17

Verzoek van ouders

11

4

15

Overleg met ouders

Overleg met anderen
Collega-artsen

12

5

17

Verpleegkundigen

12

3

15

1 < 12

jaar = vanaf 3 maanden tot 12 jaar.

2 > 12 jaar = vanaf 12 tot 18 jaar.

3 Geen uitdrukkelijk verzoek.
4 Op deze vraag konden een of meer antwoorden worden gegeven.

13.5

TERMINALE SEDATIE BIJ KINDEREN

Terminale sedatie bestaat uit een combinatie van twee handelwijzen: toediening van
middelen om een patiënt in diepe sedatie of coma te brengen én afzien van kunstmatige toediening van voeding of vocht. De plaats van terminale sedatie in het spectrum van medische beslissingen rond het levenseinde wordt in hoofdstuk 8 besproken. Hier wordt volstaan met een overzicht van de belangrijkste gegevens die in de
kinderartseninterviews werden verkregen op basis van de volgende vragen:
'Is het wel eens voorgekomen dat u pijn of andere symptomen van een terminaal zieke patiënt van tussen de 3 maanden en 18 jaar oud heeft bestreden door hem diep te sederen of
in coma te brengen?'

Als deze vraag bevestigend werd beantwoord, werd de volgende vraag gesteld:
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'Is het wel eens voorgekomen dat u heeft besloten om bij een diep gesedeerde patiënt van
tussen de 3 maanden en 18 jaar oud af te zien van de toediening van vocht en/of voeding?'

Aan deze vraag werd nog toegevoegd dat het ook kon gaan om situaties waarin zeer
beperkte hoeveelheden vocht werden toegediend, onvoldoende om het leven in stand
te houden. Het aantal kinderartsen dat ervaring had met diepe sedatie van terminale
patiënten is vermeld in de hierboven besproken tabel 13.3. Als ook de tweede vraag
bevestigend werd beantwoord, werd het recentste geval waarin deze situatie zich had
voorgedaan uitvoerig besproken. In totaal werd aldus informatie verkregen over 12
gevallen waarin patiënten diep werden gesedeerd tot aan het overlijden zonder dat
voeding en/of vocht werd toegediend. In negen gevallen betrof het kinderen die tussen de 3 maanden en 12 jaar oud waren en in drie gevallen kinderen ouder dan 12
jaar. De gegevens zijn samengevat in tabel 13.6 en 13.7.
Van de twaalf patiënten bij wie terminale sedatie werd toegepast hadden er vijf kanker (tabel 13.6). In de meeste gevallen was het kind al langere tijd in behandeling bij
de kinderarts. Van de twaalf kinderen overleden er elf in het ziekenhuis. De sedatie
werd in vijf van de twaalf gevallen tot stand gebracht met behulp van sedativa, zoals
benzodiazepinen en barbituraten, en bij zeven patiënten met behulp van morfine of
morfineachtige middelen. In zeven van de twaalf gevallen werd diepe sedatie toegepast mede met het doel het levenseinde te bespoedigen en in een geval was bespoediging van het levenseinde het uitdrukkelijke doel van de sedatie. De arts had in vier
gevallen afgezien van de toediening van vocht en/of voeding mede met het doel daarmee het levenseinde te bespoedigen, of het leven niet te verlengen, en in een geval
was dat het uitdrukkelijke doel. In drie van de twaalf gevallen was bespoediging van
het levenseinde of het niet verlengen van het leven geen doel geweest bij het sederen
en afzien van de toediening van vocht en/of voeding. De beslissing om patiënten
diep te sederen en daarbij af te zien van de toediening van voeding en/of vocht bekortte in twee gevallen het leven met meer dan een maand.

Medische beslissingen rond het levenseinde bij minderjarige patiënten 131

Tabel 13.6 Kenmerken van terminale sedatie bij kinderen van 3 maanden. tot 18 jaar (kinderartseninterviews)
Patiënten
<12 jaar'
n=9
abs. n

Patiënten
jaar'
n=3
abs. n

Totaal
n = 12
abs. n

Hoofddiagnose
Kanker
Overig

3
6

2

5
7

Behandelingsduur
< i maand
1-12

maanden

> i jaar

2

3

3

4

4

5

Plaats van overlijden
Ziekenhuis

9
1

3
—

11

Thuis
• Respondent was betrokken bij overlijden thuis

1

4

1

2

7

1

Toegediende middelen3
Uitsluitend sedativa

4

Morfine (eventueel in combinatie met andere middelen,
exclusief spierverslappers)

5

5

Intentie diepe sedatie
Zonder doel het overlijden te bespoedigen

3

Mede met het doel het overlijden te bespoedigen

5

2

Zonder doel het overlijden te bespoedigen

5

2

Mede met het doel het overlijden te bespoedigen

3

4
7

Met het uitdrukkelijke doel het overlijden te bespoedigen

Intentie onthouden voeding en/of vocht
7
4

Met het uitdrukkelijke doel het overlijden te bespoedigen

Mate van levensbekorting
< i week

7

2

9

1 week tot 1 maand
> i maand

2

1 < 12 jaar = vanaf 3 maanden tot 12 jaar.
2 > 12 jaar = vanaf 12 tot 18 jaar.
3 Uitsluitend sedativa; morfine eventueel in combinatie met sedativa of andere middelen exclusief
spierverslappers.
4 Deze vraag is niet voorgelegd.
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Tabel 13.7 Overleg bij terminale sedatie bij kinderen van 3 maanden tot 18 jaar (kinderartseninterviews)
Patiënten
< 12 jaar'
n=9
abs. n

Patiënten
> iz jaar'
n=3
abs. n

Totaal
fl = 12
abs. n

Overleg met patiënt
Over diepe sedatie

2

-

2

Over onthouden voeding/vocht

i

—

1

1

4

1

—

4

—

Verzoek van patiënt
Om diepe sedatie
Om onthouden voeding/vocht
Reden waarom niet is overlegd3
Patiënt was niet goed aanspreekbaar

5

2

7

Patiënt was te jong

—

Patiënt was buiten bewustzijn

5
1

5
1

Overleg zou patiënt meer schaden dan goed doen

—

1

1

Andere reden

1

2

3

—

Overleg met ouders
Over diepe sedatie

8

3

11

Over onthouden voeding/vocht

8

2

10

Verzoek van ouders
Om diepe sedatie

2

1

Om onthouden voeding/vocht

1

—

3
1

Collega-artsen

9

3

12

Verpleegkundigen

5

3

8

Overleg met anderen

1 < 12 jaar = vanaf 3 maanden tot 12 jaar.
2 > 12 jaar = vanaf 12 tot 18 jaar.
3 Op deze vraag konden een of meer antwoorden worden gegeven.
4 Deze vraag is niet voorgelegd.

Uit tabel 13.7 blijkt verder dat in slechts enkele gevallen met het kind was overlegd
over de behandelbeslissingen. Vaak waren patiënten niet goed aanspreekbaar en/of
te jong. Met ouders werd wel altijd overlegd, maar ouders kwamen niet vaak met
een verzoek. Ook werd in de meeste gevallen met collega's en verpleegkundigen
overlegd over de behandelbeslissingen.
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13.6 OPVATTINGEN OVER (TOETSING VAN) LEVENSBEËINDIGEND HANDELEN BIJ KINDEREN

In tabel 13.8 zijn enkele gegevens vermeld over de opvattingen van kinderartsen, andere artsen en de Nederlandse bevolking over levensbeëindigend handelen bij kinderen. In het algemeen leken kinderartsen wat permissiever te zijn ten aanzien van levensbeëindigend handelen bij kinderen dan andere artsen. Van de kinderartsen vond
75% euthanasie bij wilsbekwame minderjarigen aanvaardbaar en van de andere artsen was 63-68% deze mening toegedaan. Het algemene publiek kreeg een iets andere stelling over de aanvaardbaarheid van levensbeëindigend handelen op verzoek
van kinderen voorgelegd: 36% gaf aan dergelijk handelen aanvaardbaar te vinden.
Kinderartsen (39%) vonden ook wat vaker dan anderen (19-28%) dat voor de inwilliging van een verzoek om euthanasie van een kind van 12 tot 16 jaar niet altijd toestemming van de ouders noodzakelijk is. Van alle artsen vond slechts 12-18% dat bij
een kind jonger dan 12 jaar euthanasie nooit aanvaardbaar is. Kinderartsen vonden
tot slot vaker dan andere artsen dat levensbeëindiging aanvaardbaar is als ouders of
vertegenwoordigers van een minderjarige patiënt die nog niet wilsbekwaam is van
mening zijn dat hun kind ondraaglijk en uitzichtloos lijdt.

Tabel 13.8 Opvattingen: aantal respondenten dat het (volledig) eens was met genoemde opvattingen over
levensbeëindigend handelen bij kinderen (kinderartseninterviews, artseninterviews en publieksonderzoek)

Euthanasie is aanvaardbaar bij minderjarigen
die in staat zijn tot een redelijke waardering
van hun belangen

Kinderartsen
n = 63
%

Huisartsen
n = 125
%

Specialisten
n = 2°6
%

Verpleeghuisartsen
n = 77
%

75

67

63

68

Levensbeëindiging door een arts op verzoek
van een kind in de leeftijdscategorie 12-16 jaar
kan aanvaardbaar zijn
Een verzoek om euthanasie van ongeneeslijk
zieke kinderen in de leeftijdscategorie 12-16
jaar moet zonder toestemming van de ouders
kunnen worden ingewilligd

36

39

28

28

21

1

1

1

1

Bij een kind jonger dan twaalf jaar is
euthanasie nooit aanvaardbaar

12

17

14

18

Als ouders of verzorgers van een minderjarige
patiënt die nog niet wilsbekwaam is van
mening zijn dat hun kind ondraaglijk en
uitzichtloos lijdt, is actieve levensbeëindiging
aanvaardbaar

68

45

43

40

Een verzoek om levensbeëindiging van een
ernstig ziek kind in de leeftijdscategorie 12-16
jaar moet door de arts zonder toestemming
van de ouders kunnen worden ingewilligd

1 Deze vraag is niet voorgelegd.

Nederlandse
bevolking
n = 1390
%

19
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Tabel 13.9 Opvattingen over toetsingsprocedure (kinderartseninterviews)
Kinderoncologen/
-hematologen
r7 = 27

Kinderartsintensivisten
n = 18

Kinderneurologen
n =18

Totaal
n = 63

abs. n

abs. n

abs. n

abs. n

(%)'

Opvattingen over de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding'
Eens met gehanteerde leeftijdsgrenzen
Eens met vereiste van toestemming
ouders bij euthanasie bij patiënten
tussen 12 en 16 jaar

9
14

12

7

28

(46)

9

10

23

(54)

Toetsingsprocedure bevordert (aanzienlijk of enigszins) wat betreft levensbeëindigend handelen bij minderjarigen
Openheid van zaken

5

5
6

(22)

5

4
8

14

• Alleen ten aanzien van minderjarigen
van 12 jaar en ouder

19

(30)

Toetsbaarheid

11

14

14

39

(61)

Zorgvuldigheid

13

8

13

34

Artsen zullen ten gevolge van de
nieuwe wet levensbeëindigend handelen
bij minderjarigen van 12 jaar en ouder
vaker melden

14

13

13

40

(54)
(65)

9

9

6

24

(39)

Eigen meldingsbereidheid zal ten
gevolge van nieuwe wet toenemen

Het percentage is zodanig opgehoogd dat de gegevens representatief zijn voor de totale groep van
kinderoncologen/-hematologen, kinderarts-intensivisten en kinderneurologen in Nederland.
2 De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding die 1 april 2002 in werking is
getreden.

In de kinderartseninterviews werden geen vragen gesteld over ervaringen met toetsing van levensbeëindigend handelen door regionale toetsingscommissies, omdat
maar zeer weinig kinderartsen met deze toetsingsprocedure in aanraking zijn geweest. Wel is een aantal vragen gesteld over de op i april 2002 in werking getreden
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (zie tabel 13.9). Ongeveer de helft van de kinderartsen was het eens met de in de wet gehanteerde leeftijdsgrenzen (46%) en met de bepaling dat ouders bij patiënten tussen 12 en 16 jaar
toestemming moeten geven (54%). Ruim de helft van de artsen vond dat de toetsingsprocedure de openheid van zaken, toetsbaarheid, de zorgvuldigheid van het handelen en de meldingsbereidheid enigszins of aanzienlijk bevordert.

13.7

SLOT

Het percentage sterfgevallen waarbij medische beslissingen rond het levenseinde
werden genomen was bij kinderen van i tot en met 16 jaar lager (36%) dan bij de
gehele populatie (44%) en ook lager dan bij sterfgevallen van nuljarigen (65%). Net
als in de gehele populatie van sterfgevallen betrof medische besluitvorming rond het
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levenseinde in de leeftijdsgroep van 1- tot en met i6-jarigen het vaakst intensivering
van pijn- of symptoombestrijding en niet-behandelbeslissingen. Intensivering van
pijn- of symptoombestrijding kwam in de leeftijdsgroep van 1- tot en met i6-jarigen
ongeveer even vaak voor als bij de gehele populatie, maar niet-behandelbeslissingen
werden wat minder vaak genomen. Ook euthanasie kwam relatief weinig voor: het
percentage was 0,7% voor sterfgevallen van 1- tot en met i6-jarigen (ofwel circa vijf
gevallen in 2001), terwijl het percentage euthanasie en hulp bij zelfdoding voor sterfgevallen uit alle leeftijdsgroepen tezamen 2,8% was (ofwel circa 3800 gevallen in
2001). Een kwart van de kinderoncologen/-hematologen en een op de tien kinderneurologen had wel ooit een verzoek om euthanasie gehad, maar slechts een kinderarts had een dergelijk verzoek ook ooit uitgevoerd. Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt kwam bij 1- tot en met i6-jarigen iets vaker
voor (2,0%) dan in de gehele populatie. In het sterfgevallenonderzoek ging het hierbij altijd om patiënten met wie vanwege hun jonge leeftijd geen overleg mogelijk
was, maar kon de leeftijd van de patiënten die het betrof niet nader worden uitgesplitst. Ook uit de kinderartsenintenriews bleek dat het bij deze groep vooral gaat om
hele jonge kinderen. Kinderartsen krijgen vaker verzoeken om levensbeëindigend
handelen van ouders dan van de kinderen zelf en passen ook vaker levensbeëindiging toe op verzoek van ouders dan van kinderen. De sterftecijfers onder oudere kinderen zijn daarbij ook ten opzichte van die van jongere kinderen erg laag.
De opvattingen van kinderartsen over levensbeëindigend handelen bij kinderen wijzen op een tamelijk permissieve houding, ook in vergelijking met andere artsen en
met de opvattingen van het algemene publiek. De in de wet gehanteerde leeftijdsgrens van 12 jaar voor toepassing van euthanasie wordt door veel kinderartsen arbitrair genoemd. Deze permissieve houding gaat dus evenwel gepaard met een praktijk
waarin zich de vraag om en uitvoering van euthanasie maar zelden voordoet.
Intensieve pijn- of symptoombestrijding met mogelijk levensbekortende effecten, beslissingen om mogelijk levensverlengende behandeling niet in te stellen of deze te
staken en terminale sedatie komen vaker voor dan levensbeëindigend handelen. De
praktijk van medische besluitvorming rond het levenseinde bij kinderen wijkt hiermee niet veel af van dergelijke besluitvorming bij oudere leeftijdsgroepen. Uit de gegevens over recente casuïstiek in de kinderartseninterviews blijkt dat met name de
oudere kinderen altijd in de besluitvorming over medische beslissingen betrokken
werden als zij niet buiten bewustzijn waren. Ook ouders werden vrijwel altijd in de
besluitvorming betrokken. Kinderartsen overlegden hun beslissingen daarnaast nog
wat vaker dan andere artsen met collega-artsen en verpleegkundigen. Volgens de gegevens uit de ldnderartseninterviews overleden kinderen na levensbeëindigend handelen of na terminale sedatie in de meeste gevallen in het ziekenhuis. In de gevallen
waarin een kind uiteindelijk thuis overleed bleef de kinderarts echter ook in de laatste fase vaak nauw betrokken bij de medische zorg. In het sterfgevallenonderzoek
bleek 52% van het totaal aantal sterfgevallen van 1- tot en met i6-jarigen niet in het
ziekenhuis te hebben plaatsgevonden, maar werden alle gevallen van levensbeëindigend handelen in deze leeftijdsgroep uitgevoerd in het ziekenhuis.

DEEL IV
DE TOETSINGSPROCEDURE:
PRAKTIJK, ERVARINGEN EN
OPVATTINGEN

14 Melding van euthanasie en hulp bij
zelfdoding
14.1

INLEIDING

Een belangrijke voorwaarde die in Nederland gesteld is aan een succesvolle toetsingsprocedure is dat artsen die euthanasie uitvoeren of hulp bij zelfdoding verlenen, dit
ook melden aan de regionale toetsingscommissies euthanasie (rrc's). Het melden
van euthanasie en hulp bij zelfdoding is onderwerp van dit hoofdstuk. Allereerst
komt aan de orde of het aantal meldingen, en belangrijker het meldingspercentage,
gestegen is ten opzichte van 1990 en 1995 en of hierin verschillen zijn tussen artsen
met verschillende specialismen. Daarnaast is er aandacht voor redenen om wel of
juist niet te melden.
De aantallen gemelde gevallen per jaar zijn afkomstig uit de dossiers van het Openbaar Ministerie en de jaarverslagen van de RTC'S, en de totale aantallen euthanasie en
hulp bij zelfdoding van de sterfgevallenonderzoeken uit 1990, 1995 en 2001. Gegevens over wel en niet melden zijn afkomstig uit de artseninterviews van het gemelde-gevallenonderzoek.

14.2 AANTALLEN GEMELDE GEVALLEN EN MELDINGSPERCENTAGE

Het sterfgevallenonderzoek heeft voor de jaren 1990, 1995 en 2001 schattingen van
het totale aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding opgeleverd. Door
deze schattingen te combineren met het aantal gemelde gevallen is het mogelijk om
voor deze jaren het meldingspercentage te schatten. Uit tabel 14.1 blijkt dat het meldingspercentage dat eerder al was gestegen van 18% in 1990 tot 41% in 1995, verder
was gestegen naar 54% in zoor. Aangezien het totaal aantal gevallen van euthanasie
en hulp bij zelfdoding een schatting betreft waaromheen een betrouwbaarheidsinterval hoort, zijn de meldingspercentages ook schattingen met een onzekerheidsmarge.
In 1995 was al te zien dat huisartsen vaker dan verpleeghuisartsen en vooral specialisten hun gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding meldden (44% versus 35%
en 30%). In 2001 bleek dat, terwijl het meldingspercentage voor verpleeghuisartsen
en specialisten nauwelijks was gestegen, het meldingspercentage onder huisartsen
wel was gestegen: van 44% in 1995 tot Go% in 2001.
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Tabel 14.1 Totaal aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding, aantal gemelde gevallen euthanasie
en meldingspercentage 1990, 1995 en 2001 (sterfgevallenonderzoek, dossieronderzoek)

Huisartsen

Specialisten

Verpleeghuisartsen

Totaal

/990
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2625

900

75

3600

1163

274

26

1466

44

30

35

41

Totaal aantal gevallen van euthanasie en hulp bij
zelfdoding

2925

775

100

3800

Aantal gemelde gevallen van euthanasie en hulp bij
zelfdoding

1761

252

41

2054

6o

33

41

54

Totaal aantal gevallen van euthanasie en hulp bij
zelfdoding
Aantal gemelde gevallen van euthanasie en hulp bij
zelfdoding
Meldingspercentage2
/995
Totaal aantal gevallen van euthanasie en hulp bij
zelfdoding
Aantal gemelde gevallen van euthanasie en hulp bij
zelfdoding
Meldingspercentage

2700

486
18

2001

Meldingspercentage 2

1 Niet beschikbaar
2 Betrouwbaarheidsintervallen meldingspercentage: 1990: 16%-23%; 1995: 35%-49%;
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Figuur 14.1 Aantallen gemelde gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding in de periode
1990-2002 bij het Openbaar Ministerie respectievelijk de regionale toetsingscommissies euthanasie en het totaal aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding in 1990,1995 en 2001
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Alleen voor de onderzoeksjaren 1990, 1995 en 2001 is het mogelijk een meldingspercentage te berekenen, omdat alleen voor die jaren een schatting van het totaal aantal
gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding gemaakt kan worden. Het aantal gemelde gevallen is wel beschikbaar voor alle tussenliggende jaren. In figuur 14.1 is te
zien dat tussen 1995 en 1999 het aantal gemelde gevallen steeds is toegenomen. De
grootste toename vond plaats tussen 1996 en 1997. In 1999 was het aantal gemelde
gevallen ongeveer even hoog als in 1998. In de jaren daarna nam het aantal gemelde
gevallen enigszins af. Omdat het totaal aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding alleen voor 1990, 1995 en 2001 bekend is, is het niet mogelijk om met zekerheid uitspraken te doen over wat het verloop van het meldingspercentage is over de jaren. Als het totale aantal gevallen van euthanasie sinds 1995 geleidelijk is toegenomen
tot het niveau van 2001, zou dat betekenen dat het meldingspercentage is toegenomen
tot en met 1998 en is afgenomen vanaf 2000. Als het totale aantal gevallen van euthanasie sinds 1995 is toegenomen tot een bepaald niveau in bijvoorbeeld 1999 en daarna
enigszins is gedaald, dan zou het betekenen dat het meldingspercentage vanaf 1999
gelijk is gebleven of zelfs iets is gestegen.
Tot nu toe is alleen het melden van euthanasie en hulp bij zelfdoding aan de orde geweest. Dit zijn ook de handelingen die sinds november 1998 door de RTC'S getoetst
moeten worden. Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt moet ook worden gemeld. Tot i november 1998 viel dit onder dezelfde meldingsprocedure als euthanasie en hulp bij zelfdoding. In het onderzoek uit 1995/1996 is al
gebleken dat levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt
maar zeer zelden gemeld gemeld. In de periode 1996-2001 werden nog steeds maar
zelden dergelijke gevallen gemeld bij het Openbaar Ministerie per jaar). Terwijl in november 1998 toetsing door de RTC'S werd ingesteld voor euthanasie en hulp bij zelfdoding, is een nieuwe procedure voor levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk
verzoek, ondanks de plannen hiervoor, nog steeds niet ontwikkeld.
14.3 MELDEN OF NIET-MELDEN
Nadat de artsen uit het gemelde gevallenonderzoek de vragen over het door hen gemelde geval hadden beantwoord werd hun gevraagd naar eventueel niet melden. Dit
werd als volgt geïntroduceerd:
'We hebben het tot nu toe gehad over een geval van levensbeëindigend handelen dat u
heeft gemeld bij de toetsingscommissie. We willen ook graag inzicht krijgen in de omstandigheden waaronder en de redenen waarom artsen levensbeëindigend handelen niet melden
bij toetsingscommissies.'

Vervolgens werd hun gevraagd of ze sinds i november 1998 wel eens een geval van
levensbeëindigend handelen niet hadden gemeld. Zo ja, dan werd hun gevraagd
wanneer voor het laatst. Als dat niet het geval was, dan werd hun gevraagd of zij
niet melden in de huidige omstandigheden wel denkbaar achtten. Als zij dit niet
denkbaar achtten werd gevraagd waarom niet.
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Uit tabel 14.2 blijkt dat 81% van de artsen in 2001/2002 aangaf dat zij alle gevallen
van euthanasie en hulp bij zelfdoding hadden gemeld sinds de toetsing wordt uitgevoerd door de ut's (r november 1998) en niet-melden ook niet denkbaar vonden. In
1995/1996 werden vergelijkbare percentages gevonden. Wel is het zo dat in 1995/
1996 iets meer artsen aangaven niet altijd gemeld te hebben dan in 2001/2002 (12%
versus 6%). Het lijkt er dus op dat artsen die melden, in het algemeen ook alle door
hen uitgevoerde gevallen van euthanasie of hulp bij zelfdoding (zouden) melden.
Zowel in 1995/1996 als in 2001/2002 werden 'melden is wettelijk verplicht', 'levensbeëindigend handelen moet juridisch getoetst wordeni en 'melden is een maatschappelijke plicht' vaak genoemd als redenen waarom niet-melden voor de respondenten
niet denkbaar was. Een in 2001/2002 door een derde van de artsen die niet-melden
niet denkbaar achtten genoemde reden was 'zorgvuldige euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn niet meer strafbaar'.
Tabel 14.2 Hadden meldende artsen gedurende de geldende toetsingsprocedure wel eens niet-gemeld en
zo nee, vonden ze dit wel denkbaar (artseninterviews gemelde gevallen)
/ 95/19 9 6

2001/2002
11 =

Wel eens niet gemeld sinds
1-11-1998

167

fl

Wel eens niet gemeld sinds
1-6-1994

6

Altijd gemeld sinds
1-11-1998, maar niet-melden wel
denkbaar

14

Altijd gemeld sinds
1-6-1994, maar niet-melden wel
denkbaar

Altijd gemeld sinds
i-n-1998 en niet-melden niet
denkbaar, omdat:

81

Altijd gemeld sinds
1-6-1994 en niet melden niet
denkbaar, omdat:'
Pl

= 1 47

12

9

8o

n = 68

= 129

• Melden wettelijk verplicht is

42

49

• Levensbeëindigend handelen
juridisch getoetst moet
worden

38

31

• Zorgvuldige euthanasie en
hulp bij zelfdoding niet meer
strafbaar zijn

33

n.v.t.

• Melden een maat-schappelijke
plicht is

29

21

• Melden onderdeel is van
zorgvuldig handelen

14

7

• Ik niks te verbergen heb

13

Anders
Totaal

13

6

• De instelling melden verplicht
heeft

4

7
100

1 Op deze vraag konden een of meer antwoorden worden gegeven

100
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Tabel 14.3 Redenen om euthanasie of hulp bij zelfdoding wel te melden (artseninterviews gemelde gevallen)
2001/2002

1995/1996

n = 167

n = 14 6

Ik meld altijd

91

75

Wettelijke verplichting

64

—

Morele verplichting

54

—

Openheid van zaken draagt bij aan de acceptatie van levensbeëindigend
handelen door artsen

44

Verantwoording afleggen aan de samenleving

33

Bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de toetsingsprocedure

22

—

11

13

Het beleid van de instelling is om altijd te melden
Melden hoort

13

18

Risico op vervolging klein

7

Melden moest, te veel betrokkenen

4

2

Overige redenen

5

8

In het gemelde-gevallenonderzoek werd artsen gevraagd aan te geven waarom zij het
geval waarover zij werden geïnterviewd hadden gemeld aan de RTC. Uit tabel 14.3
blijkt dat zowel in 2001/2002 als in 1995/1996 veel artsen aangaven dat zij altijd
meldden (91% en 75%). In 2001/2002 is, als dit antwoord gegeven werd, doorgevraagd waarom men altijd meldde, waardoor respondenten meestal meer redenen gaven dan in 1995/1996. Met name 'wettelijke verplichting', 'morele verplichting',
'openheid van zaken draagt bij aan de acceptatie van levensbeëindigend handelen
door artsen' en 'verantwoording afleggen aan de samenleving' werden vaak genoemd.

Tabel 14.4 Wanneer zouden artsen die een geval hebben gemeld dat geval (waarschijnlijk) niet hebben gemeld (artseninterviews gemelde gevallen)
2001/2002

n = 158
Als ...
De kans op vervolging groter was geweest

25

Er geen toetsingscommissie was geweest en toetsing direct door het Openbaar Ministerie had
plaatsgevonden

17

Er geen consultatie plaatsgevonden had (bijvoorbeeld door gebrek aan tijd door plotselinge
verslechtering)

14

Het niet mogelijk was geweest eventueel een nadere toelichting te geven aan de
toetsingscommissies

13

Er geen schriftelijke wilsverklaring was geweest

10

Het mondeling verzoek niet voldoende gedocumenteerd was geweest

io

Er geen arts lid was geweest van de toetsingscommissie

lo

U standaard een mondelinge toelichting aan de commissies had moeten geven

7
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Enig inzicht in redenen om niet te melden is verkregen door het stellen van de volgende vraag aan artsen uit het gemelde-gevallenonderzoek: 'Zou u dit geval van levensbeëindiging ook gemeld hebben als ....' (gevolgd door verschillende soorten situaties). In
tabel 14.4 zijn die situaties waarin men het vaakst zei dat men waarschijnlijk niet
zou melden vermeld. Van de acht situaties die door meer dan 5% van de respondenten werd genoemd, had ongeveer de helft te maken met de toetsingsprocedure en de
andere helft met kenmerken van de casus. De meest genoemde situatie, 'als de kans
op vervolging groter was geweest' (25%), heeft wellicht vooral te maken met kenmerken van de casus die vervolging waarschijnlijker maken. Een andere vaak genoemde
situatie die betrekking had op de te melden casus zelf was 'als er geen consultatie
had plaatsgevonden (14%). Bijna een op de vijf respondenten gaf aan waarschijnlijk
niet gemeld te hebben als er geen RTC was geweest, maar toetsing direct door het
Openbaar Ministerie had plaatsgevonden. Dit is samen met 'als het niet mogelijk
was geweest eventueel een nadere toelichting te geven aan de toetsingscommissies'
(13%) de belangrijkste met de toetsingsprocedure samenhangende situatie waarin
men waarschijnlijk niet zou hebben gemeld. Bij het interpreteren van deze resultaten moet men zich realiseren dat het mogelijk is dat in de beschreven situaties de
artsen niet alleen niet zouden melden, maar zelfs helemaal geen euthanasie of hulp
bij zelfdoding zouden uitvoeren.
Bovenstaande geeft, omdat het uit het gemelde-gevallenonderzoek afkomstig is, alleen informatie over niet-melden door artsen die ten minste één geval wel gemeld
hebben. In de algemene artseninterviews gaven slechts zeven artsen aan sinds i november 1998 een geval van euthanasie niet gemeld te hebben. De redenen die door
deze 7 artsen gegeven werden voor niet-melden waren dat er niet aan alle zorgvuldigheidseisen was voldaan (3 keer), de opvatting dat euthanasie een zaak is tussen
arts en patiënt (3 keer), de wens van nabestaanden zelf of de wens van de arts om
de nabestaanden(n) de toetsingsprocedure te besparen (beide 2 keer), de wens om
zichzelf of het gezin de rompslomp van een justitieel onderzoek te besparen (2
keer), onzekerheid over de gevolgen van melden bij de nieuwe toetsingscommissies
(2 keer) en een minder goede eerdere ervaring met het melden van euthanasie (i
keer). In 1995/1996 werd deze vraag door 27 artsen beantwoord en werden ongeveer
dezelfde redenen genoemd, en in tegenstelling tot 2001/2002 ook 'vrees voor vervolging' (36% in 1995/1996).
144 SLOT
Het is duidelijk dat het meldingspercentage gestegen is, van 41% in 1995 tot 54% in
2001. Dit betekent dat in 2001 nog steeds een substantieel deel van de gevallen van
euthanasie en hulp bij zelfdoding niet gemeld werd. Het meldingspercentage is het
meest gestegen en het hoogst bij huisartsen. In 2001 meldden zij Go% van alle door
hen uitgevoerde gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Huisartsen zijn ook
de artsen die het vaakst euthanasie en hulp bij zelfdoding uitvoeren. Het is mogelijk
dat zij daardoor beter bekend zijn met of gewend zijn aan het werken volgens de geldende zorgvuldigheidseisen, waardoor melden makkelijker wordt.
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Het absolute aantal meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding is toegenomen
tot 1999 en daarna enigszins afgenomen. Het is opvallend dat de grootste toename
plaatshad in 1997. Mogelijk hangt dit samen met het feit dat er eind 1996 en begin
1997 veel aandacht was voor de resultaten van het onderzoek uit 1995/1996 waaruit
onder meer bleek dat de kans op vervolging na melding heel gering was. Op basis
van dit onderzoek is niet met zekerheid te zeggen of de afname in het aantal meldingen sinds 2000 ook een afname in het percentage meldingen reflecteert. Reden
hiervoor is dat het alleen voor de jaren 1990, 1995 en 2001 mogelijk is om een meldingspercentage te berekenen.
Nog steeds wordt levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de
patiënt zelden gemeld. Mogelijk speelt hierbij mee dat er geen specifieke meldingsprocedure voor dergelijke gevallen is ontwikkeld.
Artsen die een geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding hadden gemeld, gaven in
overgrote meerderheid aan dat zij sinds de start van de toetsing door de RTC'S altijd
hadden gemeld en niet-melden ook niet denkbaar achtten. Dit komt overeen met de
resultaten uit 1995/1996 ten aanzien van de toenmalige meldingsprocedure. Belangrijke redenen voor melden zijn dat het een wettelijke verplichting is, dat het een morele verplichting is, dat openheid van zaken bijdraagt aan de acceptatie van levensbeëindigend handelen door artsen en dat men verantwoording dient af te leggen aan
de samenleving.

15 Consultatie

15.1

INLEIDING

Consultatie van een andere arts is een van de zorgvuldigheidseisen waar artsen zich
aan moeten houden bij de uitvoering van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Het is
naast toetsing achteraf door de regionale toetsingscommissie euthanasie (Rrc) een
vorm van toetsing vooraf die moet bijdragen aan de kwaliteitsborging van de praktijk
van euthanasie en hulp bij zelfdoding.
In de afgelopen tien jaar heeft consultatie steeds meer aandacht gekregen. Dankzij
discussies binnen de medische professie, jurisprudentie en de meldingsprocedures,
is steeds duidelijker geworden aan welke voorwaarden een goede consultatie moet
voldoen. Belangrijk in de ontwikkeling van consultatie is het project Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (scEN). Met SCEN wordt beoogd artsen te ondersteunen met deskundig advies en onafhankelijke consultatie, en de kwaliteit van de
consultatie en uiteindelijk van het medisch handelen van artsen die worden geconfronteerd met een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding te verbeteren. Via
SCEN kunnen huisartsen om informatie en advies vragen of een onafhankelijke en
deskundige consulent raadplegen. scEN-artsen zijn speciaal getraind en zijn goed bereikbaar. Geen primair doel, maar een mogelijk positief neveneffect van SCEN is een
verbetering van de meldingsbereidheid van huisartsen. Na een succesvolle start in
Amsterdam in 1997 is scEN sinds 1999 geleidelijk aan ingevoerd in heel Nederland.
Of de implementatie van SCEN succesvol is verlopen en of de doelen van SCEN worden
bereikt, wordt onderzocht in een afzonderlijk evaluatieonderzoek. In dit hoofdstuk
worden enkele gegevens uit dit evaluatieonderzoek gepresenteerd om na te gaan of
er een relatie is tussen de implementatie van SCEN in een regio en de meldingsbereidheid onder huisartsen. Dit wordt voorafgegaan door informatie over de frequentie
van overleg en consultatie. Daarnaast is er in dit hoofdstuk aandacht voor consultatie
gezien vanuit het patiënten- en nabestaandenperspectief. Hoe introduceerde de arts
de consultatie bij de patiënt, hoe keken patiënten vooraf tegen de consultatie aan en
hoe hebben zij de consultatie achteraf ervaren? Hiervoor worden gegevens uit de nabestaandeninterviews gebruikt.

15.2 FREQUENTIE VAN OVERLEG EN CONSULTATIE

Aan huisartsen en verpleeghuisartsen werd, indien zij sinds 1996 wel eens euthanasie hadden uitgevoerd, een aantal vragen gesteld over de recentste keer. Een aantal
vragen ging over overlegsituaties. Eerst is gevraagd:
'Heeft U met een of meerdere collega's overlegd voordat u tot uitvoering van euthanasie

overging?'
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Tabel 15.1 Overleg met collega's en consultatie bij euthanasie (artseninterviews)
Huisartsen
n = 68
%

Specialisten
n = 55
%

Totaal

Totaal

2001/2002

1995/1996 1

n = 123
%

n = 129
%

5

—

4

8

Overleg en consultatie

52
40

51
38

46

Alleen consultatie

44
30
26

8

33
13

loo

ioo

100

Geen overleg of consultatie

Alleen overleg
Totaal

3
too

Totaal
1990/1991 1
n = 187
%
16

Cijfers voor euthanasie en hulp bij zelfdoding; uit de artseninterviews uit 1990/1991 is alleen bekend of er
overleg is geweest, zonder onderscheid in overleg en consultatie

Indien op deze vraag bevestigend werd geantwoord, werd vervolgens gevraagd:
'Vond dit overleg (of een deel ervan) plaats in het kader van consultatie volgens de meldingsprocedure?'

Tabel io.i geeft een overzicht van de antwoorden op deze vragen. Het bleek dat in
2001/2002 in 89% van de gevallen consultatie had plaatsgevonden, terwijl in 1995/
1996 in 79% van de gevallen consultatie had plaatsgevonden. Als er geen consultatie
had plaatsgevonden werd er meestal wel overlegd met een of meerdere collega's, in
de loop van de jaren steeds vaker. Terwijl in 1990/1991 nog in 16% van de gevallen
geen overleg of consultatie plaatsvond, werd in 2001/2002 in 4% helemaal niet overlegd of geconsulteerd. Het blijkt dat bij huisartsen vaker een consultatie plaatsvond
dan bij specialisten (92% versus 74%), maar dat specialisten meer overleggen met
collega's (70% versus 55%).
De bovenstaande gegevens uit de artseninterviews geven een goed beeld van verschillen tussen de verschillende onderzoeksjaren. Echter, omdat in het onderzoek van
1995/1996 gebleken is dat de schatting van de frequentie van consultatie uit de artseninterviews waarschijnlijk een overschatting is, is het sterfgevallenonderzoek meer
geschikt om te schatten hoe vaak consultatie nu daadwerkelijk voorkomt. Tabel 15.2
laat zien dat consultatie in 2001 voorkwam in 75% van de gevallen van euthanasie,
bij huisartsen ongeveer even vaak als bij specialisten. Daarnaast blijkt ook hier dat
het niet vaak voorkomt dat er helemaal geen overleg is met andere artsen in gevallen
van euthanasie. In het sterfgevallenonderzoek is vergelijking met voorgaande jaren
niet zonder meer mogelijk omdat in 1995 de antwoordmogelijkheid 'consultatie in
het kader van de officiële meldingsprocedure' ontbrak, maar de antwoordcategorie
'het vragen en krijgen van advies over het eigen besluit' was geformuleerd als 'consultatie (het vragen en krijgen van advies over het eigen besluit)'. Dat kwam voor in
63% van de gevallen van euthanasie in 1995. Hoewel precieze vergelijking niet mogelijk is, is het dus wel aannemelijk dat de frequentie van consultatie is toegenomen.
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Tabel 15.2 Overleg met collega's en consultatie bij euthanasie in

2001

(sterfgevallenonderzoek) 1

Specialisten
n = 255
%
Geen overleg

11

Huisartsen
n = 48
%

Totaal zool'
n = 3io
%

3
11

9
25

28

15

26

io

55
78

20

Het uitwisselen van informatie

28

Het vragen en krijgen van advies
Het samen nemen van een besluit
Consultatie in het kader van de officiële meldingsprocedure

75

75

1 Op deze vraag waren een of meer antwoorden mogelijk.
2 Inclusief 7 verpleeghuisartsen.

15.3 SCEN

EN MELDING

In het evaluatieonderzoek van SCEN zijn in vier regio's van districtshuisartsenverenigingen (Groot Gelre, Rijnland en Midden-Holland, Zuidoost-Brabant en Twente) zowel voor de invoering van SCEN als erna metingen gehouden. Voor deze regio's is het
daarom mogelijk om bij huisartsen het meldingspercentage in het jaar vóór invoering van SCEN én het meldingspercentage ongeveer anderhalf jaar na SCEN te berekenen. In zowel voor- als nameting is de artsen namelijk gevraagd hoe vaak ze in de
voorafgaande twaalf 'maanden euthanasie hadden uitgevoerd en hulp bij zelfdoding
hadden verleend. Hierdoor was het mogelijk om voor deze periodes een schatting
van het totaal aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding door huisartsen
te maken. Aangezien tijdens de jaren waar de voor- en nametingen betrekking op
hadden, de toetsing al door de RTC'S werd uitgevoerd, was het mogelijk via de registratie van de RTC'S na te gaan hoeveel meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding er door de huisartsen werkzaam in de vier regio's waren gedaan. De gegevens
staan vermeld in tabel 15.3. Het blijkt dat na invoering van SCEN het totale aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding door huisartsen is afgenomen van 494
in het jaar voor invoering tot 398 in het jaar na invoering van SCEN. Het valt op dat
na de invoering van SCEN ook werkelijk vaak geconsulteerd is in de gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Het meldingspercentages in de vier regio's tezamen
is na invoering van SCEN gestegen van 52% naar 66%. Het meldingspercentage verschilde nogal per regio. In de voormeting was dit percentage het laagst in ZuidoostBrabant (45%) en het hoogst in Rijnland en Midden-Holland (63%). In de nameting
was het in alle regio's gestegen en was het percentage het laagst in Groot Gelre
(61%) en het hoogst in Rijnland en Midden-Holland (73%). In hoofdstuk 14 bleek al
dat landelijk gezien het meldingspercentage vooral was gestegen bij huisartsen. Het
is aannemelijk dat dit samenhangt met de implementatie van SCEN in het hele land.
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Tabel 15.3 Totaal aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding, aantallen gemelde gevallen en meldingspercentage voor huisartsen in het jaar vciór en een jaar na implementatie van SCEN (evaluatieonderzoek
SCEN, registratie regionale toetsingscommissies euthanasie)
Districtshuisartsenverenigingen
met SCEN voor- en nameting'
Voor
n = 1224
Alle gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding
SCEN-consultaties in gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding'
Gemelde gevallen euthanasie en hulp bij zelfdoding
Meldingspercentage

494
n.v.t.

Na
PT = 1112

398

256

339
262

52

66

Periodes voormeting: tussen mei 1999-mei 2000 en maart 2000-maart 2001; periodes nameting: tussen
februari 2001-2002 en november 2001-2002.
2 Een aantal keren waren er twee SCEN-consultaties bij één geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding

15.4 ERVARINGEN VAN PATIËNTEN EN NAASTEN MET CONSULTATIE
Een van de vereisten van zorgvuldige consultatie is dat de consulent de patiënt bezoekt. Het bezoek van de consulent is naast het bezoek van de gemeentelijk lijkschouwer een van de weinige momenten dat de patiënten en zijn of haar naasten direct met toetsing te maken hebben. In het consultatieprotocol dat gebruikt wordt in
SCEN, wordt aangegeven dat de consulent in ieder geval apart met de patiënt moet
spreken en bij voorkeur daarnaast ook met naasten van de patiënt spreekt. SCEN adviseert huisartsen die een consulent willen raadplegen om dit tijdig te doen, bij voorkeur voordat men het uitvoeren van euthanasie heeft toegezegd aan de patiënt en zeker voordat een tijdstip voor de uitvoering is vastgesteld. Reden hiervoor is dat de
consulent gelegenheid moet hebben, ook naar de patiënt toe, om zo nodig aan te geven dat (nog) niet aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.
Uit tabel 15.4 blijkt dat volgens nabestaanden van patiënten bij wie euthanasie werd
uitgevoerd of aan wie hulp bij zelfdoding is verleend de behandelend arts in 77%
van de gevallen al aan de patiënt had toegezegd dat het verzoek zou worden ingewilligd. De meerderheid van de artsen (87%) had nog niet samen met de patiënt een
tijdstip voor uitvoering vastgesteld. De nabestaanden gaven aan dat de behandelend
arts als reden voor het bezoek van de consulent meestal had aangegeven dat dit
moest volgens de procedure (64%) of dat dit nodig was om een oordeel over het verzoek te geven (46%). Verder blijkt dat de consulent in ongeveer de helft van de gevallen (ook) met de patiënt alleen gesproken had. In de andere helft was de naaste
er de hele tijd bij aanwezig. Tenslotte bleek dat in ruim een kwart van de gevallen
de consulent meer dan één keer bij de patiënt was geweest.
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Tabel 15.4 Kenmerken van consultatie (nabestaandeninterviews)
n = 86

Behandelend arts had de patiënt vóór het bezoek van de consulent verteld dat hij het verzoek
zou inwilligen

77

Behandelende arts had tijdstip voor euthanasie uitvoering al vastgesteld vóór bezoek van
consulent

13

Uitleg van behandelend arts over de reden van het bezoek van de consulent'
Volgens de procedure

64

Om een oordeel over het verzoek te geven

46

Voor een onafhankelijke oordeel

12

Ter ondersteuning van de arts

6

Anders

3

Aantal keer dat consulent bij de patiënt is geweest
Eén keer

71

Twee keer

22

Drie of meer keer

7

Aanwezigheid van naaste bij het gesprek tussen patiënt en consulent
Geheel
Gedeeltelijk

49
15

Niet

36

1 Op deze vraag konden een of meer antwoorden worden gegeven

Vóór het bezoek van de consulent stond driekwart van de patiënten — volgens de nabestaanden — neutraal tegenover de consultatie. In de overige gevallen stonden patiënten er iets vaker negatief tegenover dan positief. 7% vond het onnodig of onzin,
5% werd er onzeker door en 5% vond het niet prettig (tabel 15.5). Volgens de nabestaande had 46% van de patiënten het bezoek van de consulent achteraf als positief
ervaren. Voorbeelden van deze positieve ervaringen zijn: 'patiënt kon haar verhaal
doen', 'geruststellend, het proces werd in gang gezet' en 'prettige ervaring.' Ongeveer
een vijfde van de patiënten had het bezoek van de consulent als neutraal, als 'erbij
horend', ervaren. In 15% van de gevallen had de patiënt het bezoek van de consulent
als negatief ervaren volgens de nabestaande. Voorbeelden van negatieve ervaringen
zijn: 'het leek een examen, 'waarom nog eens alles vertellen, huisarts en patiënt waren er toch al uit', 'had al afscheid genomen, kostte veel moeite' en 'moeilijk, zoveel
vragen. In de resterende 16% wist de nabestaande niet hoe de patiënt het had ervaren, meestal omdat de patiënt niet meer goed aanspreekbaar was geweest.
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Tabel 15.5 Wat vond de patiënt vooraf van het bezoek van de consulent' (nabestaandeninterviews)
n = 86

Accepteerde het (neutraal)

76

Geruststellend

7

Onnodig, onzin

7

Werd er onzeker door

5

Niet prettig

5

Inbreuk op privacy

2

Inbreuk op privacy behandelend arts

1

Anders

5

1 Op deze vraag konden een of meer antwoorden worden gegeven.

15.5

SLOT

In 75% van alle gevallen van euthanasie werd in 2001 geconsulteerd. Consultatie
komt nu vaker voor dan in 1995/1996. De professionalisatie van consultatie zoals
deze plaatsvindt in het scEN-project gaat samen met een toename van het meldingspercentage onder huisartsen. Na invoering van SCEN is het meldingspercentages gestegen van 52% tot 66%. Hoewel het bijdragen aan de meldingsbereidheid van artsen op zich geen doel van SCEN is, is dit toch een belangrijk resultaat van SCEN. Aangezien, zoals in hoofdstuk 14 bleek, de toename in het meldingspercentage tussen
1995 en 2001 vooral veroorzaakt wordt door huisartsen, is het aannemelijk dat dit
ten minste gedeeltelijk te danken is aan de invoering van SCEN in heel Nederland. De
geplande uitbreiding van SCEN naar ziekenhuizen en verpleeghuizen zal dus waarschijnlijk bijdragen aan een verdere toename van het meldingspercentage.
Behandelend artsen lijken consultatie niet altijd adequaat bij de patiënten en hun
naasten te introduceren. Nabestaanden geven namelijk aan dat behandelend artsen
meestal al vóór de consultatie aan de patiënt hebben toegezegd het verzoek te zullen
inwilligen en in ruim een op de tien gevallen is het tijdstip van uitvoering al vastgesteld. Bovendien geven zij volgens bijna de helft van de nabestaanden aan dat de
consultatie tot doel heeft een oordeel over het verzoek te geven. Hierdoor kunnen patiënten het bezoek van de consulent te veel opvatten als een examen. Alhoewel de
arts mogelijk een andere perceptie van de communicatie met de patiënt en de naasten heeft, is de informatieverstrekking zoals door de patiënt begrepen kennelijk niet
optimaal. Wel moet opgemerkt worden dat de meeste patiënten vooraf neutraal tegenover het bezoek van de consulent staan. Na de consultatie was ongeveer de helft
van de patiënten zelfs positief. In 'slechts' 15% van de consultaties heeft volgens de
nabestaande dat de patiënt de consultatie als negatief ervaren.

16 Toetsing achteraf

16.1

INLEIDING

In dit hoofdstuk is er aandacht voor de wijze waarop toetsing na de melding van euthanasie en hulp bij zelfdoding plaatsvond. Het gaat hierbij zowel om de manier
waarop toetsing plaatsvond, zoals hoe vaak en hoe de regionale toetsingscommissies
euthanasie (RTc's) het nodig vonden om nadere informatie over een gemeld geval te
vragen, als om meer inhoudelijke aspecten van de toetsing. Wat waren redenen om
gevallen nader te bespreken in een RTC of in het College van Procureurs-Generaal,
hoe vaak werd door een RTC het oordeel 'onzorgvuldig' gegeven, hoe vaak startte het
Openbaar Ministerie een gerechtelijk vooronderzoek en hoe vaak vond verdere vervolging plaats? Waar mogelijk wordt vergeleken met het onderzoek uit 1995/1996.
Naast de bovengenoemde beschrijving van wat er tussen november 1998 en november 2002 met gemelde gevallen is gebeurd, is er ook aandacht voor ervaringen van
leden van de toetsingscommissies met hun werk in de RTC'S en met het Openbaar
Ministerie. Voorts wordt er ingegaan op de manier waarop door de 5 RTC'S en het
College van Procureurs-Generaal is geoordeeld over tien fictieve gevalsbeschrijvingen,
die aan hen zijn voorgelegd. Over welke aspecten van deze gevalsbeschrijvingen hadden zij discussie en wat was hun voorlopig oordeel erover?
De overige gegevens voor dit hoofdstuk zijn afkomstig uit dossiers van de RTC'S, de
notulen van de vergadering van het College van Procureurs-Generaal en van de overlegvergadering van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-Generaal
en van het overleg van de procureurs-generaal, de Inspectie voor de Gezondheidszorg
en de voorzitters en secretarissen van de RTC'S, de schriftelijke vragenlijst onder
(plaatsvervangende) RTc-leden en interviews met negen RTc-leden, met de voorzitter
en (bestuurlijk en juridisch) medewerker van het College van Procureurs-Generaal
en met een hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg.

16.2 AANTALLEN NADER BESPROKEN, GESEPONEERDE EN VERVOLGDE GEVALLEN VAN
EUTHANASIE EN HULP BIJ ZELFDODING

Wanneer een RTC er niet zeker van was of wel aan alle zorgvuldigheidseisen was voldaan in een gemeld geval, werd om nadere informatie gevraagd aan de behandelend
arts, de consulent of een andere betrokkene. Hoe vaak dit voorkwam in de verschillende jaren vanaf de inwerkingtreding van de RTC'S en op welke manier dit gebeurde
is te zien in tabel 16.r. In 6% van alle gemelde gevallen werd het vragen van nadere
informatie nodig geacht door de toetsingscommissies. Hierin is geen verschil tussen
de diverse jaren. Over het geheel genomen kwam het het vaakst voor dat de arts om
nadere informatie werd gevraagd. Dit gebeurde meestal schriftelijk (3,7%). De meldend arts kreeg dan een brief van de RTC waarin de vragen die volgens de RTC nog
opheldering behoefden stonden vermeld. De arts werd gevraagd een schriftelijk ant-
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Tabel 16.1 Gemelde gevallen waarover nadere informatie werd gevraagd aan arts, consulent of andere betrokkene (dossieronderzoek)

Nadere informatie gevraagd

1998/1999

2000

2001

P7 = 2665
%

n = 2123
%

n = 2054
%

6

6

o,6

Totaal
n = 6842
%

6

6

0,8

1,5

0,9

3,7
0,5

3,7
0,7

3,6

3,7
0,5

Bij de consulent

1,6

Bij een andere betrokkene

0,3

2,4
—

Wijze waarop en persoon bij wie informatie werd gevraagd'
Telefonisch bij de arts
Schriftelijk bij de arts
Gesprek in RTC

met

Informatie kon

de arts

per geval

0,5
1,9

1,9

0,0

0,2

op meerdere manieren of aan verschillende personen gevraagd worden.

woord vóór de volgende Rrc-vergadering terug te sturen. Veel minder vaak kwam het
voor dat artsen telefonisch om informatie werd gevraagd (0,9%) of gevraagd werden
om het geval mondeling toe te lichten in een RTc-vergadering (0,5%). Telefonische
vragen om informatie kwamen vooral voor wanneer de RTC relatief eenvoudige vragen
had. De meldend arts werd dan over het algemeen opgebeld door de arts uit de RTC.
Het op gesprek vragen van de meldend arts gebeurde met name in gevallen waarin
de RTC ernstig twijfelde of er aan alle zorgvuldigheidseisen was voldaan. Het gesprek
was dan, naast het verkrijgen van nadere informatie, vaak gericht op het geven van
feedback aan de meldend arts. In de loop der jaren heeft er een kleine verschuiving
plaats gevonden in de manier waarop de arts om nadere informatie werd gevraagd.
Artsen werd iets vaker telefonisch om informatie gevraagd. Uit de interviews met de
toetsingscommissieleden bleek dat hierbij een overweging was om zo min mogelijk
bedreigend over te komen op de arts. In ongeveer een derde van de gevallen waarin
nadere informatie werd gevraagd, werd dit (ook) aan de consulent gevraagd. Het vragen van aanvullende informatie aan een ander dan de meldend arts of de consulent
kwam alleen voor in specifieke situaties. Voorbeelden hiervan waren een brief aan de
gemeentelijk lijkschouwer over in het dossier ontbrekende documenten en een brief
aan een andere betrokken arts omdat het onduidelijk was of de meldend arts ook de
uitvoerend arts was geweest.
Uiteindelijk hebben de RTC'S in de periode tussen november 1998 en januari 2002
zeven keer een oordeel 'onzorgvuldig' doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie.
Dit is in 0,1% van alle gemelde gevallen. Van alle in deze periode door de RTC'S beoordeelde gevallen zijn er 31 besproken in het College van Procureurs-Generaal. Vier
van deze 31 gevallen waren gevallen waarin een RTC een oordeel 'onzorgvuldig' had
gegeven. In de overige 27 gevallen zag de medewerker van het College van Procureurs-Generaal zelf, bij doornemen van het dossier of het oordeel van de RTC, reden
tot het bespreken van het geval in het College. Drie gevallen waarin een RTC het oordeel 'onzorgvuldig' had gegeven zijn niet besproken. Het ging hierbij om gevallen
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Tabel 16.2 Aantallen gemelde gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding, besproken in het College van
Procureurs-Generaal, gerechtelijke vooronderzoeken en dagvaardingen, 1981 t/m 2002 (notulenonderzoek)
Aantal gemelde
gevallen'
1981 t/m 1985

Aantal besproken
gevallen'

Aantal sepots na
gerechtelijk vooronderzoek

Aantal
dagvaardingen

71

1

8

1986

84

1

2

1987

126

1

3

1988

184

1

2

1989

338

2

1

1990

484

-

-

1991

861

1992

1197

9
13

_

1

1

2

1993

1303

25

11

3

1 994

1 484

24

8

3

1995

1466

36

7

1

1996

1701

23

1

—

1997

2096

—

2209

43
15

1

1998

—

1

1999

2216

7

1

-

2000

2123

12

2001

2054

4

2002

1883

154

-

1

_3

_3

13

_3

1 Voor 1990 betreft het gemelde gevallen volgens datum bespreking in het College van ProcureursGeneraal, na 1990 volgens datum van overlijden respectievelijk melding. Tussen deze data kunnen
maanden verschil zitten.
2 Het betreft het aantal gevallen dat in dat jaar voor de eerste maal in het College werd besproken; het
komt dus voor dat de gevallen in een eerder jaar al gemeld zijn.
3 Daarnaast is in i geval het gerechtelijk vooronderzoek nog niet afgerond.
4 Dit betreft alleen de bespreekgevallen die vei& 2002 door de RTC's waren behandeld.

waarin consultatie, weliswaar door een collega uit de waarneemgroep van de meldend arts was gedaan, maar waarbij in de beoordeling door het Openbaar Ministerie
rekening gehouden werd met de moeilijkheid (destijds) van het vinden van een onafhankelijk consulent in afgelegen gebieden. Uiteindelijk is in twee gevallen (bij een
van de twee had de RTC het oordeel 'zorgvuldig' gegeven) een gerechtelijk vooronderzoek gestart. Een van deze twee gevallen is afgerond en heeft niet geleid tot verdere
vervolging van de meldend arts. Het andere gerechtelijk vooronderzoek liep ten tijde
van het onderzoek nog. Alle overige gevallen zijn geseponeerd.
Over het geheel genomen werden er in de RTC'S vaker gemelde gevallen nader besproken dan in het College van Procureurs-Generaal in de periode 1991-1995 (408
versus 107 gevallen). Het is tussen 1991 en 1995 ook wel voorgekomen dat een Officier van Justitie een meldend arts om nadere informatie vroeg. Over hoe vaak dit
voorkwam is geen informatie beschikbaar. In ieder geval werden er na invoering van
de RTC'S in het College van Procureurs-Generaal veel minder gevallen besproken dan
daarvoor.
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Tabel 16.2 geeft een overzicht ‘an aantallen gemelde gevallen van euthanasie en
hulp bij zelfdoding, door het College van Procureurs-Generaal besproken gevallen,
gerechtelijke vooronderzoeken en dagvaardingen in de jaren 1981 tot en met 2002.
Het blijkt dat ondanks dat het aantal gemelde gevallen is toegenomen in de loop der
jaren (tot en met 1999) het aantal besproken gevallen, gerechtelijke vooronderzoeken
en dagvaardingen is afgenomen.

16.3

REDENEN OM GEVALLEN TE BESPREKEN

In tabel 16.3 staat vermeld wat voor redenen er waren om gemelde gevallen nader te
bespreken in een RTC of het College van Procureurs-Generaal. Bij het College van
Procureurs-Generaal was uit de notulen af te leiden of een geval besproken was omdat er vraagtekens waren met betrekking tot een of meer zorgvuldigheidseisen of dat
het een 'hamerstuk' was. Bij de RTC'S was dit niet op dezelfde manier mogelijk. Daarom is ervan uitgegaan dat de gevallen die nader besproken zijn in de RTC die gevallen zijn waarbij tijdens de vergadering besloten werd dat nadere informatie gevraagd
zou worden. RTC'S vragen informatie als zij niet kunnen vaststellen of aan een of
meer zorgvuldigheidseisen wel is voldaan. Door bestudering van de brieven aan de
meldend arts, consulent of andere betrokkene kon worden nagegaan waarover nadere
informatie werd gevraagd.
In 44% van de gevallen waarin nadere informatie werd gevraagd door de RTC'S was
de reden dat er vragen waren over de kwaliteit van de consultatie. In de periode
1991-1995 was dit in 24% van de bespreekgevallen reden het geval in het College
van Procureurs-Generaal te bespreken. De RTC'S vonden in 22% het consultatieverslag niet informatief genoeg. Vaak vroegen zij de consulent om aan de hand van een
meegestuurde aandachtspuntenlijst van SCEN een nieuw verslag te schrijven. De onafhankelijkheid van de consulent was bij de RTC'S ongeveer even vaak aan de orde als
in de eerdere periode bij het College van Procureurs-Generaal. Nieuw was de aandacht voor de waarde van een consultatie als de periode tussen consultatie en uitvoering van euthanasie lang was of als de patiënt tijdens het bezoek van de consulent
(sub)comateus was. Ook vragen over de ondraaglijkheid van het lijden kwamen vaker
voor bij de RTC'S dan bij het College van Procureurs-Generaal in 1991-1995 (39% versus 25%). Vragen die in de periode 1991-1995 niet voorkwamen en bij de RTC'S wel,
waren vragen over de medische situatie van de patiënt (io%) en het besluitvormingsproces van de arts (9%). Dit zijn mogelijk onderwerpen die met name door de inbreng van de arts in de RTC aan de orde komen. Opvallend is dat twijfels over de aanwezigheid van de stervensfase in 1991-1995 het vaakst de reden voor bespreking
vormde, terwijl dat bij de RTC'S zelden de aanleiding was. Dit komt voornamelijk
doordat in de periode 1991-1995 de vraag was opgeworpen of in de stervensfase zijn
nu wel of niet een criterium voor euthanasie en hulp bij zelfdoding was. Inmiddels
is duidelijk dat dit geen noodzakelijk criterium is. Wel blijkt dat in het kader van het
criterium 'ondraaglijk en uitzichtloos lijdeni er in de RTC'S wel eens discussie is over
de ondraaglijkheid van het lijden bij patiënten die geen ernstige ziekte hebben of die
niet in de terminale fase zijn (6%).
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Tabel 16.3 Redenen voor het bespreken van gemelde gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding in het
College van Procureurs Generaal en de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTC's) in de periodes
1991-1995 en 1999-zool (dossieronderzoek, notulenonderzoek)
Vragen over

Toetsing door Openbaar
Ministerie 1991-7995

Toetsing door RTC's 1999-2007

Bespreking in de
PC-vergadering
n = 107

Bespreking in de
RTC's 1
n = 408

Consultatie

24

8

• (Lange) periode tussen consultatie en
euthanasie
• Geen of onvoldoende consultatie

13

• Patiënt (sub)comateus
• Consulent voerde euthanasie uit

44

58

22

• Kwaliteit van het consultatieverslag
• Onafhankelijkheid consulent

Bespreking in de
PC-vergadering
n = 31

10

lo

8

6

6

16

3

16

4

Ondraaglijk en uitzichtloos lijden

25

39

• Niet gespecificeerd

10

17

• Aanwezigheid van alternatieven

15

13
6

• Geen ernstige (fase van) ziekte
• Patiënt (sub)comateus

13

5

Verzoek van de patiënt
7

• Geen of oud schriftelijk verzoek

8

Uitvoering

16

5

• Arts niet/gedeeltelijk aanwezig

7

• Door niet-arts

2

6
6

8

14

• Soort middelen

3
16

16

• Niet vrijwillig en/of weloverwogen

42
26

6

6
6

• Niet gespecificeerd
Patiënts medische situatie

10

Besluitvormingsproces arts
Kwaliteit verslaglegging arts

3

9
8

42

2

Rollen van verschillende betrokken artsen
Stervensfase niet aanwezig
Primair psychisch lijden
Overig'

3
6
15

3

1 Gedefinieerd als gevallen waarbij de RTC aanvullende informatie heeft gevraagd.
2 Bijvoorbeeld het afleveren van de middelen weken voor de uitvoering, de uitvoerend arts is niet de
behandelend arts of valse overlijdensverklaring.

6
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Over het geheel genomen hadden de RTC'S over dezelfde onderwerpen vragen als het
College van Procureurs-Generaal in dezelfde periode (1999-2001).

16.4 ERVARINGEN BINNEN DE TOETSINGSCOMMISSIES, HET OPENBAAR MINISTERIE EN DE
INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG
De leden, plaatsvervangend leden en secretarissen van de RTC'S (verder kortweg RTCleden genoemd) hebben een schriftelijke vragenlijst ingevuld. Daarnaast hebben interviews plaatsgevonden met negen van hen en met de voorzitter en medewerker
van het College van Procureurs-Generaal en met een hoofdinspecteur voor de Inspectie van de Gezondheidszorg.
Tabel 16.4 laat zien dat de aanwezigheid van de arts en de jurist in de RTC noodzakelijk wordt gevonden door de meeste RTc-leden. Dat gold in mindere mate voor de
ethicus (42%), maar diens aanwezigheid werd meestal wel belangrijk gevonden
(45%).

Tabel 16.4 Belang van de aanwezigheid van de verschillende disciplines in de toetsingscommissies volgens
toetsingscommissieleden (vragenlijst leden toetsingscommissies, n = 34, percentages)
Noodzakelijk

jurist
Ethicus
Arts

Belangrijk

Minder belangrijk

Onnodig

85

12

3

o

42
loo

45
o

9
o

3
o

Tabel 16.5 In hoeverre denken de leden van de toetsingscommissies dat de toetsingscommissies in staat
zijn vast te stellen/na te gaan of aan elk van de zorgvuldigheidseisen is voldaan (vragenlijst leden toetsingscommissies, n = 34)
Beoordeling mogelijk van de zorgvuldigheidseis

Goed

Redelijk

Matig

Niet

Vrijwillig verzoek

47

41

12

o

Weloverwogen verzoek

32

65

3

o

Ondraaglijk lijden

55

30

12

Afwezigheid van reële behandelalternatieven

39

55

6

3
o

Uitzichtloos lijden

70

27

71

29

3
o

o

Consultatie
Medisch zorgvuldige uitvoering

73

25

3

0

o

158 Hoofdstuk 16
De RTc-leden is in de vragenlijst ook gevraagd in hoeverre zij vinden dat de RTC'S in
staat zijn om met behulp van de aangeleverde informatie vast te stellen of aan elk
van de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Bijna alle RTc-leden vonden dat zij van alle
zorgvuldigheidseisen redelijk of goed kunnen beoordelen of eraan voldaan is. Er was
wel een verschil tussen de verschillende zorgvuldigheidseisen in hoe vaak men vond
dat een oordeel 'goed' of 'redelijk' vast te stellen is. Zorgvuldigheidseisen waarvan
men relatief vaak vond dat er niet goed, maar redelijk of matig een oordeel over vast
te stellen is, waren de weloverwogenheid van het verzoek (68%), de vrijwilligheid
van het verzoek (63%), de afwezigheid van reële behandelalternatieven (61%), en de
ondraaglijkheid van het lijden (42%) (tabel 16.5). Ook in de interviews gaven de RTCleden aan dat over het algemeen de dossiers (en de zo nodig gevraagde aanvullende
informatie) voldoende basis voor het beoordelen van een gemeld geval waren.
Over de taakopvatting van het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg waren de geïnterviewde RTc-leden over het algemeen tevreden. Wel achtte
een deel van de RTc-leden dat de positie van de RTC'S wezenlijk veranderd is, na invoering van de nieuwe euthanasiewet in april 2002. Sinds die tijd moeten RTC'S alleen de gevallen waarin zij tot het oordeel 'onzorgvuldig' zijn gekomen naar het
Openbaar Ministerie doorsturen. Voorheen gaven RTC'S soms het oordeel 'zorgvuldig'
in gevallen waarin eigenlijk aan een van de zorgvuldigheidseisen niet volledig was
voldaan (bijvoorbeeld geen onafhankelijke consulent), maar zij er wel van overtuigd
waren dat de arts zorgvuldig had gehandeld. Sinds de wetswijziging voelt een deel
van de RTc-leden zich genoodzaakt om vaker het oordeel 'onzorgvuldig' te geven. Dit
komt deels vanuit een aantal RTc-leden zelf, omdat zij nu de druk voelen van 'het
laatste woord te hebben', in ieder geval als zij het oordeel 'zorgvuldig' uitspreken.
Daarnaast meent een aantal RTc-leden dat het Openbaar Ministerie nu meer dan
vóór de wetswijziging verwacht dat de RTC'S echt alle gevallen waarin niet volledig
aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan doorsturen, ook als de RTC'S ervan overtuigd
zijn dat wel zorgvuldig is gehandeld
In het interview met de voorzitter en medewerker van het College van ProcureursGeneraal bleek dat het Openbaar Ministerie niet van de RTC'S verwacht dat zij vaker
het oordeel 'onzorgvuldig' zouden moeten geven sinds het in werking treden van de
nieuwe wet. Voor én na de wet moest/moet volgens de toetsingsprocedure het oordeel 'onzorgvuldig' worden gegeven als aan een of meer van de vereisten niet was
voldaan. Daarin is volgens hen niets veranderd. Al voor inwerkingtreding van de euthanasiewet is er discussie geweest over de wijze van beoordeling. De RTc's hadden
soms behoefte aan het geven van een oordeel 'zorgvuldig, ondanks dat'. Het Openbaar Ministerie heeft daarop in het overleg tussen het Openbaar Ministerie, de RTC'S
en de Inspectie aangegeven dat een dergelijk oordeel gezien het juridisch kader van
de toetsingsprocedure niet mogelijk is: het oordeel moet óf 'zorgvuldig' óf 'onzorgvuldig' zijn. Eigenlijk vindt de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal de dichotomie tussen vervolging voor moord of doodslag of helemaal niet vervolgen niet
ideaal. Mogelijkheden voor tussenliggende sancties heeft het Openbaar Ministerie
niet. Wat wel kan en gebeurt is dat gevallen doorgestuurd worden naar de Inspectie
voor de Gezondheidszorg zodat deze een onderhoud met de arts kan hebben.
Uit het interview met een hoofdinspecteur bleek dat de Inspectie voor de Gezond-
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heidszorg alleen gemelde gevallen bekijkt indien deze onder hun aandacht gebracht
worden door een RTC. Tot nu toe is dit niet vaak voorgekomen (25 keer tot 2002).
Het betrof relatief vaak gevallen waarin geen onafhankelijke consulent was gevraagd
en gevallen waarin de uitvoering niet optimaal was. De RTC'S brengen de gevallen onder de aandacht van de regionale inspectie. Er zijn geen speciale inspecteurs aangewezen voor euthanasiezaken, maar het hangt af van de werkverdeling en het soort
casus, welke inspecteur naar een specifiek geval kijkt. In het algemeen wordt de meldend arts dan opgeroepen voor een gesprek. Tuchtrechtelijk optreden is tot op heden
niet voorgekomen. De RTC'S krijgen altijd bericht over door de Inspectie ondernomen
actie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan zich vinden in de rol die zij nu
heeft bij euthanasiezaken. Als er vragen zijn gaan die over beroepsinhoudelijke aspecten en die horen volgens de hoofdinspecteur inderdaad thuis bij de Inspectie.
Aangezien het niet de bedoeling is dat de Inspectie de RTC'S controleert, kijkt de Inspectie alleen naar gevallen waarvoor aandacht wordt gevraagd.
Gevraagd naar mogelijke verbeteringen van de toetsingsprocedure noemden zowel
enkele leden van de RTC'S als de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
dat het goed voor de openheid van zaken zou zijn als er een databank met informatie over de gemelde gevallen en het oordeel over deze gevallen zou komen. Dit kan
de RTC'S helpen bij het ontwikkelen van jurisprudentie en de uniformiteit van het
handelen bevorderen. Bovendien is het belangrijk voor de maatschappelijke discussie
en het geeft artsen duidelijkheid over de wijze van toetsing. Dit laatste kan zorgen
voor een toename van de meldingsbereidheid onder artsen. Daarnaast werd door enkele RTc-leden genoemd dat meer voorlichting aan artsen door de RTC'S kan bijdragen
aan de meldingsbereidheid. Uniformiteit van de oordelen wordt ook bevorderd door
het voorleggen van een geval aan de voorzitter van een van de andere RTC'S in gevallen waarin een RTC overweegt het oordeel 'onzorgvuldig' uit te spreken en doordat regelmatig overleg plaatsvindt tussen de voorzitters en secretarissen van de commissies. Daarnaast zijn de RTC'S bezig met het ontwikkelen van een richtlijn voor de beoordeling van gevallen.

16.5

FICTIEVE CASUÏSTIEK

De RTC'S en het College van Procureurs-Generaal hebben tien fictieve gevalsbeschrijvingen van euthanasie of hulp bij zelfdoding voorgelegd gekregen met het verzoek
deze voor zover mogelijk te behandelen als werkelijk gemelde casuïstiek. Vergelijking
van de oordelen van de verschillende commissies geeft vooral inzicht in de mate van
uniformiteit in de oordeelsvorming.
De fictieve gevalsbeschrijvingen zijn zo opgesteld dat in zeven gevallen vraagtekens
konden worden gezet bij de vervulling van een of meer zorgvuldigheidseisen, terwijl
in drie gevallen aan alle zorgvuldigheidseisen was voldaan. De voorgelegde casuïstiek
was daarmee uiteraard geen afspiegeling van de praktijk, waar in het leeuwendeel
van de gevallen aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.
In tabel 16.6 staan enkele kenmerken van de tien fictieve gevalsbeschrijvingen. In
bijlage A worden de gevallen uitgebreider beschreven. Ze hadden de 'natuurgetrouwe' vorm van een dossier van een gemeld geval. Zij bestonden in ieder geval uit
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Tabel 16.6 Korte beschrijvingen van de tien fictieve gevalsbeschrijvingen (casuïstiekonderzoek))
Casus

Korte beschrijving

Casus

Man van 51 jaar met een gemetastaseerd melanoom. Uitdrukkelijk
verzoek om euthanasie vanwege misselijkheid, braken,
vermagering, bedlegerigheid, vermoeidheid, oncologische ulcera
over het hele lichaam en ondraaglijke pijn.

'Aan alle zorgvuldigheidseisen
was voldaan'.

2

Vrouw van 35 jaar met ernstig verlopende multipele sclerose
(perioden van ernstige achteruitgang leidend tot zeer ernstige
invaliditeit). Morfine wilde zij, ondanks de pijn, zo min mogelijk
omdat zij er verward, suf en soms angstig van werd. Haar
opmerking aan de huisarts: 'Dit is geen leven meer, ik kan niet
meer' wordt door de huisarts opgevat als een uitdrukkelijk verzoek
om euthanasie.

'Geen duidelijk uitdrukkelijk
verzoek'.

3

Man van 71 jaar met een galgangcarcinoom met lever-metastasen.
Diagnose en operatie kwamen te laat, genezing niet meer
mogelijk. Patiënt ging snel achteruit en deed uiteindelijk een
uitdrukkelijk verzoek vanwege ontluisterende achteruitgang,
misselijkheid, vermoeidheid en pijn.

'Aan alle zorgvuldigheidseisen
voldaan'.

4

Vrouw van 80 jaar, leed sinds 1970 aan artrose van meerdere
gewrichten. Het lijden had duidelijke kenmerken van het
zogenoemde 'klaar-zijn-met-leven': pijn, beperkingen op het gebied
van ADL (activiteiten van het dagelijkse leven),
verwerkingsproblematiek na het overlijden van haar man,
zingevingsproblematiek en eenzaamheid.

'Ondraaglijkheid onduidelijk,
klaar-met-leven'.

5

Man van 58 jaar met een bronchuscarcinoom, zeer recente
constatering van recidief en levermetastasen. Het lijden van de
patiënt bestond uit angst voor toekomstig lijden en de
uitzichtloosheid van zijn situatie.

'Ondraaglijkheid onduidelijk,
euthanasie te vroeg uitgevoerd'.

6

Vrouw van 8o jaar met een rectumcarcinoom. Alleen een
psychiater werd geconsulteerd. Onderwerp van de consultatie was
de wilsbekwaamheid van de patiënt; van een tweede consultatie
werd afgezien omdat dit te belastend zou zijn voor de patiënte.

'Geen consultatie volgens de
zorgvuldigheidseisen'.

7

Demente man van 86 jaar in terminale fase. Hij was in het bezit
van een euthanasieverklaring waarin hij aangaf dat hij euthanasie
wilde als hij dement zou worden en waarin zijn dochters als zijn
vertegenwoordigers werden aangesteld. Dochters deden verzoek
aan verpleeghuisarts. Uitvoering geschiedde met een overdosis
morfine en valium.

'Ondraaglijkheid onduidelijk,
uitvoering euthanasie niet
volgens richtlijn, demente
patiënt, uitvoering euthanasie op
basis van euthanasieverklaring'.

8

Man van 52 jaar met een pancreaskopcarcinoom. Uitdrukkelijk
verzoek om euthanasie vanwege snel ziekteverloop en niet te
bestrijden algehele malaise. Hij was vermoeid, benauwd, misselijk,
had ascites aan beide benen en geslachtsdelen, jeuk door
afsluitingsicterus en een lichte dyspnoe in rust. Laatste dagen
fecaal braken.

'Aan alle zorgvuldigheidseisen
voldaan'.

9

Man van 77 jaar, anderhalf jaar geleden CVA gehad. Patiënt deed
voor CVA al een verzoek tot euthanasie dat werd afgewezen. Na
CVA herstelde patiënt goed, desalniettemin deed hij nogmaals een
verzoek, waarbij zijn lijden bestond uit: cognitieve problemen ten
gevolge van CVA, progressieve ouderdomsslechthorendheid,
impotentie en incontinentie.

'Ondraaglijkheid en
uitzichtloosheid onduidelijk, al
euthanasieverzoek voor
aandoening ontstond'.

io

Vrouw van 58 jaar met borstkanker, recidief en uitgebreide
metastasering. Niet alle behandelalternatieven (zoals tegen pijn en
tegen de eventuele depressie waaraan patiënt leed en waaruit haar
verzoek voortkwam) zijn nagegaan.

'Niet alle behandelalternatieven
zijn nagegaan'.
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een modelformulier verslag gemeentelijk lijkschouwer aan de toetsingscommissie,
een modelformulier verslag arts aan gemeentelijk lijkschouwer, een modelverslag
van de melding en een verslag(en) van geconsulteerde arts(en). Incidenteel werden
een schriftelijke wilsverklaring(en) van de patiënt en/of een verslag van de arts die
de euthanasie of hulp bij zelfdoding had uitgevoerd bijgevoegd. De RTC'S beslissen
zelf of zij bevoegd zijn een casus te beoordelen. Als zij bevoegd zijn beoordelen zij
of de arts heeft gehandeld volgens de zorgvuldigheidseisen. Als zij twijfels hebben
over de zorgvuldigheid of onvoldoende informatie hebben om tot een oordeel te kunnen komen, kunnen zij de casus aanhouden en eerst nadere informatie inwinnen bij
de meldend arts, de consulent of andere betrokkenen.
In tabel 16.7 staan de oordelen van de vijf RTC'S. Het blijkt dat alle RTC'S het, op één
uitzondering na, over alle casus eens waren dat zij bevoegd waren om deze te beoordelen. Over de vraag of de arts zorgvuldig gehandeld had waren alle RTC'S het in vijf
casus helemaal eens. Als niet alle commissies het helemaal eens waren, was het
meestal maar één van de vijf die meteen oordeelde dat de arts zorgvuldig gehandeld
had of juist dat nadere informatie gewenst was. RTC'S geven uitsluitend een oordeel
'onzorgvuldig' nadat zij nadere informatie hebben gevraagd; dit was bij de fictieve gevallen uiteraard niet mogelijk. De manier waarop informatie zou worden ingewonnen verschilde wel enigszins tussen de RTC'S.
Tabel 16.7 Oordelen van de vijf regionale toetsingscommissies euthanasie en het Openbaar Ministerie over
de tien fictieve casus: achten ze zichzelf bevoegd de casus te beoordelen, heeft de arts zorgvuldig gehandeld
en welke actie zouden ze hebben ondernomen om nadere informatie in te winnen (casuïstiekonderzoek)

Oordeel RTC's

Casus
1

2

3

4

6

5

8

7

10

9

RTC bevoegd
Ja
Nee

5
o

5
o

4
1

5
o

5
o

o

5

5
o

4
1

5
o

5
o

o

5

o

5

1

0

2

1

1

5

4

5

3

4

5
o

o

o

5

4

1

o

2

1

5

o

1

2

o

5

o

Arts zorgvuldig gehandeld
Ja
Aanhouden'

Actie om nadere informatie in te winnen
4
o

o

5

1

o

4

3

o

Arts schriftelijk/telefonisch
om nadere informatie vragen

1

4

o

o

2

2

2

0

0

4

Consulent schriftelijk om
nadere informatie vragen

o

1

o

o

1

2

0

0

0

o

Geen
Arts uitnodigen voor een
gesprek

Oordeel Openbaar Ministerie
Sepot
Aanhouden'
1

Een negatief oordeel kon niet gegeven worden, omdat daarvoor eerst aanvullende informatie of
onderzoek nodig zou zijn. Dit was niet mogelijk binnen het casuïstiekonderzoek,
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De onderwerpen waarover de RTc's nadere informatie wilden, kwamen nooit volledig,
maar wel grotendeels overeen tussen de verschillende RTC'S. Over casus 2 bijvoorbeeld wilden alle vijf RTC'S nadere informatie inwinnen. Onderwerpen waarover de
Rrc's informatie wilden inwinnen waren de afwezigheid van een wilsverklaring (alle
wrc's), de relatie van een depressie met het verzoek, wilsbekwaamheid (alle Rrc's) of
ontbreken van een consultatie door een psychiater (alle Rrc's), de gebrekkige communicatie tussen consulent en patiënt (4 Rrc's), de korte tijdspanne tussen verzoek en
uitvoering van euthanasie (3 Rrc's), het ziektebeeld en de diagnose, de onafhankelijkheid van de consulent, waarom geen scEN-arts was geconsulteerd, de duurzaamheid
van het verzoek (i RTc), waarom het verzoek niet op (video)band was vastgelegd en of
er geen behandelalternatieven waren (r Rrc).
De (voorlopige) oordelen van het College van Procureurs-Generaal kwamen over het
geheel genomen overeen met het oordeel van de RTC'S. In alle vijf gevallen die zij
zouden aanhouden, zouden alle of de meeste RTC'S dit ook doen. In de vijf gevallen
waarin zij meteen tot sepot zouden besluiten, zouden in drie gevallen alle of de
meeste RTC'S ook meteen het oordeel 'zorgvuldig' geven. In de andere twee gevallen
zouden de meeste RTC'S de casus aanhouden (tabel 16.7). Ook de onderwerpen waarover men meer informatie wilde kwamen over het geheel genomen overeen. Bij de
eerdergenoemde casus 2 bijvoorbeeld ging het om de vraag of er een uitdrukkelijk
en duurzaam verzoek was. Aandachtspunten hierbij waren: er was geen schriftelijk
verzoek, de korte tijdspanne tussen het mondelinge verzoek en de uitvoering, de
slechte aanspreekbaarheid van de patiënte bij de consultatie en het ontbreken van
een tweede bezoek van de consulent.

16.6

SLOT
In 6% van alle gemelde gevallen vinden de Rrc's het noodzakelijk om nadere informatie over een gemeld geval te vragen. Meestal gaat het hierbij om schriftelijk informatie vragen aan de arts, maar het komt ook regelmatig voor dat de consulent om
aanvullende informatie wordt gevraagd. Het komt zelden voor, in 0,5% van alle gemelde gevallen, dat de meldend arts op gesprek wordt gevraagd bij een RTC. In het
College van Procureurs-Generaal worden de laatste jaren minder gemelde gevallen
besproken dan in eerdere jaren. Waarschijnlijk hangt dit samen met het feit dat toetsing, en daarmee ook het ophelderen van onduidelijkheden, in eerste instantie door
de RTC'S plaatsvindt. Vervolging, het openen van een gerechtelijk vooronderzoek eventueel gevolgd door het dagvaarden van de arts, komt vrijwel niet voor.
Naast bovengenoemde toegenomen frequentie van besproken gevallen, worden ook
over meer onderwerpen vragen gesteld aan de meldend arts of andere betrokkenen
sinds de instelling van de RTC'S. Consultatie en de ondraaglijkheid en uitzichtloosheid van het lijden waren in de periode 1991-1995 ook frequent besproken onderwerpen, maar in de periode 1999-2001 waren deze nog vaker onderwerp van bespreking. Dit zijn beide ook onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen in het publieke en professionele debat over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Nieuwe onderwerpen voor bespreking blijken de medische situatie van de patiënt en het besluitvormingsproces van de arts. Dit is mogelijk het gevolg van het toevoegen van het me-
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disch perspectief aan de toetsing. Hoewel het College van Procureurs-Generaal niet
alleen de door de RTC'S als 'onzorgvuldig' doorgestuurde gemelde gevallen besprak,
kwamen in de College-vergaderingen wel grotendeels dezelfde onderwerpen aan de
orde als in de RTC'S. Mogelijk heeft het regelmatig (2 maal per jaar) overleg tussen
de voorzitters van de RTC'S, het College van Procureurs-Generaal en de Inspectie voor
de Gezondheidszorg, hiertoe bijgedragen.
Over het geheel genomen vinden de leden van de RTC'S de aanwezigheid van de arts,
jurist en ethicus in de RTC noodzakelijk of belangrijk. Ook vinden zij in meerderheid
dat zij op basis van de beschikbare of nagevraagde informatie doorgaans goed tot redelijk in staat zijn om te beoordelen of in een gemeld geval aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Een deel van de RTc-leden ziet als probleem sinds invoering van de
nieuwe euthanasiewet dat zij zich genoodzaakt voelen om vaker het oordeel 'onzorgvuldig' uit te spreken. Deels is dit vanwege het feit dat het oordeel 'zorgvuldig' een
eindoordeel is geworden. Daarnaast menen sommigen dat het College van Procureurs-Generaal dit van hen verwacht. Het College van Procureurs-Generaal verwacht
dit echter niet van hen, maar verwacht, gegeven de huidige (en eerdere) juridische
procedure, wel dat zij kiezen voor óf het oordeel 'zorgvuldig' óf het oordeel 'onzorgvuldig' en niet voor het oordeel 'zorgvuldig, ondanks dat ...'. Een nadeel van de
enigszins paradoxale situatie waarin de wet leidt tot een toename van het aantal oordelen 'onzorgvuldig' van RTC'S is mogelijk dat deze toename een negatieve invloed
heeft op de meldingsbereidheid. Natuurlijk betekent ook een oordeel 'onzorgvuldig'
(door een RTc) niet dat een arts per definitie vervolgd zal gaan worden, maar de arts
blijft wel langer in onzekerheid over de uitkomst.
Uit de fictieve casuïstiek blijkt dat de RTC'S de voorgelegde gevallen in grote lijnen op
dezelfde wijze beoordeelden, ook als het ging om casuïstiek waarin twijfels bestonden over een of meer zorgvuldigheidseisen, hetgeen in werkelijkheid in slechts een
kleine minderheid van de gevallen zo is. Ook de beoordeling door het College van
Procureurs-Generaal kwam grotendeels overeen met die door de RTC'S. Als er al verschillen waren, lijkt het alsof het College minder streng oordeelde dan de RTC'S.

17 Ervaringen met melding en toetsing

17.1

INLEIDING

Om de ervaringen van artsen met het melden van euthanasie en hulp bij zelfdoding
in kaart te brengen werden artsen geïnterviewd die een geval gemeld hadden. Daartoe werd een steekproef getrokken uit alle meldingen in 2001. In het onderzoek in
1995/1996 werden eveneens artsen geïnterviewd die een geval van euthanasie of
hulp bij zelfdoding gemeld hadden. Bovendien werden toen artsen geïnterviewd die
een geval gemeld hadden tussen i januari 1991 (officieuze inwerkingtreding meldingsprocedure) en i juli 1995, dat vervolgens was besproken in de vergadering van
het College van Procureurs-Generaal. Dat bleken 67 gevallen, die de 'bijzondere gevallei werden genoemd.
Met de instelling van de toetsingscommissies werd het aantal gevallen dat werd besproken in de vergadering van het College van Procureurs-Generaal zeer laag. Een
groot deel van de 'bijzondere gevallen wordt nu door de toetsingscommissies afgehandeld. In het huidige onderzoek werden daarom de volgende situaties als 'bijzondere gevallen' beschouwd:
—de toetsingscommissie achtte zich niet bevoegd het geval te beoordelen (patiënt
was wilsonbekwaam, minderjarig of had geen uitdrukkelijk verzoek gedaan);
—de toetsingscommissie oordeelde dat niet aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan;
—het geval werd doorgestuurd naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
—de meldend arts was uitgenodigd in een vergadering van een toetsingscommissie
om het geval toe te lichten.
Dit bleken in de periode 1999 tot en met 2001 33 gevallen te zijn.
De artsen die geïnterviewd werden uit de algemene steekproef van gevallen van euthanasie of hulp bij zelfdoding gemeld in 2001, werd gevraagd of zij een nabestaande van de patiënt wilde benaderen voor een interview. Ruim de helft van de artsen was hiertoe bereid en vrijwel alle nabestaanden die werden gevraagd, hebben
ook daadwerkelijk een interview afgegeven.
In dit hoofdstuk worden eerst de ervaringen van artsen met melding en toetsing besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de ervaringen van nabestaanden met melding en toetsing.

17.2 ERVARINGEN VAN ARTSEN MET DE MELDING: ALGEMEEN

Tabel 17.1 geeft een overzicht van de ervaringen van artsen met het melden van een
geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding en toetsing van dat geval door een regionale toetsingscommissie euthanasie (RTc). Artsen ervoeren melding en toetsing vaker
op neutrale wijze dan in 1995/1996 (5o% versus 30% in 1995/1996). Zowel positieve als negatieve ervaringen kwamen minder vaak voor.
De in 1995/1996 vaak genoemde negatieve ervaringen 'de procedure was belastend'
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Tabel 17.1 Ervaring van artsen die een geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding gemeld hebben in zool
met melding en toetsing (artseninterviews, gemelde gevallen, 'gewoon' en 'bijzonder') 1
2001/2002

'gewoon'

n = 167

Negatief, namelijk:

1995/1996 'gewoon'

2001/2002

n = 747

n = 33

37
18

• Tijdrovend
• Incriminerend
• Inbreuk op privacy

32

42

16

38

33

5

10

15

4

9

10

• Anders
Neutraal

50

Positief, namelijk:

33

21

3
21

30

36

42
23

• Ondersteunend

70

53

• Belastend

'bijzonder'

20

-

8

4

27

• Prettige, positieve ervaring

5

14

3

• Opluchtend

2

3

3

4

2

15

• Verhelderend

• Anders
Anders

3

13

12

1 Op deze vraag konden een of meer antwoorden worden gegeven.

en 'melden was tijdrovend' kwamen in 2001/2002 ongeveer half zo vaak voor. Ruim
20% van de meldend artsen had de toetsingsprocedure als ondersteunend ervaren;
dit was ongeveer gelijk in 1995/1996.
Het kwam minder vaak voor dat artsen zeiden melden en toetsen een 'prettige en
positieve ervaring' te hebben gevonden (5% in 2001/2002 versus 14% in 1995/
1996). Van de meldende artsen zei 94% een eventuele volgende keer even makkelijk
te zullen melden; voor slechts 2% zou melden de volgende keer moeilijker zijn (niet
in tabel vermeld).
In 1995/1996 werden de ervaringen van artsen met 'gewone' gemelde gevallen vergeleken met ervaringen met 'bijzondere' gevallen. Toen bleken de ervaringen, anders
dan verwacht, niet belangrijk te verschillen. De ervaringen van artsen met 'bijzondere' gevallen in de nieuwe toetsingsprocedure zijn tevens opgenomen in tabel 17.1.
In vergelijking met de 'gewone' gemelde gevallen zijn de ervaringen duidelijk negatiever en minder vaak neutraal. Positieve ervaringen met melding komen bij bijzondere gevallen ongeveer even vaak voor, maar worden nooit omschreven als 'ondersteunend' en vaker als 'verhelderend'.
In 83% van de gemelde gevallen namen de administratieve verrichtingen horend bij
de melding 3 uur of minder in beslag; in 38% zelfs niet meer dan i uur. In de overige 17% van de gevallen kostte het meestal niet meer dan 6 uur (15%).
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ERVARINGEN VAN ARTSEN MET DE MELDING: DOORLOOPTIJDEN

In de Regeling regionale toetsingscommissies euthanasie is bepaald dat de RTC haar
gemotiveerde oordeel binnen zes weken moet uitbrengen. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd, door middel van een uitstelbrief aan de arts. Volgens voorschrift
bericht het Openbaar Ministerie na ontvangst van het oordeel van de RTC binnen drie
weken aan de arts dat geen vervolging zal worden ingesteld en de zaak verder is afgedaan, of met een tussenbericht waaruit blijkt dat het betreffende geval nader zal
worden bezien en daartoe ter bespreking aan het College van Procureurs-Generaal is
voorgelegd.
In tabel 17.2 is te zien dat 63% van de artsen zei binnen zes weken een oordeel van
de RTC te hebben ontvangen. Van de artsen die niet binnen zes weken een oordeel
van de RTC hadden ontvangen, zei 81% geen uitstelbrief te hebben ontvangen (niet in
tabel).
De toetsingscommissies gaven hun oordeel aan de artsen altijd in schriftelijke vorm;
een enkele keer (2%) gaf de toetsingscommissie een nadere mondelinge toelichting
bij het schriftelijke oordeel (niet in tabel). 88% van de artsen vond de motivatie bij
het oordeel van de RTC voldoende verhelderend. Geen van de artsen die de motivatie
niet voldoende verhelderend vond, vroeg de RTC om een nadere toelichting.
Van de artsen zei 67% het oordeel van het Openbaar Ministerie niet binnen drie weken na het oordeel van de RTC te hebben ontvangen. Van de artsen die niet binnen
drie weken na het oordeel van de RTC een oordeel hadden ontvangen van het Openbaar Ministerie, zei 87% geen tussenbericht te hebben ontvangen (niet in tabel). Desalniettemin vond 8o% van de artsen deze periode tussen het oordeel van de RTC en
het Openbaar Ministerie niet te lang.
In 9% van de gevallen gaf het Openbaar Ministerie een nadere toelichting bij het
oordeel. De artsen vonden deze toelichting voldoende verhelderend (niet in tabel).
In 2001 was de gemiddelde tijd tussen ontvangst van de melding en verzending van
het oordeel aan de arts (en het advies aan het Openbaar Ministerie) door de RTC 27
dagen (Bron: Jaarverslag regionale toetsingscommissies euthanasie 2001). In het onderzoek 1995/1996 was de gemiddelde tijd tussen de datum van overlijden van de
patiënt en de datum van verzending van het oordeel van het Openbaar Ministerie
103 dagen.
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Tabel 17.2 Ervaring van artsen die een geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding hadden gemeld in
met de doorlooptijden bij de RTC's en het Openbaar Ministerie (artseninterviews, gemelde gevallen)
Gemelde gevallen
n = 7677

2001

2001/2002

Periode tussen melding en oordeel RTC
Minder dan 6 weken

63

Meer dan 6 weken

37

Deze periode was:
• Correct

8o

• Te lang

20

De motivatie bij het oordeel was
Voldoende verhelderend

88

Niet voldoende verhelderend

12

Periode tussen oordeel RTC en oordeel Openbaar Ministerie
Minder dan 3 weken
Meer dan 3 weken

33
67

Deze periode was:
• Correct

79

• Te lang

21

Periode tussen oordeel RTC en oordeel Openbaar Ministerie betreft de gegevens van 125 respondenten,
omdat 25 respondenten zich niet herinnerden een oordeel van het Openbaar Ministerie te hebben
ontvangen en 17 respondenten zich niet herinnerden of de periode korter of langer dan 3 weken was.

17.4 ERVARINGEN VAN ARTSEN MET DE MELDING: AANVULLENDE INFORMATIE

In tabel 17.3 staat een overzicht van de ervaringen van artsen die door de toetsingscommissies om aanvullende informatie werden gevraagd. In deze tabel zijn 27 artsen
uit de gemelde gevallen steekproef en 19 artsen uit de bijzondere gevallen steekproef
opgenomen. In verhouding zijn de artsen die betrokken waren bij 'bijzondere gevallen vaak uitgenodigd voor een gesprek met de toetsingscommissie. Daarom zijn ook
in de tabel in verhouding veel artsen opgenomen die uitgenodigd zijn voor een gesprek, terwijl in feite vooral schriftelijk (71%) om nadere informatie werd gevraagd
(zie hoofdstuk 16). Artsen die om aanvullende informatie was gevraagd, hadden dit
vaker negatief (54%) dan positief (26%) ervaren. Dat geldt vooral voor artsen die uitgenodigd werden voor een gesprek bij de RTC en in mindere mate ook voor het stellen van schriftelijke vragen. Het stellen van vragen per telefoon lijkt het minst negatief en het meest neutraal te worden ervaren.
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Tabel 17.3 Ervaringen van artsen met het vragen van aanvullende informatie door de RTC's, in absolute
aantallen en percentages (artseninterviews, gemelde gevallen, 'gewoon' en 'bijzonde) 1
Telefonisch
n = 10

Schriftelijk

Gesprek bij Rit

11 = 14

11 = 22

abs.

abs.

abs.

Totaal
n = 46
abs.

%

Negatief, namelijk:

2

8

15

25

• Belastend

2

5

10

17

37

• Bedreigend

o

2

9

11

24

• Onnodig

o

1

2

3

7

• Onpersoonlijk

o

1

1

2

4

Neutraal

6

4

6

16

35

Positief, namelijk:

3
1

4

5

12

26

3

5

10

22

• Prettig

2

0

0

2

4

• Geruststellend

o

1

o

1

2

• Adequaat

54

1 Op deze vraag konden een of meer antwoorden worden gegeven.

In tabel 17.4 is een overzicht gegeven van ervaringen van artsen die zowel gemeld
hadden ten tijde van de toetsingsprocedure via de RTC'S als ten tijde van de eerdere
meldingsprocedure bij het Openbaar Ministerie.
Artsen vonden in overgrote meerderheid dat de kwaliteit van de toetsingsprocedure
hetzelfde was gebleven of verbeterd. Vooral de afhandelingsduur was volgens de
meesten verbeterd; circa de helft van de artsen vond dat de kwaliteit van het oordeel,
de motivering van het oordeel en de duidelijkheid van de procedure verbeterd waren;
circa een derde van de artsen had meer vertrouwen in een goede afloop en voelde
zich minder belast en bedreigd dan bij melding bij de vorige procedure.

Tabel 17.4 Oordeel van de meldende artsen over de huidige ten opzichte van de vorige toetsingsprocedure
(artseninterviews, gemelde gevallen, n = 118)'
Beter

Hetzelfde

Slechter

Afhandelingsduur

85

13

Kwaliteit oordeel

54

-

Motivering oordeel

46
56

Duidelijkheid procedure.

56

40
38

4
6

2

Vertrouwen in goede afloop

35

63

2

Belasting/bedreiging

34

62

4

1 Deze vraag werd alleen gesteld aan artsen die zowel bij de vorige meldingsprocedure als bij de huidige
toetsingsprocedure gemeld hadden
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Tabel 17.5 Ervaringen van nabestaanden met het bezoek van de lijkschouwer (nabestaandenonderzoek)
Nabestaandenonderzoek
N = 87

Door arts op de hoogte gesteld van het doel van het bezoek van de lijkschouwer

81

Ervaring met het bezoek van de lijkschouwer'
Neutraal/vanzelfsprekend
Langs me heen gegaan/was er niet bij

34
28

N iet prettig

18
8

Prettig
Zakelijk

8

Belastend

6

Geruststellend
Anders

1

5
12

Op deze vraag konden een of meer antwoorden worden gegeven.

17.5 ERVARINGEN VAN NABESTAANDEN MET MELDING EN TOETSING
In tabel 17.5 zijn de ervaringen van nabestaanden met het bezoek van de lijkschouwer die in het kader van de meldingsprocedure de doodsoorzaak kwam vaststellen
weergegeven. In vier op de vijf gevallen waren de nabestaanden door de arts op de
hoogte gesteld van het doel van het bezoek van de lijkschouwer. In 34% ervoeren de
naasten het bezoek als neutraal of vanzelfsprekend. Van de nabestaanden was 28%
er niet bij of had niets van het bezoek gemerkt. Negatieve ervaringen werden iets
vaker genoemd dan positieve ervaringen.

De nabestaanden kregen vervolgens de volgende uitleg van de interviewer over de
toetsingsprocedure:
'Ik wil u nu enkele vragen stellen over het melden van deze euthanasie/hulp bij zelfdoding.
Als een arts meldt, wordt de zorgvuldigheid van zijn handelen beoordeeld door een toetsingscommissie. Vóór april 2002 moest de toetsingscommissie haar oordeel doorgeven aan
het Openbaar Ministerie. Vervolgens gaf het Openbaar Ministerie een eindoordeel.'

Vervolgens werd de nabestaanden gevraagd of zij door de behandelend arts op de hoogte
waren gesteld van het oordeel van de toetsingscommissie en van het Openbaar Ministerie. Van de nabestaanden wist 22% zich te herinneren op de hoogte gesteld te zijn door
de arts van het oordeel van de toetsingscommissies en/of het Openbaar Ministerie.
Van de nabestaanden vond 55% het juist dat de toetsingscommissie de zorgvuldigheid van het handelen had beoordeeld; 6% vond het overbodig. Van de overige nabestaanden stond n% er neutraal tegenover en 28% had geen mening omdat zij niet
op de hoogte waren van de procedure.
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17.6

SLOT

De ervaringen van artsen met melding en toetsing zijn in 2001/2002 neutraler dan
in 1995/1996; zowel positieve als negatieve ervaringen komen minder vaak voor. Artsen vinden het wel onplezierig om door een RTC benaderd te worden voor aanvullende informatie. Dit geldt zowel voor een verzoek om schriftelijke informatie als
voor een verzoek om toelichting in een gesprek met de RTC, maar niet voor een telefonische benadering.
Hoewel volgens de artsen met name het Openbaar Ministerie, maar ook de RTC'S, de
voorgeschreven doorlooptijd vaak overschrijden, vindt de meerderheid van hen deze
doorlooptijd niet te lang.
Artsen die zowel ervaring hebben met de meldingsprocedure in 1995/1996 als met
de toetsingsprocedure in zoor geven aan dat zij de toetsingsprocedure in 2001 sneller, duidelijker en minder belastend vinden.
De nabestaanden zijn niet altijd volledig op de hoogte van de toetsingsprocedure.
Het bezoek van de lijkschouwer ervaren zij meestal als neutraal, soms als negatief.
Nabestaanden zijn positief over toetsing.

18 Opvattingen over melding en toetsing

18.1

INLEIDING

In de artseninterviews (algemeen en gemelde gevallen) werden vragen opgenomen
over de opvattingen over melding en toetsing van euthanasie en hulp bij zelfdoding.
Deze vragen werden tevens opgenomen in een schriftelijke vragenlijst die naar alle
leden en secretarissen van de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTc's) werd
gestuurd.
Voordat de artsen werden geïnterviewd over hun opvattingen over melding en toetsing, kregen zij eerst de volgende uitleg van de interviewer:
'Sinds -1 november 1998 worden euthanasie en hulp bij zelfdoding getoetst door vijf regionale multidisciplinaire toetsingscommissies, bestaande uit een arts, een jurist en een ethicus.
Hun oordeel vormt een zwaarwegend advies aan het Openbaar Ministerie, dat de eindbeslissing over de zorgvuldigheid van het handelen neemt. Vóór de instelling van de regionale
toetsingscommissies was er een meldingsprocedure waarbij levensbeëindigend handelen direct door het Openbaar Ministerie werd getoetst. Bij beide procedures waren euthanasie en
hulp bij zelfdoding strafbare handelingen, maar werd de arts niet vervolgd wanneer deze
had gehandeld volgens de geldende zorgvuldigheidseisen. In het voorjaar van 2002 is een
nieuwe wet in werking getreden, waarbij de strafbaarheid van een door een arts zorgvuldig
uitgevoerde euthanasie en hulp bij zelfdoding is opgeheven. De toetsing vindt plaats door
de regionale toetsingscommissies. Zij kunnen zorgvuldige gevallen nu zelf afhandelen.'

Deze uitleg werd niet opgenomen in de schriftelijke vragenlijst voor de leden van
RTC'S, omdat werd verondersteld dat deze informatie bij hen bekend was.
Als in het vervolg van dit hoofdstuk wordt gesproken over 'leden van de RTC'S', wordt
daarmee bedoeld alle leden van de RTC'S (vaste en reserveleden) én de secretarissen
van de RTC'S. De secretarissen zijn — ondanks het feit dat zij in officiële zin geen lid
zijn van de RTC'S - meegenomen in het onderzoek, omdat zij een belangrijke rol spelen in het functioneren van de RTC'S.
Tot slot worden in dit hoofdstuk de opvattingen van de Nederlandse bevolking over
wetgeving en toetsing van euthanasie beschreven aan de hand van een aantal stellingen.

18.2 TOETSINGSPROCEDURE 1998-2002
De doelstellingen van de toetsingsprocedure zijn het bevorderen van:
—opening van zaken;
—toetsbaarheid;
—zorgvuldig medisch handelen;
—uniforme wijze van melding en afhandeling.
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Tabel 18.1 Opvatting van artsen en leden van de RTC's over het belang van de doelstellingen van de toetsingsprocedure (artseninterviews, algemeen en gemelde gevallen, vragenlijstonderzoek toetsingscommissies)
Artsen (algemene
interviews)
fl -= 410

% (zeer) belangrijk

Artsen (gemelde
gevallen interviews)
n = 167
% (zeer) belangrijk

Leden RTC's
n = 34
% (zeer) belangrijk

Meer openheid van zaken creëren

72

72

79

Toetsbaarheid van levensbeëindigend
handelen verhogen

85

82

94

Zorgvuldigheid van medisch handelen
bevorderen

88

79

88

Uniformiteit in de wijze van beoordeling
bevorderen

75

73

68

In de toelichting bij de regeling van de toetsingscommissies is aangegeven waarom
verwacht wordt dat de nieuwe toetsingsprocedure beter zal voldoen dan de meldingsprocedure van voorheen. Meer opening van zaken moet bereikt worden door de jaarverslagen van de toetsingscommissies, grotere toetsbaarheid door een verhoging van
het meldingspercentage, door een kortere afhandelingsduur en de inbreng van de
medische professie in de toetsingscommissies, en zorgvuldig medisch handelen kan
verder worden bevorderd doordat er de mogelijkheid is dat leden van de toetsingscommissie achteraf hun oordeel toelichten in een persoonlijk onderhoud met de behandelend arts. Uniforme afhandeling wordt bevorderd door onderling overleg en afstemming van beleid tussen de (voorzitters van de) toetsingscommissies.
Tabel 18.1 laat een overzicht zien van de opvattingen van artsen en leden van de
RTC'S over het belang van de doelstellingen van de toetsingsprocedure. In de tabel is
het percentage respondenten weergegeven dat de doelstelling belangrijk of zeer belangrijk vond. Een ruime meerderheid van de drie groepen vond de verschillende
doelstellingen belangrijk of zeer belangrijk. Er waren geen belangrijke verschillen in
meningen tussen deze groepen over het belang van de doelstellingen van de toetsingsprocedure.
Tabel 18.2 laat zien dat de meerderheid van de respondenten van mening was dat de
toetsingsprocedure 1998-2002 enigszins of aanzienlijk had bijgedragen aan een verbetering van openheid, toetsbaarheid en zorgvuldigheid bij levensbeëindigend handelen. Er waren geen duidelijke verschillen tussen artsen en leden van de RTC'S.
Binnen de algemene artseninterviews was er tussen de verschillende specialismen alleen een verschil wat betreft 'meer openheid van zaken creëren. Terwijl 82% van de
huisartsen van mening was dat de toetsingsprocedure openheid van zaken had bevorderd, was 69% van de verpleeghuisartsen en 67% van de specialisten deze mening
toegedaan.
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Tabel 18.2 Aantal artsen en leden van de RTC's dat van mening was dat de toetsingsprocedure 1998-2002
het behalen van de doelstellingen enigszins of aanzienlijk bevorderd had (artseninterviews, algemeen en gemelde gevallen, vragenlijstonderzoek toetsingscommissies)
Artsen (algemene
interviews)
n = 410

Artsen (gemelde
gevallen interviews)
n = 167

Leden RTC's
n = 34

Meer openheid van zaken creëren

76

70

79

Toetsbaarheid van levensbeëindigend handelen
verhogen

85

83

91

Zorgvuldigheid van medisch handelen bevorderen

76

69

88

Uniformiteit in de wijze van beoordeling
bevorderen

82

.1 Deze vraag werd niet voorgelegd aan de artsen.

In 1995 werd de artsen ook gevraagd of zij dachten dat deze doelstellingen zouden
worden bevorderd door de toenmalige meldingsprocedure. Toen dacht ongeveer hetzelfde aantal artsen dat de meldingsprocedure het bereiken van deze doelstellingen
zou bevorderen. Alleen over het behalen van de doelstelling 'opening van zakeri door
middel van de meldingsprocedure waren zij met 63% iets minder positief gestemd.
Vervolgens is aan de artsen gevraagd wat de invloed van de toetsingsprocedure, zoals
ingevoerd in 1998, was geweest op hun eigen meldingsbereidheid. Een overzicht van
de antwoorden is gegeven in tabel 18.3. Circa een kwart van de artsen gaf aan dat
door de toetsingsprocedure hun meldingsbereidheid was toegenomen; voor bijna alle
overige artsen was de meldingsbereidheid gelijk gebleven. Bij een zeer gering aantal
artsen was de bereidheid om te melden afgenomen. De resultaten komen overeen
voor de algemene artseninterviews en de gemelde gevallen artseninterviews. Binnen
de algemene artseninterviews was er ook geen verschil tussen de verschillende specialismen.

Tabel 18.3 Invloed van de toetsingsprocedure 1998-2oo2 op de eigen meldingsbereidheid (artseninterviews,
algemeen en gemelde gevallen)
Artseninterviews
n = 410

Gemelde gevallen
artseninterviews
n = 167

Toegenomen

28

22

Gelijk gebleven

69

78

Afgenomen

3
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Aan artsen en leden van de RTC'S werd gevraagd of zij een aantal veranderingen, ingevoerd in 1998, een verbetering, een verslechtering of geen van beide vonden. Tabel
18.4 laat het percentage artsen en RTc-leden zien dat deze veranderingen een verbetering vond ten opzichte van de meldingsprocedure daarvoor. Alle genoemde nieuwe
aspecten van de toetsingsprocedure werden een verbetering gevonden door de meerderheid in alle groepen, met uitzondering van het betrekken van een ethicus bij de
beoordeling; dit werd door een minderheid van de artsen als een verbetering gezien.
Het uitbrengen van een jaarverslag door de gezamenlijke toetsingscommissies werd
door de RTc-leden positiever beoordeeld dan door de artsen.

18.3

NIEUWE WETGEVING 2002

april 2002 is de nieuwe Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij
zelfdoding in werking getreden. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de daarvoor geldende wet is dat er nu een strafuitsluitingsgrond is voor artsen die levensbeëindigend hebben gehandeld volgens de zorgvuldigheidseisen. Als aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan kunnen de toetsingscommissie een geval zelfstandig afhandelen, terwijl zij voorheen alleen een 'zwaarwegend advies' aan het Openbaar Ministerie gaven.
Op i

Tabel 78.4 Aantal artsen en leden van de RTC's dat van mening was dat de veranderingen in de toetsingsprocedure ten opzichte van de meldingsprocedure een verbetering waren (artseninterviews, algemeen en gemelde gevallen, vragenlijstonderzoek toetsingscommissies)
Artseninterviews
n = 767

Gemelde gevallen
artseninterviews
fl =34

Leden RTC's

Plaatsen van toetsingscommissie tussen meldend
arts en Openbaar Ministerie

85

91

88

Betrekken van arts bij beoordeling van gemelde
gevallen

93

89

loo

Betrekken van ethicus bij beoordeling van gemelde
gevallen

48

46

65

1

1

Mogelijkheid van toetsingscommissies om het
handelen door meldend arts mondeling of schriftelijk
te laten toelichten

8o

83

91

Motiveren van het oordeel van toetsingscommissies
in brief naar meldend arts

83

77

85

Mogelijkheid van toetsingscommissies om oordeel
over het handelen mondeling toe te lichten aan
meldend arts

83

76

73

Uitbrengen van jaarverslag door toetsingscommissies

52

55

85

Betrekken van een jurist, niet officier van justitie
zijnde, bij beoordeling van gemelde gevallen

1 Deze vraag werd niet voorgelegd aan de artsen.
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In tabel 18.5 is het percentage artsen en leden van de toetsingscommissies te zien
dat verwachtte dat deze nieuwe wet het bereiken van de doelstellingen van de toetsingsprocedure verder zal bevorderen.
Een ruime meerderheid van de artsen verwachtte meer openheid van zaken over en
toetsbaarheid van levensbeëindigend handelen. In alle groepen verwachtte ongeveer
de helft dat de nieuwe wet zal bijdragen aan het bevorderen van de zorgvuldigheid
van medisch handelen. Van de artsen verwachtte ongeveer twee derde een positieve
bijdrage aan de meldingsbereidheid van artsen. Leden van de RTC'S verwachtten in
mindere mate dat de meldingsbereidheid zal toenemen.
Vervolgens werd de artsen gevraagd wat de invloed van de nieuwe wetgeving is op
de eigen meldingsbereidheid. De resultaten zijn weergegeven in tabel 18.6.
De meeste artsen gaven aan dat de nieuwe wetgeving de eigen meldingsbereidheid
niet beïnvloedt; weinig artsen zeiden dat de eigen meldingsbereidheid was toegenomen; afname van de eigen meldingsbereidheid kwam nauwelijks voor.
Tabel 18.5 Aantal artsen en leden van de RTC's dat verwachtte dat de nieuwe wetgeving het bereiken van
de doelstellingen van toetsingsprocedure zal bevorderen (artseninterviews, algemeen en gemelde gevallen,
vragenlijstonderzoek toetsingscommissies)

Artseninterviews
n = 47o

Gemelde gevallen
artseninterviews
n = 167

Leden RTC's
n = 34

Meer openheid van zaken creëren

70

71

55

Toetsbaarheid van levensbeëindigend handelen
verhogen

65

74

58

Zorgvuldigheid van medisch handelen bevorderen

48
1

43
1

69

70

Uniformiteit in de wijze van beoordeling bevorderen
Meldingsbereidheid artsen

59
64
38

1 Deze vraag werd niet voorgelegd aan de artsen.

Tabel 18.6 Invloed van de nieuwe wetgeving op de eigen meldingsbereidheid (artseninterviews, gemelde
gevallenonderzoek)

Artseninterviews
n = 47o

Gemelde gevallen artseninterviews
n = 767

Toegenomen

15

4

Gelijk gebleven

84
1

94

100

loc

Afgenomen
Totaal

2
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18.4 PUBLIEKSONDERZOEK
Een steekproef uit de Nederlandse bevolking ontving een vragenlijst over hun opvattingen over euthanasie en andere medisch beslissingen rond het levenseinde. In
deze vragenlijst werden de verschillende medische beslissingen rond het levenseinde
uitgebreid toegelicht. De vragen over opvattingen over wetgeving en toetsing werden
voorafgegaan door de volgende toelichting:
'Op 1 april 2002 is in Nederland een nieuwe wet in werking getreden: de wet levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Deze wet houdt in dat een arts niet langer strafbaar
is als hij of zij euthanasie toepast en daarbij aan een aantal voorwaarden voldoet. Onder
euthanasie wordt verstaan: het toedienen van dodelijke medicamenten door een arts met
het doel het leven te beëindigen, op verzoek van de patiënt. De voorwaarden waaraan de
arts moet voldoen zijn: — het verzoek van de patiënt moet vrijwillig en goed overwogen
zijn; — er moet sprake zijn van ondraaglijk lijden zonder uitzicht op verbetering; — er moet
naar de mening van een tweede arts gevraagd worden; — de levensbeëindiging moet medisch zorgvuldig worden uitgevoerd. Het toepassen van euthanasie moet door de arts gemeld worden. Dit gebeurt via de gemeentelijk lijkschouwer bij een zogenaamde toetsingscommissie. Deze toetsingscommissie bekijkt of de arts aan alle bovengenoemde voorwaarden heeft voldaan. Indien de toetsingscommissie vindt dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld, is daarmee de zaak afgedaan. Alleen als de arts niet zorgvuldig heeft gehandeld,
wordt de zaak gemeld bij het Openbaar Ministerie (justitie), dat de arts kan vervolgen.
Een toetsingscommissie bestaat uit een arts, een deskundige op het gebied van wetgeving
(een jurist), en een deskundige op het gebied van normen en waarden (een ethicus).'

Vervolgens werd gevraagd of de respondent op de hoogte was van de wet en het bestaan van de toetsingscommissies. Daarnaast werd gevraagd in hoeverre de respondent het eens was met een aantal opvattingen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 18.7. Driekwart van de Nederlanders was op de hoogte van het bestaan van de
nieuwe wet, minder dan de helft was op de hoogte van het bestaan van de toetsingscommissies. Een ruime meerderheid vindt het belangrijk dat een arts niet meer
strafbaar is als hij euthanasie uitvoert volgens de gestelde voorwaarden. De meerderheid vindt het eveneens belangrijk dat artsen die euthanasie uitvoeren daar open
over zijn en dat zij altijd gecontroleerd worden, niet alleen door artsen, maar ook
door ethici en juristen. Opvallend is dat de meerderheid van de Nederlanders vindt
dat artsen goed overwogen euthanasieverzoeken niet meer mogen weigeren, nu zorgvuldig uitgevoerde euthanasie niet meer strafbaar is.
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Tabel 18.7 Opvattingen: aantal Nederlanders dat het (volledig) eens is met genoemde opvattingen over de
toetsingsprocedure (publieksonderzoek)
Nederlandse bevolking
fl

= 1390

Ik was op de hoogte van het bestaan van de nieuwe wet

75

Ik was op de hoogte van het bestaan van de toetsingscommissies

47
92

Het is belangrijk dat een arts niet langer strafbaar is als hij of zij euthanasie
toepast en daarbij voldoet aan alle voorwaarden
Artsen die euthanasie uitvoeren moeten altijd gecontroleerd worden

91

De arts kan zelf het beste beoordelen of aan alle voorwaarden voor euthanasie is
voldaan

45

Het is belangrijk dat artsen door middel van rapportage aan de
toetsingscommissie open zijn over de manier waarop zij omgaan met euthanasie

94

Het is goed dat de toetsingscommissies niet alleen uit artsen, maar ook uit ethici
en juristen bestaan

88

Nu zorgvuldig uitgevoerde euthanasie niet meer strafbaar is, mogen artsen goed
overwogen euthanasieverzoeken niet meer weigeren

55

18.5

SLOT

Zowel de artsen als de leden van de toetsingscommissies euthanasie zijn positief
over de toetsingsprocedure 1998-2002. De meerderheid vindt het belangrijk dat de
doelstellingen van de toetsingsprocedure bereikt worden en denkt dat de veranderingen in de procedure in 1998 een verbetering waren. Naar eigen zeggen is de meldingsbereidheid van de artsen ten gevolge van de procedure toegenomen of gelijk gebleven.
Ook zijn zowel de artsen als de leden van de toetsingscommissie positief over de
wetswijziging in 2002; wederom wordt een bijdrage verwacht aan het bereiken van
de doelen van de toetsingsprocedure. Die bijdrage wordt wel lager ingeschat dan die
van de wijzigingen in 1998. Dit is opvallend omdat verwacht zou kunnen worden
dat een strafuitsluitingsgrond, zoals ingevoerd in 2002, juist tot een belangrijke vergroting van meldingsbereidheid en openheid en daarmee toetsbaarheid zou leiden.
Nederlanders weten in meerderheid van het bestaan van de nieuwe wet, maar zijn
in mindere mate op de hoogte van het bestaan van toetsingscommissies. In meerderheid zijn de Nederlanders het eens met de inhoudelijke punten van de nieuwe wet:
zij vinden het belangrijk dat er een strafuitsluitingsgrond is voor artsen die op zorgvuldige wijze euthanasie uitvoeren en vinden de wijze van toetsing zoals die nu verloopt goed. Opvallende uitkomst is dat de meerderheid van de Nederlanders vindt
dat artsen goed overwogen euthanasieverzoeken niet meer mogen weigeren, nu zorgvuldig uitgevoerde euthanasie niet meer strafbaar is.

DEEL V
SAMENVATTING EN CONCLUSIES

19 De praktijk en de toetsingsprocedure

19.1

INLEIDING

De hoofdvraagstelling van het in dit rapport beschreven onderzoek luidde: 'Beantwoordt de toetsingsprocedure euthanasie aan haar doel en zijn er aanknopingspunten voor verbetering waar zij dat niet doet?' Deze hoofdvraagstelling is uitgewerkt in
een zestal deelvraagstellingen.
/ Hoe is het gesteld met de praktijk van artsen met betrekking tot medische beslissingen rond het levenseinde en levensbeëindigend handelen in het bijzonder,
zoals de mate waarin en de redenen waarom verzoeken om euthanasie of hulp
bij zelfdoding al dan niet worden ingewilligd, de omvang en achtergronden van
levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek, pijn- of symptoombestrijding met levensbekorting als mogelijk neveneffect, terminale sedatie en het
afzien van mogelijk levensverlengende behandelingen?
2 Hoe staat het met het meldingsgedrag van artsen, dat wil zeggen in hoeverre
worden euthanasie en hulp bij zelfdoding al dan niet gemeld, wat zijn daarbij de
overwegingen en zijn er verschillen tussen wel en niet gemelde gevallen, bijvoorbeeld ten aanzien van het in acht nemen van de zorgvuldigheidseisen?
3 Hoe is de feitelijke gang van zaken in de toetsingsprocedure en hoe wordt er met
de gemelde gevallen omgegaan door de verschillende betrokkenen, zoals de meldende artsen, de (leden van de) toetsingscommissies, het College van ProcureursGeneraal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg?
4 Wat zijn de ervaringen met en de opvattingen over levensbeëindigend handelen,
het melden ervan, en het toetsen door de toetsingscommissies, van behandelend
artsen, leden van de toetsingscommissies en nabestaanden?
5 Wat zijn de opvattingen over levensbeëindigend handelen, het melden ervan en
het toetsen door de toetsingscommissies van het algemene publiek?
6 Hebben zich de afgelopen jaren belangrijke veranderingen voorgedaan in het gedrag, de ervaringen en de opvattingen van (met name) artsen met betrekking tot
medische beslissingen rond het levenseinde en de melding van euthanasie en
hulp bij zelfdoding?
In dit hoofdstuk zullen, na een korte bespreking van de betrouwbaarheid van de gegevens in paragraaf 19.2, bovenstaande vraagstellingen worden beantwoord: vraagstelling i over de praktijk van het medisch handelen aan het einde van het leven in de
paragrafen 19.3 en 19.4, vraagstellingen 2 en 3 over consultatie, melding en toetsing
achteraf in paragraaf 19.5, en vraagstellingen 4 en 5 over opvattingen en ervaringen
van de verschillende betrokkenen in paragraaf 19.6. Vraagstelling 6 over de mogelijke veranderingen die zich hebben voorgedaan in de afgelopen jaren zal in elk van de
voorafgaande paragrafen aan de orde komen. Vervolgens zullen de belangrijkste resultaten wat uitvoeriger worden besproken vanuit de volgende perspectieven: beantwoordt de toetsingsprocedure euthanasie aan haar doel? (paragraaf 19.7); hoe kan de
stand van zaken in Nederland met betrekking tot euthanasie en andere medische be-
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slissingen rond het levenseinde worden samengevat? (paragraaf 19.8); en welke aanknopingspunten zijn er voor verbetering? (paragraaf 19.9). In paragraaf 19.10 zullen
nog enkele slotopmerkingen worden gemaakt.

19.2 DE BETROUWBAARHEID VAN DE GEGEVENS
In het onderzoek is veel aandacht besteed aan het scheppen van voorwaarden voor
het verkrijgen van betrouwbare gegevens. Het onderzoek werd aangekondigd en toegelicht in de meest gelezen medische tijdschriften in Nederland: het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en Medisch Contact. Kort voor het begin van het onderzoek
ontvingen alle Nederlandse artsen een brief van de Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg en de voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering van de Geneeskunst, waarin het belang van het onderzoek werd uiteengezet en waarin de artsen werd verzocht om desgevraagd medewerking aan het onderzoek te verlenen. Aan de medewerkende artsen kon de zekerheid worden gegeven
dat de voor dit onderzoek verzamelde gegevens niet zouden worden opgeëist in het
kader van eventuele rechtsvervolging. Er werd een absolute garantie gegeven wat betreft de anonimiteit van de respondenten. De interviews werden uitgevoerd door
daarvoor speciaal getrainde artsen (en anderen voorzover het interviews met niet-artsen betrof). Deze maatregelen hebben kennelijk het vertrouwen gewekt bij de benaderde respondenten dat nodig was om uitvoerige informatie te verschaffen tijdens de
interviews en om de vragenlijsten in vrijwel alle gevallen uiterst zorgvuldig in te vullen. De percentages van de benaderde respondenten die weigerden mee te werken
aan de interviews in de verschillende deelonderzoeken varieerden tussen 8% en 15%.
Het percentage niet-geretourneerde vragenlijsten in het publieksonderzoek bedroeg
22%, in het sterfgevallenonderzoek 26% en in het onderzoek onder de leden van de
toetsingscommissies 3%. Waar de deelonderzoeken vergelijking toelaten zijn de resultaten bijna steeds overeenkomstig. Ook de grote overeenkomst op een aantal belangrijke kenmerken tussen de resultaten van het huidige onderzoek en de onderzoeken van 1990/1991 en 1995/1996 geven steun aan de veronderstelling dat het in het
algemeen om betrouwbare gegevens gaat.

19.3 MEDISCHE BESLISSINGEN ROND HET LEVENSEINDE: TRENDS
In het onderzoek zijn medische beslissingen rond het levenseinde in een vijftal hoofdgroepen onderverdeeld: euthanasie, hulp bij zelfdoding, levensbeëindigend handelen
zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt, pijn- of symptoombestrijding met mogelijk
levensbekortend effect en het niet instellen of staken van een mogelijk levensverlengende behandeling. De frequentie waarmee deze beslissingen voorkomen en de kenmerken van de daarbij betrokken patiënten en artsen zijn op dezelfde wijze onderzocht
als in de eerdere onderzoeken in 1990/1991 en 1995/1996. Dit laat een goede vergelijking toe. Omdat de toetsingsprocedure euthanasie centraal stond in het onderzoek
2001/2002, is de meeste aandacht uitgegaan naar euthanasie en hulp bij zelfdoding.
De afzonderlijke medische beslissingen zijn besproken in de hoofdstukken 4 tot en
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met 6 en in onderlinge samenhang in hoofdstuk 7. Tabel 7.1 geeft een overzicht van de
frequentieschattingen per jaar. Geschat wordt dat in 2001 voorafgaand aan bijna 44%
van alle sterfgevallen een medische beslissing rond het levenseinde is genomen. Dat is
een geringe verdere stijging van het aantal medische beslissingen rond het levenseinde
die in 1995 ten opzichte van 1990 was waargenomen (ruim 42% respectievelijk 38%).
Verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding

Het aantal verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding te zijner tijd steeg tussen
1990/1991 en 1995/1996 met 37% en het aantal uitdrukkelijke verzoeken (op afzienbare termijn) met 9%. Ten opzichte van 1995/1996 was er in 2001/2002 geen verandering opgetreden; de aantallen verzoeken waren respectievelijk 34.700 (te zijner
tijd) en 9700 (op afzienbare termijn). In verhouding tot het aantal sterfgevallen, dat
in die periode steeg van ruim 135.000 naar ruim 140.000, lijkt dus sprake van een
lichte relatieve daling. De stijging van ongeveer 1,8% naar 2,4% die in 1995/1996
werd gevonden voor het aantal gevallen van euthanasie bleek in 2001/2002 niet te
zijn doorgezet: in het sterfgevallenonderzoek was het aantal gevallen van euthanasie
iets hoger dan in 1995, maar op basis van de artseninterviews werd een lichte daling
van het aantal gevallen waargenomen. In beide deelonderzoeken waren de verschillen niet statistisch significant. Op basis van de beide deelonderzoeken schatten we
het aantal gevallen van euthanasie voor 2001 op ongeveer 3500; dit komt overeen
met 2,5% van alle sterfgevallen. Het aantal gevallen van hulp bij zelfdoding wordt geschat op ongeveer 300, dit is 0,2% van alle sterfgevallen. In beide voorgaande onderzoeken was dit 0,3%. Het totale percentage gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding in 2001/2002 lijkt daarmee vrijwel onveranderd ten opzichte van 1995/1996,
namelijk 2,7%. Het percentage uitgevoerde verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding is 39%, niet significant veranderd ten opzichte van 1995/1996 (37%) en iets
hoger dan in 1990/1991 (30%). Evenals in 1995/1996 was in 2001/2002 in bijna de
helft van de gevallen waarin het niet tot uitvoering van een verzoek om euthanasie
of hulp bij zelfdoding kwam de patiënt al overleden voordat de besluitvorming was
afgerond of het genomen besluit kon worden uitgevoerd. In bijna een vijfde van de
niet-uitgevoerde verzoeken (aanzienlijk minder dan in 1995/1996) was de arts niet
bereid om het verzoek in te willigen, meestal omdat niet aan alle zorgvuldigheidseisen was voldaan. Euthanasie en hulp bij zelfdoding werden gedurende de hele periode het vaakst toegepast door huisartsen, bij patiënten met kanker en bij personen
jonger dan 8o jaar. Een belangrijke bevinding is dat bij euthanasie in 2001 veel vaker dan in de voorgaande jaren de uitdrukkelijke wens van de patiënt (ook) werd vastgelegd in een schriftelijke wilsverklaring.
Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek

Het percentage gevallen van levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt, 0,7%, was hetzelfde als in 1995/1996. De kenmerken van de
patiënten bij wie in 2001/2002 zonder uitdrukkelijk verzoek levensbeëindigend werd
gehandeld en de belangrijkste aspecten van de besluitvorming over deze handelwijze
waren vrijwel gelijk aan die uit eerdere onderzoeksjaren. Ook de incidentie en de
kenmerken van de patiënten en besluitvorming bij pasgeborenen waren niet veranderd (hoofdstuk 12).
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Pijn- of symptoombestrijding

Het percentage gevallen van pijn of symptoombestrijding waarbij de arts tenminste rekening hield met de waarschijnlijkheid of zekerheid dat daarmee het leven zou worden bekort wordt voor 2001 geschat op 21%; dit is een lichte stijging ten opzichte
van de eerdere jaren (beide 19%).
-

Niet instellen of staken van een potentieel levensverlengende behandeling
-

Het niet-instellen of staken van een potentieel levensverlengende behandeling was in
2001 in 20% van alle sterfgevallen de belangrijkste medische beslissing rond het levenseinde. Na een lichte toename tussen 1990 (18%) en 1995 (20%), is het percentage niet-behandelbeslissingen dus stabiel gebleven. Noch bij intensieve pijn- of
symptoombestrijding, noch bij niet-behandelbeslissingen werden belangrijke verschuivingen in patiëntkenmerken waargenomen.

19.4

MEDISCHE BESLISSINGEN ROND HET LEVENSEINDE: BIJZONDERE THEMA 'S EN NIEUWE
ONTWIKKELINGEN

Bijzondere aandacht is besteed aan vraagstukken van meer recente aard of bijzondere
thema's, zoals het verband tussen sociaal-economische status en het voorkomen van
medische beslissingen rond het levenseinde, het omgaan met verzoeken om euthanasie (of hulp bij zelfdoding) van minderjarigen, van patiënten met dementie (via eerder opgestelde wilsverklaringen) en van mensen die 'lijden aan het leven': voorts is
de relatie tussen euthanasie en palliatieve zorg geëxploreerd, en is de praktijk van
terminale sedatie in kaart gebracht. Over deze nieuwe vraagstukken kunnen geen
vergelijkingen met eerdere bevindingen worden gemaakt.
Sociaal economische status
-

In de eerdere onderzoeken is de mate waarin het voorkomen van medische beslissingen rond het levenseinde varieert met de sociaal-economische status van mensen
niet aan de orde geweest. In het sterfgevallenonderzoek van 2001 kon voor het eerst
een indicator voor de sociaal-economische status, gebaseerd op postcodegebieden,
worden opgenomen. Er werden drie niveaus onderscheiden: laag, midden en hoog.
De resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 7.3. Bij overledenen uit de groep met de
hoogste sociaal-economische status werden iets vaker niet-behandelbeslissingen en
euthanasie uitgevoerd dan bij overledenen uit de andere groepen. De verschillen zijn
echter niet statistisch significant. De invloed van de sociaal-economische status van
patiënten op medische beslissingen rond het levenseinde lijkt daarmee zeer beperkt
te zijn.
Terminale sedatie

In de literatuur en de discussie over medische zorg in de laatste levensfase duikt het
begrip 'terminale sedatie' de laatste jaren steeds vaker op. Er heerst echter nogal wat
conceptuele onduidelijkheid en er is weinig bekend over de praktijk van terminale
sedatie. In dit onderzoek is in Nederland voor het eerst uitvoerig gevraagd naar de
praktijk van terminale sedatie. De resultaten zijn gepresenteerd in hoofdstuk 8. Ter-
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minale sedatie wordt in dit onderzoek opgevat als een combinatie van twee handelwijzen: naast de toediening van middelen om een patiënt in diepe sedatie of coma te
brengen, wordt afgezien van kunstmatige toediening van voeding of vocht.
Het blijkt dat in de zorg voor stervende patiënten terminale sedatie vrij frequent
wordt toegepast. In bijna 4% (sterfgevallenonderzoek) tot io% (artseninterviews) van
alle sterfgevallen werden patiënten (diep) gesedeerd voorafgaand aan het overlijden,
terwijl tevens werd besloten voeding en/of vocht niet (meer) kunstmatig toe te dienen. Bespoediging van het levenseinde was in een derde van de gevallen niet het
doel van de arts bij het toepassen van terminale sedatie; in de helft van de gevallen
was bespoediging van het levenseinde mede het doel naast verlichting van pijn of andere symptomen. In 21% van de gevallen was bespoediging van het levenseinde het
uitdrukkelijke doel: in 16% betrof dat het besluit om af te zien van voeding en/of
vocht en in 5% de sedatie. In het sterfgevallenonderzoek werd bijna de helft (1,9%)
van het totale aantal gevallen van terminale sedatie aangetroffen bij sterfgevallen behorend tot de categorie waarin intensieve pijn- of symptoombestrijding rekening
houdend met bespoediging van het levenseinde of mede met het doel het levenseinde te bespoedigen werd toegepast; de meeste andere gevallen van terminale sedatie (1,5%) betroffen sterfgevallen uit de categorie niet-behandelbeslissingen. In i op
de 6 gevallen van terminale sedatie (0,6% van alle sterfgevallen) werd aangegeven
dat het overlijden het gevolg was van het toedienen van middelen met het uitdrukkelijke doel het overlijden te bespoedigen, meestal op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt (0,5%). Deze gevallen van terminale sedatie worden in het sterfgevallenonderzoek dus geclassificeerd als levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek
(0,2%) of (vaker) als euthanasie (0,5%).
De reden om terminale patiënten te sederen was meestal het geven van verlichting
van symptomen zoals pijn, onrust en benauwdheid. In twee derde van de gevallen
ging het om patiënten met kanker. De beslissing om diepe sedatie toe te passen
werd in iets meer dan de helft van de gevallen niet met de patiënt besproken. Als
geen overleg met de patiënt plaatsvond was dat meestal omdat communicatie met de
patiënt niet goed mogelijk was. Het besluit om geen voeding en/of vocht toe te dienen werd om dezelfde reden in veel gevallen ook niet met de patiënt besproken,
maar werd ook vaak als een vanzelfsprekend gevolg van het sedatiebeleid en niet als
een expliciete beslissing gezien. Het sedatiebeleid werd vrijwel altijd met familie,
maar in minder dan de helft van de gevallen met collega-artsen en met verpleegkundigen besproken. In bijna de helft van de gevallen werd gedurende de besluitvorming over de behandeling in de terminale fase wel gesproken over euthanasie. Dat
werd afgezien van euthanasie lag soms aan het feit dat de patiënt een duidelijke
voorkeur voor terminale sedatie had, maar was vaker het gevolg van omstandigheden
die maakten dat euthanasie niet wenselijk of mogelijk was.
Palliatieve zorg en euthanasie

Over het verband tussen euthanasie en de beschikbaarheid en kwaliteit van palliatieve zorg bestaan veel (uiteenlopende) meningen, maar nog weinig op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde gegevens. In het evaluatieonderzoek is daarom geprobeerd dit verband nader te exploreren. In hoofdstuk 9 wordt daarvan verslag gedaan.
Hier worden enkele empirische bevindingen samengevat.
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Kankerpatiënten bij wie euthanasie was toegepast hadden vaker sterk of zeer sterk
last van bepaalde symptomen van fysieke aard, zoals pijn, misselijkheid, braken en
hoesten, dan kankerpatiënten die daartoe geen uitdrukkelijk verzoek hadden gedaan,
en juist minder vaak last van verwardheid en een verminderd bewustzijn. Wellicht is
het dus zo, dat patiënten bij wie euthanasie wordt uitgevoerd meer lijden dan patiënten die daartoe geen uitdrukkelijk verzoek doen. Wat de behandeling van klachten en
symptomen betreft zijn er geen aanwijzingen gevonden voor een verschil in behandeling van sterk of zeer sterk aanwezige klachten tussen kankerpatiënten die wel en
die geen uitdrukkelijk verzoek hadden gedaan. Bijna alle artsen in beide groepen
vonden, achteraf bezien, dat er geen tekorten waren in medische, verpleegkundige,
psychosociale, geestelijke of huishoudelijke zorg. Ook negen van de tien nabestaanden van patiënten bij wie euthanasie is uitgevoerd vonden dat voldoende zorg was
verleend in de laatste levensfase.
`Klaar met leven'
-

-

Naar aanleiding van steeds terugkerende discussie over de 'pil van Driori, de rechtszaak Brongersma en de vraag of de nieuwe 'euthanasiewef van toepassing is op
'klaar-met-levensituaties', is in 2001/2002 bijzondere aandacht besteed aan levensbeëindiging op verzoek bij mensen zonder ernstige lichamelijke of psychiatrische
aandoening. De resultaten zijn gepresenteerd in de hoofdstukken 4.2 en it).
Van alle uitdrukkelijke verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding aan huisartsen, specialisten en verpleeghuisartsen werden verreweg de meeste gedaan door mensen bij wie het lijden primair voortkwam uit een ernstige lichamelijke aandoening
(93%); een klein aantal werd gedaan door mensen bij wie het lijden primair voortkwam uit een psychiatrische aandoening (3%) of mensen die primair 'leden aan het
leveni of 'klaar-met-leveni waren (4%). Bijna een op de drie huisartsen en verpleeghuisartsen had wel eens een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding gehad van een
patiënt zonder dat deze aan een ernstige lichamelijke of psychiatrische aandoening
leed. Slechts een op de dertig artsen had ooit zo'n verzoek ingewilligd. De meeste verzoeken kwamen van vrouwen, van patiënten die geen partner (meer) hadden en van
patiënten die ouder waren dan 8o jaar. Deze patiënten hadden geen ernstige aandoening, maar wel vaak een of meer 'ouderdomskwalen. Dit komt ook terug in het feit
dat de meest voorkomende reden voor het verzoek om levensbeëindiging 'lichamelijke
achteruitgang' was. Daarna komen meer psychisch of maatschappelijk getinte redenen: 'klaar-met-leven, levensmoeheid, eenzaamheid, zingevingsproblematiek, somberheid of depressie, en lijden aan het leven. Naar schatting doen per jaar ongeveer 400
mensen (een of meerdere malen) een uitdrukkelijk verzoek om hulp bij levensbeëindiging primair omdat zij `klaar-met-leveni waren. Een dergelijk verzoek wordt echter
zelden door een arts ingewilligd, naar schatting 5 tot 15 keer per jaar.
Dementie en euthanasie

In de aanloop naar de wetswijziging van april 2002 is binnen en buiten het parlement veel gediscussieerd over de vraag of en wanneer uitvoering mag worden gegeven aan een euthanasieverklaring van een demente patiënt. Dit was aanleiding om
afzonderlijke aandacht aan deze problematiek te wijden. De resultaten zijn in hoofdstuk ii beschreven.
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Ongeveer een kwart van de huisartsen en specialisten, en twee derde van de verpleeghuisartsen had wel eens een demente patiënt onder behandeling gehad die in
het bezit was van een euthanasieverklaring. In de meeste gevallen werd het al dan
niet navolgen van de euthanasieverklaring besproken met de naasten van de patiënt.
Hoewel de arts in de meerderheid van de gevallen vond dat de patiënt zich op een
zeker moment in de situatie bevond waarvoor hij de euthanasieverldaring had bedoeld, kwam het vrijwel nooit tot uitvoering van euthanasie. In de meeste gevallen
wilden de naasten en/of vertegenwoordigers van de patiënt ook niet dat euthanasie
zou worden uitgevoerd. Slechts 3% van de artsen had ooit euthanasie uitgevoerd bij
een demente patiënt die in het bezit was van een euthanasieverklaring. Vanwege de
kleine aantallen is een betrouwbare schatting van het aantal gevallen per jaar waarbij
een arts euthanasie uitvoert bij een demente patiënt met een euthanasieverldaring
niet te geven. Het is aannemelijk dat, als het gebeurt, er vrijwel altijd sprake is van
ernstig lijden als gevolg van een bijkomende aandoening, en dat euthanasie vanwege
de dementie alleen vrijwel nooit voorkomt.
Kinderen en medische beslissingen rond het levenseinde

In de op i april 2002 in werking getreden Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek
en hulp bij zelfdoding is een aantal specifieke bepalingen over kinderen opgenomen.
In de voorbereiding van de wet is over dit thema heftig gedebatteerd. Het was echter
niet bekend hoe vaak ernstig zieke kinderen een verzoek doen om levensbeëindiging,
noch hoe vaak en onder welke omstandigheden dergelijke verzoeken worden ingewilligd. In dit onderzoek is daarom voor het eerst uitvoerig aandacht besteed aan medische beslissingen rond het levenseinde bij minderjarige kinderen. De resultaten zijn
beschreven in hoofdstuk 13.
Het percentage sterfgevallen waarbij medische beslissingen rond het levenseinde
werden genomen was bij kinderen van i tot en met 16 jaar 36%, lager dus dan bij
de gehele populatie (44%); dit verschil betreft vooral het percentage niet-behandelbeslissingen (12% en 20%). Medische besluitvorming rond het levenseinde in de leeftijdsgroep tot i6-jarigen betrof, net als in de gehele populatie van sterfgevallen, het
vaakst intensivering van pijn- of symptoombestrijding (21% in beide groepen). Euthanasie kwam relatief weinig voor: 0,7% voor sterfgevallen van tot i6-jarigen (ofwel
circa 5 gevallen in 2001) versus 2,7% (inclusief hulp bij zelfdoding) voor sterfgevallen uit alle leeftijdsgroepen (ofwel circa 3800 gevallen in 2001). Een kwart van de
kinderoncologen en een op de tien kinderneurologen had ooit een verzoek om euthanasie gehad, maar slechts een enkeling had een dergelijk verzoek ooit uitgevoerd. Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt kwam bij 1tot i6-jarigen iets vaker voor (2,0%) dan in de gehele populatie (0,7%). Het ging
hierbij altijd om patiënten met wie vanwege hun jonge leeftijd geen overleg mogelijk
was. Bij kinderen ouder dan 12 jaar bij wie levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk
verzoek was toegepast, was, blijkens de artseninterviews, hun leeftijd nooit een reden
om niet te overleggen, maar betrof het meestal een verzoek dat niet uitdrukkelijk
was of een patiënt die buiten bewustzijn was. Kinderartsen kregen vaker verzoeken
om levensbeëindigend handelen van ouders dan van de kinderen zelf en voerden
ook vaker levensbeëindiging uit op verzoek van ouders dan van kinderen. Het gaat
bij levensbeëindiging bij kinderen meestal om kinderen met kanker.
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19.5 CONSULTATIE, MELDING EN TOETSING
Consultatie

Consultatie van een andere arts is een van de zorgvuldigheidseisen waaraan een arts
moet voldoen bij het toepassen van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Het is een
vorm van toetsing vooraf, die, met de toetsing achteraf door een regionale toetsingscommissie (RTc), moet bijdragen aan de kwaliteitsborging van de praktijk van euthanasie en hulp bij zelfdoding. De resultaten van het onderzoek naar de consultatiepraktijk zijn beschreven in hoofdstuk 15.
In 2001 vond consultatie, in het kader van de vigerende meldingsprocedure, plaats
in naar schatting 75% van alle gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Dit is,
voorzover te vergelijken, een stijging ten opzichte van 1995/1996 toen het consultatiepercentage werd geschat op 63%. Beide schattingen zijn gebaseerd op het sterfgevallenonderzoek.
De professionalisering van consultatie, zoals deze plaatsvindt in het (tot nu toe vrijwel alleen op huisartsen gerichte) project Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (scEN), blijkt samen te gaan met een toename van het meldingspercentage
onder huisartsen.
Behandelend artsen lijken consultatie niet altijd adequaat bij de patiënten en hun
naasten te introduceren. Nabestaanden gaven aan dat de behandelend arts meestal al
vóór de consultatie aan de patiënt hadden toegezegd het verzoek om euthanasie of
hulp bij zelfdoding te zullen inwilligen en in ruim een op de tien gevallen was het
tijdstip van uitvoering zelfs al voor de consultatie vastgesteld.
Melding

Een 'toetsingsprocedure euthanasie' kan alleen maar functioneren als artsen die euthanasie uitvoeren of hulp bij zelfdoding toepassen dit ook ter toetsing melden.
Sinds november 1998 dient elk geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding via de gemeentelijk lijkschouwer te worden gemeld bij een regionale toetsingscommissie euthanasie in plaats van bij het Openbaar Ministerie, zoals voor die tijd het geval was.
In hoofdstuk 14 zijn de bevindingen over het meldingsgedrag van artsen gerapporteerd.
Het percentage gemelde gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding blijkt te zijn
gestegen, van 18% in 1991 via 41% in 1995 tot 54% in 2001. Het meldingspercentage is vooral gestegen bij huisartsen, nauwelijks bij specialisten en verpleeghuisartsen. Het meldingspercentage is ook het hoogst bij huisartsen: Go% in 2001. Het absolute aantal meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding is toegenomen tot
1999 en daarna enigszins afgenomen. Het is opvallend dat de grootste toename
plaatshad in 1997. Mogelijk hangt dit samen met het feit dat er eind 1996 en begin
1997 veel aandacht was voor de resultaten van het onderzoek uit 1995/1996, waaruit
onder meer bleek dat de kans op vervolging na melding heel gering was. Op basis
van dit onderzoek is niet met zekerheid te zeggen of de afname in het aantal meldingen sinds 2000 ook een afname in meldingspercentage reflecteert. Oorzaak hiervan is dat het totale aantal gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding alleen
voor de jaren 1990, 1995 en zooi geschat kon worden.
Desgevraagd gaven de artsen aan dat de administratieve verrichtingen horend bij de
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melding gemiddeld 2,5 uur in beslag namen. In ruim 8o% van de gevallen was het
minder dan 3 uur, in bijna 40% minder dan i uur; in 15% van de gevallen kostte het
tussen de 3 en 6 uur.
Artsen die een geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding hadden gemeld, gaven in
overgrote meerderheid aan dat zij sinds de start van de toetsing door de RTC'S altijd
hadden gemeld en niet-melden ook niet denkbaar achtten. Dit komt overeen met de
resultaten uit 1995/1996 ten aanzien van de toenmalige meldingsprocedure. Belangrijke redenen voor artsen om te melden zijn dat het een wettelijke en/of morele verplichting is, dat openheid van zaken bijdraagt aan de acceptatie van levensbeëindigend handelen door artsen, en dat artsen verantwoording dienen af te leggen aan de
samenleving. Redenen die artsen noemen om (eventueel) niet te melden hebben
vooral te maken met de wetenschap dat niet voldoende aan de zorgvuldigheidseisen
is voldaan of met twijfel daarover.
Nog steeds wordt levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de
patiënt zelden (minder dan i%) gemeld.
Toetsing
In hoofdstuk 16 is een aantal aspecten beschreven van de wijze waarop toetsing
plaatsvindt na de melding van euthanasie of hulp bij zelfdoding. Vanaf de start per
november 1998 tot en met 2001 ontvingen de regionale toetsingscommissies (RTc's)
bijna 7000 gemelde gevallen ter beoordeling. In 6% van alle gemelde gevallen, ongeveer 130 keer per jaar, kon een RTC niet vaststellen of aan de zorgvuldigheidseisen
was voldaan en werd om nadere informatie gevraagd. Meestal ging het hierbij om
schriftelijke informatie die werd opgevraagd bij de behandelend arts, maar het kwam
ook regelmatig voor dat de consulent om aanvullende informatie werd gevraagd. Het
kwam zelden voor, in 0,5% van alle gemelde gevallen, dat de meldend arts op gesprek werd gevraagd bij een RTC. Uiteindelijk hebben de RTC'S in de genoemde periode zeven keer het oordeel 'onzorgvuldig' doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Dit betreft o,i% van alle gemelde gevallen.
Van alle in deze periode door de RTC'S beoordeelde gevallen zijn er 31 besproken in
het College van Procureurs-Generaal: naast 4 als 'onzorgvuldig' beoordeelde gevallen
nog 27 als 'zorgvuldig' beoordeelde gevallen. In slechts 2 gevallen is een gerechtelijk
vooronderzoek gestart, waarvan i is geseponeerd en het andere nog liep ten tijde van
het onderzoek.
Absoluut en relatief werden er in de RTC'S meer gevallen uitgebreider besproken dan
in het College van Procureurs-Generaal in de jaren daarvoor. Bovendien kwamen bepaalde aspecten vaker aan bod, zoals de consultatie en de ondraaglijkheid van het lijden, alsook de medische situatie van de patiënt en de besluitvorming door de arts.
RTc-leden vonden in meerderheid dat zij op basis van de beschikbare of nagevraagde
informatie doorgaans voldoende in staat waren om te beoordelen of in een gemeld
geval aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.
Uit een aantal fictieve gevallen die de RTC'S ter beoordeling kregen voorgelegd, bleek
dat de verschillende RTC'S gevallen in grote lijnen op dezelfde wijze beoordelen. Ook
de beoordeling van het College van Procureurs-Generaal kwam grotendeels overeen
met die van de RTC'S. Als er al verschillen waren, leek het College minder 'streng' te
oordelen dan de RTC'S.
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De gemiddelde tijd tussen ontvangst van de melding en verzending van het oordeel
aan de arts door de RTC'S was in 2001 27 dagen; dat valt binnen de vastgestelde
norm van 6 weken. In het onderzoek van 1995/1996 was de gemiddelde tijd tussen
de datum van overlijden van de patiënt en de datum van verzending van het oordeel
van het Openbaar Ministerie aan de arts 103 dagen.

19.6

ERVARINGEN EN OPVATTINGEN

Zorg in de laatste levensfase

In de artseninterviews is gevraagd naar opvattingen over een aantal aspecten van medische zorg in de laatste levensfase. Artsen hebben daarover verschillende meningen,
maar in de opvattingen van de artsen als groep zijn er sinds 1990/1991 weinig verschuivingen waar te nemen. Ruim de helft van de artsen was van mening dat mensen het recht hebben zelf te beslissen over leven en dood. Iets minder dan de helft
meende dat patiënten minder snel om euthanasie zullen vragen als zij weten dat
hun arts daartoe, indien nodig, bereid is. De bezorgdheid over de invloed van economische schaarste in de gezondheidszorg lijkt licht toegenomen, maar was niet groot.
Ruim twee derde was niet van opvatting veranderd over euthanasie, maar in 2001/
2002 rapporteerden artsen vaker dan in voorafgaande jaren dat ze restrictiever waren
geworden ten aanzien van euthanasie, en minder vaak dat ze permissiever waren geworden. Evenals in 1990/1991 en 1995/1996, was bijna een derde van alle artsen
het eens met de stelling dat adequate pijnbestrijding en stervensbeleiding euthanasie
overbodig maken. Ongeveer de helft van de artsen vond dat Nederlandse artsen door
onvoldoende kennis van palliatieve zorg vaak niet kunnen beoordelen of er nog behandelingsalternatieven zijn en dat de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland
te wensen overlaat; ongeveer een derde was het daar niet mee eens. (zie ook de paragrafen 7.2 en 9.4)
De resultaten uit de diepte-interviews met huisartsen geven ook inzicht in de opvattingen over en de ervaringen met de zorg in de laatste levensfase en de mogelijke relatie tussen palliatieve zorg en euthanasie. Hierover is gerapporteerd in hoofdstuk 9.
Sommige huisartsen hebben ervaren dat er in het algemeen en vaak ook bij henzelf
een vermeerdering van kennis en . ervaring op het gebied van palliatieve zorg heeft
plaatsgevonden in de afgelopen jaren. De huisartsen verschilden van opvatting over
hoe groot deze ontwikkeling is geweest. Daarnaast zijn er verschillende groepen te
onderscheiden wat betreft de manier waarop men aankijkt tegen de relatie tussen
palliatieve zorg en euthanasie. Sommige artsen vonden dat euthanasie en palliatieve
zorg separate onderdelen van de zorg zijn. Een andere groep meende dat palliatieve
zorg tot uitstel en daardoor tot afstel van euthanasie kan leiden. Er waren ook artsen
die de invloed van palliatieve zorg op het voorkomen van euthanasie groot achtten.
Zonder te zeggen dat palliatieve zorg euthanasie echt kan voorkomen, gaven zij aan
dat zij de laatste jaren geen euthanasie meer hadden hoeven uitvoeren.
Uit de artseninterviews blijkt dat 12% van de artsen uitvoering van euthanasie door
henzelf niet denkbaar achtte, dat 35% dat wel denkbaar achtte maar het nog nooit
had toegepast, en dat 57% het wel eens had uitgevoerd. Voor levensbeëindigend handelen zonder verzoek zijn deze cijfers 71%, 16% en 13%, voor 'Idaar-met-leven'-situ-
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aties 74%, 23% en 3%, en met betrekking tot het gevolg geven aan een schriftelijke
euthanasieverklaring van een demente patiënt 54% , 44% en 3%. (Zie voor meer informatie de hoofdstukken 4, 5, ro en n.) Voor euthanasie zijn deze cijfers ten opzichte van 1990/1991 en 1995/1996 niet veranderd, voor levensbeëindigend handelen zonder verzoek wel: het percentage artsen dat niet bereid is tot een dergelijke
handelwijze is duidelijk toegenomen. Over de andere situaties zijn geen cijfers van
eerdere jaren voorhanden.
De artsen die uitvoering van euthanasie in 'klaar-met-levensituaties' niet denkbaar
achtten, vonden het vooral voor zichzelf niet acceptabel om het leven van een patiënt
die niet lijdt aan een ernstige aandoening te beëindigen. Slechts 13% van hen gaf
aan het niet denkbaar te vinden vanwege mogelijke strafvervolging. Artsen bleken
ook vrij terughoudend over het beschikbaar stellen van een 'pil van Drion voor hoogbejaarden die een einde aan hun leven willen maken op een door henzelf te bepalen
moment: 57% was daartegen. De Nederlandse bevolking was daar beduidend minder
negatief over (35% was tegen).
Uit hoofdstuk 13 blijkt dat de opvattingen van kinderartsen over levensbeëindigend
handelen bij kinderen op een tamelijk permissieve houding wijzen, ook in vergelijking met andere artsen en met de opvattingen van het algemene publiek. Van de
kinderartsen vond 75% euthanasie bij wilsbekwame minderjarigen aanvaardbaar;
39% vond dat voor inwilliging van een verzoek van een kind van 12-16 jaar niet altijd
toestemming van de ouders nodig is. De in de wet gehanteerde leeftijdsgrens van 12
jaar voor toepassing van euthanasie werd door veel kinderartsen arbitrair genoemd.

Melding en toetsing
De ervaringen van artsen en nabestaanden met het melden en toetsen van een geval
van euthanasie of hulp bij zelfdoding zijn beschreven in hoofdstuk 17. De artsen waren in 2001/2002 neutraler over hun ervaringen dan in 1995/1996; zowel positieve
als negatieve ervaringen kwamen minder vaak voor. Zij vonden het vaak wel vervelend als hun om aanvullende informatie gevraagd werd over een gemeld geval, met
name als dat schriftelijk gebeurde of door middel van een gesprek; over telefonische
benadering waren de meeste artsen neutraler.
Hoewel volgens de artsen met name het Openbaar Ministerie, maar ook de irrc's, de
voorgeschreven doorlooptijd nogal eens overschreden, vond de meerderheid van hen
de doorlooptijd niet te lang.
Artsen die zowel ervaring hadden met de meldingsprocedure in 1995/1996 als met
de toetsingsprocedure in 2001/2002 gaven aan dat zij de toetsingsprocedure in
2001/2002 vooral sneller, en vaak ook duidelijker (met een beter gemotiveerd oordeel) en minder belastend vonden.
De nabestaanden waren niet altijd volledig op de hoogte van de werking van de toetsingsprocedure. Het bezoek van de lijkschouwer had men in ruim een kwart van de
gevallen niet of niet bewust meegemaakt, werd in een derde van de gevallen als neutraal ervaren, in een kwart als negatief, soms positief. Van de nabestaanden stond de
meerderheid positief tegenover het feit dat de toetsingscommissie de zorgvuldigheid
van het handelen had beoordeeld.
De opvattingen van artsen en leden van de RTC'S zijn gepresenteerd in hoofdstuk 18.
In beide groepen onderschreef een grote meerderheid de doelstellingen van de toet-
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singsprocedure 1998-2002. Voorts was men in het algemeen positief over de mate
waarin deze doelstellingen waren bereikt en over de veranderingen ten opzichte van
de vorige procedure (zoals de plaatsing van de toetsingscommissie tussen de meldend arts en het Openbaar Ministerie, het betrekken van een arts bij de beoordeling
van gemelde gevallen, en de mogelijkheid van de toetsingscommissies om het handelen door de meldend arts mondeling of schriftelijk te laten toelichten). Ongeveer een
kwart van de artsen gaf aan dat door de toetsingsprocedure hun meldingsbereidheid
was toegenomen; bij bijna alle overige artsen was de meldingsbereidheid gelijkgebleven en bij een enkeling was deze afgenomen.
De artsen en leden van de IITC'S waren ook positief over de nieuwe euthanasiewet
van april 2002. Wederom werd een bijdrage verwacht in het bereiken van de doelen
van de toetsingsprocedure, zij het dat die bijdrage wel lager werd ingeschat dan die
van de wijzigingen in 1998.

19.7 BEANTWOORDT DE TOETSINGSPROCEDURE AAN HAAR DOEL?

De doelstellingen van de toetsingsprocedure 1998-2002 waren de volgende.
—Artsen opening van zaken laten geven over euthanasie en hulp bij zelfdoding.
—De toetsbaarheid van euthanasie en hulp bij zelfdoding verzekeren.
—Bevorderen van de zorgvuldigheid van levensbeëindigend medisch handelen.
—Bewerkstelligen van een uniforme wijze van melding en toetsing van euthanasie
en hulp bij zelfdoding.
Voor elk van deze doelstellingen zal met behulp van de onderzoeksresultaten worden
nagegaan in hoeverre zij zijn bereikt.
Opening van zaken

In 2001 werd 54% van alle gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding via de gemeentelijk lijkschouwer bij een RTC gemeld. Dat is een duidelijke vooruitgang ten opzichte van 1995, toen 41% van alle gevallen werd gemeld. Het is overigens niet duidelijk of deze vooruitgang een gevolg is van de instelling van de RTC'S. Effecten op
het meldingspercentage van bijvoorbeeld de medische inbreng in de toetsingsprocedure, de voorlichting die door leden van de RTC'S wordt gegeven en de jaarverslagen
die worden uitgebracht, konden niet worden vastgesteld. Mogelijk vergroten de veel
kortere doorlooptijden dan voorheen de bereidheid om te melden.
Naast de vooruitgang moet echter worden vastgesteld dat over 46% van alle gevallen
geen opening van zaken wordt gegeven, althans niet langs de weg van de toetsingsprocedure. Bovendien moet niet uit het oog worden verloren dat levensbeëindigend
handelen zonder uitdrukkelijk verzoek nog steeds vrijwel niet wordt gemeld: minder
dan i% van het aantal gevallen komt bij het Openbaar Ministerie terecht. De (niet
gewijzigde) meldingsprocedure voor deze categorie beslissingen is in dit onderzoek
niet geëvalueerd, maar het is eenvoudig te constateren dat deze procedure net als
voorheen weinig bijdraagt aan opening van zaken met betrekking tot levensbeëindigend handelen zonder verzoek.
Het meldingspercentage voor euthanasie en hulp bij zelfdoding is het meest gestegen en het hoogst bij huisartsen. Huisartsen zijn ook de artsen die het vaakst eutha-
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nasie en hulp bij zelfdoding uitvoeren. Mogelijk zijn zij daardoor beter bekend met
of gewend aan het werken volgens de geldende zorgvuldigheidseisen, waardoor melden makkelijker wordt. Een interessante waarneming is ook dat na invoering van
scEN het meldingspercentage bij huisartsen aanzienlijk is gestegen. Kennelijk wordt
het makkelijker of vanzelfsprekender om te melden na een deskundige en onafhankelijke consultatie.
Een andere belangrijke waarneming is dat het absolute aantal meldingen sinds 2000
is afgenomen. Het is niet duidelijk of deze daling een afname van het percentage gemelde gevallen of een afname van het totale aantal gevallen van euthanasie en hulp
bij zelfdoding reflecteert (omdat we wel het jaarlijkse aantal meldingen kennen,
maar het totale aantal gevallen alleen voor 1990, 1995 en zooi). Ten opzichte van
1995 is in 2001 in absolute zin een lichte stijging van het totale aantal gevallen van
euthanasie en hulp bij zelfdoding waargenomen. Het is niet geheel uit te sluiten dat
in de tussenliggende jaren het totale aantal gevallen nog wat hoger is geweest. Een
afname daarvan zou het gevolg kunnen zijn geweest van de enigszins restrictievere
houding van een deel van de artsen die in dit onderzoek werd gevonden en de verbeterde mogelijkheden in de zorg voor terminale patiënten. Wat een afname van het
rneldingspercentage minder waarschijnlijk maakt is de in het algemeen positieve
houding van de artsen ten opzichte van de toetsingsprocedure en de toename van
het meldingspercentage in regio's waar SCEN is ingevoerd. Voor meer duidelijkheid
dienen echter de ontwikkelingen in de komende jaren nauwlettend te worden gevolgd.
Toetsbaarheid

De toetsbaarheid van euthanasie en hulp bij zelfdoding in het kader van de toetsingsprocedure is uiteraard beperkt tot de gevallen die worden gemeld. De toetsbaarbeid van deze gevallen is volgens de RTc-leden redelijk tot goed. Voor sommige zorgvuldigheidseisen is het moeilijker dan voor andere om vast te stellen of er aan is voldaan; dit geldt met name voor de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek, de afwezigheid van reële behandelalternatieven en de ondraaglijkheid van het
lijden. De verschafte informatie is volgens de wrc-leden echter in verreweg de meeste
gevallen voldoende om tot een oordeel 'zorgvuldig' of 'onzorgvuldig' te kunnen komen. In ruim een op de twintig gevallen is nadere informatie nodig, maar als deze
schriftelijk, telefonisch of mondeling is ingewonnen, blijkt ook in deze gevallen oordeelsvorming mogelijk. Het is de stellige indruk van de RTC'S dat in de afgelopen jaren de kwaliteit van de verslaglegging door behandelend arts en consulent aanzienlijk is verbeterd, met name daar waar de consultatie door een scEN-arts is verricht.
Zorgvuldig medisch handelen

Er zijn verschillende aanwijzingen dat de zorgvuldigheid bij levensbeëindigend handelen op verzoek (verder) is toegenomen. Wat betreft de gemelde gevallen spraken
de RTC'S 'slechts' in gemiddeld twee gevallen per jaar het oordeel 'onzorgvuldig' uit,
en werd sinds de instelling van de RTC'S 'slechts' tegen twee artsen een gerechtelijke
vervolging ingesteld. Veel vaker dan voorheen wordt het mondelinge verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding schriftelijk bevestigd in een wilsverklaring. Euthanasie zonder dat de arts daarover met iemand heeft overlegd komt bijna niet meer
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voor: collega's worden er in vrijwel alle gevallen in betrokken; hetzelfde geldt voor familie. Het percentage gevallen waarin, in het kader van de meldingsprocedure, wordt
geconsulteerd is verder toegenomen. Het aantal gevallen waarin een verzoek niet
wordt ingewilligd omdat niet aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan is aanzienlijk.
In hoeverre deze verbeteringen een gevolg zijn van het functioneren van de toetsingsprocedure, zoals beoogd via de schriftelijke, telefonische of mondelinge terugkoppeling die artsen van de RTC'S ontvangen, kon niet worden vastgesteld.
Uniforme melding en toetsing

De uniformiteit in het melden was in de laatste jaren van de vorige meldingsprocedure al sterk toegenomen. Sinds de vorige evaluatie zijn de taken van de gemeentelijk lijkschouwer duidelijk: behalve het schouwen van de overledene en het berichten
van de officier van justitie over de niet-natuurlijke dood, betreft dat het bijdragen aan
de volledigheid van de vereiste gegevens en er voor zorgen dat deze terecht komen
bij de betreffende RTC.
De RTC'S oordelen in grote lijnen op dezelfde wijze, zo blijkt uit voorgelegde fictieve
casuïstiek. Dit wordt waarschijnlijk bevorderd door een aantal door de RTC'S gehanteerde procedures. De voorzitters en secretarissen komen regelmatig bij elkaar om de
werkwijzen op elkaar af te stemmen en casuïstiek te bespreken. Ook is het de gewoonte om gevallen waarin een RTC ertoe neigt het oordeel 'onzorgvuldig' uit te spreken eerst voor te leggen aan de voorzitter van een naburige RTC.
De beoordeling van het College van Procureurs-Generaal komt grotendeels overeen
met die van de RTC'S, zoals blijkt uit de door het College beoordeelde werkelijke en
fictieve gevallen. Mogelijk draagt het halfjaarlijkse overleg tussen de voorzitters van
de wrc's en vertegenwoordigers van het College (en de Inspectie voor de Gezondheidszorg) daaraan bij.

19.8 DE STAND VAN ZAKEN
Stabilisatie

In het algemeen lijkt de praktijk van medische besluitvorming rondom het levenseinde zich in Nederland de laatste jaren te stabiliseren. Het percentage sterfgevallen
dat wordt voorafgegaan door een medische beslissing rond het levenseinde is nog
wel iets gestegen. Dit hoge percentage reflecteert waarschijnlijk de moderne medisch-technische mogelijkheden van de arts en de preferenties van de patiënt met betrekking tot medische behandeling en zorg in de laatste levensfase.
Het percentage gevallen waarbij op verzoek van de patiënt levensbeëindigend is gehandeld is gelijk gebleven. Te verwachten valt dat dit percentage niet veel meer zal
veranderen, tenzij er zich belangrijke culturele veranderingen voordoen die het belang van controle over eigen leven en sterven zullen relativeren of juist versterken.
Ook is het niet uitgesloten dat er zodanige verbeteringen in de zorg in de laatste levensfase zullen optreden dat de behoefte aan euthanasie en hulp bij zelfdoding zal
afnemen.
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Hulp bij zelfdoding

Opmerkelijk is dat de incidentie van hulp bij zelfdoding onverminderd laag blijft in
vergelijking met die van euthanasie, ondanks de aanbeveling van bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst dat, indien
mogelijk, hulp bij zelfdoding de voorkeur zou moeten hebben boven euthanasie. Patiënten blijken vanwege fysieke beperkingen niet altijd in staat te zijn tot het innemen van de noodzakelijke medicamenten. Bovendien laat het gewenste coma of overlijden soms te lang op zich wachten en leidt het innemen van middelen door de patiënt soms tot vervelende complicaties, waardoor de arts alsnog moet ingrijpen. Het
argument dat de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt beter
gewaarborgd zijn bij hulp bij zelfdoding wordt derhalve mogelijk in veel gevallen ondergeschikt gemaakt aan het idee van artsen en waarschijnlijk ook van patiënten dat
het handelen beter te controleren is als de arts de middelen toedient.
Grensgebied

Het grensgebied tussen euthanasie en levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek enerzijds en intensivering van pijn- of symptoombestrijding anderzijds
roept altijd veel discussie op. Vanuit juridisch oogpunt is het onderscheid van groot
belang, omdat euthanasie en levensbeëindigend handelen zonder verzoek in principe
wel voor juridische toetsing in aanmerking komen, terwijl intensivering van pijn- of
symptoombestrijding tot het medische domein gerekend wordt waarvoor artsen zich
niet maatschappelijk hoeven te verantwoorden. Of een handelwijze tot het ene of het
andere gebied gerekend wordt hangt af van de intentie van de arts. Nu wordt het feitelijke handelen van artsen niet alleen bepaald wordt door hun intentie, maar ook
door het verwachte effect van het handelen in relatie tot de gezondheidstoestand en
wensen van de patiënt. Daardoor is er een overlap in het feitelijke handelen en de effecten daarvan tussen euthanasie of levensbeëindigend handelen zonder verzoek en
intensieve pijn- of symptoombestrijding, bijvoorbeeld wat betreft de soort en de dosering van de gebruikte middelen en wat betreft de mate waarin het leven wordt bekort. In de eerdere onderzoeken werd reeds aangetoond dat levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt in het merendeel van de gevallen
op deze punten aanzienlijke overeenkomsten vertoont met intensieve pijn- of symptoombestrijding. Daarnaast bevindt zich in de categorie intensivering van pijn- of
symptoombestrijding een klein aantal gevallen waarin het soort en de dosering van
gebruikte middelen en de mate van levensbekorting sterk lijken op die bij euthanasie. In de onderzoeken van 1990/1991 en 1995/1996 werd op basis van de artseninterviews berekend dat ongeveer een tiende van het totaal aantal gevallen van intensieve pijn- of symptoombestrijding ofwel 2% van het totaal aantal sterfgevallen gerekend moet worden tot het grensgebied tussen euthanasie en levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek enerzijds en intensivering van pijn- of symptoombestrijding anderzijds. Tot dit grensgebied werden daarbij gerekend die gevallen van
levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek waarbij de arts niet het uitdrukkelijke doel had het levenseinde te bespoedigen (1995/1996: 0,6%), alsmede die
gevallen van intensieve pijn- of symptoombestrijding waarbij de arts wel het uitdrukkelijke doel had het levenseinde te bespoedigen (1995/1996: 1,4%). De omvang van
de eerste categorie kan voor 2001/2002 worden geschat op 0,3%, maar de omvang
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van de tweede categorie is niet exact vast te stellen doordat in de artseninterviews
deze keer niet is gevraagd naar de praktijk van intensieve pijn- of symptoombestrijding. Wel is in dit onderzoek, bij het in kaart brengen van de vrij recente praktijk
van terminale sedatie, gevonden dat ook een deel daarvan tot het grensgebied moet
worden gerekend. Al met al is het aannemelijk dat de omvang van het grensgebied
binnen de categorie intensieve pijn- of symptoombestrijding in 2001/2002 ongeveer
gelijk is gebleven. De juridische en de medische werkelijkheid sluiten derhalve niet
naadloos op elkaar aan. Hiermee dient bij de interpretatie van de gegevens over de
evaluatie van de toetsingsprocedure rekening te worden gehouden.
De frequentie van intensivering van pijn- of symptoombestrijding waarbij rekening
wordt gehouden met een levensbekortend effect, meestal als gevolg van hoge doseringen morfine of morfineachtige middelen, lijkt nog wel iets te stijgen. Dit geldt
vooral voor patiënten die overlijden in verpleeghuizen. Mogelijk heeft deze stijgende
tendens te maken met de duidelijk toegenomen aandacht gedurende de laatste jaren
voor palliatieve zorg voor patiënten in de laatste levensfase. Overigens wordt het levensbekortende effect van morfine en morfineachtige middelen de laatste jaren in
toenemende mate betwijfeld. Vooral als de dosering geleidelijk wordt opgevoerd, is
toediening van hoge doseringen morfine mogelijk zonder dat dit leidt tot ademdepressie of bloeddrukdaling.
Niet behandelbeslissingen
-

De bevinding dat het aantal niet-behandelbeslissingen na 1995 niet verder is toegenomen is enigszins verrassend. De medische mogelijkheden om patiënten met ernstige
aandoeningen tot op hoge leeftijd intensief te behandelen nemen immers nog steeds
toe. Als gevolg daarvan zou verwacht kunnen worden dat het aantal beslissingen om
dergelijke behandelingen al dan niet toe te passen ook toeneemt, maar dat blijkt niet uit
de onderzoeksgegevens. Bij niet-behandelbeslissingen kan het gaan om zeer uiteenlopende situaties wat betreft leeftijd, diagnose en prognose van de patiënt. Het type behandeling waar bij niet-behandelbeslissingen van wordt afgezien loopt uiteen van basale vormen van medische zorg, zoals het toedienen van vocht en voeding of het geven
van antibiotica, tot uiterst geavanceerde interventies voor complexe aandoeningen. Mogelijk wordt het niet toepassen van een potentieel levensverlengende behandeling niet
altijd opgevat als een niet-behandelbeslissing, bijvoorbeeld als de kans op levensverlenging gering is of als de kans op bijwerkingen groot is. Toch vormen niet-behandelbeslissingen naast intensivering van pijn- of symptoombestrijding de grootste categorie medische beslissingen rond het levenseinde en zijn de effecten van dit type beslissingen in
termen van bekorting van de levensduur op bevolkingsniveau groter dan die van andere
medische beslissingen rondom het levenseinde. Als het gaat om de mogelijke invloed
van economische schaarste en rantsoenering of prioritering in de gezondheidszorg op
het voorkomen en de aard van medische beslissingen rond het levenseinde, dient dan
ook primair de aandacht uit te gaan naar niet-behandelbeslissingen.
Terminale sedatie

In situaties waarin palliatieve zorg in de terminale fase tekortschiet en refractaire
symptomen niet kunnen worden bestreden wordt wel 'terminaal sederen' toegepast.
In de Angelsaksische literatuur heet dit terminal sedation, terminal coma, opioid coma
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of anaesthetic coma. Meer recent gaan sommige auteurs spreken van 'palliatieve sedatie', waardoor de term meer wordt geassocieerd met 'palliatie' en minder met 'termineren. De patiënt wordt in een bewusteloze toestand gebracht, meestal door continue toediening van benzodiazepinen. De combinatie van het diep sederen van een
patiënt met het afzien van toediening van voldoende hoeveelheden voeding en/of
vocht om het leven in stand te houden heeft onontkoombaar de dood tot gevolg. Het
overlijden hoeft niet te worden beoogd, maar kan dus wel worden voorzien. Een diep
gesedeerde patiënt kan immers geen voedsel of vocht tot zich nemen tenzij dit
kunstmatig wordt toegediend; een ernstig zieke patiënt gaat zonder vocht binnen enkele dagen tot weken dood
In de wetgeving ten aanzien van levensbeëindigend handelen wordt gesteld dat artsen zich voor die vormen van levensbeëindigend handelen moeten verantwoorden
waarbij er een uitdrukkelijke intentie is om door middel van de toediening van medicamenten het levenseinde te bespoedigen. Als het gaat om levensbeëindigend handelen op verzoek van een daartoe wilsbelcwame patiënt vindt toetsing plaats door een
regionale toetsingscommissie, als dat niet het geval is wordt het handelen beoordeeld
door het Openbaar Ministerie. Andere op zichzelf belangrijke aspecten van het handelen, zoals de aard en ernst van de onderliggende klachten en symptomen, de rol
en wilsbekwaamheid van de betreffende patiënt, de aard en de dosering van de gebruikte middelen en de mate waarin het leven wordt bekort, spelen wel een rol in de
beoordeling van het handelen, maar niet bij de vraag of het handelen getoetst moet
worden. Blijkens de in dit rapport beschreven onderzoeksresultaten geldt voor terminale sedatie dat de meeste gevallen niet, maar sommige gevallen wel binnen de wettelijke bepalingen ten aanzien van toetsing vallen. Het gaat daarbij om die gevallen
waarin middelen worden toegediend die de patiënt in diepe sedatie brengen en waarbij dat gebeurt met het uitdrukkelijke doel om het levenseinde te bespoedigen.
Palliatieve zorg

In 1990 heeft de World Health Organisation voor het eerst het begrip 'palliatieve
zorg' gedefinieerd. Op grond daarvan kan palliatieve zorg worden beschouwd als totaalzorg, die niet meer is gericht op genezing of levensverlenging, maar op verlichting van pijn en andere symptomen. In veel landen maakt palliatieve zorg een sterke
ontwikkeling door. Dat geldt sinds een aantal jaren ook voor Nederland. Een vaak gestelde vraag is in hoeverre goede (palliatieve) zorg (verzoeken om) euthanasie kan
voorkomen. Het (theoretische) verband is er al sinds jaar en dag, ook in Nederland
en ook toen goede zorg in de laatste levensfase nog geen palliatieve zorg heette. De
preciezere vraag moet luiden: in welke mate heeft in Nederland de afgelopen jaren
de (zich ontwikkelende) palliatieve zorg ertoe geleid dat verzoeken om en uitvoeringen van euthanasie of hulp bij zelfdoding zijn voorkomen? Vergelijking van het aantal uitdrukkelijke verzoeken om en uitvoeringen van euthanasie en hulp bij zelfdoding van 1995/1996 en 2001/2002 laat geen daling zien. Vergelijking van patiënten
bij wie euthanasie was toegepast met patiënten die daartoe geen uitdrukkelijk verzoek hadden gedaan, laat zien dat er meer somatische symptomen aanwezig waren
in de eerste groep, maar geeft geen aanwijzingen voor een verschil in behandeling
noch voor tekorten in zorg in de euthanasiegroep. In de diepte-interviews geven sommige huisartsen aan dat zij met de zorgmogelijkheden van nu euthanasie-uitvoerin-
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gen voorkomen waar dat vroeger niet het geval zou zijn geweest. Alle gegevens tezamen zijn een indicatie dat goede (palliatieve) zorg in enige mate (verzoeken om) euthanasie heeft kunnen voorkomen. Harde conclusies kunnen echter op basis van
deze bevindingen niet worden getrokken. Daar is meer onderzoek voor nodig.
Een empirische vraag

Een vraag die door velen, in binnen- en buitenland, als een van de kernvragen in de
euthanasiediscussie wordt gezien, luidt: 'Leidt een zekere maatschappelijke aanvaarding van levensbeëindigend handelen bij ernstig zieke mensen tot een niet-gewenste
en ongecontroleerde toename van het aantal gevallen van levensbeëindigend handelen?' Niet-gewenst wil dan zeggen: te vaak en/of onzorgvuldig en/of bij kwetsbare
groepen, terwijl met ongecontroleerd wordt bedoeld: zich onttrekkend aan maatschappelijke waarneming en controle. Deze vraag wordt meestal in de context van
het morele en politieke debat gesteld. Het is naar onze mening echter in de eerste
plaats een empirische vraag. In het hiernavolgende willen wij de vraag dan ook
slechts als zodanig opvatten. Dat kunnen we doen op basis van identieke metingen
op drie verschillende tijdstippen met tussenperiodes van vijf respectievelijk zes jaar.
Vaker, onzorgvuldiger, bij kwetsbare groepen?

Zowel levensbeëindigend handelen op uitdrukkelijk verzoek als levensbeëindigend
handelen zonder uitdrukkelijk verzoek komen niet vaker voor dan zes jaar geleden.
Gemeten naar de eisen die daaraan worden gesteld is de zorgvuldigheid waarmee euthanasie of hulp bij zelfdoding worden uitgevoerd (verder) toegenomen vergeleken
met de eerdere onderzoeken, gezien het toegenomen aantal schriftelijke wilsverklaringen, en de toegenomen mate waarin overleg met collega's en familie, consultatie,
en melding plaatsvinden. Of euthanasie vaker dan nodig is uitgevoerd, dat wil zeggen als laatste redmiddel is gehanteerd terwijl er nog reële minder vergaande alternatieven voorhanden waren, is op basis van ons onderzoek niet met zekerheid te zeggen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit vaker dan incidenteel, of vaker dan voorheen,
is gebeurd (zie verder de discussie over palliatieve zorg hierboven). Het aandeel uitdrukkelijke verzoeken dat is uitgevoerd is niet toegenomen. Er zijn geen tekenen die
wijzen op een toename van levensbeëindigend handelen in kwetsbare patiëntengroepen. Net als in de eerdere metingen blijkt bij ouderen en bij verpleeghuisbewoners levensbeëindigend handelen relatief weinig voor te komen en bij demente patiënten zelden. Bij kinderen zijn euthanasie en hulp bij zelfdoding ook zeldzaam. Bij
mensen met een lage sociaal-economische status komt levensbeëindigend handelen
niet vaker voor dan bij mensen uit hogere sociaal-economische strata.
Maatschappelijk ongecontroleerd?

Het aantal meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding is sinds het vorige onderzoek zowel absoluut als relatief aanzienlijk toegenomen. In die zin hebben artsen
meer opening van zaken gegeven. De verslaglegging door behandelend artsen en
consulenten is verbeterd. De toetsbaarheid van de gemelde gevallen is redelijk tot
goed. De RTC'S doen verslag over hun doen en laten in een jaarverslag en zijn ten opzichte van elkaar transparant over hun werkwijze.
Levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek wordt nog steeds zeer wei-
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nig gemeld, waardoor de juridische toetsbaarheid van dit handelen niet is toegenomen.
Artsen hebben zowel bij euthanasie en hulp bij zelfdoding als bij levensbeëindiging
zonder uitdrukkelijk verzoek vrijwel altijd overleg met de familie van de patiënt, en
geven daarmee hun handelen in ieder geval aan de 'kleine openbaarheid' prijs. Daarnaast heeft de medische beroepsgroep nu voor de derde keer op grote schaal deelgenomen aan een omvangrijk en om verschillende redenen belastend onderzoek als
het onderhavige, hetgeen kan worden opgevat als een vorm van maatschappelijke
verantwoording. Dit heeft het mogelijk gemaakt een goed inzicht te verkrijgen in de
praktijk van euthanasie, consultatie, melding en toetsing — en daarover publiekelijk
te rapporteren.
Concluderend: er is geen empirische steun voor de veronderstelling dat Nederland
zich op een 'hellend vlak' bevindt met betrekking tot levensbeëindigend handelen
door artsen. De zorgvuldigheidseisen worden meer dan voorheen in acht genomen
en de maatschappelijke controle is verder toegenomen. Tegelijkertijd moet worden
vastgesteld dat levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek niet is afgenomen en dat zich nog een aanzienlijk deel van het levensbeëindigend handelen aan
de maatschappelijke controle onttrekt.

19.9 AANKNOPINGSPUNTEN VOOR VERBETERING

Sinds het vorige evaluatieonderzoek is er nogal wat veranderd in de wet- en regelgeving aangaande euthanasie en hulp bij zelfdoding. Diverse aanbevelingen zijn inmiddels gerealiseerd. Er werden vijf regionale toetsingscommissies ingesteld, die tussen
de meldend arts en het Openbaar Ministerie werden geplaatst. De toetsingsprocedure
was daarmee gedecentraliseerder ingericht (met kortere doorlooptijden) en minder
strafrechtelijk van aard geworden. Daarnaast was door de inbreng van artsen en ethici het medisch perspectief verzekerd en tevens een zekere multidisciplinariteit gewaarborgd. Onafhankelijke en deskundige consultatie vooraf ontwikkelde zich sterk
via het project Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (scEN), zij het tot
nu toe vrijwel alleen geldend voor huisartsen. Als gevolg van de wetswijziging van
april 2002 is het Openbaar Ministerie op nog grotere afstand geplaatst en is er een
strafuitsluitingsgrond voor de arts die op zorgvuldige wijze een uitdrukkelijk verzoek
om levensbeëindiging heeft ingewilligd. Dit evaluatieonderzoek beperkt zich evenwel
tot de periode voorafgaand aan de wetswijziging.
Uit het voorafgaande mag worden geconcludeerd dat de toetsingsprocedure 19982002 op een aantal punten aan haar doelstellingen heeft beantwoord, maar dat ze
nog zeker niet volledig zijn bereikt. De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding
tot ingrijpende wijzigingen. De toetsingsprocedure functioneert nog maar enkele jaren en veranderingen kosten nu eenmaal tijd. Wel bieden de onderzoeksresultaten
een aantal aanknopingspunten voor verbetering van de vigerende (en inmiddels door
de nieuwe wet enigszins gewijzigde) toetsingsprocedure. De meeste artsen hebben
immers een positieve houding ten opzichte van de toetsingsprocedure. Deze positieve intentie moet echter worden gevolgd door bijbehorend gedrag. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt uiteraard in de eerste plaats bij de individuele arts, in de
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tweede plaats bij de medische beroepsgroep en haar organisaties. Het nemen van
deze verantwoordelijkheid kan op verschillende wijzen worden gefaciliteerd. Leidende
gedachte daarbij is dat het onderzoek aanleiding geeft om drie categorieën van nietmelden te onderscheiden: niet-melden vanwege administratieve rompslomp en/of
geen zin/tijd hebben, niet-melden omdat er onvoldoende aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan, en niet-melden omdat de arts er zich niet van bewust is dat hij iets
heeft gedaan dat moet worden gemeld.
De aanknopingspunten zijn de volgende.
—Steun en consultatie (zoals via scEN) leiden tot meer kennis en zorgvuldiger medisch handelen, waardoor de toetsing achteraf met meer vertrouwen tegemoet kan
worden gezien. Meldingsbereidheid zal daardoor makkelijker worden omgezet in
daadwerkelijk melden. Dit vormt een extra reden om SCEN uit te breiden naar de
specialisten en verpleeghuisartsen (waar immers het meldingspercentage lager ligt
dan bij huisartsen).
—Er is ook meer duidelijkheid nodig over wat wel en niet moet worden gemeld. Het
'grijze gebied' is in de belevingswereld van artsen soms groter dan nodig. Artsen
blijken zich niet altijd te realiseren wat voor soort medische beslissingen rond het
levenseinde zij nemen, en met name niet dat deze soms per definitie onder het regime van de toetsingsprocedure vallen (bijvoorbeeld bepaalde vormen van terminale sedatie). Door daarop te anticiperen in het medisch basiscurriculum, door gerichte aandacht in de vervolgopleidingen en door permanente informatie en educatie tijdens de beroepsuitoefening kan meer duidelijkheid op dit punt worden bereikt.
—Ook de toetsingscommissies kunnen bijdragen aan verheldering. Dit kan in individuele gevallen door rechtstreekse schriftelijke of mondelinge (vooral telefonische)
terugkoppeling over de wijze waarop de arts met de zorgvuldigheidseisen is omgegaan. Overigens blijkt uit het onderzoek dat dit geen eenvoudige taak is, want het
(gepercipieerde) verschil tussen 'onderwijzen en 'terechtwijzen ligt soms erg subtiel. Dit vereist behoedzaam opereren en vaardigheid van de toetsingscommissies,
om de meldingsbereidheid niet negatief te beïnvloeden. Het vereist van de meldend arts een professionele houding in het omgaan met kritische terugkoppeling.
—Naar de beroepsgroep als geheel kunnen de toetsingscommissies meer openheid
van zaken geven over de wijze waarop zij met de zorgvuldigheidseisen omgaan,
door publicaties van hun oordelen en overwegingen daarbij, in grensverleggende
of complexe casuïstiek. Deze kunnen duidelijkheid verschaffen en onzekerheid
wegnemen. Overigens is, nu de toetsingscommissies in de meeste gevallen het
laatste woord zullen hebben, een dergelijke 'jurisprudentie' ook wenselijk vanuit
het oogpunt van uniformiteit en controleerbaarheid van de toetsingspraktijk. Ook
het aanleggen van een `uitsprakenbank' kan daaraan bijdragen.
—Individuele ervaring en 'jurisprudentie' zijn belangrijk, maar beeldvorming evenzeer. De realiteit is immers dat artsen wel eens om nadere informatie wordt gevraagd en soms kritische kanttekeningen krijgen teruggekoppeld, maar dat zij overigens weinig te vrezen hebben van de toetsingsprocedure als zij zich zo goed mogelijk aan de zorgvuldigheidseisen hebben gehouden. Aan verhoging van het percentage gemelde gevallen zal mogelijk worden bijgedragen door een duidelijk en
langdurig volgehouden op die realiteit gericht public relations beleid. Overheid, be-
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roepsorganisaties, gezondheidszorginstellingen en toetsingscommissies hebben
hierin een gedeelde verantwoordelijkheid.
— Ten slotte moet worden nagegaan hoe de niet onaanzienlijke administratieve lastendruk en tijdsinvestering die samenhangen met de melding en toetsing tot het
noodzakelijke minimum kunnen worden teruggebracht. Overigens zal de medische
beroepsgroep moeten accepteren dat bij het afleggen van verantwoording een zekere mate van onvermijdelijk papierwerk hoort.

19.10 TOT SLOT
Uit het onderzoek blijkt dat het percentage sterfgevallen waarbij zonder uitdrukkelijk
verzoek levensbeëindigend is gehandeld niet is afgenomen. Ook wordt dit handelen
nog even zelden gemeld als voorheen. Het is kennelijk niet eenvoudig om dit type
handelen te vermijden, noch aantrekkelijk om het te melden. Dat is niet zonder risico's, omdat dit handelen per definitie niet voldoet aan een belangrijke zorgvuldigheidseis die bij euthanasie geldt. En omdat deze gevallen vrijwel niet worden gemeld
is de maatschappelijke controle hierop zeer gering. Daar staat tegenover dat veel van
deze gevallen een sterke overeenkomst vertonen met intensieve pijn- of symptoombestrijding met mogelijk levensbekortend effect en met bepaalde gevallen van terminale
sedatie, dat de levensbekorting doorgaans gering is, dat op het moment van de beslissing vrijwel alle patiënten niet meer aanspreekbaar zijn, dat vele patiënten wel
iets van hun preferenties hebben aangegeven, en dat er meestal overleg met collega's
en familie is geweest.
Het verdient overweging om na te gaan op welke wijze levensbeëindigend handelen
zonder uitdrukkelijk verzoek kan worden voorkomen. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor patiënten, naasten, artsen, verpleging en management, om vroegtijdig,
mondeling en schriftelijk, duidelijkheid te creëren over de wensen van de patiënt
met betrekking tot diens levenseinde, bijvoorbeeld door middel van wilsverklaringen
en advance care planning. Ook dient er te worden nagedacht over een meldingsprocedure die zich beter leent voor deze gevallen.
Het is wenselijk dat op afzienbare termijn meer duidelijkheid komt over de vraag of
het dalend aantal meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding een afspiegeling
is van een dalend totaal aantal gevallen of een dalend aandeel van gemelde gevallen.
Dat vereist nader onderzoek met herhaalde metingen.
Verbetering van de palliatieve zorg en de medische besluitvorming aan het einde van
het leven vereist een blijvend investeren in zorg, onderwijs en onderzoek. Een van
de belangwekkende uitkomsten van goed onderzoek kan dan bijvoorbeeld zijn in
hoeverre en op welke wijze verbetering van de palliatieve zorg verzoeken om euthanasie kan voorkomen of doen verdwijnen.
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Bijlage A Casus

Casus 1

Bij patiënt, een man van 51 jaar, is enige jaren geleden (1999) een gemetastaseerd
melanoom vastgesteld. Ondanks intensieve behandeling (chemotherapie en immunotherapie) heeft de metastasering zich voortgezet. Genezing is niet mogelijk.
Na het stellen van de diagnose bespreekt patiënt -voor het geval de ziekte ondraaglijk
wordt- met zijn huisarts de mogelijkheden van euthanasie. De huisarts geeft aan
hier niet tegen te zijn, en patiënt te zullen helpen als dit daadwerkelijk nodig is. De
familie van de man (echtgenote, zoon en moeder van patiënt) heeft eveneens begrip
voor het verzoek. In juli 2002 ondertekent patiënt de euthanasieverklaring van de
NVVE.

Vanwege de verslechterende conditie van patiënt wordt hij in het najaar van 2002
opgenomen in het ziekenhuis. Hier verzoekt hij op i oktober 2002 de behandelend
internist om actieve levensbeëindiging. Patiënt is dan door gebrek aan eetlust sterk
vermagerd. Hij is volledig bedlegerig geworden en constant moe. Hij is misselijk,
braakt, heeft oncologische ulcera over het hele lichaam en lijdt ondraaglijke pijn. Patiënt wordt palliatief behandeld voor anemie. De palliatieve behandeling bestaat uit
bloedtransfusies; daarnaast krijgt hij pijnmedicatie via het pijnteam van het ziekenhuis. De pijn kan echter niet afdoende worden bestreden. Mede vanwege het feit dat
er geen kans op verbetering is, ervaart patiënt zijn situatie als uitzichtloos en het lijden als ondraaglijk. Op 3 oktober 2002 stelt hij een eigen geschreven wilsverklaring
op, waarin hij aangeeft veel pijn te hebben, heel erg moe te zijn en graag dood te
willen.
De behandelend internist schakelt een collega-internist uit een ander ziekenhuis in.
Beide artsen kennen elkaar niet, noch heeft de geraadpleegde arts een (familie)band
met de patiënt. De consulent bezoekt de patiënt op 25 oktober 2002, spreekt met
hem over zijn verzoek om euthanasie en komt hierdoor tot de overtuiging dat zijn
verzoek:
'... na rijp beraad tot stand is gekomen. Toen hem (patiënt) duidelijk werd dat hij niet
meer zou genezen, is hij veel gaan nadenken over zijn leven en dood en heeft hij zijn ziekte
en dood leren accepteren. Er is geen sprake van druk van familieleden. De patiënt lijdt ondraaglijk door zijn algehele achteruitgang. De patiënt is zwak, erg moe, heeft pijn, kan
geen voedsel binnenhouden en is vermagerd. Er zijn geen behandelalternatieven meer. Het
diffuse spectrum van klachten is niet onder controle te krijgen'.
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De consulent stelt verder dat er ook geen behandelalternatieven meer voorhanden
zijn en concludeert dat aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan.
Op 26 oktober 2002 voert de behandelend internist de euthanasie uit door middel
van het toedienen van 2000 mg thiopental en 20 mg pancuroniumbromide, beide
intraveneus. Behalve hijzelf zijn de echtgenote van patiënt en een verpleegkundige
aanwezig.

Casus 2

Patiënte, een vrouw van 35 jaar, lijdt aan multipele sclerose. Sinds 1995 verloopt
deze ziekte bij patiënte progressief In 1996, 1999 en in juli 2002 vertoont het ziekteverloop zogenaamde Schubs. In de zomer van 1999 is patiënte dermate verzwakt
dat zij in een rolstoel terechtkomt. Zij heeft dan ernstige spasmen aan beide benen,
die erg pijnlijk zijn en medicamenteus niet te behandelen. In september 2002 wordt
patiënte bedlegerig (vanwege verlammingsverschijnselen aan beide benen) en heeft
voortdurend last van obstipatie. Het lijden van patiënte bestaat verder uit slecht zien,
dysthymie, extreme vermoeidheid, incontinentie en uit haar totale afhankelijkheid
van verzorging door anderen. Zij is voor zorg totaal afhankelijk van haar partner en
de wijkverpleging. Als medicatie krijgt zij baclofen voor spasmen en carbamazepine
voor haar aangezichtspijnen. Vanwege haar stemmingsstoornissen krijgt zij tevens
paroxetine 20 mg per dag en voert zij gesprekken met een psycholoog. Vanaf september 2002 krijgt zij morfine tegen de pijn. Aangezien patiënte van de morfine verward, suf en soms angstig wordt, wil zij dit tot een minimum beperken, ondanks de
pijn.
Op 28 september zegt zij tegen haar huisarts: 'Dit is geen leven meer, ik kan niet
meer'. De huisarts kan dit invoelen; hetzelfde geldt voor de partner van patiënte. Een
dag later bezoekt een collega-huisarts (geen scEN-arts) patiënte die in zijn verslag het
volgende concludeert:
'Ik kan stellen dat het hier gaat om een ernstig zieke vrouw die zich bewust is van haar
ziekte en haar prognose. Zij heeft mij kunnen overtuigen van de ondraaglijkheid en uitzichtloosheid van haar lijden. M.i. is hier aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan'.

Op 2 oktober 2002 wordt, in bijzijn van de partner van de patiënt, de euthanasie
door de huisarts uitgevoerd door middel van intraveneuze toediening van 2000 mg
thiopental en 20 mg pancuroniumbromide.
Casus 3

Patiënt, een man van 71 jaar, meldt zich in oktober 2001 met buikklachten bij de
huisarts. Deze denkt aan galsteenkolieken en verwijst patiënt naar het streekziekenhuis voor beeldvormend onderzoek. Op echo en cT-scan worden echter geen galstenen of andere afwijkingen gevonden. Tijdens het gesprek waarin de huisarts de uitslag van het ziekenhuis met patiënt bespreekt, geeft deze laatste aan zich inmiddels
iets beter te voelen. De huisarts gaat vrij uitgebreid in op het excessieve alcoholgebruik van patiënt en dringt aan op matiging hiervan. Voorts spreekt de huisarts af
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dat patiënt zich opnieuw bij hem zal melden bij aanhoudende of toenemende klachten.
Juli 2002 wordt patiënt icterisch. Hij meldt zich bij de huisarts. Hij ontkent pijn te
hebben, maar geeft wel aan dagelijks 4-6 tabletten paracetamol te slikken. De huisarts stuurt patiënt opnieuw in naar hetzelfde ziekenhuis. Dit keer wordt wel efficiënt
een diagnose gesteld door middel van een ERCP (retrograad galgangonderzoek). Het
blijkt te gaan om een Klatskin-tumor met levermetastasen. Na overleg met de patiënt
wordt besloten tot een uitgebreide Whipple-operatie. Daarnaast wordt patiënt ingesteld op NSAID'S.
Als in augustus 2002 de Whipple-operatie plaatsvindt, blijkt na het openen van de
buik dat de tumor is doorgegroeid in de vena cava en wordt de buik onverrichter
zake weer gesloten. Palliatieve chemotherapie wordt overwogen, maar afgewezen vanwege de zeer slechte conditie waarin patiënt zich bevindt. Na twee weken wordt patiënt ontslagen uit het ziekenhuis.. Thuis krijgt hij zeven dagen per week thuiszorg;
ook is er mantelzorg aanwezig. Patiënt is sterk vermagerd, misselijk en moe.
De huisarts spreekt uitgebreid met patiënt over de ziekte en het te verwachten beloop. De huisarts geeft aan zich persoonlijk betrokken te voelen bij patiënt: hij voelt
zich verantwoordelijk voor het (te) laat stellen van de diagnose. Tijdens dit gesprek
doet patiënt voor het eerst een verzoek om euthanasie. Uitgebreid wordt gesproken
over de diffuse klachten van patiënt; de huisarts concludeert dat in het ziekenhuis
ten onrechte de morfinedosering is afgebouwd. De codeïne is niet afdoende om de
pijn onder controle te houden. Er wordt gestart met fentanylpleisters.
Half oktober 2002 krijgt patiënt ernstige pijn in nek, schouder en arm. Uitgebreid
onderzoek in het streekziekenhuis en in het academisch ziekenhuis levert echter
geen oorzaak op voor deze pijnklachten. Sympathische ontregeling wordt genoemd
als mogelijk oorzaak. Het ontbreken van een diagnose bemoeilijkt de behandeling.
Ondanks extra morfine, gabapentine, amitryptiline en carbamazepine in combinatie
met ontspanningstherapie, heeft de behandeling onvoldoende resultaat en blijft de
pijn zeer ernstig. Deze ernstige pijn is de patiënt teveel in een situatie waarin hij
lijdt door een snelle ontluisterende achteruitgang, vermoeidheid, misselijkheid en
vermagering.
Opnieuw verzoekt hij, op 5 november 2002, zijn huisarts om euthanasie, dit maal
concreet en met de vraag of het zo snel mogelijk zou kunnen. Op 8 november 2002
ondertekent patiënt een NvvE-verklaring. De huisarts overlegt met de echtgenote van
de patiënt. Ondanks haar wens dat het anders zou moeten vanwege haar geloofsovertuiging, steunt zij uiteindelijk het verzoek van haar man.
De huisarts benadert een collega-huisarts uit de omgeving die geen medebehandelaar
is als consulent. De consulent ziet en spreekt de patiënt op 13 november 2002. In
zijn verslag benadrukt de consulent het uitzichtloze en voor de patiënt ondraaglijke
lijden. Er zijn volgens de consulent geen alternatieven om het lijden te verlichten.
Patiënt is in het gesprek helder en kan zijn verzoek goed verwoorden. Hij geeft aan
op deze manier niet te willen leven, maar dat de pijn doorslaggevend is om de strijd
op te geven. De consulent is van mening dat het verzoek weloverwogen en vrijwillig
tot stand is gekomen.
Op 17 november wordt door een gespecialiseerde verpleegkundige uit het ziekenhuis
een verblijfsnaald ingebracht om de toegang tot het bloedvat te verzekeren. De eutha-
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natica worden door de apotheker verstrekt in de standaarddosering (thiopental en
pancuroniumbromide). Op 18 november 2002 vindt de euthanasie plaats. Alleen de
huisarts is hierbij aanwezig. Echtgenote van patiënt heeft kort voor de uitvoering afscheid genomen.

Casus 4
Patiënte is een vrouw van 8o jaar die sinds 1970 bekend is met artrose aan heupen,
knieën, hand-, vinger- en polsgewrichten. De laatste vier jaar (sinds 1998) hebben
deze klachten een grote invloed op haar leven gekregen. Zij voelt zich lichamelijk
zwak en ervaart beperkingen op het gebied van ADL, die het haar onmogelijk maken
haar leven meer inhoud te geven. Pijn wordt bestreden met ibuprofen. Pijnstilling
met paracetamol was niet afdoende. Andere pijnmedicatie werd door patiënte niet
verdragen (onder andere naproxen werd geprobeerd, maar gestaakt vanwege de bijwerkingen). De artrose beperkt haar in haar bewegingsvrijheid, doordat zij angstig is
te vallen. Vooral 's ochtends en 's avonds heeft zij veel pijn en gaat om die reden
vaak noodgedwongen vroeg slapen. Voor zichzelf zorgen (opstaan, wassen, aankleden, boodschappen doen enzovoort) kost haar veel moeite en zij is deels afhankelijk
van zorg. Door deze beperkingen is de patiënte in een sociaal isolement geraakt.
Mensen uit haar omgeving zijn verhuisd of overleden en zij is niet in staat nieuwe
vriendschappen op te doen. Na het overlijden van haar man twee jaar geleden is het
leven voor patiënte eenzaam en zinloos geworden, ondanks dat haar kinderen en
kleinkinderen haar af en toe bezoeken. Patiënte ervaart haar leven als ondraaglijk
omdat het louter bestaat uit een verlangen naar verlossing uit haar dagelijkse lijden
en de dood.
Patiënte krijgt fysiotherapie ter verlichting van de klachten. Andere alternatieven zijn
een operatie of opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Deze opties worden
door patiënte afgewezen. Opname in een verzorgingshuis heeft ze al eerder overwogen, maar afgewezen omdat ze te zeer gehecht is aan haar zelfstandigheid en omgeving waar ze altijd samen met haar man gewoond heeft. Zij ziet het verlaten van
deze omgeving als het opgeven van haar identiteit.
Op 29 maart 2002 zegt patiënte tegen haar huisarts euthanasie te wensen. Bij elk
volgend huisbezoek herhaalt zij dit verzoek. De laatste keer doet zij dit verzoek in
het bijzijn van haar kinderen die begrip hebben voor het verzoek en ermee instemmen. Patiënte heeft een schriftelijke wilsverklaring, ondertekend op ED april 2002.
Om te beoordelen of patiënte wilsbelcwaam is, roept de huisarts een ouderenpsychiater in consult, die patiënte bezoekt op i oktober 2002. De ouderenpsychiater oordeelt
dat patiënt wilsbelcwaam is en geen symptomen van een depressie heeft. Ook voor
andere psychiatrische stoornissen is geen indicatie. Op grond van de bevindingen
van de ouderenpsychiater en zijn eigen bevindingen concludeert de huisarts dat patiënte zich ten volle bewust is van de strekking van haar verzoek en van haar lichamelijke situatie.
Naast de ouderenpsychiater wordt een collega-huisarts, tevens scEN-arts geraadpleegd.
Deze bezoekt patiënte op 3 oktober 2002 na over haar geïnformeerd te zijn door de
huisarts en na bestudering van het medisch dossier. Volgens de consulent is patiënte
deels ADL-afhankelijk en kan zij slechts met grote moeite opstaan, zich wassen en
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aanIcleden. De artrose beperkt haar sterk in haar bewegingsvrijheid, omdat zij bang
is te vallen. Patiënte lijdt onder deze beperkingen en onder het isolement waarin zij
terecht is gekomen. Zij lijdt hier al geruime tijd onder; het lijden is nu op een ondraaglijk niveau gekomen. De consulent stelt dat het lijden van patiënte uitzichtloos
is, aangezien er geen verbetering in haar situatie zal optreden. De consulent stelt
vast dat er geen sprake is van behandelalternatieven die de kwaliteit van het leven
van patiënte zullen verbeteren en stelt ervan overtuigd te zijn dat het verzoek van de
patiënte weloverwogen is en in alle vrijheid genomen.
De hulp bij zelfdoding vindt plaats op 16 oktober 2002 door middel van het door patiënte opdrinken van een barbituratendrank. Hierbij zijn de arts en de drie dochters
van patiënte aanwezig.
Casus 5

Patiënt is een man van 58 jaar, sinds augustus 1999 bekend met een ldeincellig
bronchuscarcinoom. Aanvankelijk wordt het carcinoom sterk teruggedrongen met
chemotherapie. Vanwege de bijwerkingen kan patiënt de therapie niet afmaken.
Sinds september 2002 is patiënt bekend met een recidief met metastasen in de lever.
Genezing is niet meer mogelijk. Patiënt ziet af van een palliatieve chemokuur.
Patiënt verzoekt zijn behandelend oncoloog na het horen van de infauste prognose
direct om euthanasie (15 september 2002). Hij wil niet meer verder leven omdat hij
opziet tegen de komende periode van zinloos ziek zijn en het onvermijdelijke feit
dat hij na het ziekteproces toch zal komen te overlijden. Hij heeft veel angst voor
een dood door verstikking. Hij heeft gezien welk slopend ziekteproces zijn vader ten
gevolge van dezelfde aandoening heeft moeten doormaken en hij wil dat voorkomen
door euthanasie. Laatstgenoemde angst wordt obsessief voor patiënt, ondanks gesprekken met een psycholoog. Behandeling van deze obsessieve stoornis met paroxetine, 20 mg per dag, geeft geen duidelijke verbetering.
De oncoloog aan wie patiënt het verzoek doet, verwijst hem naar zijn huisarts. Een
week later, op 22 september 2002, verzoekt de patiënt zijn huisarts om euthanasie;
dit verzoek wordt herhaald op 29 september, 4, Ic) en 20 oktober 2002. Het verzoek
wordt gedaan in bijzijn van de echtgenote van patiënt en zijn dochters, die zich allen
in het verzoek kunnen inleven en het ondersteunen. Op 13 oktober 2002 ondertekent patiënt een NvvE-verklaring. Hij is voortdurend bezig met het dreigende stervensproces.
De huisarts raadpleegt als onafhankelijk consulent een collega-huisarts uit dezelfde
HAGRO en vervolgens een collega-huisarts, tevens scEN-arts. Eerstgenoemde huisarts
bezoekt patiënt op 24 september 2002 na telefonisch van de behandelend oncoloog
de bevestiging te hebben gekregen dat patiënt uitbehandeld is. De consulent treft
een wat sombere man aan, die vooral spreekt over het slopende ziekteproces dat zijn
vader heeft moeten doormaken ten gevolge van dezelfde aandoening. Dit wil hij zelf
beslist niet meemaken. Levensverlengende palliatieve maatregelen zijn voor hem niet
bespreekbaar; actieve levensbeëindiging is voor patiënt de enige optie. De echtgenote
en dochters van patiënt verklaren zich in deze wens te kunnen vinden. De consulent
stelt vast dat er bij patiënt sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek bij
een uitzicht op ondraaglijk lijden. Aangezien er op het moment van de consultatie
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nog geen sprake is van ondraaglijk lijden concludeert de consulent dat nog niet aan
alle zorgvuldigheidseisen is voldaan.
De tweede consulent bezoekt patiënt op 28 oktober 2002. Volgens deze consulent
maakt patiënt tijdens het consult duidelijk niet meer verder te willen leven, omdat
hij opziet tegen de komende periode van ziek zijn en omdat hij toch zal sterven. De
consulent stelt vast dat patiënt relatief weinig lichamelijke klachten ondervindt van
zijn aandoening, maar dermate gekweld wordt door zijn toèkomstperspectief dat dit
zijn leven ernstig negatief beïnvloedt. De consulent stelt in het licht hiervan het verzoek om levensbeëindiging invoelbaar te vinden en concludeert dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.
De hulp bij zelfdoding vindt plaats op 30 oktober 2002 door middel van het door patiënt opdrinken van een drankje waarin 9 g pentobarbital is opgelost. Bij de uitvoering zijn de arts, de echtgenote en de dochters van de patiënt aanwezig.

Casus 6

Bij patiënte, een 79-jarige vrouw, wordt in augustus 2001 een rectumcarcinoom geconstateerd, dat eveneens in augustus operatief wordt verwijderd. Hierna wordt zij
radiotherapeutisch behandeld. Ontslag uit het ziekenhuis volgt in september 2001.
In februari 2002 worden metastasen geconstateerd in lever, longen en hersenen. Patiënte wordt opnieuw een aantal malen opgenomen in het ziekenhuis voor experimentele chemotherapie. Medio april wordt deze behandeling stopgezet, omdat patiënte dit als zeer belastend ervaart terwijl de gunstige effecten onduidelijk zijn.
Vanaf mei 2002 gaat zij conditioneel erg snel achteruit. Zij klaagt over vermoeidheid
en heeft pijn. Ook maakt zij een sombere indruk en geeft regelmatig aan dat het
voor haar 'op deze manier niet meer hoeft'. Hoewel zij eigenlijk niet meer naar het
ziekenhuis wil, wordt toch besloten tot een korte opname over te gaan om de behandeling van haar symptomen te optimaliseren. Ook na deze opname blijkt de pijn
niet volledig onder controle te krijgen.
Weer thuis wordt zij verzorgd door haar twee dochters die in de buurt wonen. Patiënte is erg somber over haar uitzichtloze situatie. Zij brengt het onderwerp euthanasie enkele malen ter sprake bij haar huisarts en de behandelend internist in het
ziekenhuis en geeft beiden een schriftelijke wilsverklaring. Haar huisarts neemt hierop contact op met de behandelend internist en geeft te kennen niet op het verzoek
van patiënte te willen ingaan, ook niet in een later stadium. Patiënte is hiervan op
de hoogte. De internist neemt hierop contact op met patiënte en zegt haar toe bereid
te zijn de euthanasie uit te voeren als aan de criteria is voldaan. Tevens geeft hij aan
geen ervaring te hebben met dergelijke situaties.
Als de toestand van patiënte nog verder achteruitgaat en zij het bed niet meer kan
verlaten, doet zij een uitdrukkelijk verzoek om euthanasie. Zij neemt hiertoe telefonisch contact op met de internist, die haar daarop thuis bezoekt. De dochter van patiënte reageert begripvol op het verzoek en afgesproken wordt de procedure in gang
te zetten.
De internist besluit dat de juiste gang van zaken is een psychiater (collega uit hetzelfde ziekenhuis) te raadplegen om wilsonbekwaamheid door een depressie of hersenmetastasen uit te sluiten. De psychiater, die patiënte thuis bezoekt, concludeert
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dat er geen sprake is van een psychische of psychiatrische stoornis en dat patiënte is
staat is haar wil te bepalen. Volgens hem is het verzoek beslist weloverwogen en vrijwillig.
De internist overweegt — conform de procedure — nog een consulent te raadplegen,
maar besluit dat dit te belastend is voor patiënte; zij is namelijk zeer zwak en reeds
in een terminaal stadium. Hij wil, nu het moment is aangebroken, zijn belofte nakomen. Ook de psychiater kan zich vinden in dit besluit en denkt dat zijn consultatie
afdoende overtuigend zal zijn. Daarnaast zal ook de huisarts eventueel kunnen getuigen van haar toestand.
De euthanasie vindt thuis plaats op ri december 2002 met behulp van 2000 mg
thiopental gevolgd door 20 mg pancuroniumbromide intraveneus. Bij de levensbeëindiging zijn, behalve de internist, de dochter en schoonzoon van patiënte aanwezig
alsmede het afdelingshoofd van de afdeling van het ziekenhuis waar patiënte al die
tijd is behandeld.
Casus 7
Het betreft een 86-jarige patiënt die ruim anderhalf jaar geleden (april 2001) opgenomen is in een verpleeghuis vanwege een matige vasculaire dementie. Patiënt heeft
twee dochters die veel moeite hebben met de opname van hun vader; zij bezoeken
hem dagelijks en blijven een deel van de verzorging van hun vader zelf doen.
Als patiënt een half jaar in het verpleeghuis verblijft, vindt een gesprek plaats met
de twee dochters over de toenemende agressieve buien van patiënt. De verpleeghuisarts (behandelend arts) geeft in dit gesprek aan alles te hebben geprobeerd om de
agressie in te tornen, maar is nu tot de conclusie gekomen dat patiënt 's avonds niet
meer in de collectieve ruimte kan verblijven. Patiënt is een grote man en het is niet
langer verantwoord hem bij de andere bewoners te laten omdat deze daardoor gevaar
lopen. De dochters vinden dit niet acceptabel en verzoeken de verpleeghuisarts euthanasie toe te passen, omdat zij vinden dat een goede kwaliteit van leven niet meer
gewaarborgd kan worden. De verpleeghuisarts weigert dit. Dit is het begin van een
(soms escalerende) conflictsituatie tussen de verpleeghuisarts en de dochters van de
patiënt. De dochters blijven de verpleeghuisarts regelmatig om euthanasie vragen,
meestal indirect door te klagen 'dat dit toch zo langer niet kan'. Doordat de verpleeghuisarts altijd de tijd voor de dochters neemt, weet zij met hen in gesprek te blijven
om samen een optimale situatie te creëren voor patiënt.
Na anderhalf jaar in het verpleeghuis is patiënt vergevorderd dement. Hij heeft een
aantal zeer pijnlijke contracturen ontwikkeld, alsmede decubitus en wil niet meer
eten en drinken. Ondanks een ruime dosering pijnstilling lijkt patiënt nog pijn te
hebben bij de dagelijkse verzorging. De dochters geven aan dat zij deze situatie nu
veel te lang vinden duren en dat ze de situatie van hun vader onmenselijk vinden.
Zij vinden deze situatie zonder meer uitzichtloos, gezien de dementie van patiënt.
Omdat sondevoeding volgens de dochters geen optie is, zal hun vader zeker binnen
enkele dagen overlijden.
De voormalig huisarts van patiënt, met wie hij in februari 1991 een euthanasieverldaring opstelde, bevestigt dat patiënt niet in leven gehouden zou willen worden onder
de hierboven geschetste omstandigheden. Volgens deze arts legde patiënt bij het op-
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stellen van de euthanasieverldaring de nadruk op kwaliteit van leven. Met name
doelde hij hierbij op situaties waarin hij in coma zou zijn of om andere redenen
geestelijk niet meer zou functioneren. Een gevorderde dementie viel zeker onder de
omstandigheden waarin patiënt niet verder meer zou willen leven. Deze euthanasieverklaring is bij opname in het verpleeghuis door de dochters — in hun hoedanigheid
van vertegenwoordigers van patiënt — aan de behandelend verpleeghuisarts overhandigd.
Op 19 december 2002 doen de dochters een uitdrukkelijk verzoek om levensbeëindiging ten overstaan van de behandelend arts; dit verzoek wordt herhaald in bijzijn
van een collega-verpleeghuisarts.
De verpleeghuisarts benadert een scEN-arts als consulent (tevens huisarts) die patiënt,
na bestudering van het dossier van patiënt, op 20 december 2002 bezoekt. De consulent concludeert dat de patiënt zodanig lijdt dat levensbeëindiging geoorloofd is en
dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Met betrekking tot de uitvoering is de
consulent van mening dat de euthanasie ook medisch zorgvuldig kan worden uitgevoerd door ophoging van de dosering morfine en diazepam, waardoor de patiënt
waarschijnlijk binnen afzienbare tijd zal komen te overlijden. Op deze manier handelt de verpleeghuisarts niet in strijd met het beleid van het verpleeghuis en de eigen overtuiging en kan toch aan het euthanasieverzoek voldoen.
Op 20 december 2002 geeft de verpleeghuisarts in bijzijn van een collega-verpleeghuisarts en de twee dochters van patiënt 150 mg morfine intramusculair en 50 mg
diazepam subcutaan.

Casus 8

Een patiënt van 52 jaar, lijdend aan een pancreaskopcarcinoom sinds augustus 2002.
Tot die tijd was hij werkzaam als directeur van een grote scholengemeenschap. In
zijn vrije tijd was hij een actief sporter, onder andere hardlopen, tennis en in de zomer ook windsurfen. Na het stellen van de diagnose zijn geen medische therapieën
meer geprobeerd, omdat de MRI aantoonde dat de ziekte al in een te vergevorderd stadium was. In oktober 2002 ontwikkelen zich bij patiënt icterus en leverfunctiestoornissen.
Na het stellen van de diagnose heeft patiënt met zijn huisarts over de mogelijkheid
van euthanasie gesproken. In de verschillende daaropvolgende contacten met de
huisarts heeft patiënt zijn verzoek herhaald. Op 12 augustus wordt een schriftelijke
wilsverklaring opgemaakt.
Patiënt gaat in hoog tempo achteruit. In december 2002 is hij zeer vermoeid, benauwd, misselijk heeft ascites aan beide benen en geslachtsdelen, jeuk door een afsluitingsicterus en een lichte dyspnoe in rust. Er is sprake van algehele malaise.
Daarnaast heeft hij veel pijn en slaapt slecht. Als medicatie gebruikt hij domperidon,
ondansetron en morfine. Op 8 december 2002 doet hij een uitdrukkelijk verzoek
om euthanasie in bijzijn van zijn vrouw, die hem daarin volledig steunt. Inmiddels
is patiënt geheel bedlegerig en afhankelijk van de zorg van anderen geworden. Het
gegeven dat er geen toekomstperspectief meer is, geeft hem een gevoel van uitzichtloosheid en zinloosheid. Enkele dagen voor zijn overlijden braak patiënt fecaal en
zijn met name de pijn en de misselijkheid verergerd. De anti-emetica en middelen
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om de pijn te bestrijden hebben geen effect. Er zijn geen andere mogelijkheden
meer om het lijden te verlichten.
De geconsulteerde scEN-arts, die geen mede-behandelaar is, vermeldt in haar verslag
dat patiënt door de medicatie suffig is, maar in het gesprek is zijn aandacht snel te
trekken en reageert hij adequaat. Volgens haar zijn er geen tekenen van een verminderde wilsbekwaamheid, is patiënt niet depressief en is hij zich bewust van zijn situatie. Er is sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Er zijn geen behandelingen
meer te bieden. Ook op palliatief gebied is niets te bieden anders dan op dat moment gebeurt. Het verzoek is weloverwogen, vrijwillig en duurzaam tot stand gekomen. De consulent is van mening dat aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.
Op 15 december 2002 dient de arts patiënt in bijzijn van zijn echtgenote en zijn zuster 2000 mg thiopental en 20 mg pancuroniumbromide toe.
Casus 9
Patiënt is een man van 75 jaar, die in zijn beroepsjaren op hoog niveau wetenschappelijk werk verrichtte. Zijn vrouw is zes jaar geleden overleden. Hij heeft nog twee
keer een relatie gehad met een jongere vrouw, maar dit was van korte duur. Hij heeft
een dochter, met wie hij een goed contact heeft.
De laatste jaren kampt hij met de ongemakken van het ouder worden. Zijn gehoor
wordt minder door een progressieve ouderdomsslechthorendheid, waarbij een hoortoestel geen uitkomst biedt. Sinds het verwijderen van de prostaat is hij impotent en
heeft hij last van urineverlies. Bovendien is hij snel vermoeid.
De afgelopen twee jaar, vanaf augustus 2000, heeft patiënt zijn huisarts herhaaldelijk benaderd met het verzoek zijn leven te beëindigen. Redenen hiervoor, zoals hij
die zelf omschreef: 'Ik kan niet wennen aan het leven als oude man. Ik heb geen
uitdagingen meer. En vanaf hier gaat het alleen nog maar bergafwaarts'. Weliswaar
heeft de huisarts begrip voor de patiënt, maar kan zich op dat moment nog niet inleven in het verzoek en is derhalve dan ook niet bereid tot het verlenen van hulp bij
zelfdoding. Patiënt lijkt dit te accepteren.
Op 76-jarige leeftijd -juli 2001- krijgt patiënt een CVA. De gevolgen hiervan lijken in
eerste instantie mee te vallen en het herstel verloopt redelijk voorspoedig. Na verloop
van tijd blijkt de patiënt echter toch cognitieve problemen te hebben. Deze uiten
zich met name in het niet begrijpen van complexe vraagstukken, het niet kunnen
volgen van discussies in tv-programma's, het niet kunnen volgen van zijn eigen wetenschappelijke essays en het niet meer begrijpen van vakliteratuur. Patiënt merkt
zelf dat hij niet alles meer begrijpt en durft zich daarom niet meer te mengen in discussies.
Om deze redenen doet hij in augustus 2002 concreet een zeer uitdrukkelijk en weloverwogen verzoek om hulp bij zelfdoding bij de huisarts; dit verzoek wordt nadien
verschillende keren herhaald. Deze vindt dit verzoek — in tegenstelling tot voorheen
— nu wel invoelbaar. Ook de dochter van patiënt begrijpt het verzoek van haar vader
om levensbeëindiging. De schriftelijke wilsverklaring, die patiënt opgesteld heeft op
3 september 2001, wordt schriftelijk bevestigd op achtereenvolgens 23 december
2001, 27 augustus en 2 december 2002. Om te beoordelen of bij patiënt sprake kan
zijn van een depressie waarvoor hij zou kunnen worden behandeld, wordt een
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psychiater geraadpleegd. Deze concludeert, na patiënt te hebben gesproken, dat er
geen sprake is van een depressie maar dat de sombere inslag van patiënt te verklaren
is door de lichamelijke tekortkomingen en zijn ergernis daarover. Patiënt weigert gesprekstherapie te ondergaan.
In het kader van de toetsingsprocedure wordt een onafhankelijke collega-huisarts
(geen scEN-arts) benaderd. Deze bezoekt patiënt op 15 december 2002 en concludeert
na door de huisarts geïnformeerd te zijn, na bestudering van het medisch dossier en
na een gesprek met de patiënt dat:
—het verzoek niet voortkomt uit een depressie;
—de ondraaglijkheid van het lijden van patiënt bestaat uit diens isolement waarin hij
door zijn lichamelijke toestand in terecht is gekomen, uit de uitzichtloosheid van
zijn situatie en uit het vooruitzicht dat dit altijd zo zal blijven of erger zal worden.
Volgens de consulent is aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan. Op 12 december
2002 vindt de hulp bij zelfdoding plaats door middel van het opdrinken van een
drank door de patiënt waarin 9 g pentobarbital is opgelost. Bij de levensbeëindiging
is alleen de arts aanwezig.

Casus lo

Patiënte, een 58-jarige vrouw, wordt in 1994 gediagnosticeerd met een mammacarcinoom dat succesvol behandeld wordt met een borstamputatie aangevuld met radiotherapie. De behandeling wordt door patiënte als zeer zwaar en stigmatiserend ervaren, maar slaat wel goed aan. Tijdens de periodieke controles die de eerste vijf jaren
plaatsvinden, worden geen afwijkingen meer geconstateerd. Patiënte blijft wel onder
controle.
In het voorjaar van 2002 meldt patiënte aan de huisarts zich niet goed te voelen, en
dat ze geen draai aan haar leven kan geven sinds zij bekend is met borstkanker en
de daaropvolgende behandelingen. Er is geen sprake van specifieke lichamelijke
klachten; zij heeft af en toe wat hoofdpijn, is soms wat duizelig en vermoeid. Daarnaast geeft zij aan vaak somber gestemd te zijn. Haar sociale contacten zijn sterk gereduceerd, zij voelt zich vaak nutteloos, heeft eigenlijk nergens zin in en kan urenlang zonder activiteiten thuis zitten. De huisarts schrijft paracetamol 500 mg voor tegen de hoofdpijn en temazepam Ic) mg als slaapmiddel voor zo nodig.
De klachten verminderen echter niet en in juli 2002 besluit de huisarts patiënte
naar de specialist te verwijzen. In het ziekenhuis vinden verschillende onderzoeken
plaats. De uitslagen van deze onderzoeken wijzen op de aanwezigheid van metastasen in botten en pleura. Patiënte besluit geen belastende behandelingen meer te willen ondergaan, omdat 'het leven haar toch niets meer te bieden heeft'.
Drie maanden na haar laatste verblijf in het ziekenhuis heeft patiënte veel pijn, waarop de huisarts besluit haar te behandelen met morfine en fentanyl (pleisters). Desondanks houdt patiënte veel pijn en doen zich complicaties voor, met name urineretentie en obstipatie. De dosering van de morfine wordt door de huisarts verschillende
keren aangepast, wat een kortdurende vermindering van de klachten geeft. Daarnaast
schrijft de huisarts een laxerend middel voor en wordt bij patiënte een blaaskatheter
geplaatst.
Patiënte blijft haar terugkerende klachten als ondraaglijk ervaren en wil verdere ver-
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ergering van haar situatie en verdere complicaties vermijden. Vijf maanden na haar
laatste verblijf in het ziekenhuis vraagt zij uitdrukkelijk om euthanasie. De huisarts
houdt dit in eerste instantie wat af en geeft aan hier rustig over te willen nadenken.
In de daarop volgende week wordt de huisarts echter opnieuw geconfronteerd met
het euthanasieverzoek. Patiënte blijft aangeven dat zij niet zo wil lijden en dat het leven haar niets meer te bieden heeft.
De consulent, een onafhankelijke collega-huisarts, die patiënte op verzoek van de
huisarts bezoekt, schrijft in zijn verslag onder meer dat patiënte zich in een situatie
bevindt die door haar als uitzichtloos wordt ervaren. Het bijstellen van de palliatieve
behandeling om de klachten te verminderen heeft volgens de consulent onvoldoende
bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en de consulent verwacht
niet dat zich op dit gebied nog positieve ontwikkelingen zullen voordoen. Concluderend stelt de consulent dat door het toepassen van euthanasie in deze uitzichtloze situatie tegemoet gekomen zal worden aan het gevoel van waardigheid van patiënte.
De huisarts voert de euthanasie uit op 13 december 2002 met behulp van curare en
thiopental. Behalve hijzelf zijn een oude vriend van patiënte en haar broer aanwezig.

Bijlage B Informatie over de onderzoeksopzet

B.I

INLEIDING

In hoofdstuk 3 van dit boek is de opzet van het evaluatieonderzoek geschetst. Deze
beschrijving was noodzakelijkerwijs beperkt. In deze bijlage zal meer informatie over
de opzet van de vier deelonderzoeken worden gegeven. Vervolgens zal nader worden
ingegaan op een aantal methodologische en organisatorische aspecten van dit evaluatieonderzoek. Zowel de beschrijving daarvan in hoofdstuk 3 als de beschrijving in
deze bijlage kunnen zelfstandig worden gelezen. Enige herhaling is in verband daarmee onvermijdelijk.

B.2

DEELONDERZOEK I: HET STERFGEVALLENONDERZOEK

Steekproeftrekking

Om de kwantitatieve context van levensbeëindigend handelen goed in kaart te brengen, was een steekproef uit afzonderlijke sterfgevallen gewenst. De beste bron om
deze steekproef te trekken is de doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (css). Over alle sterfgevallen van ingezetenen van Nederland ontvangt het cm een medische verklaring van overlijden, het zogenaamde B-formulier.
Deze verklaring, die wordt ingevuld door de arts die de dood heeft vastgesteld, is
anoniem voor wat betreft de overledene. Zij bevat enkele summiere gegevens van de
overledene en een opgave van de doodsoorzaak. De verklaringen worden na administratieve verwerking, waarbij de inhoud geheim blijft, door de gemeente van overlijden maandelijks naar het css gestuurd.
Voor het sterfgevallenonderzoek is een steekproef getrokken uit de doodsoorzaalcverIdaringen over de periode augustus tot en met november 2001. Het betrof ruim
44.000 sterfgevallen, ongeveer een derde van de jaarlijkse sterfte. Een langere periode zou, onder meer vanwege mogelijke seizoensvariatie, de voorkeur hebben gehad, maar was gezien de beperkte tijd niet mogelijk. Daar staat tegenover dat het dezelfde periode betreft als de sterfgevallenonderzoeken in 1995 en 1990, zodat vergelijking daarmee mogelijk is.
Uit doelmatigheidsoverwegingen is gekozen voor een gestratificeerde steekproef. De
doodsoorzaakverklaringen zijn in 7 vooraf gedefinieerde groepen, zogenaamde strata,

222 Bijlage B

verdeeld: strata i tot en met 5 voor sterfgevallen van personen van 17 jaar en ouder,
en strata 6 en 7 voor de sterfgevallen van personen tot en met 16 jaar. Dit onderscheid in leeftijdsgroepen is gemaakt omdat de leeftijdsgroep van o tot en met 16
jaar integraal waargenomen diende te worden in verband met het relatief kleine aantal sterfgevallen in deze groep. Toewijzing van een sterfgeval aan een stratum geschiedde door artsen, werkzaam binnen het CBS, op basis van de op de doodsoorzaakverklaring opgegeven oorzaak van overlijden en de daarmee samenhangende waarschijnlijkheid dat zich een medische beslissing rond het levenseinde had voorgedaan.
Hoe groter deze waarschijnlijkheid, hoe hoger het stratumnummer. Sterfgevallen
werden toegewezen aan stratum i of stratum 6 indien op grond van de doodsoorzaak geen medische beslissing rond het levenseinde genomen kon zijn. Sterfgevallen
die zijn toegewezen aan hoger genummerde strata hadden een hogere trekkingskans
(steekproeffractie). De totale steekproefomvang kon zo beperkt blijven tot 7440 sterfgevallen (zie tabel B.1).
Vragenlijst

Aan de behandelend arts van overledenen in de steekproef werd een vragenlijst gestuurd met vragen over het betreffende sterfgeval. Deze vragenlijst werd eerder gebruikt in de sterfgevallenonderzoeken van 1995 en 1990. De lijst was op de belangrijkste punten identiek aan de eerder gebruikte vragenlijsten, maar kende ook enkele
wijzigingen: de belangrijkste wijzigingen betroffen de toevoeging van een vraag over
terminale sedatie en een vraag over niet-reanimeerbesluiten, en verwijdering van de
vraag naar niet-uitgevoerde verzoeken. De volledige tekst van de 'sterfgevallenlijst'
wordt gegeven in bijlage F. De behandelend artsen is gevraagd of zij in het betreffende sterfgeval al dan niet hadden gehandeld met het doel of rekening houdend
met de waarschijnlijkheid of zekerheid dat deze handelwijze het levenseinde van de
patiënt zou bespoedigen. Verder is gevraagd naar de mate van levensbekorting, naar
overleg met de patiënt en familie, met collega-artsen en met anderen, naar het verzoek van de patiënt, naar de wilsbekwaamheid van de patiënt en naar de niet-ingestelde of gestaakte behandeling of toegediende middelen.
Voor sterfgevallen van nuljarigen is een aangepaste versie van de sterfgevallenlijst gemaakt. Deze 'nuljarigenlijsf was identiek aan de in 1995 gebruikte versie en is te
vinden in bijlage G.
Respons

Van de in totaal 7011 verzonden vragenlijsten voor de strata 2 tot en met 5 en 7 werden er 5189 teruggestuurd, een respons van 74%. Van de 367 uitgezonden vragenlijsten voor sterfgevallen van personen van 16 jaar of jonger werd 82% ingevuld terugontvangen (zie tabel BA).
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Tabel B.1 Overzicht steekproef, respons (sterfgevallenonderzoek)
Doodsoorzaakverklaringen

Steekproeffractie

Steekproefomvang'

Respons
Abs.

Sterfgevallen leeftijdsgroep 77 jaar en ouder
Stratum 1

4.641

1/12

365

365

Stratum 2

7:848

1/12

633

453

72

Stratum 3

12.707

1/8

1.528

1.063

70

Stratum 4

17.107

1/4

4.170

3.097

74

Stratum 5

684

1/2

313

276

88

Stratum 6

84

1

64

64

100

Stratum 7

41 3

1

367

300

82

100

100

Sterfgevallen leeftijdsgroep b-16 jaar

Totaal
Stratum 1, 6

4.7 2 5

Stratum 2-5, 7

3 8 .759

42 9
7.011

42 9
5.189

Totaal

43.484

7.440

5.618

74
76

1 Steekproefomvang is niet altijd gelijk aan fractie maal aantal doodsoorzaakverklaringen doordat in een
aantal gevallen niet kon worden achterhaald welke arts aangeschreven moest worden.

Naar geslacht en leeftijd bleken er nauwelijks responsverschillen zijn. Net als bij de
eerdere sterfgevallenonderzoeken verschillen de responspercentages vooral naar de
plaats van overlijden. De respons is lager voor personen die in het ziekenhuis zijn
overleden. Dit komt doordat het voor ziekenhuizen moeilijker is vast te stellen wie
de behandelend arts is geweest en doordat het in een aantal gevallen om assistenten
ging die niet meer in het ziekenhuis werkzaam waren. Voor deze responsverschillen
wordt gecorrigeerd door middel van weging (zie bijlage D).
Representativiteit

De respons is bij het sterfgevallenonderzoek iets minder groot dan bij de interviews.
Het responspercentage is echter hoog in vergelijking met andere studies waarin artsen wordt gevraagd een schriftelijke vragenlijst in te vullen. Door toepassing van
weegfactoren is gecorrigeerd voor verschillende responsniveaus in verschillende groepen. De resultaten van het sterfgevallenonderzoek geven daarom hoogstwaarschijnlijk
een betrouwbaar en valide beeld van de praktijk in Nederland.
Over de opzet, respons en resultaten van het sterfgevallenonderzoek wordt uitgebreider gerapporteerd in het, gelijktijdig met dit boek te verschijnen, deelrapport van het
CBS.

B.3 DEELONDERZOEK II.A: DE ALGEMENE ARTSENINTERVIEWS

Omdat verschillende categorieën artsen in verschillende mate met sterfgevallen en
met medische beslissingen rond het levenseinde worden geconfronteerd, is veel aandacht besteed aan de samenstelling en wijze van benadering van de groep respon-
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Tabel B.2

Ziekenhuissterfte naar ontslagspecialisme
In het ziekenhuis overleden
patiënten in 2001
= 4 6-73 8

Inwendige geneeskunde

32,2

Cardiologie

15,9

Longziekten

12,1

Heelkunde

12,0

Neurologie

14,0

Subtotaal

86,3

Overige specialismen

13,7

Totaal

100

Bron: Prismant.

denten. Deelonderzoek I bestond uit vier onderdelen: een algemeen deel (II.a), een
onderzoek onder kinderartsen (II.b) en diepte-interviews met huisartsen (II.c).
Steekproeftrekking
Er is een systematische, naar provincie gestratificeerde, steekproef getrokken uit in
Nederland werkzame zelfstandig gevestigde huisartsen, verpleeghuisartsen en uit artsen met de klinische specialismen inwendige geneeskunde, longziekten, heelkunde,
neurologie en cardiologie. Deze categorieën artsen zijn geselecteerd omdat zij tezamen betrokken zijn bij 95% van alle sterfgevallen in Nederland. De vijf klinische
specialismen vertegenwoordigen ongeveer 30% van alle klinische specialisten, maar
zijn bij 86% van alle sterfgevallen in het ziekenhuis betrokken als belangrijkste behandelend arts (tabel B.2). De huisartsen en verpleeghuisartsen zijn bij vrijwel i00%
van de sterfgevallen buiten het ziekenhuis betrokken. Over de 5% sterfte die buiten
beschouwing blijft is informatie verkregen via het sterfgevallenonderzoek.
De omvang van de steekproef werd onder meer bepaald door de frequentie waarmee
de verschillende categorieën artsen zijn betrokken bij sterfgevallen, welk type medische beslissing rond het levenseinde zij veel of weinig zullen nemen en hoe homogeen hun patiëntenpopulatie, wat betreft morbiditeit en leeftijdsverdeling, is. Verder
moesten de te interviewen artsen minimaal twee jaar en minimaal 50% op dezelfde
werkplek werkzaam zijn. Er is gestreefd naar een steekproef met 410 respondenten,
waarvan 125 huisartsen, 75 verpleeghuisartsen en 210 specialisten (te weten: 70 internisten en 35 respondenten van elk van de vier overige specialismen). Dit doel is zo
goed als volledig bereikt.
De steekproef onder huisartsen is getrokken uit de registratie van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NivEL), die van de verpleeghuisartsen
en specialisten uit de desbetreffende registraties van de Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG): de Huisartsen en Verpleeghuisartsen Registratie Commissie (HvRc) en Specialisten Registratie Commissie (sRc).
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Vragenlijst

De geselecteerde artsen zijn mondeling geïnterviewd met behulp van een uitgebreide
gestructureerde vragenlijst. Het interview betrof de volgende onderwerpen:
—euthanasie;
—hulp bij zelfdoding;
—levensbeëindigend handelen vanwege 'lijden aan het leven/'klaar-zijn-met-leven;
—demente patiënten met een euthanasieverklaring;
—levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt;
—terminale sedatie;
—zorg voor curatief uitbehandelde kankerpatiënten.
Over elk van deze onderwerpen is steeds vrijwel dezelfde reeks vragen gesteld: of de
arts dergelijke beslissingen wel eens had genomen, hoe vaak in 2001 en 2002 en
wanneer voor de laatste keer. Vervolgens is gevraagd naar de kenmerken en omstandigheden van het recentste geval. Ten slotte is de artsen nog naar hun opvattingen
en eventuele veranderingen daarin gevraagd. In het geval dat artsen op het moment
van het interview als hoofdbehandelaar de zorg voor een curatief uitbehandelde kankerpatiënt (met een levensverwachting van ongeveer drie maanden of minder) hadden, kreeg de arts maandelijks (tot na het overlijden van de patiënt of 6 maanden na
het interview) een vervolgvragenlijst over de tijdens het interview besproken patiënt.
De interviews zijn uitgevoerd door speciaal getrainde artsen en duurden gemiddeld
1,5 á 2 uur.
Respons

Bij het maken van de afspraken voor de artseninterviews was het merendeel van de
respondenten zonder meer bereid hieraan mee te werken, ondanks de mededeling
dat het interview ruim anderhalf uur zou duren. Tabel B.3 geeft een overzicht van de
respons bij de artseninterviews.

Tabel B.3 Respons algemene artseninterviews
Huisarts

Specialist

125

210

a

Totaal geselecteerde adressen

162

b

Voldeed niet aan criteria

c

Voldeed wel aan criteria (a — b)

4
158

342
58

d

Deelname onmogelijk

Beoogd aantal interviews

6
152

284
33
251

Verpleeghuisarts

Totaal

75
130

410

39
91

101

634

12

533
51

79

482

2

72

e

Deelname mogelijk (c — d)

f

Weigeringen

27

g

% weigeringen (f / e)

18

43
17

3

15

h

Tot stand gekomen interviews

125

208

77

410

i

Waarvan onbruikbaar

o

o

o

o
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Tabel B.4 Weigeringen uitgesplitst naar specialisme (algemene artseninterviews)

Specialisme

Aantal interviews

Absoluut aantal weigeringen

Weigeringen%

34
36

14

29

Chirurg

5

12

Internist

69

12

15

Longarts

35

3

8

34
208

9

21

43

17

Cardioloog

Neuroloog
Totaal

Van de 482 artsen die voldeden aan de selectiecriteria en die in principe zouden
kunnen deelnemen, weigerde 15%. Tabel B.4 geeft het weigeringspercentage uitgesplitst naar specialisme.
De redenen van weigering staan vermeld in tabel B.5. De meest genoemde reden
was 'geen tijd'. Daarnaast werden 'geen vertrouwen in de overheid' en 'tegen dit onderzoek' het vaakst als reden genoemd.
In totaal werden 634 potentiële respondenten geselecteerd, waarvan er mi bij nader
inzien niet aan de insluitcriteria bleken te voldoen. Uit deze tabel blijkt dat de geselecteerde huisartsen vrijwel allemaal aan de selectiecriteria voldeden, omdat voor
huisartsen gebruik werd gemaakt van een actueel gehouden gegevensbestand van het
NIVEL. De adressenbestanden van de SRC en de HVRC bleken niet steeds actuele informatie te bevatten. De uitval bij de verpleeghuisartsen was het grootst.
De redenen waarom artsen niet voldeden aan de selectiecriteria worden gepresenteerd in tabel B.6. Ook de redenen waarom 'deelname onmogelijk' was zijn in deze
tabel te vinden. Meestal waren de respondenten niet (meer) klinisch werkzaam.
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Tabel B.6 Voldeed niet aan selectiecriteria/deelname onmogelijk (algemene artseninterviews)
Huisarts

Specialist

Verpleeghuisarts

Totaal

—

24

16

40

3
—

16

lo

29

3

8

n

—
—

4
7

4
1

8

Met pensioen
Werkt in andere praktijk

1

Niet benaderd

—

3
1

—
—

4
1

Totaal

4

58

39

101

4
1

24

lo

38

Al lange tijd ziek

6

2

9

Onbereikbaar

1

3

—

4

Totaal

6

33

12

51

Voldeed niet aan selectiecriteria
Niet (meer) klinisch werkzaam
Nog niet 2 jaar werkzaam in dezelfde instelling/praktijk
Minder dan 50% klinisch werkzaam
'Verkeerde' specialist

8

Deelname onmogelijk
Onvindbaar

Representativiteit

Indien een beoogde respondent niet aan de criteria bleek te voldoen, niet kon deelnemen of weigerde is een vervangingsprocedure gevolgd (deelonderzoeken I.a, I.b en
III). In geval van weigering werd uit reservesteekproeven een qua specialisme, geslacht en provincie vergelijkbare respondent gezocht. Voor de in totaal 51 artsen met
wie geen afspraak kon worden gemaakt omdat zij langdurig ziek, onvindbaar of onbereikbaar waren, werd dezelfde vervangingsprocedure gevolgd als voor de uitvallers
die niet voldeden aan de selectiecriteria. Door deze vervangingsprocedure ontstaat in
beginsel geen selectie van respondenten.
Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de resultaten vertekend zijn onder inTabel B.5 Redenen van weigering (algemene artseninterviews)
Huisarts

Specialist

Geen tijd

15

Geen zin

1

Onbetaald

5

Privé-omstandigheden
Politiek (geld beter naar zorg, eerst meer artsen et
cetera)

Verpleeghuisarts

Totaal

21

1

37

6

7

—

—
_

-

2

-

2

1

3

—

4

5

Tegen euthanasie

1

Tegen onderzoek

1

Twijfel aan anonimiteit

1

Weinig te maken met euthanasie
Geen commentaar
Totaal

1

5

7

27

43

13
2

72
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vloed van weigeringen. Gezien het totale percentage weigeraars kan dat niet of nauwelijks het geval zijn. Alleen de uitval van in totaal 20 weigeraars die aangaven tegen
dit onderzoek of tegen euthanasie te zijn, geen vertrouwen te hebben in de politiek,
weinig met euthanasie te maken te hebben, geen zin te hebben, of die geen commentaar wensten te geven zou tot een zeer bescheiden vertekening aanleiding kunnen zijn.
Al met al mag ervan worden uitgegaan dat de resultaten van de algemene artseninterviews geldig zijn voor de Nederlandse huisartsen, verpleeghuisartsen en de in het
onderzoek betrokken specialismen.

B.4 DEELONDERZOEK

KINDERARTSENINTERVIEWS

Steekproeftrekking

De artseninterviews betroffen in dit deelonderzoek een steekproef van artsen uit de
drie specialismen waarbij de meeste sterfgevallen van minderjarigen voorkomen, namelijk kinderoncologie en -hematologie, pediatrische intensive care en kinderneurologie. Omdat kinderoncologen/-hematologen en kinderarts-intensivisten in Nederland
uitsluitend in academische centra werkzaam zijn, werd voor deze specialismen van
alle acht academische ziekenhuizen steeds de helft (minimaal twee) van de kinderartsen per afdeling uitgenodigd voor een interview. Voor de selectie van kinderneurologen, die ook buiten academische centra werkzaam zijn, werd gebruik gemaakt van
de ledenlijst van de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie: ook van de kinderneurologen werd de helft (minimaal twee) van de artsen per ziekenhuisafdeling
uitgenodigd voor een interview. De artsen moesten net als bij de algemene artseninterviews minimaal twee jaar en meer dan 50% per week werkzaam zijn in de dezelfde instelling of praktijk. Van de in totaal 48 kinderoncologen/-hematologen, 30
kinderarts-intensivisten en 37 kinderneurologen in Nederland, werden uiteindelijk 27
kinderoncologen/-hematologen, 18 kinderarts-intensivisten en 18 kinderneurologen
geïnterviewd. Zes artsen weigerden deelname aan een interview.
Vragenlijst

In de interviews werd gevraagd naar medische beslissingen rond het levenseinde bij
kinderen vanaf 3 maanden tot 18 jaar. Pasgeborenen tot de leeftijd van 3 maanden
werden uitgesloten. Gevraagd werd of de respondenten een aantal typen medische
beslissingen rond het levenseinde ooit hadden genomen voor een van hun patiënten.
Als dat het geval was werden enkele vragen gesteld over de frequentie en de leeftijd
van de betreffende patiënten. Vervolgens werd het recentste geval waarin de respondent de betreffende beslissing had genomen in detail besproken. Daarbij kwamen
aan de orde de diagnose, de plaats van overlijden, de behandelingsduur, de toegediende middelen, de mate van levensbekorting, de mate van wilsbekwaamheid van
de patiënt en het eventuele overleg met verschillende betrokkenen. Volgens de wet
van i april 2002 is euthanasie onder bepaalde voorwaarden mogelijk vanaf de leeftijd
van 12 jaar. In de beschrijving van de bevindingen in de kinderartseninterviews
wordt dan ook waar mogelijk onderscheid gemaakt tussen kinderen jonger dan 12
en vanaf 12 jaar. Aan het slot van het interview werd de kinderartsen gevraagd naar
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hun opvattingen over de wetgeving en toetsingsprocedure ten aanzien van levensbeëindigend handelen bij kinderen en kregen zij een aantal stellingen hierover voorgelegd.
Representativiteit

Indien een arts weigerde of niet voldeed aan de criteria werd een andere arts van dezelfde afdeling uitgenodigd. Aangezien het aantal weigeraars slechts 6 was, zijn de
gegevens uit de kinderartseninterviews representatief voor alle kinderartsen uit de geselecteerde specialismen in Nederland.

B.5 DEELONDERZOEK

DIEPTE-INTERVIEWS HUISARTSEN

In de periode september 2002-maart 2003 zijn 31 huisartsen geïnterviewd om inzicht te krijgen in de mogelijk veranderende houdingen ten opzichte van euthanasie
en de relatie palliatieve zorg en euthanasie. De vraagstellingen van het onderzoek waren de volgende.
Zijn er de afgelopen jaren veranderingen opgetreden in de overwegingen van
huisartsen om euthanasie al dan niet toe te passen en veranderingen in hun handelen? En zo ja, welke?
2
Hoe komt het dat zij zijn veranderd? In hoeverre spelen bijvoorbeeld de volgende
zaken daarbij een rol:
• eigen ervaringen van de arts (professionele ervaringen met eerdere [verzoeken
om] euthanasie; persoonlijke ervaringen);
• ontwikkelingen in de professie en gezondheidszorg (palliatieve zorg; steun en
consultatie);
• maatschappelijke ontwikkelingen (mondige patiënten/consumentisme; toetsingscommissies; rechtspraak; nieuwe wetgeving; media).
Aangezien het onderzoek een exploratief karakter had en het ging om opvattingen,
is gekozen voor een kwalitatieve onderzoekmethode: diepte-interviews met vaste
items die op een open wijze zijn afgenomen.
Aan de huisartsen die geselecteerd waren voor de algemene artseninterviews is door
de interviewers toestemming gevraagd voor deelname; 65% was hiertoe bereid. Tevens werd aan de interviewers gevraagd een formulier in te vullen over de kandidaat
op basis waarvan de verdere selectie kon worden gemaakt. Hierop werd aangegeven
of de huisarts ervaring had met euthanasie, van mening was veranderd ('permissiever', 'restrictiever' of 'niet veranderd') met betrekking tot euthanasie, wat hiervan de
oorzaken waren en of het volgens de interviewers een geschikte kandidaat voor het
afnemen van een diepte-interview zou kunnen zijn.
Het aantal van 31 interviews is gebaseerd op het uitgangspunt dat bij kwalitatief onderzoek een aantal van twintig tot dertig interviews voldoende is om een goed beeld
te kunnen krijgen. Bij de selectie van de respondenten hebben we ons in eerste instantie laten leiden door de 'verandering'. Omdat de aandacht uitging naar de restrictievere houding, hebben we 20 huisartsen uit deze groep benaderd. Om inzicht te
krijgen in de andere groepen alsmede voor het contrast hebben we 5 huisartsen die
permissiever waren geworden en 6 huisartsen die niet van mening waren veranderd
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ingesloten. Daarnaast hebben we regionale spreiding, sekse en leeftijd in acht genomen. Er zijn 23 mannelijke en 8 vrouwelijke huisartsen geïnterviewd. 24 huisartsen
waren 50-60 jaar oud en 22-31 jaar praktiserend als huisarts; 7 waren 35-50 jaar oud
en werkten 5-15 jaar als huisarts.
In de gesprekken werd er naar gestreefd de huisartsen zo veel mogelijk zelf hun verhaal te laten vertellen. Eerst werd gevraagd naar de kenmerken van de praktijk (onder andere omvang, regio, werkwijze) en vervolgens werd de loopbaan van de arts
wat betreft stervensbegeleiding chronologisch behandeld. Dit nam ongeveer een half
uur in beslag. Daarna werd de rol van de interviewer meer sturend: er werden vragen ter verheldering gesteld, dwarsverbanden gelegd en de nog niet aan bod gekomen items aan de orde gesteld. Ook werd op de door de huisartsen aangesneden onderwerpen die buiten de directe scope van het onderzoek vielen, maar wel betrekking
hadden op het onderwerp, dieper ingegaan (zoals: de veranderende (meer op het individu gerichte) samenleving en de gevolgen daarvan voor de omvang en aard van
euthanasievragen en de zaak Brongersma). Aan het eind van het interview werd gevraagd of er nog onderwerpen waren die onderbelicht waren of in het geheel niet
aan de orde waren gekomen. De gespreksduur varieerde van 5 kwartier tot 2,5 uur;
27 gesprekken vonden in de praktijk plaats en 4 bij de huisarts thuis. Direct na afloop van het interview werden aantekeningen gemaakt. De interviews zijn opgenomen op een cassetterecorder en uitgetypt.
De analyse vond plaats door allereerst het lezen en herlezen van de transcripten van
de interviews en de observatieaantekeningen. Daarna werd op basis van de vraagstellingen per respondent een samenvatting gemaakt; deze werden met elkaar vergeleken ('constante vergelijking'). De vraagstellingen fungeerden zo als een analyseschema. De resultaten zijn in de onderzoeksgroep bediscussieerd.

B.6

DEELONDERZOEK 1II.A: ARTSENINTERVIEWS GEMELDE-GEVALLENONDERZOEK

Om de ervaringen van artsen met de toetsingsprocedure in beeld te brengen zijn interviews gehouden met artsen die een geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding
hadden gemeld in de periode november 1999 en januari 2002. Voor een goed inzicht in de werking van de toetsingsprocedure was het wenselijk om naast een steekproef van 'gewone' gemelde gevallen ook een aantal 'bijzondere' gevallen te analyseren.
Steekproeftrekking en respons

De te interviewen behandelend artsen zijn uit twee bronpopulaties geselecteerd. De
eerste bronpopulatie betreft alle 2054 in 2001 via de gemeentelijk lijkschouwer bij
regionale toetsingscommissies euthanasie (RTc's) gemelde gevallen van euthanasie en
hulp bij zelfdoding. Daaruit is een aselecte gestratificeerde steekproef getrokken.
Deze is naar type arts en RTC gestratificeerd omdat het aantal meldingen per type
arts en RTC niet evenredig was verdeeld. De omvang van de steekproef was 186 gevallen; 87 huisartsen, 71 specialisten en 28 verpleeghuisartsen. Er hebben uiteindelijk
167 interviews plaatsgevonden. Voor 4 artsen was deelname niet mogelijk (ziek of
overleden). Er waren 15 artsen (8%) die deelname weigerden (tabel B.7).
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De tweede bronpopulatie betreft alle 39 gemelde en reeds afgedane 'bijzondere' gevallen van levensbeëindigend handelen (gemelde gevallen waarbij de toetsingscommissie zich niet bevoegd achtte het geval te beoordelen, of de toetsingscommissie
oordeelde dat niet aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan, of het geval werd doorgestuurd naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg, of de meldend arts was uitgenodigd in een vergadering van een toetsingscommissie om het geval toe te lichten)
in de periode november 1999 tot januari 2002 die niet in de steekproef zaten. Alle
bij deze gevallen betrokken behandelend artsen zijn geselecteerd. Er hebben 33 interviews plaatsgevonden. Deelname aan het interview was in 3 gevallen niet mogelijk
(arts onvindbaar/overleden/ziek) en het percentage weigeringen was 8% (tabel B.7).
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Tabel B.7 Weigeringen bij de steekproef (naar
views gemelde-gevallenonderzoek)

RTC

Aantal interviews

en specialisme) en bij de bijzondere gevallen (artseninter-

Absoluut aantal weigeringen

Weigeringen %

Steekproef naar RTC
Arnhem

31
37

5
1

14

Den Bosch
Groningen

35

2

Haarlem

32

4

5
11

Rijswijk

32

3

9

74
65

lo

12

Specialisten
Verpleeghuisartsen

28

5
—

o

167

15

8

33

3

8

3

Steekproef naar specialisme
Huisartsen

Steekproef totaal
Bijzondere gevallen

7

Vragenlijst

Bij de in totaal 199 geselecteerde artsen is een mondeling interview afgenomen met behulp van een uitgebreide gestructureerde vragenlijst. Eerst is geïnventariseerd hoe vaak
in 2005 en 2002 euthanasie en hulp bij zelfdoding en verzoeken daartoe waren voorgekomen. Vervolgens is het gemelde geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding op grond
waarvan de arts was gevraagd voor het interview, uitvoerig doorgenomen; daarbij is met
name ingegaan op de ervaringen met de toetsingsprocedure. Daarna is gevraagd naar
het vóórkomen van levensbeëindigend handelen zonder dat dit was gemeld. Ten slotte
is gevraagd naar opvattingen. De interviews duurden gemiddeld 1,5 uur.
Representativiteit

Indien een beoogde respondent niet aan de criteria bleek te voldoen, niet kon deelnemen of weigerde, is een vervangingsprocedure gevolgd. In geval van weigering werd
uit reservesteekproeven een zoveel mogelijk — qua specialisme en RTC - vergelijkbare
respondent gezocht. Aangenomen mag worden dat de resultaten van de interviews
met behandelend artsen uit de steekproef van gemelde gevallen van levensbeëindigend handelen representatief zijn voor die gevallen en de artsen die in die periode
hebben gemeld.
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B.7 DEELONDERZOEK

NABESTAANDENINTERVIEWS

Steekproeftrekking en respons

Aan de 167 artsen die over een gemeld geval uit de steekproef geïnterviewd zijn, is
gevraagd of zij de meest bij het geval betrokken nabestaande wilden benaderen om te
vragen of deze geïnterviewd wilde worden over de ervaringen van de patiënt en henzelf naar aanleiding van (het verzoek om) de euthanasie of hulp bij zelfdoding en de
toetsing ervan. Van deze artsen hebben 8 artsen dit geweigerd omdat zij de nabestaanden niet wilden belasten, konden 16 artsen de nabestaande niet bereiken en hebben 47 artsen dit uiteindelijk (zonder expliciete weigering) niet gedaan. Uiteindelijk
hebben 97 artsen de meest betrokken nabestaande benaderd. Van deze nabestaanden
stemden 87 toe in een interview en weigerden er io (3 omdat ze geen tijd hadden en
7 omdat ze het te moeilijk vonden om erover te praten). De 87 respondenten die toestemden, zijn allen benaderd door een interviewer en vervolgens geïnterviewd.
Vragenlijst

In de vragenlijst werd de nabestaanden niet alleen gevraagd naar de euthanasie of
hulp bij zelfdoding bij hun naaste, maar ook naar achtergroncllcenmerken en opvattingen over en eigen wensen met betrekking tot zorg aan het einde van het leven.
De interviews duurden gemiddeld twee uur en werden gehouden door speciaal voor
dit doel getrainde interviewers (geen artsen).
Representativiteit

Hoewel de bronpopulatie een representatieve steekproef van gemelde gevallen van
euthanasie en hulp bij zelfdoding was, is het mogelijk dat de groep geïnterviewde
nabestaanden niet representatief is voor nabestaanden van mensen bij wie euthanasie of hulp bij zelfdoding is toegepast (en waarbij melding heeft plaatsgevonden). Reden hiervoor is dat bijna de helft van de artsen aan wie het gevraagd is geen nabestaande heeft benaderd. Wel is het zo dat van de benaderde nabestaanden vrijwel iedereen geïnterviewd is.

B.8 OVERIGE DELEN GEMELDE-GEVALLENONDERZOEK
Deelonderzoek

vragenlijst leden regionale toetsingscommissies (RTC's)

Alle leden, plaatsvervangend leden en secretarissen van de RTC'S hebben een schriftelijke vragenlijst gekregen. Hierin werden vragen gesteld over hun ervaringen in de
RTC'S en opvattingen over medische beslissingen rond het levenseinde en de toetsingsprocedure. Van de 35 verstuurde vragenlijsten zijn er 34 ingevuld teruggestuurd.
Deelonderzoek

casuïstiekonderzoek

De RTC'S en het College van Procureurs-Generaal hebben tien fictieve casus van euthanasie of hulp bij zelfdoding voorgelegd gekregen met het verzoek deze voor zover
mogelijk te behandelen als werkelijk gemelde casuïstiek. Vergelijking van de oordelen van de verschillende commissies geeft vooral inzicht in de mate van uniformiteit.
De fictieve casus zijn zo opgesteld dat vraagtekens konden worden gezet bij de ver-
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vulling van één of meer zorgvuldigheidseisen, met uitzondering van drie casus waarbij aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan. Een samenvatting van de tien casus is
opgenomen in bijlage A. De voorgelegde casuïstiek was daarmee uiteraard geen afspiegeling van de praktijk, waarin in het leeuwendeel van de gevallen aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan.
Deelonderzoek

notulenonderzoek

De notulen van de vergaderingen van het College van de Procureurs-Generaal vanaf
1996 zijn bestudeerd om na te gaan hoe vaak het voorkwam dat gevallen besproken werden in de Collegevergadering, hoe vaak er vervolging werd ingesteld, wat de uitkomst
hiervan was en om na te gaan wat redenen hiervoor waren.
Deelonderzoek ilif dossieronderzoek

De dossiers van de RTC'S zijn bestudeerd om na te gaan hoe vaak het voorkwam dat
er nadere informatie gevraagd werd aan de meldend arts, consulent of andere betrokkene van gemelde gevallen en wat hiervoor de redenen waren. Daarnaast zijn de dossiers van gemelde gevallen bij het Openbaar Ministerie bekeken om te kunnen vaststellen wat het aantal meldingen was in de jaren 1996 tot en met 1998. Hiervoor
werd gekeken naar de datum van overlijden c.q. melden in plaats van de afdoeningsdatum (dit laatste was de basis voor eerder door het Openbaar Ministerie genoemde
meldingscijfers).
Deelonderzoek 111.g: interviews toetsingscommissies

Met negen leden van RTC'S hebben interviews plaatsgevonden. Bij de selectie van de
negen leden is ervoor gezorgd dat alle vijf RTC'S en alle soorten leden (arts, ethicus,
voorzitter, secretaris) vertegenwoordigd waren. De interviews gingen (na de schriftelijke vragenlijst) in op ervaringen met en opvattingen over de toetsingsprocedure.
Hiernaast is ook de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal en een hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg geïnterviewd.
B.9

DEELONDERZOEK IV: HET PUBLIEKSONDERZOEK

Aan een steekproef van volwassen Nederlanders is een schriftelijke vragenlijst toegestuurd. Hierin is met name naar opvattingen gevraagd worden over de toetsingsprocedure (onder andere (behoefte aan) openheid van zaken, toetsbaarheid, rechtsbescherming) en controversiële onderwerpen (onder andere euthanasie in 'klaar-met-leven situaties, euthanasie bij 12- tot 16-jarigen, wilsverklaringen). Er is gebruik gemaakt van het Consumentenpanel Gezondheidszorg (copA) van het NIVEL. Het co
bestaat sinds 1991 en is een gezamenlijk initiatief van het NIVEL en de Consumentenbond. Doel van het panel is het verzamelen van informatie op het gebied van de gezondheidszorg, zodat beleidsmakers, patiënten- en artsenorganisaties en zorgaanbieders hun beleid kunnen baseren op betrouwbare gegevens. Enkele malen per jaar
ontvangen de leden van het panel een vragenlijst over een bepaald thema. Jaarlijks
vindt een update plaats van het panel. Hierbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke representativiteit. De respons was 78% (n = 1390).
-
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B.I0 VRAGENLIJSTEN

Uit het voorgaande blijkt dat de in dit onderzoek verzamelde informatie grotendeels
is verkregen door middel van vragenlijsten. De meeste vragenlijsten werden in interviews gebruikt, enkele waren schriftelijke vragenlijsten. Ze zijn alle speciaal voor dit
onderzoek gemaakt. De basis voor de interviews met de artsen werd gevormd door
de vragenlijst die indertijd voor het onderzoek in 1990/1991 is ontworpen en in aangepaste vorm ook in het onderzoek van 1995/1996 is gebruikt. De vragenlijsten van
het sterfgevallenonderzoek (algemeen en nuljarigen) zijn, meer nog dan de vragenlijsten van het interviews, gelijk aan de vragenlijsten uit de eerdere onderzoeken. Dit
om vergelijking van frequenties van medische beslissingen rond het levenseinde in
de verschillende onderzoeksjaren mogelijk te maken.
De bij de interviews gebruikte vragenlijsten zijn alle zeer omvangrijk (31-144 pagina's) en zijn daarom niet in dit rapport afgedrukt. De structuur van het interview en
de vragenlijst worden weergegeven in paragraaf Bar. De sterfgevallenlijst en nuljarigenlijst zijn als bijlagen F en G opgenomen.
De volgende vragenlijsten zijn gebruikt.
A Mondelinge interviews

/ Vragenlijst artsen (deelonderzoek II.a)
Vragenlijst kinderartsen (deelonderzoek II.b)
3 Topiclijst diepte-interviews huisartsen (deelonderzoek II.c)
4 Vragenlijst meldende artsen (deelonderzoek III.a)
5 Vragenlijst nabestaanden (deelonderzoek III.b)
6 Topidijst interviews met leden RTC'S (deelonderzoek III.g)
2

B Schriftelijke vragenlijsten

1 Sterfgevallenlijst (deelonderzoek I)
Sterfgevallenlijst nuljarigen (deelonderzoek I.b)
3 Vervolgvragenlijsten 'Zorg voor curatief uitbehandelde kankerpatiënten (deelonderzoek II.a)
4 Lijsten met vragen over achtergrondgegevens van de respondent (deelonderzoeken II.a, II.b, III.a)
5 Lijsten met vragen over het aantal sterfgevallen in 1995 in de praktijk van de respondenten (deelonderzoeken II.a, II.b, III.a)
6 Vragenlijst leden RTC'S (deelonderzoek III.c)
2

C Overige vragenlijsten

1 Registratieformulier dossieronderzoek (deelonderzoek III.f)

B.II STRUCTUUR INTERVIEW EN VRAGENLIJSTEN
Alle interviews bestonden vrijwel steeds uit dezelfde, in de vragenlijsten terugkomende, fasen. Deze worden hierna beschreven.
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1 Introductie

Aan het begin van het interview moest een introducerende tekst worden voorgelezen
of in ieder geval in vrije vorm worden overgebracht aan de respondent. Deze ging
over de onderzoeksopdracht, de privacy- en gegevensbescherming, de rapportage over
het onderzoek, de opbouw van het interview en kort over de interviewer zelf.
2

Inname en controle van tevoren ingevulde gegevens

Alle respondenten van artseninterviews kregen van tevoren één of meer vragenlijsten
toegestuurd, met het verzoek deze in te vullen. Dit betrof een lijst met vragen over
achtergrondgegevens van de respondent en een lijst over het aantal sterfgevallen in
2002 in de eigen praktijk. De interviewer zorgde ervoor dat deze lijsten werden ingenomen, zo nodig na invulling ter plekke.
3 Casuïstiek

In alle interviews stond de bespreking van concrete casuïstiek centraal. In deelonderzoek II, de vrije steekproef van artsen, betrof dit -voorzover van toepassing- de recentste gevallen waarin de respondent een van de volgende medische beslissingen rond
het levenseinde had genomen: euthanasie; hulp bij zelfdoding, het inwilligen/weigeren van een verzoek om hulp bij zelfdoding van een patiënt zonder ernstige aandoening, het omgaan met een euthanasieverklaring van een demente patiënt, levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt; terminale sedatie
en zorg voor curatief uitbehandelde kankerpatiënten
In de interviews met de artsen behorend bij de geselecteerde gemelde gevallen (deelonderzoek III.a) ging het om i gemeld geval en eventueel om i niet-gemeld geval
van levensbeëindigend handelen. Aan de behandelend artsen werd van alle casuïstiek
gevraagd:
—de medische context;
—de sociale context;
—het verzoek van de patiënt;
—de besluitvorming van de arts;
—overlegsituaties en consultatie;
—de uitvoering van het besluit;
—de melding;
—redenen om niet te melden;
—de beleving van arts en naasten van de patiënt.
4 Frequenties

Over elk type medische beslissing zijn kwantificerende vragen gesteld. Gevraagd is onder meer of de respondent ooit met dat type beslissing te maken had gehad en zo ja,
wanneer voor het laatst en hoe vaak in 2001 respectievelijk 2002.
5 Organisatie/deskundigheid

Aan de RTc-leden is gevraagd naar de wijze waarop binnen hun werkverband de taken in het kader van de toetsingsprocedure zijn georganiseerd. Daarnaast is hun gevraagd naar ervaring met en opvattingen over toetsing.

Informatie over de onderzoeksopzet 237

6 Vignetten

Met name om meer zicht te krijgen in de nieuwe thema's zijn aan alle respondenten
vragen gesteld over (vrijwel) dezelfde, gefingeerde casuïstiek.
7 Opvattingen

Ook in dit deel kregen de verschillende categorieën respondenten (vrijwel) dezelfde
vragen gesteld. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
—toetsingsprocedure 1998-2002 en melding;
—de nieuwe euthanasiewet;
—stellingen over verschillende medische beslissingen rond het levenseinde;
—veranderingen in opvattingen in de afgelopen vijf jaar.
8 Afronding interview met respondent

Het interview werd nabesproken met de respondent.
9 Afronding door interviewer

De interviewer diende systematisch een aantal vragen over het interview na te lopen.
Voorts moest de interviewer na afloop één illustratief of opvallend voorbeeld, zoals
van een geval van terminale sedatie of een ervaring met de toetsingsprocedure, in eigen woorden uitwerken.
De meeste vragen zijn als half open vraag gesteld, waarbij ten behoeve van de interviewer een aantal antwoordcategorieën was aangegeven in de vragenlijst. Bij een aantal gesloten vragen is gebruik gemaakt van kaarten met antwoordcategorieën, die aan
de respondent werden aangeboden.

B.I2

INTERVIEWERS

Gezien de gevoeligheid van het onderwerp van onderzoek, zowel in emotionele als
in morele en juridische zin, was het interviewen geen eenvoudige opgave. Het in
korte tijd opbouwen van een vertrouwensrelatie met de respondent was een belangrijke voorwaarde om aan betrouwbare gegevens te komen. Mede gezien de ervaringen opgedaan in de eerdere onderzoeken, is opnieuw gekozen voor het principe 'collega's interviewen collega's'. Collega's maken gemakkelijker een afspraak, weten
waarover de respondent het heeft en begrijpen diens problemen beter. De interviewers van artsen dienden aan de volgende eisen te voldoen: een aantal jaren hebben
gepraktiseerd, communicatief vaardig zijn, een open houding hebben ten aanzien
van de diverse medische beslissingen rond het levenseinde, interesse hebben voor de
ervaringen en opvattingen van collega's, affiniteit hebben met wetenschappelijk onderzoek, zorgvuldig kunnen werken en gedurende ongeveer vier maanden gemiddeld
twee dagdelen per week beschikbaar hebben. Al 'netwerkend' zijn in totaal 70 potentiële interviewers aangetrokken die in principe aan deze eisen voldeden. Zij zijn gedurende twee dagen getraind. Deze training bood tevens de gelegenheid de kandidaat-interviewers te beoordelen op hun geschiktheid. Twee van hen zijn, op eigen
verzoek, uiteindelijk niet ingezet. Tijdens de training is aandacht besteed zowel aan
de inhoudelijke aspecten van het interview als aan de techniek van het interviewen;
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speciale aandacht was er voor het telefonisch maken van een afspraak met de respondent. De overgebleven groep interviewers bestond uit 47 huisartsen, 17 verpleeghuisartsen, 4 overige artsen.
De II interviewers die de nabestaandeninterviews hebben uitgevoerd waren juist
geen arts en hebben een training van een dag doorlopen.
Gedurende de veldwerkperiode was er veelvuldig contact tussen de interviewers en
de onderzoekers. Wanneer er enkele interviews waren afgenomen, dan werden deze
met i van de onderzoekers nabesproken. De ingevulde vragenlijsten werden gecontroleerd op duidelijkheid van antwoord en van handschrift, op ten onrechte niet ingevulde vragen en op inconsistenties. Zo nodig nam de interviewer weer contact op
met de respondent voor nadere informatie of verduidelijking.

B.13 PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMING
Aan de bescherming van de privacy van de respondenten, overledenen en nabestaanden van de overledenen en aan de beveiliging van de bij het onderzoek verkregen gegevens is de grootst mogelijke zorg besteed.
Bij de steekproef van sterfgevallen zijn door het CBS zodanige maatregelen getroffen
dat volstrekte anonimiteit van arts en overledene kon worden gegarandeerd. Door
een aantal maatregelen met betrekking tot de verzending, met name de tussenschakeling van een notaris, en de bewerking van de gegevens binnen het CBS was het onmogelijk de identiteit van arts of overledene te achterhalen. Voor details van de procedure wordt verwezen naar het desbetreffende deelrapport van het ces.
Bij de interviews van de behandelend artsen in deelonderzoek II zijn alle gegevens
bij binnenkomst geanonimiseerd. Ook hier zijn de gegevens niet meer tot afzonderlijke respondenten of patiënten te herleiden anders dan via een procedure die slechts
aan de onderzoekers bekend is. Het oorspronkelijke respondentnummer is vervangen
door een nieuw nummer. De hiervoor gebruikte `omnummerlijse wordt na afloop
van het onderzoek vernietigd. De procedure van gegevensbeveiliging werd schriftelijk
aan de arts ter hand gesteld en door de interviewer ondertekend. Door de Minister
van Justitie was toegezegd dat de gegevens voor niemand opeisbaar zouden zijn, behalve in geanonimiseerde vorm ten behoeve van een eventuele wetenschappelijke
toetsing. Tevens werd gegarandeerd dat het onderzoek voor de respondenten geen juridische consequenties kon hebben. De verstrekte informatie is voor geen enkel ander doel gebruikt dan voor beantwoording van de vraagstelling van het onderzoek.
Dezelfde anonimiteitsprocedure is toegepast bij de interviews van de behandelend
artsen uit deelonderzoek III. Voorafgaand daaraan is op aanwijzing van de onderzoekers een steekproef getrokken en een serie 'bijzondere' gevallen geselecteerd uit de
in het gegevensbestand van de vijf RTC'S. Pas nadat een arts te kennen had gegeven
geen bezwaar te hebben tegen deelname aan het onderzoek kreeg de interviewer de
datum van overlijden, de geboortedatum, het geslacht en hoofddiagnose van de patiënt om met de arts vast te stellen over welk gemeld geval het interview primair
moest gaan. Dit lukte in vrijwel alle gevallen.
Ook op andere manieren is aan de bescherming van de privacy van de respondent
en de nabestaanden van de overledenen en aan de beveiliging van de gegevens maxi-
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male zorg besteed. Elke interviewer heeft schriftelijk verklaard dat niets dat hem of
haar tijdens het interview ter ore zou komen ooit buiten het kader van het onderzoek
zou worden herhaald. Al het onderzoeksmateriaal is persoonlijk door de interviewers
aan de onderzoekers ter hand gesteld. De gegevens in het gegevensbestand zijn zodanig opgeslagen dat zij ook niet op indirecte wijze te herleiden zijn tot individuen. Na
afloop van het onderzoek worden alle vragenlijsten vernietigd en wordt alleen het
anonieme gegevensbestand bewaard.
De onderzoekers hebben tenslotte, ten behoeve van het dossieronderzoek en de notulen van de vergadering van het College van Procureurs-Generaal, een `geheimhoudingsovereenkomsf afgesloten met het Ministerie van Justitie.

B.I4

MEDEWERKING VAN BETROKKENEN

Een zo groot mogelijke medewerking van alle respondentgroepen was een eerste
voorwaarde voor het welslagen van dit onderzoek. Een lage respons zou de geloof.
waardigheid van de resultaten ernstig hebben kunnen aantasten. Om een zo groot
mogelijke deelname aan het onderzoek te bewerkstelligen is het volgende gedaan.
De bescherming van de privacy van artsen, overledenen, nabestaanden en overige
respondenten alsmede de garanties voor gegevensbescherming zoals in de vorige
sectie uiteengezet, vormden een eerste voorwaarde voor een brede acceptatie.
2
De Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg en de voorzitter van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst hebben zich in
een rechtstreeks schrijven tot alle artsen van Nederland gewend om hen op de
hoogte te brengen van dit onderzoek. Daarbij hebben zij de artsen gevraagd aan
dit onderzoek mee te werken wanneer ze daartoe zouden worden uitgenodigd
(zie bijlage C).
3 Bewust is gekozen voor een zo gering mogelijke publiciteit in de algemene media
voor en tijdens het onderzoek. Daarentegen is juist wel gestreefd naar een zorgvuldige presentatie in de grote medische vakbladen voor de aanvang van het onderzoek. Overdrukken van het artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde werden vooraf aan de beoogde respondenten voor de interviews gezonden.
4 Bij alle uitnodigingen voor interviews en bij de door het cas verzonden vragenlijsten was de brief van de Geneeskundig Hoofdinspecteur en de voorzitter van de
KNMG gevoegd.
5 De artseninterviews zijn allemaal door speciaal getrainde artsen afgenomen.
6 Vanuit het cas zijn de te enquêteren artsen aangeschreven door de Medisch Ambtenaar, die hierbij werd geassisteerd door bij het cas gedetacheerde artsen (zie bijlage C).
7 Alle respondenten van de interviews kregen het onderzoeksrapport in het vooruitzicht gesteld.
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B.I5 BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de resultaten hangt vooral samen met de nauwkeurigheid
van de metingen. Daaraan is veel aandacht besteed.
Zeer veel energie is gestopt in de kwaliteit van de vragenlijsten. Daarbij kon voor
een belangrijk deel van het onderzoek geput worden uit (de ervaringen met) de interviewlijsten en sterfgevallenlijst van de eerdere onderzoeken. Verschillende externe
deskundigen werden bij het maken van de vragenlijsten betrokken, met name bij
nieuwe onderdelen. Tijdens de training van de interviewers werden de vragenlijsten
nog aanzienlijk verbeterd.
De interviewers waren zorgvuldig geselecteerd en speciaal getraind om op de vragen
zo duidelijk en nauwkeurig mogelijke antwoorden te krijgen. Bij de artseninterviews
waren de interviewers bovendien artsen.
Er kon volledige anonimiteit worden gegarandeerd, een belangrijke voorwaarde voor
eerlijke antwoorden.
Er was een voortdurend intensief contact tussen onderzoekers en interviewers. Elk
interview werd door een onderzoeker met de interviewer doorgenomen (zie ook
B.12).
De kwaliteit van de ingevulde schriftelijke vragenlijsten. Gevraagd en ongevraagd
werd vaak uitvoerige toelichting op antwoorden gegeven. In veel gevallen was dit uitermate nuttig bij het categoriseren van de antwoorden. Voorts bleek de kwaliteit van
de beantwoording uit de interne consistentie van de antwoorden.
Validiteit

Bij validiteit gaat het om de vraag of met een meetinstrument of in een onderzoek
inderdaad datgene wordt gemeten wat men beoogde te meten. Ook hieraan is in dit
onderzoek veel aandacht besteed.
De structuur van de vragenlijsten was zodanig dat de interviewer op diverse plaatsen
moest verifiëren of het geval dat op dat moment werd besproken inderdaad in de
reeks vragen thuishoorde. Wanneer dat niet het geval bleek te zijn, werd tijdens het
interview het betreffende geval alsnog in de juiste vragenreeks ondergebracht. Een
enkele keer gebeurde dat tijdens de nabespreking met een van de onderzoekers.
Voor het sterfgevallenonderzoek is in de onderzoeken van 1990/1991 en 1995/1996
een validiteitsonderzoek uitgevoerd. Omdat de in 2001/2002 gebruikte vragenlijst
vrijwel identiek was, is het validiteitsonderzoek niet herhaald.
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STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID
Inspectie voor de Gezondheidszorg

Parnassusplein 6
2611 VX 's-Gravenhage
Telefoon (0701 340 79 11
Telefax (070) 340 71 59

Aan alle artsen in Nederland

Correspondentie uitsluitend:
Postbus 16119
2600 fiC 's-Gravenhage

Ons kenmerk

iGz/ 01-09071 •

inrichtingen bij
Mw. A. van der Helde,

Doorkiesnummer

's-Gravertiage,

010-4087719 Erasmus
Universiteit Rotterdam

september 2001

arts-onderzoeker
Onderwerp
evaluatie-onderzoek naar toetsingsprocedure bil
levensbeëindigend handelen op verzoek en hulp bij zelfdoding

Geachte heer, mevrouw,
De komende maanden zal een groot aantal artsen benaderd worden met het verzoek mee
te werken aan een onderzoek, dat is gericht op de evaluatie van de procedure voor
toetsing van ievensoeiiindigend handelen op verzoek van een patiënt en huip bij zelfdoding.
Het is inmiddels ruim vijf jaar geleden, dat voor de laatste maal onderzoek is gedaan naar
de stand van zaken op het gebied van levensbeëindigend handelen door artsen en naar het
functioneren van de meldingsprocedure.
Het nu beoogde onderzoek is erop gericht vast te stellen hoe de sinds enkele jaren
werkzame toetsingscommissies functioneren en eventueel aanknopingspunten te leveren
voor verbetering van de meldingsprocedure. Daartoe zal een groot aantal artsen en andere
betrokkenen worden gevraagd naar hun handelwijzen, ervaringen en opvattingen met
betrekking tot levensbeëindigend handelen.
Het onderzoek wordt in opdracht van de ministers van VWS en Justitie uitgevoerd door de
afdeling Sociale Geneeskunde/ Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek van het
Vrije Universiteit Medisch Centrum te Amsterdam en het Instituut Maatschappelijke
Gezondheidszorg van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, in samenwerking met het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te Voorburg. De leiding van het onderzoek is in
handen van prof. dr G. van der Wal (Amsterdam) en prof dr P.J. van der Maas
(Rotterdam). Er is een breed samengestelde begeleidingscommissie.
In dit gezamenlijk schrijven willen wij u in het kort informeren over de achtergronden van
het onderzoek.
Het onderzoek bestaat uit een aantal deelonderzoeken.
- Aan een representatieve steekproef van artsen zal werden gevraagd mee te werken
aan een gestructureerd interview over handelwijzen, ervaringen en opvattingen met
betrekking tot diverse vormen van levensbeëindigend handelen in verschillende
- situaties.

0054 IGZ

Verzoet:e om kenmerk. dagtekening en onderwerp in tm antwoord te vermelden. -
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Ook een representatieve steekproef van artsen die een geval van euthanasie of hulp bij
zelfdoding hebben gemeld bij de gemeentelijk lijkschouwer, zal worden benaderd voor
een interview. Voorts zullen gemeentelijk lijkschouwers en officieren van justitie
worden geïnterviewd. Via de behandelend artsen zullen naasten van de betreffende
patiënten benaderd worden Voor deelname aan een mondeling interview.
Een representatieve steekproef uit de bevolking zal schriftelijk worden geénqueteerd
over hun opvattingen over medische besluitvorming rondom het levenseinde en
toetsing daarvan.
Het CBS zei het deel van het onderzoek uitvoeren, waarin een representatieve
steekproef van overlijdensgevallen wordt getrokken uit het bestand van
doodsoorzaakverklaringen dat wordt beheerd door de medisch ambtenaar. De arts, die
bij het betreffende geval als behandelend arts is opgetreden, zal schriftelijk werden
gevraagd nadere informatie te-verstrekken over het levenseinde van de betreffende
persoon. Dit sterfgevallenonderzoek wordt overigens tegelijkertijd ook in een aantal
andere Europese landen uitgevoerd, zodat voor het eerst ook internationale
vergelijkingen gemaakt zullen kunnen worden.
De opzet van dit onderzoek is deels vergelijkbaar met die van twee onderzoeken die
eerder, in 1995/1996 en 1990/1991, werden uitgevoerd.
Meer informatie over het onderzoek is te vinden in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde en Medisch Contact van 14 september 2001.
Aan de bescherming van de privacy van de artsen, nabestaanden van de overledenen en
andere betrokkenen wordt in dit onderzoek de uiterste zorg besteed. Het CBS zal zijn
gegevens schriftelijk en volstrekt anoniem verzamelen. De door deelnemende artsen aan
het CBS verstrekte Informatie kan door niemand worden herleid tot herkenbare artsen of
overledenen. De gegevens afkomstig van de interviews zullen onmiddellijk na binnenkomst

worden geanonimiseerd. Ook de mogelijkheid van indirecte identificatie is uitgesloten. De
verstrekte informatie zal voor geen ander doel worden gebatikt dan voor de beantwoording
• van de vraagstelling van het onderzoek. Zo zal het onderztiek voor geen enkele deelnemer
• Juridische conseqUenties hebben. De voor deelname aan het onderzoek benaderde artsen
zullen meer in detail op de hoogte worden gesteld van het onderzoek en de wijze waarop
de gegevens worden gehanteerd.
Het is gezien de grote omvang van de diverse steekproeven niet uitgesloten dat sommige
artsen meer dan eens met het onderzoek te maken krijgen, bijvoorbeeld doordat zij worden
uitgenodigd ons deel te nemen mei een interview, terwijl zij daarnaast vanuit het CBS een
of meer schriftelijke vragenlijsten over specifieke sterfgevallen toegezonden krijgen. Hierbij
is geen sprake van ''dubbel werk', omdat het gaat om afzonderlijke delen van het
onderzoek met een eigen vraagstelling en methodologie. De benodigde gegevens worden
met opzet pas in de rapportage bij elkaar gebracht en kunnen nooit tot één respondent
worden neneta.
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Gezien het grote maatschappelijke belang van dit onderzoek vragen wij u uw medewerking
te verlenen wanneer u door een van de bovengenoemde instituten voor deelname aan het
onderzoek wordt benaderd.
Hoogachtend,

De Inspecteur-Generaal
voor de Gezondheidszorg,

Prof. dr J. rgma

De Voorzitter van de

Federatie KNMG,

R.G.P. Hagenouw, arts
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C.2 INSTITUUT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG, ERASMUS MC

Erasmus MC
Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Adres
•

Uw brief

Instituut Maatschappelijke
Gezondheidszorg

Ons kenmerk

Datum
Postadres

April 2002

Postbus 1138
3000 05 Rotterdam

Onderwerp
Uitnodiging deelname onderzoek

Faxnummer

Doorkiesnummer
010-4087714 (secr.)

Bernekadres
Dr. Molewaterplein 50
301505 Rotterdam

Bereikbaar met tram 8,
bus 39 of metro Calandlijn
(halte Dijkzigt).

Zeer geachte collega,

Zoals U waarschijnlijk weet vindt in deze maanden het evaluatieonderzoek plaats van de 'toetsingsprocedure euthanasie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de ministers van VWS en Justitie.
Het doet van het onderzoek Is na te gaan of de huidige toetsingsprocedure aan haar doel beantwoordt,
en waar deze dat niet doet, aanknopingspunten te leveren voor verbetering. Daartoe zal aan een groot
aantal artsen worden gevraagd naar hun beslissingen, ervaringen en opvattingen met betrekking tot
levensbeëindigend handelen. Het gaat niet om een oordeel over de toelaatbaarheid van dat handelen of
nalaten.
Het gaat bij dit onderzoek om meer dan alleen euthanasie. Met het onderzoek proberen we tevens een
genuanceerd beeld te krijgen van het denken en doen van artsen ten aanzien van hulp bij zelfdoding,
terminale sedatie en palliatieve zorg. Daarnaast wordt aandacht besteed aan actuele vraagstukken
zoals levensbeftindiging bij wilsonbeinvamen en de 'klaar met leven' problematiek.

In het kader van dit onderzoek zullen ongeveer 750 artsen worden geInterviewd. Onder deze 750 artsen
bevinden zich huisartsen, verpleeghuisartsen en klinisch specialisten. Via een toevalssteekproef zijn wij
aan Uw naam gekomen. U bent dus één van de ongeveer 750 artsen die wij graag willen interviewen. U
zult binnenkort gebeld worden door uw collega om een afspraak te maken.
De aard van het onderzoek brengt met zich mee dat de interviews zijn gericht op artsen die tenminste
sinds 1 januari 2000 in dezelfde praktijk of Instelling werkzaam zijn. Het is ons niet bekend of dit voor U
geldt. Mocht dit niet zo zijn, wilt U ons dat dan zo spoedig mogelijk laten weten? Dit kan telefonisch (VU:
020-4449823 of EUR: 010-4087056/87498).
Wellicht ten overvloede wijzen wij U erop dat de wetenschappelijke en maatschappelijke bruikbaarheid
van de onderzoeksresultaten staat of valt met een goede respons vanuit de beroepsgroep. Ook wan-
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neer U naar Uw mening nooit een ingrijpende beslissing rond het levenseinde van een patent hebt
genomen, of wanneer U bijvoorbeeld ernstige bezwaren hebt tegen de toepassing van .euthanasie, is
het voor ons van groot belang om Uw ervaringen en meningen te mogen horen. Wij wijzen U daarbij ook
graag op bijgaande aanbevelingsbrief van de Inspecteur-Generaal voor de gezondheidszorg en de
voorzitter van de Federatie KNMG. Meer informatie over de uitgangspunten en de opzet van het onderzoek kunt U vinden in bijgaande overdruk van het artikel 'Nieuw onderzoek naar de praktijk, de melding
en de toetsing van euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde, 2001/2002' uit
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Aan de bescherrning van Uw privacy wordt maximale zorg besteed. De gegevens worden onmiddellijk
na binnenkomst geanonimiseerd. Bovendien zullen de gegevens voor niemand opeisbaar zijn en voor
geen ander doel worden gebruikt dan voor de beantwoording van de vraagstelling van het onderzoek.
De interviewer zal U een beschrijving van de gehele beveiligingsprocedure ter hand stellen.
Als blijk van waardering voor uw deelname krijgt u na afloop van het onderzoek het boek waarin de
resultaten worden gepubliceerd toegestuurd. Voorts heeft u kosteloos toegang tot een symposium over
de resultaten van dit onderzoek en hun betekenis voor de praktijk, dat wij op enkele plaatsen In het land
zullen organiseren. Dit symposium zal worden geaccrediteerd.
Wanneer 11 prijs stelt op nadere informatie dan zullen wij of een van onze medewerkers 11 die uiteraard
zeer gaarne geven. Wij zijn te bereiken vla telefoonnummer 020-4448385 (Mw. dr. B.D. OnwuteakaPhilipsen; e-mail: b.philipsen.emgolillimed.vu .n1) of via 010-4087719 (Mw. dr. A. van der Heide, e-mail:
vanderheide@mgzigg.eur.n1).
Graag vertrouwen wij op Uw bereidheid om aan rk onderzoek mee te willen werken.
Met collegiale hoogachting,

Prof. Dr. P.J. van der Maas

Prof. Dr. G. van der Wal

Erasmus Universiteit Rotterdam
Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg

Vrije Universiteit Medisch Centrum
Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek/Afdeling Sociale Geneeskunde

Bijlagen : - aanbevelingsbrief
- artikel NTVG
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C.3

CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK

Centraal Bureau voor de Statistiek • Statlstics Netherlands
Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken

couttictotnoon Mw. Veldkamp/Dhr. Slot
contact

doodtbautumniff
direct line
ons kome&

<nv reference

(070) 337 5250/5251
01520 01 S SAV
-

-

-

Voorburg, 16 augustus 2001
Geachte collega,
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vraagt u om medewerking aan het onderzoek

Medische beslissingen rond het levenseinde. Dit onderzoek is een onderdeel van het
onderzoek 'Evaluatie van de praktijk meldingen toetsing van euthanasie
Meer informatie

over het onderzoek kunt u vinden in het Nederlands iljdsdwift voor Geneeskunde en in
Medisch Contact van 14 september 2001.
Het doel van het CBS-onderzoek is het geven van een zo nauwkeurig mogelijke statistische
beschrijving van het medisch handelen rond het levenseinde. Daarvoor wordt een steekproef
getrokken uit de B Doodsoarzaakverklaringen van de periode augustus t/m november 2001.
In dit kader verzoekt het CBS de artsen die opgetreden zijn als behandelend arts tijdens het
levenseinde van de overledenen uit de steekproef, een vragenlijst in te vullen. Voor zover wij
hebben kunnen nagaan was een van de overledenen een patiënt van u. Indien dit het geval is
vragen wijn daarom bijgaande vragenlijst in te vullen. Ter aanduiding van de overledene
kunnen wij n de volgende gegevens verstrekken:
gemeente van overlijden
nummer overlijdensakte
geboortedatum
overlijdensdatum
geslacht
woongemeente
Ist eekproefvolgnumrner_

Het CBS beschikt niet over de naam en het adres van de overledene. Op basis van het nummer
van de overlijdensakte kan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van
overlijden u desgevraagd de naam verstrekken.
CBS Voorburg
Postbus 4000
2270 3b4 Voorburg
TeL (070) 337 313 00
Fax: (070) 387 74 29

aanwijzingen voor inrenden 7-0.Z.
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De procedure
Door het CBS zijn in het onderzoek diverse maatregelen getroffen om de anonimiteit van
zowel de overledene als van de betrokken arts te garanderen. Fin daarvan is de procedure voor
het terugzenden van de vragenlijsten. Het CBS ontvangt de ingevulde vragenlijsten via een
notaris die de vragenlijsten pas aan het CBS doorgeeft nadat alle persoonsgegevens van de arts
uit de onderzoeksbestanden zijn verwijderd.
Voor het onderzoek doen wij u toekomen:
1. een vragenlijst;
2. een CBS-envelop, gericht aan de medisch ambtenaar;
3. een witte envelop, geadresseerd aan notaris Van Rijckevorsel van Kessel te Den Haag en
voorzien van bovenvermeld steekproefvolgnummer;
4. een CBS-envelop, voorzien van de tekst 'niet behandelend arts' en geadresseerd aan het
CBS.
Het CBS verzoekt u de vragenlijst (1) in te vullen, en deze vervolgens in de CBS-envelop
gericht aan de medisch ambtenaar (2) te doen. Nadat deze is dichtgeplakt kunt u het geheel in
de witte envelop (3) verzenden aan de notaris. Deze geeft de CBS-envelop ongeopend aan de
medisch ambtenaar door.
Indien n niet de behandelend arts was en daardoor de vragen niet kunt beantwoorden, noch
deze kunt laten beantwoorden, vraagt het onderzoeksteam van het CBS u deze brief met
patiargegevens in bijgevoegde CBS-envelop 'niet behandelend arts' (4) rechtstreeks terug te
sturen aan het CBS. Wilt u hierbij de naam van de behandelend arts op de brief vermelden? De
rest van het materiaal kunt u vernietigen.
Wij laumen u desgewenst nadere schriftelijke informatie over de beveiligingsprocedure doen
toekomen, waaronder een kopie van het door de notaris ondertekende protocol. Voor meer
informatie hierover en voor andere vragen, bijvoorbeeld over de invulling van de vragenlijst,
kunt u het onderzoeksteam van het CBS telefonisch bereiken onder de nummers (070) 337
5250 (mevr. Veldkamp, arts) en (070) 337 5251 (dhr. Slot, arts).
Gezien de omvang van de steekproef is het mogelijk dat het CBS u de korrende tijd nogmaals
zal vragen onze vragenlijst in te vullen voor andere overledenen uit de steekproef waarbij u de
B Doodsoorzaak-verklaring ondertekend heeft en mogelijk de behandelend arts bent geweest.
Wij stellen het zeer op prijs als u ook dan wilt meewerken.
Onder dankzegging voor uw medewerking,
Met collegiale hoogachting,

Mw. A. Spruijt, arts
Medisch Ambtenaar

Bijlage D Verantwoording van de
schattingen

D.I

INLEIDING

In deze bijlage wordt een aantal kwantitatieve aspecten van dit onderzoeksrapport besproken. Uitgangspunt hierbij is dat voor het sterfgevallenonderzoek, de artseninterviews en het gemelde-gevallenonderzoek een gestratificeerde steekproef werd getrokken. In het sterfgevallenonderzoek betrof het een gestratificeerde steekproef van
sterfgevallen en in de beide andere deelonderzoeken een gestratificeerde steekproef
van artsen.
Om uit de gegevens van een dergelijke gestratificeerde steekproef conclusies te trekken die gelden voor geheel Nederland, moet voor elk stratum van de steekproef afzonderlijk een weegfactor worden bepaald. Voor het sterfgevallenonderzoek werd bij
het bepalen van weegfactoren bovendien rekening gehouden met de respons voor iedere mogelijke combinatie van plaats van overlijden, leeftijd, geslacht en doodsoorzaak. De weegfactoren voor elk van de deelonderzoeken zullen hier achtereenvolgens
toegelicht worden. Gegevens over de respons in de verschillende deelonderzoeken
zijn opgenomen in bijlage B.
De frequentieschattingen in het onderzoeksrapport zijn rechtstreeks bepaald door
toepassing van de weegfactoren op de verschillende strata van de desbetreffende
steekproef. Omdat het om een steekproefonderzoek gaat, is er uiteraard sprake van
een zekere betrouwbaarheidsmarge rondom de schattingen.

D.2

WEEGFACTOREN STERFGEVALLENONDERZOEK

Voor het sterfgevallenonderzoek werden alle sterfgevallen in de onderzoeksperiode
door twee onderzoeksartsen toebedeeld aan een van zeven strata. Er waren twee strata voor sterfgevallen van personen van 16 jaar en jonger en 5 strata voor sterfgevallen
van personen van 17 jaar en ouder. De kans dat bij een sterfgeval in een bepaald
stratum een medische beslissing rond het levenseinde was genomen nam toe met
het stratumnummer, evenals de steekproeffractie. Sterfgevallen werden toebedeeld
aan een bepaald stratum op grond van de op het doodsoorzaakformulier aanwezige
informatie. Weging werd toegepast om te corrigeren voor de verschillende steekproeffracties en voor verschillen in respons. In eerste instantie werd de respons per stratum vermenigvuldigd met het omgekeerde van de steekproeffractie. Dit leverde een
populatieschatting van de aantallen overledenen naar leeftijd, geslacht, doodsoorzaak
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en plaats van overlijden. Voor elke combinatie van kenmerken werd vervolgens een
correctiefactor berekend die gelijk is aan het quotiënt van de respons en de populatieschatting. De werkelijke populatieaantallen naar geslacht en leeftijd zijn bekend
uit de Bevolkingsstatistiek. In de laatste fase van de weging werd de geschatte populatie, die gecorrigeerd was voor responsverschillen, herwogen naar de werkelijke populatieaantallen.

D.3

WEEGFACTOREN ALGEMENE ARTSENINTERVIEWS

Voor elk soort arts en elk afzonderlijk specialisme moest een weegfactor worden berekend die er globaal als volgt uitziet:
totaal aantal artsen in Nederland
aantal geïnterviewde artsen

(1)

Met het totaal aantal artsen in Nederland wordt bedoeld het totaal aantal voor dit onderzoek relevante artsen in een specialisme. Artsen die (niet) meer in een bepaald specialisme werkzaam waren behoorden hier niet toe. Het ging daarbij om artsen die met
pensioen/VUT waren, artsen die niet langer klinisch werkzaam waren, artsen die
werkzaam waren in een ander specialisme, en artsen die overleden, onvindbaar of
naar het buitenland vertrokken waren. Zoals in bijlage B reeds is beschreven bleek
na het tot stand komen van telefonisch contact een aantal beoogde respondenten
niet tot de voor dit onderzoek relevante groep artsen te behoren vanwege bovengenoemde redenen. Het aantal voor dit onderzoek relevante artsen in een specialisme
werd nu als volgt berekend:
aantal artsen in bestand

(1

aantal niet-relevante artsen
totaal aantal geselecteerde artsen

(2)

Artsen die weigerden deel te nemen of die voor langere tijd ziek waren werden wel
tot de groep voor dit onderzoek relevante artsen gerekend. Artsen die nog geen twee
jaar werkzaam waren in dezelfde werksituatie en artsen die in de laatste twee jaar
gestopt waren werden voor 50% meegerekend. Echter, onder deze artsen bevonden
zich mogelijk ook artsen die niet de relevante medische praktijk uitoefenden of artsen die de praktijk niet meer zouden gaan uitoefenen. Door toepassing van bovenstaande formule zullen de geschatte aantallen voor dit onderzoek relevante artsen
dan ook iets te hoog zijn.
Door het totaal aantal voor dit onderzoek relevante artsen te delen op het aantal geïnterviewde artsen werd voor elk specialisme weegfactoren verkregen:
aantal niet-relevante artsen
aantal geselecteerde artsen
aantal geïnterviewde artsen

aantal artsen
in bestand ( i
rt

(3)
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Weegfactoren voor de artseninterviews

Tabel D.i geeft de op deze wijze afgeleide weegfactoren per specialisme. De weegfactoren voor de kinderartseninterviews worden hierna apart beschreven, daar de onderzoeksopzet van dit deelonderzoek iets afweek. Na weging mochten de antwoorden
van de verschillende specialismen bij elkaar worden opgeteld en konden schattingen
voor heel Nederland worden berekend. Omdat de artsen uit de vijf geselecteerde klinische specialismen samen bij 86,3% van de totale sterfte in het ziekenhuis betrokken waren als eerst verantwoordelijke behandelend arts, moesten de schattingen nog
worden gecorrigeerd om ze te doen gelden voor de totale sterfte in ziekenhuizen in
Nederland. Dit is gedaan door de gewogen schattingen voor de vijf klinische specialismen op te tellen en vervolgens te vermenigvuldigen met 1,159. Uitgangspunt hierbij was dat de overige klinische sterfgevallen voor wat betreft het voorkomen van medische beslissingen rond het levenseinde niet belangrijk afweken van deze 86,3%.

Tabel D.i Weegfactoren voor artseninterviews
Huisartsen
Cardiologen
Chirurgen

56,22
13,43
24,76

Internisten

22,19

Longartsen

10,76

Neurologen

18,59

Verpleeghuisartsen

10,52

Kinderoncologen/-hematologen

1,72

Kinderarts-intensivisten

1,53

Kinderneurologen

1,32

Weegfactoren voor de kinderartseninterviews

De weegfactoren voor de afzonderlijke strata van de kinderartsen zijn als volgt vast-

gesteld. De steekproef van kinderoncologen/-hematologen, kinderarts-intensivisten en
kinderneurologen omvatte 63 van de in totaal 115 in deze subspecialismen werkzame
kinderartsen in Nederland. Voor kinderoncologen/-hematologen en kinderarts-intensivisten werden steekproeven getrokken uit alle artsen met deze specialismen die
werkzaam waren in een van de academische ziekenhuizen in Nederland. Aangezien
deze artsen tezamen de groep voor dit onderzoek relevante artsen vormden, werd de
weegfactor bepaald door deling van het aantal geïnterviewde artsen op het totaal aantal artsen in het desbetreffende specialisme. Daarbij werden artsen die in deeltijd
werkten en artsen die in z000/zoor gestart of gestopt waren net als bij de weegfactoren voor de algemene artseninterviews deels meegerekend. Voor de steekproef van
kinderneurologen is gebruik gemaakt van het ledenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie. Voor deze artsen werd de weegfactor op dezelfde wijze berekend als die voor de algemene artseninterviews. De resulterende weegfactoren
zijn weergegeven in tabel D.i.
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D.4

TELLERS EN NOEMERS

Om tot schattingen voor heel Nederland te komen van de aantallen gevallen van euthanasie en andere medische handelwijzen rond het levenseinde is de artsen achtereenvolgens gevraagd of ze de betreffende handelwijze ooit hadden uitgevoerd, wanneer dat voor het laatst was, en hoe vaak ze de betreffende handelwijze in 2000 en
in 2001 hadden uitgevoerd. Op grond van deze laatste vraag kon op eenvoudige wijze met behulp van de eerder besproken weegfactoren een frequentieschatting met
een bijbehorend betrouwbaarheidsinterval voor heel Nederland worden afgeleid.
Om dubbeltellingen bij de vragen naar frequenties te voorkomen, werden de respondenten er steeds nadrukkelijk aan herinnerd dat het moest gaan om beslissingen en
sterfgevallen waarvoor zijzelf uiteindelijk verantwoordelijk waren. Waar afgrenzing
van 'eigen' sterfgevallen van die van andere artsen in het samenwerkingsverband
(maatschap of anderszins) niet mogelijk was, is gevraagd met hoeveel artsen de verantwoordelijkheid voor deze patiënten werd gedeeld. De genoemde aantallen beslissingen gevallen moesten dan die gehele groep betreffen. Kortom, de 'teller' en de
'noemer' moesten precies bij elkaar horen. Hoewel door deze procedure veel dubbeltellingen zijn vermeden, is niet uit te sluiten dat in een klein aantal gevallen wel
dubbeltellingen voorkomen. Hierdoor kunnen de op grond van de interviews geschatte aantallen medische beslissingen rond het levenseinde iets aan de hoge kant zijn.

D.5

KENMERKEN VAN 'RECENTSTE GEVALLEN '

In de artseninterviews zijn voor verschillende typen beslissingen vragen gesteld over
recentste geval waarin de betreffende beslissing werd genomen. De antwoorden op
die vragen zijn beschouwd als geldend voor alle beslissingen van dat type in Nederland. Met andere woorden: de verzameling 'recentste gevallen is opgevat als een aselecte steekproef uit alle gevallen van dat type. Echter, een arts die een bepaald type
beslissing vaak neemt zal mogelijk te maken hebben met een ander soort geval dan
een arts die datzelfde type beslissing zeer zelden neemt. Dit kan mogelijk tot enige
vertekening leiden.

D.6

WEEGFACTOREN ARTSENINTERVIEWS GEMELDE-GEVALLENONDERZOEK

De artseninterviews uit het gemelde-gevallenonderzoek bestonden uit twee delen: de
steekproef van gemelde gevallen en alle 'bijzondere' gevallen. Bijzondere gevallen waren alle gevallen waarin de regionale toetsingscommissie (RTc) het oordeel 'onzorgvuldig' had uitgesproken, waarin de arts werd uitgenodigd voor een gesprek met de
toetsingscommissie, die onder de aandacht werden gebracht van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg, en waarin een wrc oordeelde dat zij niet bevoegd was. Weging is
alleen aan de orde bij de steekproef. De bijzondere gevallen die in de steekproef zaten werden meegeteld bij de steekproef. De steekproef was gestratificeerd naar toetsingscommissie en specialisme (huisartsen, specialisten en verpleeghuisartsen). Doel
van de weging was de gegevens representatief te maken voor alle gemelde gevallen.
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De formule voor de berekening van de weegfactoren was als volgt.
steekproefkader
(4)
aantal interviews
Omdat alle gemelde gevallen van verpleeghuisartsen in de steekproef zaten, zijn
deze weegfactoren alleen berekend voor huisartsen en specialisten. De weegfactoren
staan vermeld in tabel D.2.
Tabel D.2 Weegfactoren voor artseninterviews uit de steekproef van gemelde gevallen
Huisartsen

Specialisten

Haarlem

30,50

4,93

Arnhem

20,57

Den Bosch

18,93

4,42
2,88

Rijswijk

26,46

3,80

Groningen

19,29

1,93
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E.I

INLEIDING

In deze bijlage worden de begrippen toegelicht die in dit rapport centraal staan. In
het onderzoek is waar mogelijk gebruik gemaakt van begrippen die een neutraal en
beschrijvend karakter hebben. Daarnaast is getracht de gehanteerde begrippen en
classificaties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de denkwereld van de respondenten. Dat is met name van belang wanneer het feitelijk gedrag van respondenten met
betrekking tot soms gevoelige medische handelwijzen in kaart gebracht wordt. Uiteraard is het gebruik van moreel geladen termen in een onderzoek als dit niet geheel
te vermijden.
De medische beslissingen of handelwijzen waarover dit rapport gaat worden wel samengevat onder de noemer 'medische beslissingen rond het levenseinde'. Met de
term 'medische beslissingen rond het levenseinde' zijn in dit rapport bedoeld alle beslissingen over medische handelwijzen waarbij de arts rekening houdt met de waarschijnlijkheid of zekerheid dat deze het levenseinde van de patiënt bespoedigen, of
waarbij de arts het doel heeft het levenseinde van de patiënt te bespoedigen.
De te onderzoeken beslissingen worden geordend aan de hand van de volgende vragen.
—Wat doet de arts of laat deze na?
—Met welke intentie handelt de arts?
—Was de patiënt in staat om zijn of haar mening over deze handelwijze kenbaar te
maken?
—Heeft de patiënt om deze handelwijze verzocht of erin toegestemd?
—Wat is het effect van de handelwijze van de arts?
—Wat is het motief van de arts voor deze handelwijze?

E.2 HET DOEN OF LATEN VAN DE ARTS

Medische beslissingen rond het levenseinde kunnen betreffen het toedienen van
middelen die (mogelijk, waarschijnlijk of zeker) het levenseinde bespoedigen, of het
niet-instellen of staken van een (mogelijk, waarschijnlijk of zeker) levensverlengende
behandeling. In veel gevallen gaat het om een combinatie van deze handelwijzen.
Middelen hoeven niet altijd door de arts zelf toegediend te worden: de patiënt kan
zichzelf een middel toedienen, maar ook verpleegkundigen of naasten dienen soms
middelen toe.
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E.3 DE INTENTIE VAN DE ARTS
Het beëindigen van het leven van een patiënt is zelden tot nooit het doel van een
medische handelwijze op zich. Men mag veronderstellen dat het altijd primair gaat
om het beëindigen of bekorten van het lijden van de patiënt en dat dit naar het kennelijke oordeel van de arts niet anders kan dan door het beëindigen of (mogelijk) bekorten van het leven van de patiënt. Met betrekking tot de intentie waarmee de arts
medische beslissingen rond het levenseinde neemt worden in dit rapport drie categorieën onderscheiden:
—een beslissing wordt genomen met het uitdrukkelijke doel het levenseinde van de
patiënt te bespoedigen;
—een beslissing wordt genomen mede met doel het levenseinde van de patiënt te bespoedigen;
—een beslissing wordt genomen niet met het doel levenseinde van de patiënt te bespoedigen, maar wel rekening houdend met de waarschijnlijkheid of zekerheid dat
het levenseinde zal worden bespoedigd.
De eerste en de laatste categorie zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. In eerdere onderzoeken bleek echter dat artsen niet altijd in staat zijn hun intenties onder
te brengen in een van deze twee categorieën. Potentieel levensbekortende middelen
worden soms vooral toegediend ter bestrijding van pijn of andere symptomen, maar
het verwachte effect van bespoediging van het levenseinde kan wel het secundaire
doel zijn, of een effect dat niet ongelegen komt of waarop wel degelijk wordt gehoopt. Daarom is artsen de gelegenheid geboden om hun intentie bij de toediening
van middelen onder te brengen in een tussencategorie waarin bespoediging van het
levenseinde mede het doel is van het handelen. Met name bij het niet-instellen of
staken van een (mogelijk, waarschijnlijk of zeker) levensverlengende behandeling
gaat het vaak meer om het niet verder verlengen van het leven dan om het bespoedigen van het levenseinde. Welke formulering de voorkeur heeft, hangt af van de vraag
of men het effect van medische interventies op de levensduur ziet als behorend bij
de menselijke levensverwachting of niet.

E.4 DE WILSBEKWAAMHEID VAN DE PATIËNT
Bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van een persoon gaat het om het proces
van besluitvorming, niet om de uitkomst ervan. De (mate van) wilsbekwaamheid kan
verschillen per type medische beslissing en variabel zijn in de tijd. Om vast te stellen
of een persoon wilsbekwaam ofwel beslisvaardig is, moet worden nagegaan of deze
het vermogen heeft om een keuze kenbaar te maken en uit te drukken, relevante informatie te begrijpen, de aard van de situatie en de mogelijke gevolgen te waarderen
en informatie rationeel te hanteren (Berghmans 2000). In het onderzoek is wilsbekwaamheid geoperationaliseerd als 'in staat zijn de situatie te overzien en daarover
op adequate wijze een besluit te nemen'. Om recht te doen aan de genuanceerde
werkelijkheid konden artsen aangeven of patiënten daartoe in staat waren, daar niet
volledig toe in staat waren of daar helemaal niet toe in staat waren.
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E.5 DE WENS VAN DE PATIËNT
Euthanasie en hulp bij zelfdoding worden in Nederland opgevat als handelwijzen die
per definitie alleen op verzoek van de patiënt plaatsvinden. De toetsingsprocedure voor
levensbeëindigend handelen die in dit rapport wordt geëvalueerd betreft ook alleen levensbeëindigend handelen op verzoek. Een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding kan betrekking hebben op de situatie waarin de patiënt ten tijde van het verzoek
verkeert, maar ook op een situatie die zich in een later stadium zou kunnen voordoen,
bijvoorbeeld bij een verergering van het lijden. Aan een verzoek van een patiënt om euthanasie of hulp bij zelfdoding op afzienbare termijn worden enige eisen gesteld. Volgens jurisprudentie en de op i april 2002 in werking getreden Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding moet het verzoek vrijwillig en weloverwogen zijn. Het hoofdbestuur van de KNMG spreekt in haar standpunt inzake euthanasie
over een uitdrukkelijk verzoek, hetgeen ook de term is die in dit onderzoek wordt gebruikt. Een uitdrukkelijk verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding op afzienbare
termijn kan daarbij al of niet in schriftelijke vorm bevestigd zijn.
Intensieve pijn- of symptoombestrijding en beslissingen om potentieel levensverlengende behandeling niet in te stellen of deze te staken kunnen al of niet op verzoek
van de patiënt worden toegepast. Ook als een medische beslissing rond het levenseinde niet op verzoek van de patiënt is genomen, is het relevant te onderscheiden of
er wel overleg is geweest met de patiënt over de beslissing en, indien dat niet het geval is, of de patiënt ooit te kennen heeft gegeven welke wensen hij had met betrekking tot medische beslissingen en zorg in de laatste levensfase.

E.6 HET EFFECT VAN DE HANDELWIJZE VAN DE ARTS
Het effect van een medische handelwijze in termen van levensbekorting kan beoogd
of niet beoogd zijn. Ook als een effect niet wordt beoogd, kan het wel voorzien of
zelfs verwacht worden. De arts draagt verantwoordelijkheid voor zowel de beoogde
als de niet-beoogde effecten van medisch handelen. Beslissingen die worden genomen met dezelfde intentie kunnen geheel verschillende effecten hebben. Levensbeëindigend handelen kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd met een spierverslappend
curarepreparaat, hetgeen doorgaans vrij kort na toediening resulteert in het overlijden van de patiënt (voorzover toediening plaatsvindt buiten de context van anesthesie
ten behoeve van chirurgische ingrepen of kunstmatige beademing), maar ook met
morfine of morfineachtige preparaten, waarvan het levensbekortende effect veel minder duidelijk is en afhangt van de gebruikte dosering en de toestand van de patiënt.
Ook bij beslissingen om een potentieel levensverlengende behandeling niet in te stellen of deze te staken kan het gaan om zeer uiteenlopende situaties. Afkoppelen van
de kunstmatige beademing bij iemand die niet zelfstandig kan ademen leidt doorgaans direct tot het overlijden van de betreffende persoon, terwijl na het afzien van
chemotherapie bij een kankerpatiënt deze vaak nog enige tijd door kan leven. De
snelheid waarmee de dood intreedt na de uitvoering van een medische beslissing
rond het levenseinde kan dus variëren en moet niet verward worden met de mate
waarin het leven bekort wordt als gevolg van een dergelijke beslissing.
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E.7

HET MOTIEF VAN DE ARTS

Een arts kan verschillende motieven hebben om een medische beslissing rond het levenseinde te nemen. Beslissingen kunnen bijvoorbeeld genomen worden omdat de
patiënt erom vraagt, om ernstig lijden van de patiënt tegen te gaan, omdat de positieve effecten van verdergaande medische behandeling niet opwegen tegen de nadelen ervan, of omdat verdergaande behandeling medisch zinloos wordt geacht. Het
kan tevens gaan om situaties waarin het overlijden van de patiënt op korte termijn
wordt verwacht en het comfort van de patiënt gedurende het sterfbed zoveel mogelijk
bevorderd dient te worden, maar ook om situaties waarin patiënten nog enige weken, maanden of, in uitzonderlijke gevallen, zelfs nog jaren te leven hebben, maar
waarin de kwaliteit van dat leven onleefbaar wordt geacht, bijvoorbeeld omdat de patiënt in coma ligt of altijd afhankelijk zal blijven van medische apparatuur. De aard
van het lijden van de patiënt is variabel: soms zijn pijn, benauwdheid of andere lichamelijke klachten het belangrijkst, soms bestaat het lijden vooral uit somberheid
of angst voor toekomstig lijden of toekomstige afhankelijkheid, en in andere gevallen
staat voor mensen de waardigheid van de laatste levensfase en de mate waarin zij
die bewust mee willen maken en daarin hun eigen keuzen kunnen maken centraal.

E.8 MEDISCHE BESLISSINGEN ROND HET LEVENSEINDE

Medische beslissingen rond het levenseinde kunnen vrij volledig worden geordend
op basis van de in de voorafgaande paragrafen beschreven kenmerken van de patiënt
en het handelen van de arts. In het in dit rapport beschreven onderzoek worden medische beslissingen rond het levenseinde aan de hand van een aantal van deze kenmerken ingedeeld in een vijftal hoofdgroepen:
1
euthanasie, oftewel het toedienen van middelen met het uitdrukkelijke doel het
levenseinde te bespoedigen door een ander dan de betrokkene op diens uitdrukkelijke verzoek;
2
hulp bij zelfdoding, oftewel het voorschrijven of verstrekken van middelen die
door de betrokkene zelf worden ingenomen met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen;
3 levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van de patiënt, oftewel
het toedienen van middelen met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen zonder dat de patiënt daartoe zelf een uitdrukkelijk verzoek heeft gedaan;
4 intensieve pijn- of symptoombestrijding waarbij rekening wordt gehouden met de
waarschijnlijkheid of zekerheid dat het levenseinde daardoor wordt bespoedigd of
waarbij bespoediging van het levenseinde mede het doel van het handelen is;
5 het niet-instellen of staken van een potentieel levensverlengende behandeling.
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E.9 TERMINALE SEDATIE
Terminale sedatie wordt in dit rapport opgevat als een combinatie van handelwijzen:
naast de toediening van middelen om een patiënt in diepe sedatie of coma te brengen wordt afgezien van kunstmatige toediening van voeding en/of vocht. Voor het
beschrijven van de praktijk van terminale sedatie kunnen dezelfde ordeningsprincipes worden gehanteerd als voor medische beslissingen rond het levenseinde. Als de
handelwijzen waar het bij terminale sedatie om gaat worden uitgevoerd rekening
houdend met of met het oog op bespoediging van het levenseinde is terminale sedatie op te vatten als een medische beslissing rond het levenseinde. Het geven van inzicht in de positionering van terminale sedatie binnen of ten opzichte van de ordening van medische beslissingen rond het levenseinde was een van de doelstellingen
van het deel van het onderzoek dat zich richtte op terminale sedatie. De resultaten
daarvan zijn beschreven in hoofdstuk 8.
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Centraal Bureau voor de Statistiek
Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken
Prinses Beatrbdaan 428, postbus 4000, 2270 JM Voorburg
Telefoon (070) 337 52 50 / 52 51 / 52 53

VRAGENLIJST MEDISCHE BESUSSINGEN ROND HET LEVENSEINDE
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de verschillende situaties waarin artsen beslissingen moeten
nemen met betrekking tot het levenseinde van een patiënt. Het kan daarbij gaan om het niet instellen of staken van
levensverlengende therapieën, maar ook om het toedienen van middelen die het levenseinde kunnen bespoedigen.
U wordt verzocht U va zorgvuldig mogelijk de situatie rond het onderhavige sterfgeval voor de geest te halen en na
te gaan welke van de volgende kenmerken op dit sterfeeval van toepassing zijn. Het is uiteraard niet mogelijk in een
beknopte vragenlijst recht te doen aan alle nuances van beslissingssituaties rond het levenseinde. U wordt verzocht
die antwoorden aan te kruisen die zo dicht mogelijk de werkelijkheid van dit sterfgeval benaderen.
Indien niet U maar een andere arts v& of tijdens het overlijden als behandelend arts optrad, wilt u dan de procedure
volgen zoals aangegeven in de begeleidende brief van de medisch ambtenaar.
Wilt U de hokjes bij de door U gekozen antwoorden aankruisen..

Algemeen
1. Was met betrekking tot dit sterfgeval
werkzaam als:

• 0 specialist/assistent-geneeskundige (niet)
in opleiding
• huisarts/huisarts in opleiding
CI verpleeghuisarts/verpleeghuisarts in opleiding
O in een andere functie

2. Van wanneer dateerde Uw eerste contact
met de patiënt?

CI vóór of tijdens het overlijden 4 door naar vraag 3
O na het overlijden 4 door naar vraag 26

3. Ging het om een plotseling en geheel
onverwacht overlijden?

O ja 4 door naar vraag 25
O nee 4 door naar vraag 4

Medisch handelen

4. Heeft U of een andere arts één of meer van
de volgende handelwijzen uitgevoerd (afdoen
uitvoeren). Leke0h1.1214~~,ijik
likheld of zekerheid dat deze handelwijze het
levenseinde van de patiënt zou bespoedigen:
(zowel 4a, 4b als 4c beantwoorden)
4e het niet instellen van een behandeUng*?

O ja
O nee

4b het staken van een behandeling*?

O ja
'0 nee

4c het Intensiveren van pijn- en/of symptoombestrijding d.m.v. een of meer medicamenten?

D ja 4 door naar vraag $
0 nee -) door naar vraag 6

• In dit onderzoek ~diender behandeling ook kunstmatige toediening van Voeding d vocht verstaan. .

5. Was het bespoedigen van het levenseinde
0 ja
ngsvjelietkad van de bij vraag 4e aangegeven 0 nee

handelwijze?
v-33869.1.
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6. Was het overlijden het gevolg van één of meer
van de volgende handelwijzen, waartoe door U
of een andere arts is besloten met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen':
(zowel 6a als 6b beantwoorden)
6a het niet instellen van een behandeling'"?

121 ja
O nee

6b het staken van een behandeling'"?

O ja
O nee

• liet levenseinde te bespoedigen 91 11ei been niet te eeneelPie ..
** In dit onderzoek wordt onder behandekng ook kunstmatige toediening van voeding of vocht %instaan.

7. Was het overlijden het gevolg van het gebruik
van een middel dat door IJ of een andere arts
werd voorgeschreven, verstrekt of toegediend
met het uitdrukkelijke doet het levenseinde te
bespoedigen (of de patiënt in staat te stellen
zelf het leven te beëindigen)?
Indien ja, door wie is dit middel toegediend
(= in het lichaam gebracht)?
(één of meer antwoorden aankruisen)

O ja
O nee

O patiënt zeg
O U of een andere arts
O verpleegkundige
O andere zorgverlener
fl ander

Indien 'ja' is geantwoord op tgoglogg één van de onderdelen van de vragen 4, 5, 6 of 7, door naar vraag 8.
Indien op peen enkel onderdeel van de vragen 4,5, 6 en 7 'ja' is geantwoord, door naar vraag 26.
Let op: De vragen 8 tot en met 23 hebben betrekking oo de laatstuenoemde handelwijze, dat wil zectoen
oo het laatst ~ven la'-antwoord bil de vraten 4 tot en met 7,
Besluitvorming
8.

Een vraag over die (laatstgenoemde) handelwijze:
Met hoeveel tijd is naar Uw ggliggjng hierdoor
het leven van de patiënt bekort?

0 meer dan een halfjaar
0 één tot zes maanden
0 één tot vier weken
0 één fat zeven dagen
0 minder dan 24 uur
0 heeft waarschijnlijk geen verkorting van de
levensduur gegeven

9.

Is over de (mogelijke) bespoediging van het
levenseinde door die (laatstgenoemde) handelwijze door U of een -andere arts met de patiënt
overlegd?

0 ja, ten tijde van de uitvoering ervan of kort
tevoren 4 door naar vraag 10
0 ja. enige tijd tevoren 4 door naar vraag 10 =0 nee, niet overlegd 4 door naar vraag 15

10.

Wie nam het initiatief tot dit overleg?
(één of meer antwoorden aankruisen)

11.

Achtte U de patiënt ten tijde van dit ~g in
staat zijn/haar situatie te overzien en daarover
op adequate wijze een besluit te nemen?

12.

Is de beslissing over de (laatstgenoemde)
handelwijze op grond van een uitdrukkelijk
=gek van de patiënt genomen?

0 patiënt
0 U of een andere arts
0 verpleegkundige /andere zorgvertener
0 partner! familie vat de patiënt
. 0 ander
0 ja
0 nee, niet volledig in staat
0 nee, helemaal niet in staat
0 ja 4 door naar vraag 13
0 nee, maar de patiënt had wel een wens
geuit 4 door naar vraag 14
0 nee, en de patiënt had nooit een wens
geuit 4 door naar waag 14
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13. Achtte U de patiënt ten tijde van dit verzoek in
staat zijn/haar situatie te overzien en daarover
op adequate wijze een besluit te nemen?

0 ja
0 nee, niet volledig in staat
0 nee, helemaal niet in staat

14. Was er een schriftelijke wilsverklaring over
levensbeëindiging aanwezig?

Cl ja
0 nee

15. Is door U of een andere arts overlegd met de
partner/familie van patiënt over de (mogelijke)
bespoediging van het levenseinde voordat werd
besloten tot de (laatstgenoemde) handelwijze?

0 ja 4 door naar vraag 16
0 nee 4 door naar vraag 17

16.

C3 ja
0 nee

.

Is de beslissing over de (laatstgenoemde)
handelwijze op grond van een uitdrukkelijk
verzoek van de partner/familie van de patiënt
genomen?

17. Is door U of een andere arts met anderen
overlegd over de (mogelijke) bespoediging van
het levenseinde voordat werd besloten tot de
(laatstgenoemde) handelwijze?
(één of meer antwoorden aankruisen)
Indien is overlegd met één of meer andere artsen:
ging het bij cfit overleg om:
(één of meer antwoorden aankruisen)

0 ja. met één of meer andere artsen
0 ja, met verpleegkundige/andere zorgverlener
0 ja, met ander(en)
0 nee

0 het uitwisselen van informatie
0 het vragen en krijgen van advies over het
eigen te nemen besluit
0 het samen met andere artsen nemen van een
bestoft
0 consultatie in het kader van de officiële
meldingsprocedure voor levensbeëindigend
handelen op verzoek

Indien 'nee, niet overlegd' is geantwoord bij vraag 9, door naar vraag 18.
Indien 'ja' is geantwoord bij vraag 9, door naar vraag 22.
18. Achtte U de patiënt in staat zijn/haar situatie te
overzien en daarover op adequate wijze een
besluit te nemen?

0 ja
0 nee, niet volledig in staal
0 nee, helemaal niet in staat

19. Waarom werd over de (mogelipte) bespoediging
van het levenseinde door die (laatstgenoemde)
handelwijze geen overleg met de patiënt
9aPiee9d7
(éériiif meer antwoorden aankruisen)

0 patiënt was te jong
0 deze (laatstgenoemde) handelwijze was
duidelijk het beste voor de patiënt
0 overleg zou patiënt meer schaden dan goed doen
0 patiënt was buiten bewustzijn
0 patiënt was dement
0 patiënt was verstandelijk gehandicapt
0 patiënt had een psychiatrische stoomis
0 anders, desgewenst aan het einde van de
•
vragenlijst toelichten
--...
0 ja, duidelijk 4 door naar vraag 21
0 ja, onduidelijk '3 door naar vraag 21
0 nee 4 door naar vraag 22

20. Had de patiënt, voor zover U bekend, ooit een
wens tot bespoediging van het levenseinde
kenbaar gemaakt?
21. Hoe bent U geinformeerd over die wens?
(één of meer antwoorden aankruisen)

0 mondeling door de patiënt
Cl door middel van een schriftelijke wilsverklaring
van de patiënt
0 anders, desgewenst aan het einde van de
vragenlijst toelichten
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Behandeling/middelen

is geantwoord op tenminste één
22a Indien
van de vragen 4a of 6a, wilt U dan aangeven
welke behandeling(en) niet werd(en) inoesteld
bij die (laatstgenoemde) handelwijze?
22b Indien 'ja' is geantwoord op tenminste één van
de vragen 4b of 6b, wilt U dan aangeven welke
behandeling(en) werd(en) gestaakt bij die
(laatstgenoemde) handelwijze?
23. Indien 'ja' is geantwoord op tenminste één van de vragen 4c, 5 of 7, wilt U dan aangeven welk
middel of welke twee belangrijkste middelen bi) die (laatstgenoemde) handelwijze werd(en) gebruikt.
Wilt U van ieder middel in volgorde van toediening aangeven:
middel 1

middel 2

a. Naam van het middel (in blokletters)
b. Wijze van toediening:
- oraal
- rectaal
- intraveneus
- anders
c. Het middel werd toegediend:
- eenmalig
- met intervallen
- continu

ci

a
ci
ci

ci
ci

ci
ci
ci
ci
ci

d. Hoeveelheid in de laatste 24 uur (i mg)
e. Tijd die is verlopen tussen Matste toediening
of sterke ophoging en het overlijden van de
patiënt (in minuten)
f.

Indien morfine of vergelijkbare preparaten
werden gebruild bij deze (laatstgenoemde)
handelwijze: kreeg de patiënt voorafgaand aan
deze (laatstgenoemde) handelwijze al morfine
of vergelijkbare preparaten ter bestrijding van
pijn of andere symptomen?

0 ja

Cl nee

24. Werd de patiënt tot aan het overlijden continu in
sedatie of coma gehouden door middel van
medicamenten zoals benzodiazepinen of
barbituraten?

Cl ja en daarbij werd geen kunstmatige
toediening van vocht en voeding toegepast
0 ja, en daarbij werd kunstmatig voeding of
vocht toegediend
O nee

25. Heeft U of een andere arts vooraf duidelijk
afgesproken dat bij een eventuele hartstilstand
entof ademstilstand geen poging tot reanimatie
van deze patiënt zou worden ondernomen?
(een zgn. 'niet-reanimeer-beslissing' of 'do-notresuscitate-bedissing)
(één of meer antwoorden aankruisen)

0. ja, met patiënt
a ja, Met partner/familie
0 ja, met andere behandelaarsIzorgverMners
O niet «Octet bij deze patiënt wel impliciet,
op grond van de afspraak dat in onze instelling
in het algemeen niet wordt gereanimeerd
O nee

26. Wanneer Uw beantwoording van de vragen naar Uw oordeel enige verduidelijkifig behoeft,
wordt U vriendelijk verzocht die hier te geven.

ENDE' VRAGENLIJST
N. 8. Wet IJ bij bet In de eamIng stoppen van deze ~aang controleren of het nummer ven de envelop overeenkone met het nummer dat
de betel van de medisch ambtenaar ai de gegevens Van de omdeden° Is vermeld.
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Bijlage G Nuljarigenlijst

E

Centraal Bureau voor de Statistiek
Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken
Prinses Beatrixtaan 428, postbus 4000, 2270 JM Voorburg
Telefoon (070) 337 52 50 / 52 51 / 52 53

VRAGENLJJST MEDISCHE BESUSSINGEN ROND HET LEVENSEINDE, 0-JARIGEN
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de verschillende situaties waarin artsen beslissingen moeten
nemen met betrekking tot het levenseinde van een Patiënt Het gaat daarbij niet alleen om het feitelijk toedienen van
middelen om het levenseinde te bespoedigen, maar ook bijvoorbeeld om het niet instellen of staken van
levensverlengende therapieën alsook verzoeken om levensbeëindiging die niet tot uitvoering hebben geleid. U
wordt verzocht U zo zorgvuldig mogelijk de situatie rond het onderhavige sterfgeval voor de geest te halen en na te
gaan welke van de volgende kenmerken op dit sterfgeval van toepassing zijn.
Het is uiteraard niet mogelijk in een beknopte vragenlijst recht te doen aan alle nuances van beslissingssituaties
rond het levenseinde. U wordt verzocht die antwoonJen aan te kruisen die zo dicht mogelijk de werkelijkheid van dit
sterfgeval benaderen.
Indien niet U maar een andere arts wier of tijdens het overlijden als behandelend arts optrad, wilt u dan de procedure
volgen zoals aangegeven in de begeleidende brief van de medisch ambtenaar.
Wilt U de hokjes bij de door U gekozen antwoorden aankruisen.
Algemeen
1.

Vond dit sterfgeval plaats:

Cl in een NICU (art. 18)
Cl in een ziekenhuis, maar niet in een NICU
Cl elders

2.

Van wanneer dateerde Uw eerste contact
met de patiënt?
*
Ging het om een plotseling en geheel
onverwacht overlijden?

Cl veer of tijdens het overlijden 4 door naar vraag 3
Cl na het overlijden 4 zie einde vragenlijst

Is de patiënt overleden ten gevolge van een
aangeboren afwijking die reeds voor de geboorte
bekend was?

Cl ja
Cl nee

3.

4.

0 ja 4 door naar vraag 21
Cl nee 4 door naar vraag 4

Medisch handelen
5. Heeft U of een andere arts een of meer van
de volgende handelwijzen uitgevoerd (of doen
uitvoeren), rel
_mjar
"I
lijiika(Asketsg
dat deze handelwijze het
levenseinde van deze Patiënt zou bespoedigen:
(zowel 5a, 5b als 5e beantwoorden)
Sa het niet instellen van een betiandelingi

0 ja
• Cl nee

5b het staken van een behandeling'?

0 Ja
Cl nee

5e het intensiveren van pijn- en/of symptoombestrijding d.m.v. een of meer
medicamenten?

0 ja 4 door naar vraag 6
Cl nee 4 door naar vraag 7

• In dit oneknzoek wordt ende: behandeling ook kunstmatige toediening van voeding of vocht versteen.

V.330694

266

Bijlage G

6. Was het bespoedigen van het levenseinde
19~291 van de bij vraag Sc aangegeven
handelwijze?

D ja
O nee

7. Was het overlijden het gevolg van één of meer
van de volgende handelwijzen, waartoe door
11 of een andere arts is besloten met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen*:
(zowel 7a als 7b beantwoorden).
7a het niet instellen van een behandeling"?

O ja
O nee

7b het staken van een behandeling ..?

O ja
0 nee

et

• 14. et levenseinde te bespoedigen
het leven niet te verlengen'.
— In dit onderzoek ~MI onder behandefang ook kunstmatige toediening van voeding ot vocht verslaan.

8. Was het overlijden het gevolg van het gebniik
van een middel dat door 11 of een andere arts
werd voorgeschreven, verstrekt of toegediend
met het uitdrukkelijke dod het levenseinde
te bespoedigen?
Indien ja, door wie is dit middel toegediend
'
(r- in het lichaam gebracht)?
(één of meer antwoorden aankruisen)

D ja
O nee

O
O
O
O
O

U of een andere arts
verpleegkundige
andere zorgvedener
ouder(s) van de patiënt
ander

Indien 'ja' is geantwoord op jann~ één van de onderdelen van de vragen 5.6, 7 of 8, door naar vraag 9.
Inden op gogitotd.onderdeel van de vragen 5. 6, 7 en 8 `ja' is geantwoord, door naar vraag 21.

De vragen 9 Vrn 20 hebben betreldcing op de laatstgenoemde handelwijze, dat rA zeggen op het laatst
gegeven la'-antwoord bij de vragen 5 firn 8.

Besluitvorming
9. Heeft één van de volgende overwegingen
bij die (laatstgenoemde) handelwijze een rol
gespeeld?
10. Met hoeveel tijd is naar Uw gégting door deze
(laatstgenoemde) handelwijze het teven van de
patiënt bekort?

O geen reële overlevingskansen
O geen kans op een leefbaar leven
O anders
O
O
O
O
O
O

meer dan een halfjaar
één tot zes maanden
één tot vier weken
één tot zeven dagen
minder dan 24 uur
heeft waarschijnlijk geen verkorting van de
levensduur gegeven

N uljarenlijst

11. Is over de (mogelijke) bespoediging van het
levenseinde door die (laatstgenoemde) handelwijze door U of een andere arts met de ouder(s)
van de patiënt overlegd?

0 ja -> door naar vraag 12
0 nee 4 door naar vraag 16

12. Wie nam het initiatief tot dit overleg?
(één of meer antwoorden aankruisen)

0 ouder(s) van de patiënt
0 U of een andere arts
0 verpleegkundige / andere zorgveriener
0 ander

13. Is de beslissing over de (laatstgenoemde)
handelwijze op grond van een uitdrukkelijk
• verzoek van de ouder(s) van de patiënt
genomen?

0 ja
Cl nee

14. Was er overeenstemming over de beslissing
. over (laatstgenoemde) handelwijze tussen
U of een andere arts en de ouder(s)?

0 ja, met beide ouders (incl. enig ouder)
CI ja, met één ouder wel en de ander niet
Cl nee

15. Achtte U de ouder(s) litg_fge~veáeg
C.Q. verzoek in staat de situatie te overzien en
daarover op een adequate wijze een besluit
terreinen?

Cl ja
Cl nee, niet volledig In staat
0 nee, helemaal niet in staat

door

vraag

17

Vraag 16 alleen beantwoorden Indien niet met de ouder(s) is overlegd.
Indien wel met de ouder(s) Is overlegd, dan naar vraag 17.
16. Waarom is door U of een andere arts niet met
de ouder(s) van de patiënt overlegd 04Cf de
mogelijke bespoediging van het leven:Winde
door die (laatstgenoemde) handelwijze?

..

0 daar was geen behoefte aan omdat de situatie
dukielijk was
0 de ouder(s) was (waren) niet voldoende in staat
de situatie adequaat te beoordelen
0 de situatie was zodanig dat er geen tijd was om
te overleggen
0 er waren geen ouders aanwezig
0 andere reden

17. Is door U of een andere arts met anderen
overlegd over de (mogelijke) bespoediging van
het levenseinde voordat werd besloten tot de
(laatstgenoemde) handelwijze die bij de vragen
5 Vm Sla voorzien van een le-antwoord?
(één of meer antwoorden aankruisen)

0 met één of meer andere artsen 4 door naar
vraag 18
0 verpleegkundige ! andere zorgveriener 4 door
naar vraag 19
0 ander 4 door naar vraajf 19
0 niemand 4 door naar vraag 19

18. Ging het bij dit overleg met een of meer
andere artsen om
(één of meer antwoorden aankruisen)

0 het uitwisselen van informatie
0 een consultatie (het vragen en krijgen van
advies over het eigen besluit)
0 het samen met andere artsen nemen van het
besluit
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Behandeling/middelen
19a Indien 'ja' is geantwoord op tenminste één van
de vragen 5a, of 7e, wijt ti dan aangeven
welke behandeling(en) jaktitengeggIgl
i
bij die (laatstgenoemde) handelwijze?
19b indien 'ja' is geantwoord op tenminste één van
de vragen 5b of 7b, wilt U dan aangeven welke
behandeling(en)i
m3Igegitaekt bij die
(laatstgenoemde) handelwijze?
20. Indien 'Ja' is geantwoord op tenminste één van de vragen 5c, .6 of 8, wilt U dan aangeven welk
middel of welke twee belangrijkste middelen bij die (laatstgenoemde) handelwijze werd(en) gebruikt.
Wilt U van ieder middel in volgorde van toediening aangeven:
middel 1

middel 2

0

0

' Naam van middel (in blokletters)
Wijze van toediening:
- oraal
- rectaal
- parenteraal
Hoeveelheid in de laatste 24 uur (in mg per kg
lichaamsgewicht)
•In geval van continue toediening (infuus, pompje):
hoeveelheid in het laatste uur voor overlijden (in mg
per kg lichaamsgewicht)
In geval van een eenmalige laatste toediening
of sterke ophoging van de dosering:
- toegediende hoeveelheid of hoeveelheid
waarmee werd opgehoogd (in mg
per kg lichaamsgewicht)
- de tijd die is verlopen tussen laatste
toediening ei sterke ophoging en het
overlijden van de patiënt (in minuten)
Overig
Deze vragen alleen beantwoorden indien op geen enkel onderdeel van de wagen 6, 6, 7 en 8 "ja" is
geantwoord.
21.

Hebben/heeft bij dit sterfgeval de ouder(s) op
enig moment verzocht een levensverlengende
behandeling niet in te stellen of te staken, of
het even te beéindLwell?

0 ja
0 nee

22.

Heeft u de ouder(s) voorgesteld om een
levensverlengende behandeling niet In te
stellen of te staken?

0 ja -> door naar vraag 23
nee -, zie einde vragenlijst

23.

Is desondanks de levensverlengende bettende-,
ling op ultdruldrelijk verzoek van de ouders
ingesteld of voortgezet?

0 ja
0 nee

EINDE VRAGENLIJST

-

a

•

Wanneer Uw beantwoording van de vragen naar Uw opdeel enige verduidetilldng behoeft, wordt U vriendelijk verzocht die
hier te geven.

N.B. Wdt U bij het In de envelop stoppen van deze vragenst controleren of het nurroner van de envelop overeenkomt met
het nummer dat In de brief van de medisch ambtenaar bij de gegevens van de overledene is vermeld.

Nuljarenlijst

Behandeling/middelen
19a Indien la is geantwoord op tenminste één van
de vragen 5a, of 7a, wilt U dan aangeven
welke bekeeedieg(ee) nkil~192.§itát
bij die (laatstgenoemde) handelwijze?
19b Indien 'Ja' is geantwoord op tenminste één van
de vragen 5b of 7b, wilt U dan aangeven welke
behandeling(en) tet(Ligaggt~ bij dle
(laatstgenoemde) handelwijze?
20. Indien 'ja' is geantwoord op tenminste één van de vragen 5c, 6 of 8. wilt U dan aangeven welk
middel of welke twee belangrijkste middelen bij die (laatstgenoemde) handelwijze werd(en) gebruikt.
Wilt U van ieder middel in volgorde van toediening aangeven:
middel 1

middel 2

0
0

Cl
Cl

0

Cl

Naam van middel (in blokletters)
Wijze van toediening:
- oraal
- rectaal
- parenteraal
Hoeveelheid in de laatste 24 uur (in mg per kg
lichaamsgewicht)
In geval van continue toediening (infuus, pompier):
hoeveelheid in het laatste uur voor overlijden (in mg
per kg lichaamsgewicht)
In geval van een eenmalige laatste toediening
of sterke ophoging van de dosering:
- toegediende hoeveelheid of hoeveelheid
waarmee werd opgehoogd (in mg
per kg lichaamsgewicht)
- de tijd die is verlopen tussen laatste
toediening of sterke ophoging en het
overlijden van de patiënt (in minuten)
Overig
Deze vragen alleen beantwoorden Indien op geen enkel onderdeel van de wagen 5, 6,7 en 8
geantwoord,
21.

Hebben/heeft bij dit sterfgeval de ouder(s) op
enig moment verzocht een levensverlengende
behandeling niet in te stelten of te staken, of
het leven te bekiingige.n?

0 ja
0 nee

22.

Heeft u de ouder(s) voorgesteld om een
levensverlengende behandeling niet in te

0 ja -, door naar vraag 23
0 nee -, zie einde vragenlijst

-ie Is

.._

stellen of te staken?
23.

Is desondanks de levensverlengende behandeling op uitdrukkelijk verzoek van de ouders
ingesteld of voortgezet?

EINDE VRAGENLIJST

0 ja
0 nee

•

Wanneer Uw beantwoording van de vragen naar Uw oordeel enige verduldelijidng behoeft. wordt U vriendelijk verzocht die
hier te geven.

N.B. Wilt U bij het in de envelop stoppen van deze vragest controleren of het nummer van de envelop overeenkomt met
het nummer dat in de brief van de medisch ~Moriaan:4 de gegevera3 van de overledene is vermeld.
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Behandellng/mIddelen
19a indien 'ja is geantwoord op tenminste één van
de vragen 5a, of 7a, wilt U dan aangeven
welke behandeling(en) nkiffdlA0111~
bij die (laatstgenoemde) handelwijze?
19b Indien 'Ja' is geantwoord op tenminste één van

de vragen 5b of 7b, wilt U dan aangeven welke
behandeling(en) werf den)
bij die
(laatstgenoemde) handelwijze?
20. Indien 'ja' is geantwoord op tenminste één van de vragen 5c, 6 of 8, wilt U dan aangeven welk
middel of welke twee belangdjkste middelen bij die (laatstgenoemde) handelwijze werd(en) gebruikt.
Wilt U van ieder middel in volgorde van toediening aangeven:
middel 1

middel 2

Cl

0

Naam van middel (in blokletters)
Wijze van toediening:
—oraal
— rectaal
— parenteraal
Hoeveelheid in de laatste 24 uur (in mg per kg
lichaamsgewicht)
In geval van continue toediening (infuus, pompje):
hoeveelheid in het laatste uur voor overlijden (in mg
per kg lichaamsgewicht)
In geval van een eenmalige laatste toediening
of sterke ophoging van de dosering:
— toegediende hoeveelheid of hoeveelheid
waannee werd opgehoogd (in mg
per kg lichaamsgewicht)
— de tijd die is verlopen tussen laatste
toediening of sterke ophoging en het
overlijden van de patiënt (in minuten)

Deze vragen alleen beantwoorden indien op geen enkel onderdeel van de vragen 5,6, 7 en 8 la" Is
geantwoord.
21. Hebben/heeft bij dit sterfgeval de ouder(s) op
enig moment verzocht een levensverlengende
behandeling niet in te stellen of te staken, of
het leven te beitingge'n?

0 ja
0 nee

n.

0 ja 4 door naar vraag 23
0 nee 4 zie einde vragenlijst

Heeft u de ouder(s) voorgesteld om een
levensverlengende behandeling niet In te
stelten of te staken?

23. Is desondanks de levensverlengende behanda..
ling op uitdrukkelijk verzoek van de ouders
Ingesteld of voortgezet?

EINDE VRAGENLIJST

....

0 ja
Cl nee

•

Wanneer Uw beantwoording van de wagen naar Uw oordeel enige verduidelipdng behoeft, wordt U vriendelijk verzocht die
hier te geven.

Wet U hij het le de envelop stoppen van deze wegwijst controleren of het nummer van de envelop overeenkomt met
het nummer dat In de brief van de medisch ambtenaar bil de gegevens van de overledene is vermeld.
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BehandelInglmIddelen
19a Indien 'ja' Is geantwoord op tenminste één van
de vragen 5a, of 7a, wtt U dan aangeven
welke behandeling(en) nielmlimlingt§1§14
bij die (laatstgenoemde) handelwijze?
19b Indien la' is geantwoord op tenminste één van
de vragen 5b of 7b, wilt U dan aangeven weke
behandeling(en)weragnIgaijaaja bij die
(laatstgenoemde) handelwijze?
20. Indien 'ja' is geantwoord op tenminste één van de vragen 5e, 6 of 8, wilt U dan aangeven welk
middel of welke twee belangrijkste middelen bij die (laatstgenoemde) handelwijze werd(en) gebruikt.
Wilt U van ieder middel in volgorde van toediening aangeven:
•
middel 1
middel 2
Naam van middel (in blokletters)
Wijze van toediening:
- oraal
- rectaal
- parenteraal

Cl

Cl

Hoeveelheid in de laatste 24 uur (in mg per kg
lichaamsgewicht)
In geval van continue toediening (infuus, pompje):
hoeveelheid in het laatste uur voor overlijden (in mg
per kg lichaamsgewicht)
In geval van 'een eenmalige laatste toediening
of sterke ophoging van de dosering:
- toegediende hoeveelheid of hoeveelheid
waarmee werd opgehoogd (in mg
per kg lichaamsgewicht)
- de tijd dle is verlopen tussen laatste
toediening of sterke ophoging en het
overlijden van de patiënt (in minuten)

Overig
Deze vragen alleen beantwoorden indien op geen enkel onderdeel van de vragen Lil, 7 en 8 la" Is
geantwoord.
21. Hebben/heeft bij dit sterfgeval de ouder(s) op
enig moment verzocht een levensverlengende
behandeling niet in te stellen of te staken, of
het leven te beëindigen?

Cl ja
0 nee

22.

Cl ja -> door naar vraag 23
Cl nee -> zie einde vragenlijst

Heeft u de ouder(s) voorgesteld om een
levensverlengende behandeling niet in te

-

stellen of te staken?
23.

Is desondanks de levensverlengende behande-.
ling op uitdrukkelijk verzoek van de ouders
ingesteld of voortgezet?

Cl ja
Cl nee

EINDE VRAGENLIJST
Wanneer Uw beantwoording van de wagen naar Uw oordeel enige verduidelijking behoeft, wordt kl vriendelijk verzocht die
hier te geven.

N.B. Wilt II bij het in de envelop stoppen van deze vragenst controleren of het nurnmer van de envelop overeenkomt roet
het nummer dat in de brief van de medisch ambtenaar bij de gegevens van de overledene Is vermeld.
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BehandelIng/mIddelen
19a Indien 'ja' is geantwoord op tenminste één van
de vragen Sa, of 7a, wilt U dan aangeven
welke behandeling(en) net werd(en) inoesteld
bij die (laatstgenoemde) handelwijze?
19b Indien 'ja' is geantwoord op tenminste één van
de vragen Sb of 7b, wilt U dan aangeven welke
behandeling(en) wedden) gestaakt bij die
(laatstgenoemde) handelwijze?
20. Indien 'ja' is geantwoord op tenminste één van de wagen Sc, 6 of 8, wilt U dan aangeven welk
middel of welke twee belangrijkste middelen bij die (laatstgenoemde) handelwijze werd(en) gebruikt.
Wilt U van ieder middel in volgorde van toediening aangeven:
middel 1
Naam van middel (in blokletters)

Wijze van toediening:
- oraal
- rectaal
- parenteraal

middel 2

ci
CI

cl

ID

Hoeveelheid in de laatste 24 uur (in mg per kg
lichaamsgewicht)
• In geval van continue toediening (infuus, pompje):
hoeveelheid in het laatste uur voor overlijden (in mg
per kg lichaamsgewicht)
In geval van een eenmalige laatste toediening
of sterke ophoging van de dosering:
- toegediende hoeveelheid of hoeveelheid
waarmee werd opgehoogd (in mg
per kg lichaamsgewicht)
- de tijd die is verlopen tussen laatste
toediening of sterke ophoging en het
overlijden van de patiënt (in minuten)

Overig
Deze vragen alleen beantwoorden Indien op geen enkel onderdeel van de wagen 5, 6, 7 en 8 "ja" Is
geantwoord.
21.

Hebbenfheeft bij dit sterfgeval de ouder(s) op
enig moment verzocht een levensverlengende
behandeling net in te stellen of te staken. of
het leven te beëinggéri?

0 ja
0 nee

22.

Heeft u de ouder(s) voorgesteld om een
levensverlengende behandeling niet in te

0 ja -, door naar vraag 23
0 nee -) zie einde wagenlijst

-

stelten of te staken?
23.

Is desondanks de levensverlengende behande- •
ling op uitdrukkelijk verzoek van de ouders
ingesteld of voortgezet?

0 ja
0 nee

EINDE VRAGENLIJST .
Wanneer Uw beantwoording van de vragen naar Uw oordeel enige verduidelijking behoeft, wordt U vriendelijk verzocht die
hier te geven.

N.B. Wilt U bij het in de envelop stoppen van deze vragenst controleren of het nummer van de envelop overeenkomt met
het nummer dat in de brief van de medisch ambtenaar 1:4 de gegevens van de overledene is vermeld.

