Klinische ethiek in de intensive care praktijk
Deel 2 – Beslissen tot niet-curatieve intensive care-zorg: een inleiding

ERWIN J.O. KOMPANJE1

In vijf artikelen zullen verschillende klinisch ethische
aspecten van de intensive care praktijk worden
behandeld. In het eerste deel van deze reeks (Kritiek
2004;5:20-25) is een model voor ethische casusafweging
tijdens multidisciplinair overleg op de intensive care
besproken. Dit tweede deel is een inleiding op de volgende
drie delen, en behandeld de achtergrond en algemene
principes van het afzien en staken van behandeling en
van palliatieve intensive care-zorg (deze zijn samen te
voegen als niet-curatieve intensive care-zorg). In het
derde deel zal de praktische uitvoering van het afzien van
behandeling worden uitgewerkt. In het vierde deel zal de
praktijk van het staken van behandeling en in het vijfde
en laatste deel de praktijk van palliatieve intensive carezorg worden behandeld.
Kritiek 2004;6:11-15
Trefwoorden: klinische ethiek, palliatieve zorg, afzien van
behandeling, staken van behandeling

Inleiding

De laatste 10 – 15 jaar is er in toenemende mate interesse voor de nietcuratieve intensive care (IC) zorg ontstaan (met ‘niet-curatief’ wordt bedoeld; niet op genezing gericht). De
belangrijkste redenen hiervoor zijn het
niet kunnen genezen van patiënten met
bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld
patiënten met een respiratoire insufficiëntie als complicatie van hematologische en oncologische aandoeningen,
subgroepen patiënten met COPD, oudere patiënten met acute cerebrale aandoeningen, patiënten met ernstige sepsis). Het inzicht dat een niet te verwaarlozen percentage patiënten na langdurig verblijf op de IC na ontslag alsnog
vrij snel komen te overlijden (vraagtekens bij de effectiviteit en proportionaliteit van IC-zorg). De vergrijzing van
de patiëntenpopulatie op de IC (de gemiddelde leeftijd van IC-patiënten ligt
nu reeds boven 60 jaar) en de toename
van mogelijkheden van behandeling en
ondersteuning op de IC voor veel aandoeningen (patiënten zijn gemakkelijker en langer ‘in leven te houden’).
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Naar de nabije toekomst kijkend zal
vooral de toenemende vergrijzing van
de samenleving een belangrijke stempel
gaan drukken op de IC-zorg in de Westerse landen. Ernstige en levensbedreigende aandoeningen en complicaties
van chronische aandoeningen komen
vaker voor bij oudere patiënten. Daarnaast lijden oudere patiënten vaker aan
ziekten zoals diabetes mellitus, hart- en
vaatziekten of kanker. Complicaties
komen hierdoor tijdens IC-behandeling
frequenter voor en zijn ernstiger en
moeilijker te behandelen. Met gevolg
dat over het algemeen bij deze groep
patiënten de gemiddelde ligduur op de
IC langer, de mortaliteit hoger en morbiditeit ernstiger is.(1,2,3,4,5) Zo bleek dat
van 134 patiënten die met een ernstige
sepsis op Nederlandse IC-afdelingen
waren opgenomen, 70% 60 jaar of
ouder en 44% 70 jaar of ouder was.
Daarnaast had 24% van hen kanker als
onderliggende aandoening. Verder
hadden veel van de patiënten in deze
studie naast de sepsis, diabetes, chronisch hart- of nierfalen en een CVA in
de voorgeschiedenis.(5) Bij dergelijke
ernstig zieke, vaak oudere patiënten
kan besloten moeten worden dat (verder) behandelen kansloos, effectloos,
disproportioneel of ongewenst is. Beslissingen om af te zien van verdere

behandeling of om (invasieve) behandeling te staken zijn om de hierboven
beschreven redenen niet zeldzaam op
IC-afdelingen. Het gevolg is een toenemende vraag om gepaste palliatieve intensive care-zorg. De invulling en kwaliteit van deze ‘end-of-life-care’ op de
IC zal daarom in de nabije toekomst
steeds meer aandacht moeten krijgen.
Mortaliteit na het afzien of
staken van behandeling

Van alle patiënten die op een intensive
care-afdeling overlijden, sterft tussen
10 – 90% nadat de ingestelde behandeling wordt gestaakt. De hoogte van het
percentage is vooral afhankelijk van
land, opnamebeleid, wetgeving, persoonlijke waarden van de behandelaars,
moraal en cultuur. Italiaanse intensivisten gaven aan dat < 10% van de sterfgevallen op hun IC volgde na het staken
van behandeling(6), in Zweden was dit
41%(7), in Frankrijk 53%(8), en in de
Verenigde Staten tussen 65 – 90%.(9,10,11)
Dit zegt uiteraard niet alleen wat over
de bereidheid medisch zinloze behandeling te staken, maar ook over het gevoerde opname- en behandelbeleid. Zo
bleek uit een enquête onder intensivisten in 16 Europese landen dat 73% van
hen frequent patiënten ‘with no hope of
survival’ op hun IC opnamen, terwijl
slechts 40% dit onwenselijk achtte.(12)
Als je minder patiënten ‘beyond hope’
op de IC opneemt, zal je minder vaak
een ingestelde behandeling moeten
beëindigen, en als je in een land of
cultuur werkt waar verwacht wordt
‘dat alles altijd geprobeerd is’ dan zal
vaker een ingestelde behandeling
beëindigd moeten worden. Opvallend,
maar niet echt verbazend, is dat oudere, mannelijke, en meer ervaren, artsen
frequenter bereid waren een behandeling te staken dan hun jongere collegae,
ook in landen waar het weinig voorkomt, zoals Italië.(6,12) Ook het feit of
de arts een persoonlijke of een gedeelde
verantwoordelijkheid voor de patiënt
had, bleek bepalend voor de kwaliteit
van zorg rond het levenseinde.(31) Bij
persoonlijke verantwoordelijkheid was
de ‘end-of-life-zorg’ beter dan bij gedeelde.
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digend vond, 90% was van mening dat
een dergelijke beslissing een teambeslissing moest zijn, maar 50% van de artsen en 27% van de verpleegkundigen
had de ervaring dat dit in de praktijk
werkelijk gebeurde.(16) Uit een studie
gedaan in Zweedse ziekenhuizen bleek
dat 61% van de artsen, 20% van de verpleegkundigen en 5% van leden uit de
samenleving van mening waren dat een
beslissing over doorgaan of staken van
kunstmatige beademing bij een beslissingsonbekwame patiënt alleen door de
arts genomen moest worden.(17) De verpleegkundigen en burgers bedachten
een grotere rol voor de familieleden van
de patiënt. Uit diverse onderzoeken
blijkt verder dat als artsen de behandeling staken, zij dit vooral op puur medische argumenten doen, en zelden op
ethische.(32) Gelukkig wordt in toenemende mate in vele ziekenhuizen het
afzien of staken van behandeling op het
multidisciplinair overleg besproken en
bediscussieerd.
Kwaliteit van niet-curatieve
IC zorg

>

Een nieuw aspect van IC zorg?

Uit de literatuur blijkt dat artsen en verpleegkundigen werkzaam op een IC nog
steeds moeite hebben met dit onderdeel
van hun werk.(13) Vanuit de beroepsgroep, zowel artsen als verpleegkundigen, komt echter wel steeds meer interesse voor dit aspect van het werk, getuige een toenemende hoeveelheid publicaties, met name over het afzien en
staken van behandeling, in de internationale medische, verpleegkundige en
ethische vakliteratuur. Zo verscheen er
bijvoorbeeld in 2001 een speciaal supplement met als titel ‘Compassionate
end-of-life care in the intensive care unit’
bij het prestigieuze tijdschrift Critical
Care Medicine(14) en in hetzelfde jaar
een 408 pagina’s dikke monografie met
de titel ‘Managing death in the ICU: the
transition from cure to comfort’.(15) Dit
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laatste boek geeft al aanzienlijk meer
praktische aanwijzingen dan een 14 jaar
eerder verschenen monografie over het
onderwerp.(34)
Behandeling en zorg op de IC is het werk
van intensivisten en gespecialiseerde
IC-verpleegkundigen. Dit zou, ideaal
gezien, gericht moeten zijn op professionele samenwerking en waardering
van wederzijdse expertise met als primair ultiem doel een zo goed mogelijke
zorg voor de individuele patiënt met
zijn ernstige aandoening te bieden. Met
betrekking tot de niet-curatieve zorg
blijkt dit echter niet altijd even soepel
te lopen.(16,33) Zo bleek uit een recente
Franse studie dat 73% van de artsen,
maar slechts 33% van de verpleegkundigen de besluitvorming over afzien en
staken van behandeling op de IC bevre-

In de dagelijkse praktijk is het veelal zo
dat het primair de verpleegkundigen
zijn die aangeven dat het moment gekomen is om te bezinnen over afzien of
staken van behandeling.(29,30) Op zich is
dit niet verbazend, omdat zij het zijn
die 24 uur per dag de patiënt en diens
naasten bijstaan tijdens het verblijf op
de IC, en hierdoor vaak een goede kijk
hebben op het lijden, de vooruitgang,
stilstand of achteruitgang van de klinische toestand en de wensen van de patiënt en diens naasten. Als dan de beslissing tot het nalaten of staken van behandeling genomen is, en afspraken
over de invulling genomen zijn, berust
de uitvoering van de palliatieve intensive care-zorg voor het grootste deel in
handen van de IC-verpleegkundigen. Intensivisten verliezen over het algemeen
helaas veel van hun interesse als de patiënt niet meer curatief te behandelen
is. Verontrustend is de constatering dat
hierdoor de kwaliteit van palliatieve intensive care-zorg nog al eens te wensen
overlaat. Zo bleek uit een onderzoek
onder kankerpatiënten dat 56% matige
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tot ernstige pijn leed tijdens het verblijf
op de intensive care en 63% overmatig
angstig was.(18) Dit zijn bij uitstek symptomen die op een IC behandelbaar zijn,
waar immers veel ervaring is met toepassing van sedativa en analgetica. In
een andere studie bleek dat 90% van
patiënten met COPD en 70% van patiënten met longkanker onnodig ernstig
benauwd waren tijdens de laatste drie
dagen van hun leven.(19) Dyspnoe is
eveneens een symptoom dat met adequate medicamenteuze behandeling
draaglijker te maken is. Uiteraard zullen
er grote verschillen zijn tussen de verschillende centra.
Beslissingsbekwame patiënten kunnen
hun pijn, angst en benauwdheid als subjectieve ervaring uiten, maar dit is problematisch bij beslissingsonbekwame
patiënten. Veel patiënten, en zeker zij
waarbij besloten is om de behandeling
op de IC te staken zijn echter beslissingsonbekwaam. Zij hebben een verlaagd bewustzijn, maar kunnen nog wel
degelijk ervaren. Onderbehandeling van
symptomen als pijn, delier, dyspnoe en
angst ligt dan op de loer. Grimasseren,
verstijven, verkrampen, kreunen, verzet
tegen de polsbanden, het uit willen
trekken van infusen en catheters, het
ballen van de vuisten of graaien/plukken in en aan de lakens kunnen tekenen
zijn van ongemak, angst en pijn bij ICpatiënten.(20) Onderbehandeling van
pijn, angst, en dyspnoe tijdens de stervensfase kan eveneens zijn oorzaak hebben in de veronderstelling dat de toediening van opiaten en sedativa in de
stervensfase levensverkortend werken,
met de vrees voor juridische gevolgen.
Echter, er is toenemend bewijs dat de
toediening van sedativa en opiaten in
de stervensfase, zolang dit lege artis en
gericht op de symptomen gebeurt, eerder levensverlengend werkt dan levensverkortend, zelfs bij ophogende doseringen.(21,22,23) De intentie is symptoombestrijding en de toe te dienen dosis moet
hier op gericht zijn, extreme overdosering dient geen doel in deze, en is daarom als niet normaal palliatief handelen
te zien. Daarnaast bestaat er ook het gevaar van onderbehandeling van pijn op
de intensive care bij medicamenteus ge-
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sedeerde patiënten.(24) Doordat patiënten waarbij de behandeling gestaakt
wordt vanwege plaatsgebrek niet zondermeer overgeplaatst kunnen worden
naar de basisafdeling, verblijven deze
patiënten soms langere tijd op de IC.
Aandacht voor de ‘kunst’ van afzien en
staken van behandeling en palliatieve
intensive care is daarom een onontbeerlijk onderdeel geworden van training
van intensive care-artsen en verpleegkundigen.(15,25,26,27)
Afzien van behandeling

Het niet (meer) starten van behandeling
en het staken van reeds ingestelde behandeling is waarschijnlijk het meest
opvallende ethische aspect van de IC
praktijk. Over het algemeen worden
deze twee beslissingen in Nederland onder de ongelukkige, maar helaas wijdverspreide termen ‘abstinerend beleid’
en ‘abstineren’ omschreven. Het werkwoord ‘abstineren’ bestaat niet in de
Nederlandse taal, maar is waarschijnlijk
afgeleid van het Latijnse ‘abstinens’ of
‘abstineo’ hetgeen onthoudend betekent
of het Franse ‘abstinence’, waarmee
echter de ‘vrijwillige onthouding van
spijs, drank en seksueel verkeer’ wordt
bedoeld. In ieder geval is het een verwarrende term, die doet vermoeden dat
alle zorg onthouden wordt, hetgeen niet
waar is. We stoppen immers alleen curatief gerichte behandeling, en er is een
verschuiving van ‘cure’ naar ‘care’, of
van ‘cure’ naar ‘comfort’.
De reden om verder af te zien van behandelen is dat er sprake is van zinloos handelen. Het zinloze van het handelen kan
vervolgens ingevuld worden als kansloos, in de zin van effectloos of onwerkzaam (en hierdoor medisch gezien zinloos). Het is hierbij met grote zekerheid
in te schatten dat de aangeboden therapie niet aan zal slaan. Dan zal men het
niet moeten doen. De inschatting dat een
patiënt een circulatiestilstand, ondanks
uitgebreide reanimatie niet zal overleven of in een nog slechtere klinische
toestand zal brengen is een legitieme
basis van een niet-reanimeer beslissing.
Het medische handelen kan ook zinloos
in de zin van disproportioneel worden

beoordeeld. De middelen die nodig zijn
om de patiënt in leven te houden of om
te pogen verbetering in de toestand te
bewerkstelligen staan niet meer in verhouding tot het mogelijk haalbare resultaat. Het niet koste wat het kost in leven willen houden van een patiënt met
een uitgebreide maligniteit, of een patiënt waarbij alleen met continue intraveneuze toediening van hoge doseringen inotropica een acceptabele bloeddruk kan worden bereikt zijn hier voorbeelden van.
Ten slotte kan een behandeling zinloos
zijn omdat hij ongewenst is (dit is zinloos medisch handelen, het kan immers medisch gezien nog wel effectief
zijn, maar is ongewenst). Dit is een
waardeoordeel en in vrijwel alle gevallen vanuit de patiënt zelf aangegeven.
Maar het kan eveneens ongewenst zijn
om bijvoorbeeld bij een lichamelijk
gezonde, maar ernstig demente of
diep comateuze patiënt een infectie te
behandelen. Besluit men op basis van
deze drie begrippen (effectloos, disproportioneel of ongewenst) tot het oordeel medisch zinloos of zinloos medisch handelen, zal men af moeten
zien van bepaalde of alle medische interventies.
Onder het afzien van behandeling wordt
verstaan dat een bepaalde behandeling
in de toekomst niet (meer) plaats zal
vinden. Het is dus in tegenstelling tot
het staken van behandeling passief,
men doet iets niet (meer). In de Engelse
taal wordt dit ‘withholding care’ genoemd. Het meest bekende voorbeeld
van afzien van behandeling is de beslissing niet (meer) te zullen reanimeren
bij een circulatiestilstand. De afkorting
DNR (do not resuscitate) is in de gezondheidszorg een gewone kreet geworden. Andere frequent genomen beslissingen van afzien van behandeling in de
intensive care praktijk zijn: beslissen om
bij ventilatoire en respiratoire insufficiëntie niet (meer) kunstmatig te ondersteunen (hieronder valt het DNI [do not
intubate] beleid); beslissen tot het niet
(meer) behandelen van infectie(s) of
beslissen tot het niet (meer) behandelen
van bloeddrukdaling.
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Raadsel
Nurse practitioners en artsen in opleiding
Is er verschil tussen nurse practitioners en artsen in
opleiding op de intensive care-afdeling bij het aanleren
van vaardigheden en de interactie met patiënten?
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In het derde deel van deze serie artikelen zal de praktijk van het afzien van
behandeling verder worden uitgewerkt.
Staken van intensieve
behandeling

Onder het staken van behandeling
wordt verstaan dat een reeds ingestelde
behandeling wordt gestaakt. Dit is in
tegenstelling tot het afzien van behandelen actief, men moet iets doen. In de
Engelse taal wordt dit ‘withdrawing
care’ genoemd. Veel voorkomende beslissingen in de IC praktijk zijn: het staken van ondersteunende behandeling
zoals kunstmatige beademing, pacemaker, ballonpomp of ventrikel device;
het staken van invasieve behandeling
zoals dialyse; het staken van medicamenten zoals inotropica, antibiotica,
corticosteroïden; het staken van de toediening van vocht en (enterale of parenterale) voeding; het staken van de toediening van zuurstof of het staken van
diagnostiek (zoals monitorbewaking,
een pulmonaalcatheter, röntgenonderzoek, laboratoriumonderzoek).
Het wordt soms geopperd dat er een
ethisch verschil is tussen afzien van
behandeling en het staken van behandeling. Het is terecht om te stellen dat
er een psychologisch of emotioneel verschil is, maar een verschil op ethische
gronden is er niet. De morele basis voor
beide beslissingen is dat behandeling
(in de toekomst of reeds bestaand)
effectloos, disproportioneel of ongewenst is. Toch is het opvallend dat
slechts 20% van 469 Britse verpleegkundigen, 27% van 759 Amerikaanse
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verpleegkundigen en 43% van 369
Amerikaanse internisten van mening
waren dat het staken van behandeling
ethisch gelijk is aan het afzien van behandelen.(28) Het is wel te begrijpen. In
de praktijk is het bijvoorbeeld gemakkelijker een DNR beleid af te spreken dan
om invasieve beademing te staken. Immers, als DNR is afgesproken en de patiënt krijgt een circulatiestilstand dan is
het gevoelsmatig zo dat de ‘natuur zijn
loop heeft genomen’. Daarentegen kunnen artsen en verpleegkundigen zich
verantwoordelijk voelen voor de iatrogene gevolgen van het staken van behandeling. In dit geval zien zij zichzelf
meer als veroorzaker van de dood van
de patiënt. Daarnaast zullen na het staken van invasieve behandeling allerlei
ongewenste symptomen zoals dyspnoe,
pijn, angst, etc. actief behandeld moeten worden.
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In het vierde deel van deze serie artikelen zal de praktijk van het staken van
behandeling verder worden uitgewerkt.
Algemene principes bij het
afzien en staken van
behandeling

Voor het afzien van handelen en het
staken van behandeling zijn een aantal
algemene en praktische principes te benoemen.
1 De dood is de uitkomst van de onderliggende aandoening. De dood
wordt niet primair veroorzaakt door
het afzien of staken van behandeling.
Als de patiënt snel na het staken van
de behandeling sterft is dit een teken
dat wij door de behandeling te sta-
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ken het sterven toelaten en de dood
niet verder uitstellen, maar niet veroorzaken.
De beslissing tot afzien van behandeling en staken van behandeling is in
vrijwel alle gevallen een medische
beslissing (kansloos, disproportioneel), genomen op medische criteria.
Dat een patiënt zelf verzoekt om het
afzien of staken van behandeling gebeurt zelden. Instemming van familieleden tot het afzien of staken van
behandeling is niet noodzakelijk. Uitvoerige communicatie met de naasten is uiteraard wel vereist, maar
meer in de uitleggende en mededelende sfeer. Wij kunnen door te praten met de naasten van de patiënt
wel meer te weten komen over de
waarden van de patiënt, hierdoor
kan een beslissing om af te zien van
behandeling of om deze te staken gemakkelijker worden genomen.
Bedenkingen tegen het toedienen
van opiaten en sedativa na het staken van behandeling zijn begrijpelijk,
maar niet terecht. Het zal vooral
gaan om de intentie waarom voor de
toediening van de middelen is gekozen (zie de casus in deel 1 van deze
serie). Is de indicatie pijn, dyspnoe,
onrust, delier of angst en is het middel en de dosering gekozen naar de
behoeften van de individuele patiënt,
dan is het handelen moreel en professioneel juist.
Het toedienen van disproportioneel
hoge doseringen medicamenten met
de enige intentie om de dood te bespoedigen of te veroorzaken zijn moreel onacceptabel. Uitzondering is uiteraard actieve levensbeëindiging op
verzoek van de patiënt (euthanasie).
De basis voor het afzien van handelen is moreel gelijk aan het staken
van behandeling, maar emotioneel
en praktisch van geheel andere orde.
Er kan afgezien worden van een deel
van de behandeling, maar tegelijkertijd besluiten om andere behandeling
nog wel door te laten gaan, of zelfs
op te starten. Bijvoorbeeld kan men
besluiten tot DNR, maar nog wel antibiotica geven voor de behandeling
van een longontsteking of urineweg-
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infectie. Of men kan besluiten bij
DNR niet meer uitwendig te zullen
masseren, maar nog wel te defibrilleren. Ook kan men beslissen de kunstmatige beademing te staken, maar
bepaalde medicijnen nog wel te geven (bijvoorbeeld anti-epileptica).
7 Wanneer een invasieve (be)handeling (zoals beademing, dialyse) waar
de patiënt van afhankelijk is, wordt
gestaakt zal in principe verdere therapeutisch bedoelde behandeling ook
gestaakt dienen te worden. In ieder
geval zal men goede argumenten
moeten geven waarom andere invasieve behandeling en toediening van
bepaalde medicamenten wel doorgang moet vinden.
Palliatieve intensive care-zorg

Onder palliative intensive care-zorg
wordt de zorg voor de patiënt bedoeld
die noodzakelijk is om het lijden van de
patiënt nadat de curatief bedoelde be-

handeling is gestaakt draaglijk te maken.
In de intensive care-praktijk betreft dit
vooral: de toediening van opiaten voor
de behandeling van pijn en dyspnoe; de
toediening van sedativa voor de behandeling van angst, onrust, delier en discomfort; volledige palliatieve sedatie;
de behandeling van terminaal reutelen;
actieve levensbeëindiging op verzoek
(euthanasie) en begeleiding van de
naasten van de patiënt.
In het vijfde deel van deze serie artikelen zal de praktijk van palliatieve ICzorg verder worden uitgewerkt.
Besluit

Het afzien van behandelen en het staken van ingestelde behandeling is onlosmakelijk onderdeel van het werk op
een intensive care-afdeling. De achterliggende ethische principes hierbij zijn
het weldoen van de patiënt en hem niet
onnodig schade berokkenen. Het directe

gevolg hiervan is dat adequate palliatieve niet-curatieve intensive care-zorg zal
moeten worden gegeven. Dit vereist
speciale kennis en vaardigheden en
vooral interesse zowel van intensivisten
als van intensive care-verpleegkundigen. Kennis over techniek van het definitief ontwennen en staken van kunstmatige beademing en de pathofysiologische gevolgen hiervan in het licht van
natuurlijk sterven behoort tot het curriculum niet-curatieve en ethisch correcte
intensive care-zorg. Verder zullen intensivisten en intensive care-verpleegkundigen gedegen kennis moeten hebben
van effectieve medicamenteuze behandeling met sedativa en opiaten van onaangename verschijnselen in de laatste
levensfase zoals pijn, angst, delier,
dyspneu, onrust en terminaal reutelen.
In de scholing van intensivisten en ICverpleegkundigen zal hier gedegen aandacht aan moeten worden gegeven.
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