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Staken van behandeling, een
inleiding 
Met enige regelmaat zullen hulpverle-
ners op de intensive care moeten vast
stellen dat de ingestelde behandeling bij
een patiënt niet zal resulteren in herstel
of in een herstel met een acceptabele
kwaliteit. Er kan dan gesproken worden
van zinloos medisch handelen. Het is
dan zinloos om verdere op de genezing
gerichte zorg te bieden. Ten eerste kan
men vaststellen dat het medische han-
delen kansloos is, in de zin van effect-
loos of onwerkzaam (en hierdoor dus
medisch gezien zinloos). Het is hierbij
met grote zekerheid in te schatten dat
de reeds aangeboden therapie niet aan
zal slaan en niet zal leiden tot herstel
van voor de overleving belangrijke or-
gaanfuncties. Een voorbeeld hiervan is
het mechanisch beademen van een pa-
tiënt met ernstige postanoxische encefa-
lopathie na een reanimatie. Ondanks
mechanische beademing zal de hersen-
functie niet meer herstellen. 

Vaker zal het medische handelen als
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 moge-
lijk haalbare resultaat. Het geven van
hoge doseringen antibiotica, bloedpro-
ducten en antihypotensiva bij een pa-
tiënt met een hematologische maligni-
teit en multi-orgaanfalen is hier een
voorbeeld van. Het blijven beademen
van een patiënt met ernstige cerebrale
schade door een ongeval of bloeding is
hier een ander voorbeeld van. In het
verloop van de behandeling wordt be-
sloten deze te staken. Of het medisch
handelen op de intensive care dispro-
portioneel is te noemen, vormt nogal
eens aanleiding tot onenigheid tussen
verschillende behandelaars. Een intensi-
vist die op een intensive care-afdeling
hoofdbehandelaar is kan behandeling
disproportioneel beoordelen, terwijl de
doorverwijzende specialist dit niet zo
ziet. Bijvoorbeeld kan een hematoloog
intensive care-behandeling van een res-
piratoir falen bij een patiënt na een
beenmergtransplantatie zinvol vinden,
terwijl de intensivist dit op basis van

zijn ervaring en kunde disproportioneel
acht.(1,2) Sommige specialisten hebben
grote moeite om na een uitgebreide be-
handeling te moeten horen dat intensi-
ve care-zorg vervolgens niet meer zinvol
of haalbaar is. Een terughoudendheid in
behandelen zal uiteraard wel onder-
steund moeten worden door de resulta-
ten van meerdere studies.

Ook kunnen verpleegkundigen het
oneens zijn met de intensivist over de
proportionaliteit van behandeling. Veel-
al gaat het dan om individuele patiën-
ten en niet zozeer om bepaalde catego-
rieën patiënten. Verpleegkundigen en
artsen kunnen verschillen over de be-
sluitvorming bij het staken van behan-
deling. Uit een Frans onderzoek bleek
dat 73% van de artsen, maar slechts
33% van de verpleegkundigen tevreden
was over de besluitvorming en hing
50% van de artsen en 27% van de ver-
pleegkundigen de mening aan dat de
verpleegkundigen betrokken waren bij
de besluitvorming.(3)

Ten slotte kan een behandeling zin-
loos zijn omdat hij ongewenst is (dit is
zinloos medisch handelen, het kan im-
mers medisch gezien nog wel effectief
zijn, maar is ongewenst). Dit is een
waardeoordeel en in vrijwel alle geval-
len vanuit de patiënt zelf aangegeven.
Het staken heeft een wettelijke basis,
vastgelegd in de wet op de Geneeskun-
dige Behandelingsovereenkomst
(WGBO). In artikel 450 van de WGBO
wordt de vereiste van toestemming en
weigering uiteengezet. Als een patiënt,
mondeling of schriftelijk, heeft aangege-
ven een nader gespecificeerde (be)han-
deling niet (meer) te willen, dan zal de
hulpverlener zich hier aan moeten hou-
den. De WGBO is dwingend recht. Bij-
voorbeeld het mechanisch beademen
van een patiënt met een cervicale
dwarslaesie die schriftelijk aangegeven
heeft niet behandeld te willen worden
met een dergelijk letsel is hier een voor-
beeld van. Nadat deze wilsuiting duide-
lijk is geworden zal ingestelde behande-
ling moeten worden gestaakt.

Verder kan het eveneens ongewenst
zijn om bijvoorbeeld bij een lichamelijk
gezonde, maar diep comateuze patiënt
opnieuw een infectie te behandelen. 
Besluit men op basis van deze drie be-
grippen (effectloos, disproportioneel of

In vijf artikelen worden verschillende klinisch ethische
aspecten van de intensive care praktijk 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. Het tweede deel
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principes van het afzien en staken van behandeling en van
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als niet-curatieve intensive care-zorg). In het derde deel
(Kritiek 2005;1:3-9) is de praktische uitvoering van het
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vijfde en laatste deel de praktijk van palliatieve intensive
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antihypotensiva, vocht en voeding en medicamenten
worden behandeld. 
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> ongewenst) tot het oordeel medisch zin-
loos of zinloos medisch handelen, zal
men bepaalde (nader gedefinieerde) of
alle medische interventies moeten staken.

Onder het staken van behandeling
wordt dus verstaan dat een bepaalde
reeds ingestelde behandelingen beëin-
digd worden. Het is dus in tegenstelling
tot het afzien van behandeling (zie deel
3 van deze serie) actief. In de Engelse
taal wordt dit ‘withdrawing care’ ge-
noemd. Het meest bekende en tot de
verbeelding sprekende voorbeeld van
staken van behandeling op de intensive
care is de beslissing om de mechanische
beademing te staken. 

Staken van intensieve
behandeling: algemene
principes
Als besloten is om de ingestelde behan-
deling te staken zal dit in de meeste ge-
vallen het staken van alle levensverlen-
gende middelen inhouden. Bij het sta-
ken van de behandeling heeft men im-
mers de intentie om de patiënt te laten

overlijden. Het doel is niet om de pa-
tiënt te doen overlijden, maar om het
sterven niet langer uit te stellen. Het is
belangrijk dit onderscheid te maken,
immers bij het doen overlijden is men
actief, bij het laten overlijden (het ster-
ven niet langer uitstellen) passief. Vroe-
ger werd voor het staken van behande-
ling wel de omschrijving ‘passieve eutha-
nasie’ gebruikt, dit is onjuist gebruik
van het begrip euthanasie. Bij euthana-
sie streeft men actief de acute dood van
de patiënt na door het injecteren van
dodelijke middelen (euthanatica). Bij
het staken van de behandeling laat men
de patiënt sterven zonder dat men mid-
delen geeft die de dood veroorzaken.
De patiënt kan snel na het staken van
de behandeling sterven, maar dit kan
ook nog uren tot maanden duren. Er is
veel onduidelijkheid over palliatieve
(terminale) sedatie en de toediening
van opiaten na het staken van behande-
ling. Omdat hierbij de patiënt in diepe
slaap wordt gebracht en vervolgens
geen voeding en vocht meer geeft, is dit
volgens sommigen wel degelijk actieve

levensbeëindiging met de intentie de
patiënt te laten sterven. Ook het geven
van hoge doseringen opiaten wordt
door sommigen als levensbeëindiging
gezien. Op deze problematiek zal in het
vijfde deel van deze artikelenreeks uit-
gebreid worden ingegaan. 

Omdat bij het staken van de behande-
ling vrijwel altijd het doel is om de pa-
tiënt te laten overlijden, zal alle levens-
verlengende therapie moeten worden ge-
staakt. Het dient geen doel om bijvoor-
beeld de mechanische beademing te sta-
ken (om vervolgens niet meer aan te
sluiten, teneinde de dood niet verder uit
te stellen) en de patiënt te extuberen en
vervolgens antibiotica te blijven toedie-
nen of om met intraveneuze medicatie
de bloeddruk kunstmatig hoog te hou-
den. Ook zal de toediening van intrave-
neuze voeding of sondevoeding in princi-
pe onderdeel moeten zijn van het staken
van behandeling. Het is een kunstfout te
noemen om intraveneus veel vocht te
blijven geven als men bij de patiënt als
‘end-of-life beslissing’ de mechanische
beademing wil staken en hem wil extu-
beren. Door het intraveneus toegediende
vocht zal de patiënt een veel grotere
kans hebben op het ontwikkelen van ter-
minaal reutelen na extubatie, met alle
belasting voor patiënt, diens familieleden
en de hulpverleners van dien. 

In principe zal bij het afzien van verdere
behandeling vanuit de optiek de patiënt
te laten overlijden in ieder geval ge-
staakt moeten worden:
1 zuurstoftoediening hoger dan 21%;
2 toediening van intraveneuze antihy-

potensiva;
3 enterale en parenterale voeding;
4 toediening van alle levensverlengen-

de medicamenten (zie verder bij de
paragraaf staken van medicatie).

Daarnaast zal men diagnostische midde-
len moeten staken, zoals:
1 arteriële bloeddrukmeting;
2 pulmonaalcatheter;
3 SO2-meting (het dient geen doel om

zuurstofverzadiging te meten als
men vervolgens met de bepaalde
waarde niets meer doet);

4 intracraniële drukmeting;
5 geen bloed of urine analyse meer,

geen röntgenonderzoek.

AVVV

De AVVV is in Nederland de spreekbuis van verplegend
en verzorgend Nederland en het aanspreekpunt voor
het ministerie van VWS. De AVVV behartigt de belangen
van zo’n 55 (!) beroepsverenigingen en in de toekomst
wellicht meer. Naast de NVICV, de NVHVV en de NVSHV
zijn ook andere verenigingen aangesloten. Sommige
hebben een ledental van 1.000 en anderen van 75. Een
greep uit de overige 50:
BMVV Beroepsvereniging voor Maritiem Verplegenden 

en Verzorgenden;
FeBe vereniging van werkers in de gezondheidszorg 

op gereformeerde grondslag;
NVAV Nederlandse Vereniging Atroposofische 

Verpleegkundigen;
VVIV Vereniging voor Voedings- en Infusie 

Verpleegkundigen.

Ik heb geen verstand van politiek maar ik heb wel ‘boe-
renverstand’. Dus dan denk ik: 1 spreekbuis die de be-
langen moet behartigen van 50 verenigingen, dat kan
toch nooit?

MENING
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Een urinecatheter zal nooit verwijderd
mogen worden bij het staken van be-
handeling, en ook zal men altijd een
venflon met waakinfuus moeten behou-
den. Door deze intraveneuze toegang
kunnen eventueel sedativa en opiaten
worden gegeven, of kunnen medica-
menten die niet gestaakt worden (zoals
bijvoorbeeld anti-epileptica) gegeven
worden. Mocht de patiënt geen venflon
(meer) hebben, dan zal men bij het sta-
ken van de behandeling er een moeten
inbrengen. Datzelfde gaat op voor een
urinecatheter. ECG-plakkers en aanslui-
ting van ECG-draden aan de monitor
kan men laten zitten. Wel verdient het
aanbeveling om de monitor bij het bed
uit te zetten, en de hartactie via een
centrale monitor in de gaten te houden. 

Moeten familieleden van een beslis-
singsonbekwame patiënten toestemmen
met het staken van behandeling? Nee,
dat hoeft in beginsel niet. De beslissing
om de behandeling te staken is op de
intensive care vrijwel altijd een medi-
sche beslissing gemaakt op medische
criteria van zinloosheid.

Staken van de mechanische
beademing
Als de mechanische beademing wordt
gestaakt, omdat verder behandelen zin-
loos wordt geacht, is het niveau van be-
wustzijn van belang hoe te handelen.
Twee voorbeelden:

1 Een 24-jarige man verblijft na een ern-
stig traumatisch schedelhersenletsel gedu-
rende drie weken op de intensive care. Ge-
durende deze drie weken is hij continue
mechanisch beademd geweest. Het is niet
gelukt hem in deze periode te ontwennen
van de beademing. Door het ongeval heeft
de man ernstige beschadigingen van de
hersenstam opgelopen. Hij is diep coma-
teus. Na een gesprek met de familieleden,
waarin hen de slechte prognose is mede-
gedeeld, wordt tijdens het multi-discipli-
nair overleg besloten de behandeling te
staken. Allereerst wordt de sondevoeding
gestaakt en de intraveneuze toediening
van vocht geminimaliseerd. Gezien het
feit dat de man diep comateus is wordt
geen sedatie gegeven. In bijzijn van de
naaste familieleden wordt de beademing
gestaakt. Er is nauwelijks spontane
ademhaling, waarna er negen minuten

na het staken van de beademing een cir-
culatiestilstand ontstaat. 

2 Een 42-jarige man is op de intensive
care opgenomen nadat hij voor een acute
leukemie een beenmergtransplantatie had
ondergaan, waarna hij respiratoir en re-
naal in de problemen was geraakt. Na 20
dagen van intensieve medische zorg wordt
in overleg met de familie besloten de be-
handeling te staken. De man wordt met
70% O2 en 15 cm PEEP beademd. Voor
de behandeling van hypotensie krijgt hij
per continue pomp antihypotensiva toege-
diend. Deze pompen worden gestopt,
waarna de bloeddruk daalde tot 80/45
mm Hg. Daarnaast kreeg hij continue in-
traveneuze toediening van lorazepam,
waardoor hij diep gesedeerd is. De instel-
ling hiervan blijft bestaan. De FiO2 wordt
gereduceerd tot 0,21 en de PEEP geleide-
lijk tot 0 cm. De beademingsmachine
wordt op IMV ingesteld. De patiënt blijft
onder de ingestelde sedatie comfortabel.
In anticipatie tot extuberen wordt 150 mg
hydrocortison en 400 microgram scopo-
lamine intraveneus gegeven. De patiënt
wordt vervolgens losgekoppeld van de 
beademingsmachine. Binnen twee minuten
na het loskoppelen is op de monitor het
ritme van een ‘dying heart’ te zien, het-
geen snel overging in een circulatiestil-
stand. 

Over de uitvoering van de zogenaamde
‘terminal weaning’ bestaat verschil van
mening. Sommigen zijn van mening dat
‘snel ontwennen-loskoppelen van de
machine- en extuberen’ verdedigbaar
is.(4) Anderen stellen voor snel te ont-
wennen maar niet te extuberen, en
weer anderen hangen de mening aan
dat een stapsgewijs ontwennen op hu-
mane gronden wenselijker is.(5-7)

De meeste patiënten waarbij de me-
chanische beademing wordt gestaakt
zijn buiten bewustzijn (op basis van
anoxische of metabole encefalopathie,
ernstige primaire cerebrale schade of
ernstig orgaanfalen met cerebrale/meta-
bole gevolgen) of worden medicamen-
teus gesedeerd. Bij patiënten met afwe-
zig bewustzijn is het moreel verdedig-
baar om snel te ontwennen van de be-
ademing. Deze patiënten zullen niet 
lijden onder het staken van de mecha-
nische beademing. Bij twijfel hebben

hulpverleners de morele plicht zorg te
dragen voor adequate sedatie. In tegen-
stelling tot het ontwennen van mechani-
sche beademing in een therapeutische
setting en waarbij klinische achteruit-
gang alarmerend is, is dit bij ‘terminal
weaning’ van geen belang. Bij ‘terminal
weaning’ is de mate van oncomfortabel
zijn van primair belang. Hebben artsen
en verpleegkundigen het gevoel dat de
patiënt niet comfortabel is, zullen zij
niet het ontwennen van de beademing
moeten stoppen, maar de sedatie moe-
ten bijstellen. 

Het snel ontwennen van de mechanische
beademing is moreel verdedigbaar bij
bewusteloze patiënten, waarbij men de
mogelijkheid tot sederen altijd achter
de hand moet houden. De ervaring leert
echter dat sedatie bij deze groep patiën-
ten zelden nodig is.(4) Of men de patiënt
wel of niet zal moeten extuberen is nog
controversieel. In een al wat oudere stu-
die vond slechts 13% van de artsen dat
extuberen onderdeel van het staken van
beademing was.(8) Artsen en verpleeg-
kundigen zijn veelal bang voor een ern-
stige stridor na het extuberen. Daarom
is het van groot belang dat hulpverle-
ners vooraf anticiperen op mogelijke
onaangename gevolgen van het ont-
wenningsproces en de extubatie. Ik denk
hierbij vooral aan anticiperen op het op-
treden van een stridor, ‘gaspen’ en zoge-
naamd ‘terminaal reutelen’. Het preven-
tief toedienen van corticosteroïden ter
reductie van een stridor wordt niet on-
dersteund door overtuigend bewijs,
maar wellicht is de cliché ‘baat het niet
dan schaadt het niet’ hier wel van toe-
passing. Het ‘gaspen’ kan in sommige
gevallen ‘behandeld’ worden met sedati-
va, maar daarnaast is adequate uitleg
aan de familieleden over de onaangena-
me verschijnselen (waaronder ‘gaspen’)
vaak al voldoende en geruststellend.(9)

Het optreden van het terminaal reutelen
(‘death rattle’) kan een zeer negatieve
impact hebben op de beleving van het
sterven door de naasten van de patiënt.
Als de patiënt speeksel niet meer kan
doorslikken, of bronchiaal slijm niet
meer kan ophoesten resulteert dit in
een duidelijk hoorbaar reutelend geluid. 
Het in zijligging leggen van de patiënt
en oraal en tracheaal uitzuigen van de
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patiënt heeft slechts een beperkt resul-
taat. Er kan op het reutelen worden ge-
anticipeerd door ruim voordat men aan
het weaningsproces gaat beginnen de
intraveneuze toediening van vocht sterk
te reduceren en de sondevoeding te sta-
ken. Daarnaast zal het preventief geven
van anticholinerge middelen als scopo-
lamine het optreden van het reutelen in
8 van de 10 gevallen voorkomen.(10)

Staken van intraveneuze
antihypotensiva
Indien intraveneuze toediening van anti-
hypotensiva wordt gestaakt is dit vrijwel
altijd onderdeel van het algeheel staken
van de behandeling (zoals hierboven in
de casus van de 42-jarige man die na
een beenmergtransplantatie was opge-
nomen op een intensive care). In vrijwel
alle gevallen zijn de patiënten voor een
aanvaardbare bloeddruk afhankelijk van
de medicamenten. Zodra de antihypo-
tentiva gestaakt worden zal bij vrijwel
alle patiënten de bloeddruk sterk dalen.
De ontstane hypotensie zal effect heb-
ben op de cerebrale doorbloeding met
‘sederende’ gevolgen. In het algemeen
zullen daarom geen andere palliatieve
maatregelen moeten worden genomen.
De pompen kunnen, ongeacht de inge-
stelde dosering, abrupt worden gestopt.
‘Uitsluipen’ is niet nodig. 

Staken de toediening van
vocht en voeding
De beslissing om de toediening van
vocht en/of enterale en/of parenterale
voeding te staken is onderdeel van een
algemene beslissing om de behandeling
te staken. Het is zelfs, zoals beschreven
bij het staken van mechanische beade-
ming, belangrijk bij andere beslissingen
hierop te anticiperen ter voorkoming
van onaangename verschijnselen. Aan-
gezien de meeste intensive care-patiën-
ten waarbij besloten wordt de behande-
ling te staken vrij snel zullen overlijden,
zullen weinigen moeite hebben met het
staken van de toediening van vocht en
voeding. Het dient geen doel om een
stervende patiënt te voeden. Het kan
wel van belang zijn een intraveneuze
toegang te behouden (een venflon of
centrale lijn) om medicamenten toe te
kunnen dienen. De intraveneuze toedie-
ning van vocht dient hierbij dan geredu-

ceerd te worden tot maximaal 25 ml
NaCl 0,9% per uur. 

Familieleden, maar ook verpleegkun-
digen, zullen geneigd zijn de patiënt
vocht te geven. De naasten van de pa-
tiënt zal uitgelegd moeten worden dat
de patiënt niet zal lijden onder het sta-
ken van de voeding en vochttoediening.
Geef de familieleden altijd de ruimte
om de lippen en de mond van hun ster-
vende familielid te bevochtigen. Sterker
nog, wij zouden hen hiertoe moeten sti-
muleren. Voor hen kan dit een gerust-
stellende handeling zijn. 

Het staken van toediening van vocht
en voeding staat tegenwoordig wel om-
schreven als ‘versterven’, een wat onge-
lukkige term die aan wil geven dat het
een natuurlijk proces is als stervenden
op een gegeven moment stoppen met
eten en drinken. De dood is dan door de

metabole gevolgen van de onthouding
van vocht en voeding ‘mild’ te noemen.
Dit ‘natuurlijke’ proces zullen wij ook op
de intensive care moeten volgen. Seda-
tie is hierbij zelden geïndiceerd. 

Staken van medicatie 
Onderdeel van het staken van de be-
handeling zal het staken van medicatie
zijn. Als eenmaal besloten is dat verder
behandelen zinloos is, dient het geen
doel meer om curatief bedoelde medica-
tie te blijven toedienen of juist te starten.
Uitzondering is de toediening van medi-
camenten waarvan aannemelijk is dat
het staken hiervan gepaard zal gaan met
lijden van de patiënt (of diens naasten)
of waarvan voorspelbaar is dat door het
staken ernstige onthoudingsverschijnse-
len zullen optreden waarvan aanneme-
lijk is dat deze lijden zullen veroorzaken.

Sikkelcelanemie

Op de intensive care-afdeling wordt een Surinaamse
man opgenomen met hevige pijnen in botten en ge-
wrichten. Zijn rode bloedcellen ‘sikkelen’ en klonteren
samen, waardoor bloedvaten en organen verstopt ra-
ken. Ik denk aan de 300-jarige relatie tussen Ghana en
Nederland en het recente bezoek van de Ashanti-koning
aan de Ghanese en Surinaamse gemeenschap in Amster-
dam. Er werd gesproken over een gevoelig onderwerp:
de slavenhandel. Sikkelcelanemie speelt hierin een bij-
zondere rol. De Nederlandse overheid sluit een illegale
handelstransactie met de Ghanese koning. Hij krijgt wa-
pens in ruil voor ‘slavenrecruten’ voor Nederlands-Indië.
Als garantie worden twee Ashanti-prinsjes meegegeven
die in Delft mogen studeren. Later zal een van hen zich
op Java vestigen als mijnbouwingenieur. Diverse studies
wijzen op grootschalige (gedwongen) migratie en de
verspreiding van erfelijke aandoeningen, zoals sikkelce-
lanemie.
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> Er zijn dus medicamenten die nooit ge-
staakt mogen worden, en daarnaast zijn
er medicamenten die juist na de beslis-
sing tot het staken van behandeling ge-
geven zullen gaan worden.

Medicamenten die in principe altijd ge-
staakt dienen te worden zijn: psychosti-
mulantia; middelen ter voorkoming van
trombose; hemostatica; bloedproducten;
diuretica; ß-receptorblokkerende medi-

camenten; calciumantagonisten; nitra-
ten; anti-arrhythmica; middelen voor co-
ronaire aandoeningen; middelen voor
hartfalen; antihypertensiva; antihypo-
tensiva; laxantia; middelen voor COPD;

Als overwogen wordt om de patiënt vrij snel te extuberen:
dien dan 400 microgram scopalamine (ter voorkoming van
terminaal reutelen) toe

Is de patient rustig of onrustig, observeer op onrust, angst,
intrekkingen, gaspen. Stel op basis hiervan de sedatie bij.
Hypoxie, hypotensie, SO2-daling zijn geen reden om beleid
te wijzigen

Dien eventueel morfine
toe in geval van dyspnoe 

Eventuele intraveneuze paralytica dienen gestaakt en 
uitgewerkt te zijn voordat met terminal weaning kan worden
begonnen!

Het doel van ‘terminal weaning’ is om een
kunstmatig beademde patiënt versneld te ont-
wennen van de beademing als onderdeel van
het staken van behandeling. Het overlijden van
de patiënt wordt niet langer tegengehouden.

Flowchart ‘Terminal weaning’

Reduceer de intraveneuze toediening van vocht (dit vermin-
dert nasopharyngeaal en tracheaal secreet en dus minder
kans op reutelen na extubatie)

Reduceer de FiO2 tot 21%

Draai PEEP geleidelijk terug naar 0 cm H20

Stel de beademingsmachine in op IMV of Pressure Support
naar behoefte van de patiënt

Observeer de patiënt, stel eventueel de sedatie bij

Reduceer de IMV-rate tot 0 of de PS level tot 5 H20

Koppel de tube los van de aansluiting met de beademings-
machine, sluit eventueel een T-stuk aan met ten hoogste
21% O2

Eventueel: extubeer de
patiënt. Dien geen O2

meer toe. Leg de patiënt
in linker zijligging

Observeer de patiënt, stel eventueel sedatie bij

Adequate sedatie met: 
1 Lorazepam: startdosis 0,044 mg/kg, daarna continue 

toediening 1 mg/hr.
2 Midazolam: titreren tot gewenste sedatie (0,03-0,3 mg/kg

over 5 min), onderhoudsdosering 0,03-0,2 mg/kg per uur.  
Als de patiënt al ingesteld is op lorazepam of dormicum ter
sedatie bij de kunstmatige beademing, deze op de adequate
instelling laten staan.

De arts-intensivist neemt de beslissing tot ‘terminal weanen’
op basis van medisch criteria (zinloos medisch handelen).
Voordat overgegaan wordt tot de uitvoering van het ontwen-
nen dient de beslissing besproken te worden met de verant-
woordelijk verpleegkundige en de directe familieleden van de
patiënt. De beslissing wordt beschreven in het medisch en
verpleegkundig dossier (naam arts, datum, reden beslissing).

Figuur 1 Flowchart ‘Terminal weaning’.
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corticosteroïden; alle antimicrobiële, 
antivirale en antimycotica middelen; alle
hormonen; alle vitaminen; cytostatica
en immunomodulantia. 

Medicamenten die in principe niet
gestaakt moeten worden: hypnotica; 
sedativa; anxiolytica; antidepressiva;
spierrelaxantia; anti-epileptica; midde-
len voor neurodegeneratieve en neuro-
inflammatoire ziekten; anti-emetica;
middelen bij jeuk; analgetica.

Medicamenten waarmee voor of na
het staken van de behandeling mee ge-
start zou kunnen worden zijn: hypnoti-
ca; sedativa; anxiolytica; anti-epileptica;
spierrelaxantia (bepaalde indicaties!);
anti-emetica; middelen bij jeuk en anal-
getica.

De morele basis van staken
van behandeling
Als besloten wordt dat verder behande-
len zinloos is, is het staken van de be-
handeling de enige moreel juiste keuze.
Als, in zeer uitzonderlijke situaties, de
patiënt zelf verzoekt om het staken, zul-
len wij dat moeten respecteren. De mo-
rele basis hiervoor is het respecteren
van de autonomie, de zelfbeschikking.
Bij beslissingsonbekwame patiënten ligt
de morele basis voor het staken van de
behandeling op het grensvlak tussen
weldoen en niet-schaden. Wij hebben
de morele plicht de patiënt ‘wel-te-doen’
en hen geen schade te berokkenen. In
geval van zinloos medisch handelen is
elke invasieve (be)handeling het berok-
kenen van schade zonder het perspec-
tief van weldoen. Dan is het staken van
de behandeling ‘weldoen’ vanuit het
perspectief van verdere schade voorko-
men. Ten slotte is het rechtvaardig naar
de samenleving en andere patiënten om
zinloos medisch handelen te beëindig-
den. Hierdoor komt er tijd, ruimte en
middelen vrij die gericht kunnen wor-
den op het weldoen van andere patiën-
ten op de intensive care. 

Besluit
Scholing met betrekking tot de techniek
en uitvoering van het staken van be-
handeling laat helaas nog veel te wen-
sen over, maar is van groot belang om
tot een kwalitatief goede medisch pal-
liatieve en verpleegkundige zorg te ko-
men nadat besloten is de behandeling

te staken. Een recente Australische stu-
die toonde dat pijnlijk aan.(11) Standari-
satie van zorg na het staken van behan-
deling en goede communicatie zijn es-
sentieel voor moderne ‘end-of-life
care’.(12) Om de zorg na het staken van
behandeling te verbeteren hebben wij
in het Erasmus MC te Rotterdam voor

alle beslissingen rond het levenseinde
op de intensive care ‘flowcharts’ (wij
hebben dat ‘praktische routeplanners’
genoemd) gemaakt. De ‘flowchart ter-
minal weaning’ is hiernaast als voor-
beeld in Figuur 1 weergegeven.
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Elektrocardiogram

Als kind keek ik mijn ogen uit toen mijn vader op de car-
dio-care terecht kwam van het Academisch Ziekenhuis
Leiden. Een machine ‘schreef’ zigzag lijntjes, die de dok-
ter kon lezen en waarvan hij zou voorspellen of het
slecht of goed ging met mijn vader’s hart. Sinds de jaren
60, is in films een vlak wordend elektrocardiogram op de
monitor, gevolgd door een alarmerend beep geluid, het
beeld van sterven. In de geneeskunde wordt de rechte
lijn niet gebruikt als doodsvaststelling, maar slechts als
feit van het stoppen van de het hart. Plato stelde reeds
dat de beweging van bloed van vitaal belang was. De
Engelse arts Harvey ontdekte in 1628 dat het hart zorg-
de voor het rondpompen van het bloed, waardoor een
geluid (heartbeat) ontstond. Sinds wanneer is echter het
geschreven beeld van het hart uitgevonden?

Zie voor het juiste antwoord pagina 44.
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