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Palliatieve zorg op de
intensive care, een inleiding
De ontwikkeling van intensive care-be-
handeling, ondersteuning en bewaking
was, ondanks de naam, de laatste dertig
jaar vooral gericht op ‘cure’. Symptoma-
tische behandeling werd als minder be-
langrijk gezien en de dood van de pa-
tiënt veelal als een falen. Tegelijkertijd
ontwikkelde zich, in het bijzonder bin-
nen de oncologie, een groeiende aan-
dacht voor behandeling van lichamelijk,
geestelijk en sociaal belastende sympto-
men bij curatief onbehandelbare patiën-
ten. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat pijn
niet alleen een lichamelijk fenomeen
was, maar daarnaast belangrijke socia-
le, spirituele en psychologische compo-
nenten bevatte. Meer en meer ontstond
de overtuiging dat bij de behandeling

van symptomen bij curatief onbehandel-
bare patiënten een multidisciplinaire
aanpak van groot belang was. Een pa-
tiëntgecentreerde holistische aanpak
werd de kern van palliatieve zorgverle-
ning. De World Health Organisation de-
finieerde in 2002 de kernpunten van
palliatieve zorg:
1 pijn en andere belastende sympto-

men verlichten;
2 het sterven van de patiënt is een na-

tuurlijk proces;
3 de intentie van zorg is om het ster-

ven niet te versnellen of te vertragen;
4 professionele aandacht voor psycho-

logische en spirituele aspecten;
5 zorg voor support voor een zo actief

mogelijk leven tot de dood;
6 zorg voor de familie en naasten van

de patiënt;
7 een teambenadering voor de bepa-

ling van zorg;
8 palliatieve zorg is al toepasbaar 

tijdens nog curatief bedoelde zorg
met de intentie het leven te verlen-
gen.(1)

Palliatieve zorg is vanuit deze kernpun-
ten te definiëren als een multidiscipli-
naire benadering om de kwaliteit van
leven van patiënten met levensbedrei-
gende aandoeningen en hun naasten te
verbeteren door preventie en behande-
ling van pijn en andere belastende
symptomen, vooral door vroege herken-
ning en anticipatie. De benadering is
medisch en verpleegkundig (lichame-
lijk), psychosociaal en spiritueel. Hoe is
dit in relatie tot op de intensive care op-
genomen patiënten waarbij besloten is
de behandeling te staken met de inten-
tie het sterven niet langer uit te stellen?

Drie categorieën stervende IC-patiënten
zijn van elkaar te onderscheiden:
1 Ernstig zieke patiënten, die voor

overleven afhankelijk zijn van me-
disch-technische ondersteuning (zo-
als mechanische beademing) of van
medicamenten (zoals antihypotensi-
va) die snel, binnen minuten tot
maximaal een uur, na het staken van
deze behandeling sterven;

2 Patiënten die na het staken van de
behandeling niet direct komen te
overlijden. Het stervensproces duurt
bij hen langer dan een uur tot maxi-
maal twee dagen. Deze patiënten
waren ten dele afhankelijk van me-
disch-technische ondersteuning of
van medicamenten en sterven meest-
al aan cardio-pulmonaal en/of cere-
braal falen;

3 Patiënten die na het staken van de
behandeling niet direct komen te
overlijden. Bijvoorbeeld na het sta-
ken van dialyse. Het stervensproces
duurt bij hen langer dan twee dagen. 

Bij alle drie de categorieën patiënten
hebben intensivisten en IC-verpleegkun-
digen de professionele en morele plicht
door palliatieve zorg de stervensfase zo
waardig mogelijk te laten verlopen. Bij
de derde categorie kan een conflict van
plichten ontstaan. De intensive care-af-
deling is immers niet bij uitstek de
meest ideale plaats voor langdurige pal-
liatieve zorg en artsen en verpleegkun-
digen zijn allereerst getraind en aange-
steld tot het leveren van intensieve cu-
ratieve zorg aan ernstig zieke patiënten
dan langdurige palliatieve zorg. Vanuit
het principe van rechtvaardigheid kan
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> een langdurig verblijf van patiënten in
de stervensfase conflicteren met de be-
langen van patiënten die dringend in-
tensieve behandeling en ondersteuning
nodig hebben. Bij patiënten uit de derde
categorie waarbij het sterven na dagen
nog niet aannemelijk is, zal gestreefd
moeten worden tot overplaatsing naar
een verpleegafdeling, medium care-af-
deling of palliatieve zorg-unit. 

De palliatieve zorg op de IC zal zich
vooral beperken tot:
1 anticiperende palliatieve zorg, voor-

afgaande aan het staken van de be-
handeling;

2 ad hoc palliatieve zorg in de uren/
dagen na het staken van de behande-
ling.

Onder anticiperende palliatieve zorg
wordt verstaan dat men door adequate
zorg bepaalde, voor de patiënt, diens fa-
milieleden en hulpverleners onaangena-
me en/of belastende symptomen en
complicaties, zo veel mogelijk tracht te
voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn
het anticiperend gebruik van morfine
als ingeschat kan worden dat de patiënt
in de stervensfase dyspneuisch zal kun-
nen worden, of het reduceren van intra-
veneuze en enterale vochttoediening en
het vroegtijdig toedienen van anticholi-
nerge middelen ter voorkoming van ter-
minaal reutelen. Onder anticiperende
palliatieve zorg valt ook vroegtijdige
communicatie met familieleden over te
verwachten symptomen en behandeling
in de stervensfase.

Onder ad hoc palliatieve zorg wordt
het acuut symptomatisch behandelen
van plots ontstane onaangename symp-
tomen of verslechtering in de klinische
situatie verstaan. Bijvoorbeeld het pallia-
tief sederen van een patiënt met ernstige
terminale onrust of het geven van krach-
tig werkende anti-epileptica bij onver-
wachts optredende insulten. Maar ook
hier valt zorg voor de naasten van de pa-
tiënt onder de ad hoc palliatieve zorg. 

Ethische principes die aan deze ver-
schuiving van ‘cure’ naar ‘comfort’ op de
intensive care ten grondslag liggen zijn
weldoen, niet-schaden, respect, maar
vooral (mens)waardigheid. Volgens
sommigen is de overgang van ‘cure’ naar

‘comfort’ (palliatieve zorg) slechts in be-
perkte mate een kwestie van ethiek en
moraal, en heeft het veel meer te maken
met medisch-inhoudelijke beoordeling,
professionaliteit, communicatie en regie
met de intensivist als centrale figuur.(2)

Uiteraard zijn deze drie aspecten voor-
waardelijk voor een goed uitgevoerde
palliatieve zorg, maar juist het frequente
ontbreken van medisch-inhoudelijke be-
oordeling, professionaliteit, communica-
tie en regie bij palliatieve zorg op de in-
tensive care maakt dat dit in belangrijke
mate ook een kwestie van moraal en
ethiek is. Daarnaast is palliatieve zorg
uiteraard niet alleen een kwestie van
medisch-inhoudelijke beoordeling en de
professionele invulling door de intensi-
vist alleen. ‘End-of-life’ zorg is zorgverle-
ning waarbij allerlei ‘niet-medische’ as-
pecten zoals levensovertuiging, cultuur,
religie en juridische aspecten naast me-
disch-inhoudelijke zorg een belangrijke
rol spelen. Dit maakt palliatieve zorgver-
lening bij uitstek een multidisciplinaire
aangelegenheid, met gelijkwaardige in-
breng van expertise van verschillende
disciplines.(3-5) Artsen en verpleegkundi-
gen op de intensive care hebben als pri-
maire behandelaars een individuele en
collectieve verantwoordelijkheid voor
het geven van adequate palliatieve zorg,
maar zullen zich daarbij actief moeten
laten ondersteunen door andere betrok-
ken disciplines. Artsen (intensivisten) en
IC-verpleegkundigen worden tijdens hun
opleidingen slecht voorbereid op het ge-
ven van palliatieve zorg.(5) Zo ontbreken
bijvoorbeeld goede bruikbare richtlijnen
en adviezen in de meest gebruikte hand-
boeken en vormt onderwijs in (anticipe-
rende) palliatieve zorg slechts bij uitzon-
dering een vast onderdeel van het curri-
culum.(6-7) Zo schiet de kennis over de
werking van opiaten en sedativa in de
stervensfase nogal eens te kort en geeft
hierbij aanleiding tot mythevorming en
de onterechte veronderstelling van het
bestaan van het dubbele effect (het ge-
ven van morfine aan stervenden werkt
levensverkortend (slechte effect), maar
verlicht ook het lijden (het goede ef-
fect)). Ook kennis over de herkenning
en behandeling van bepaalde sympto-
men (bijvoorbeeld delier) vormt nogal
eens een lacune in de kennis. In geen
enkel op intensive care gericht tijdschrift

of intensive care-handboek is bijvoor-
beeld iets vinden over de behandeling
van terminaal reutelen, hoewel dit voor
familieleden en hulpverleners een van
de meest belastende symptomen in de
laatste 48 uur van het leven is en op
sommige intensive care-afdelingen re-
gelmatig voorkomt. Hier kunnen artsen
en verpleegkundigen werkzaam op de
intensive care veel leren van de ervaring
van palliatieve zorgprofessionals. De
palliatie van stervende patiënten op de
intensive care is verschillend van pallia-
tieve zorg in andere zorggebieden, ge-
zien het feit dat het stervensproces door-
gaans dramatischer en korter is dan op
andere afdelingen. Ook is de tijd tussen
het staken van de behandeling en het
sterven doorgaans aanzienlijk korter. 

De kernpunten van de WHO en
palliatieve intensive care-zorg
Hoe verhouden de door de World Health
Organisation in 2002 gedefinieerde
kernpunten van palliatieve zorg zich tot
de alledaagse IC-praktijk?

Pijn en andere belastende symptomen
verlichten
Dit zal een van de meest essentiële aan-
dachtspunten voor palliatieve intensive
care-zorg zijn. Door de aard van de ern-
stige aandoeningen zullen belastende
symptomen bij patiënten waarbij op de
intensive care de behandeling gestaakt
wordt frequent voorkomen. Ook zijn pa-
tiënten door de intensive care-behande-
ling veelal zieker, verzwakt en pijnlijker
geworden dan zij bij opname waren. Het
stil gesedeerd en beademd in bed liggen
zal pijn door weefselschade in spieren en
gewrichten veroorzaken. Door de ver-
schillende procedures, het inbrengen en
verblijf van katheters en andere hulpmid-
delen in gevoelig weefsel zal de patiënt
pijn en ongemak kunnen ervaren. Daar-
naast zal de patiënt pijn en ongemak
kunnen ervaren na het verwijderen van
een endotracheale tube. Iedere intensive
care-verpleegkundige kent de drukplek-
ken aan de neusvleugels die ontstaan
zijn door een nasale maagsonde of aan
de mondhoeken door een orale beade-
mingstube. Daarnaast ontstaan pijn en
belastende symptomen van frequent op
intensive care-afdelingen voorkomende
infecties zoal pneumonie, flebitis of
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blaasontsteking. Toch blijkt ongeveer
50% van de stervende IC-patiënten ern-
stig pijn te lijden in de laatste drie dagen
van hun leven.(8) Door een langdurig ver-
blijf op de intensive care, waarbij de pa-
tiënt beademd en gesedeerd is geweest,
komt delier veelvuldig voor (in circa
80% in sommige series).(9) Bij terminaal
zieke patiënten met longkanker of her-
sentumoren is de kans op terminaal reu-
telen groter dan bij andere terminale pa-
tiënten.(10-11) Angst is een algemeen
symptoom bij intensive care-patiën-
ten.(12) Terminale dyspneu is één van de
meest belastende symptomen bij sterven-
de patiënten met behouden bewustzijn.
Vooral bij patiënten met pulmonale aan-
doeningen zoals COPD is dit duidelijk.
Tijdens de 3 tot 6 maanden voor de dood
kwam ernstige en belastende dyspneu bij
70% van de patiënten met COPD voor,
dit steeg tot 82% in de laatste drie dagen
van het leven.(13) Vrijwel alle genoemde
symptomen kunnen anticiperend behan-
deld en gereduceerd worden, en dit zal
de kern van palliatieve symptoombehan-
deling bij stervende patiënten op de in-
tensive care moeten zijn.

Het sterven van de patiënt is een
natuurlijk proces
Het ‘overleven’ op de intensive care is
veelal omgeven door technische hulp-
middelen, waardoor ‘leven’ iets onna-
tuurlijks wordt. Ook het sterven of de
dood kan op de intensive care ‘onna-
tuurlijk’ verlopen. Het meest extreme
voorbeeld hiervan is de vaststelling dat
de patiënt hersendood is. Volgens het
‘hersendoodprotocol’ wordt ‘de dood
van de mens bepaald door de dood van
de hersenen’. Deze vorm van dood is al-
leen vast te stellen bij een kunstmatig
beademde patiënt, waarbij door intrave-
neus toegediende antihypotensiva de
bloeddruk acceptabel wordt gehouden
en orgaanfunctie van hart, longen, lever
en nieren wordt gewaarborgd. Bij her-
sendood accepteren wij de dood van het
individu, terwijl nog veel ‘tekenen van
leven’ aanwezig zijn. Een onnatuurlijk
sterven en een onnatuurlijke dood. 

Sterven op de intensive care is omge-
ven door techniek en ondersteuning,
vooral bij patiënten uit de eerste hier bo-
ven genoemde categorie. Het ‘leven’ van
deze patiënten is al nauwelijks natuurlijk

te noemen, zo ook het sterven. Bij patiën-
ten in de tweede en derde categorie zul-
len artsen en verpleegkundigen moeten
streven naar een zo natuurlijk mogelijk
sterven. Dat zal inhouden dat zoveel mo-
gelijk hulpmiddelen, ondersteuning en
bewaking zullen moeten worden verwij-
derd. Geen zuurstof meer, geen levens-
verlengende medicamenten, geen paren-
terale voeding (en veelal ook geen ente-
rale voeding), geen orgaanfunctie onder-
steunende technieken (zoals pacemaker,
ventrikelondersteuning, etc), geen moni-
toring, etc. Tot de adequate palliatieve
basale zorg behoort vervolgens dan ook
het aantrekken van eigen kleding en ui-
terlijke verzorging (haren wassen, etc.). 

De intentie van zorg is om het sterven
niet te versnellen of te vertragen
Dit is een belangrijk punt wat de intentie
van stervenszorg aangaat. Vooral van be-
lang bij de toediening van opiaten en se-
dativa. De intentie voor het toedienen
van opiaten aan stervenden zal alleen
(anticiperende) behandeling van pijn
en/of dyspneu en/of belastende hoest
zijn. Het titreren en de doseringen zullen
hier op moeten worden aangepast. Het
dient geen doel om extreem hoge dose-
ringen opiaten te geven zonder duidelij-
ke indicatie. De intentie bij zulke hoge
doseringen is het sterven te versnellen,
waarvoor zonder verzoek van de patiënt
geen indicatie bestaat, en als deze indi-

Open Nederlandse 

Reanimatie Competitie 2005

Het is nu voorjaar 2005 en ik ben helemaal opgewon-
den. Nee, niet van de lente maar over een paar maan-
den is het weer zover: de open Nederlandse Reanimatie
Competitie! Hoeveel teams zouden zich inschrijven?
Doen de Belgen mee dit jaar? Flink oefenen want het
wordt natuurlijk ieder jaar moeilijker.

En dan mei 2005. Verschillende teams staan klaar en
wachten op hun beurt. Sportschoenen en makkelijke
kleding aan, petje op (achterstevoren). Truus zegt ner-
veus te zijn. Henk geeft een snauw: ‘Het is nu of nooit
Truus! Je gaat dat leven redden of iemand gaat dood,
hou dat in gedachten.’ 
Schalks kijken ze naar het concurrerende team en grinni-
ken bij een missertje. Kom op, wij zijn aan de beurt en
de ingestudeerde yell: ‘VT, VF een asystolie, wij redden
levens in Ziekenhuis Krommenie yeahhh’, wordt geroe-
pen. 
Gewacht wordt er op het teken dat ze kunnen begin-
nen. Dat is het ergst, die onzekerheid. En daar gaan ze…
Hoe ging het? ‘Tja, ging wel goed. We hadden natuur-
lijk geoefend, maar gisteren tijdens mijn late dienst had
ik te maken met een onervaren assistent en die riep
maar wat. De patiënt was ook veel dikker dan zo’n pop
en hij had ook nog gebraakt, dus dat was wel andere
koek. Helaas ook nog overleden.’

FRANK VAN DUIN

MENING
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catie er wel is zal gekozen moeten wor-
den voor andere middelen en een proce-
dure voor levensbeëindiging zonder ver-
zoek zal gevolgd moeten worden. Het
gaat bij toediening van opiaten en sedati-
va alleen om symptoombehandeling. Bij
palliatieve sedatie zal versnelling van het
sterven niet altijd uit te sluiten zijn. Im-
mers, men brengt een patiënt diep in
slaap en dient hem vervolgens geen voe-
ding en vocht meer toe. Aannemelijk dat
de patiënt hier eerder door zal overlij-
den. Echter, hierbij is de (eerdere) dood
voorzien, maar niet bedoeld. Men wil het
lijden verzachten, en daarom start men
de sedatie. Men wil vervolgens het ster-
ven niet langer uitstellen, en besluit
daarom tot het afzien van toediening van
vocht en voeding. Dit is als adequate pal-
liatieve zorg te zien en niet als actieve le-
vensbeëindiging zoals sommigen menen
(zie ook verder in dit artikel).

Professionele aandacht voor
psychologische en spirituele aspecten
Ook bij stervende intensive care-patiën-
ten kan spirituele ondersteuning door
een geestelijke verzorger van groot be-
lang en steun zijn, zowel voor patiënt
als diens naasten.(14) Voornamelijk voor
patiënten uit de tweede en derde cate-
gorie. In een multiculturele samenleving
als de onze zal op dit punt gelet moeten
worden. Psychologische ondersteuning
voor de ‘behandeling’ van (doods)angst,
onrust en existentiële vragen zal door
medemenselijke support en medicamen-
teuze behandeling kunnen plaatsvinden.

Zorg voor support voor een zo actief
mogelijk leven tot de dood
Dit punt, hoewel van groot belang in de
reguliere palliatieve zorg, is van te ver-
waarlozen belang voor de intensive care-
praktijk. Patiënten uit de eerste en twee-
de categorie zijn vrijwel altijd ernstig
verzwakt en bedlegerig. Activeren is niet
‘im frage’. Patiënten uit de derde catego-
rie zullen naar de basisafdeling moeten
worden overgeplaatst. Voor sommigen
van hen zal dit punt van belang kunnen
zijn, maar niet op de intensive care.

Zorg voor de familie en naasten van de
patiënt
Een zeer essentieel punt voor palliatie-
ve intensive care-zorg. Een gebrek aan

communicatie tussen artsen en ver-
pleegkundigen aan de ene kant en fa-
milieleden/naasten van de patiënt aan
de andere kant kan aanleiding geven
tot angst en stress. Onduidelijkheid
over de prognose en onduidelijkheid
over wat te verwachten tijdens en na
het staken van de behandeling blijken
bepalend te zijn bij een negatieve bele-
ving van familieleden tijdens het ster-
vensproces van IC-patiënten.(15) Van
groot belang is dat familieleden de
overtuiging hebben dat hun stervende
familielid comfortabel is. Uit een recent
onderzoek bleek dat 35% van 256 fami-
lieleden van stervende IC-patiënten
vonden dat de patiënt ‘totaal comforta-
bel’ was, 24% ‘zeer comfortabel’, en
32% ‘meestal comfortabel’.(16) Dit is
echter helaas geen universele ervaring.
Dit onderstreept het belang van antici-
perende symptoombehandeling als on-
derdeel van het palliatieve zorgpad op
de intensive care. Verpleegkundigen
kunnen bij de anticiperende voorlich-
ting over wat te verwachten na het sta-
ken van de behandeling een essentiële
rol vervullen.(17) Uiteraard zal de psy-
chosociale support voor de familieleden
zelf een belangrijk onderdeel van pal-
liatieve zorg inhouden.

Een teambenadering voor de bepaling
van zorg
Het is de intensivist die besluit dat de
behandeling gestaakt zal worden op 
basis van het oordeel dat verder behan-
delen zinloos (kansloos of disproportio-
neel) of ongewenst is.(18) Vervolgens zal
de invulling van het palliatieve zorgpad
(bij niet direct overlijden) multidisci-
plinair moeten zijn; intensivist, IC-ver-
pleegkundigen, apotheker, maatschap-
pelijk werker, geestelijke verzorging en
consulenten zoals een in palliatieve
zorg gespecialiseerde arts, een in pallia-
tieve zorg gespecialiseerde verpleegkun-
dige, een pijnspecialist en/of pijnver-
pleegkundige, een klinisch ethicus en
bepaalde orgaanspecialisten.(19-21) Het is
niet alleen een kwestie van overleg tus-
sen intensivist en andere teamleden of
consulenten, maar een gezamenlijke 
beleidsbepaling. Het meest ideale mo-
ment hiervoor is tijdens het multidisci-
plinaire overleg of tijdens ad hoc pallia-
tief overleg. 

Palliatieve zorg is al toepasbaar tijdens
nog curatief bedoelde zorg met de
intentie het leven te verlengen
Ook dit punt is nauwelijks van belang
voor de palliatieve zorgverlening aan
stervende IC-patiënten. Uitzondering is
de zorg voor patiënten met bepaalde
maligniteiten, waarbij curatieve en pal-
liatieve behandeling naast elkaar kun-
nen bestaan.(22)

In 2002 werden ‘consensus guidelines’
voor pijnbestrijding en sedatie voor ster-
vende intensive care-patiënten gepubli-
ceerd.(23) Als doelen voor palliatieve zorg
op de intensive care definieerden zij:
1 verlichten van pijn;
2 verlichten van angst en onrust;
3 verlichten van dyspneu;
4 psychologische en spirituele support

voor patiënt en diens naasten;
5 het bieden van comfort tijdens de

wisseling van hoog technologische
zorg naar een comfortabele vredige
omgeving.

Deze doelen zijn terug te vinden in de
WHO kernpunten.

Behandeling van pijn en andere symptomen
Zoals hierboven genoemd is een belang-
rijke kern van palliatieve zorg op de in-
tensive care de (anticiperende) behan-
deling van pijn en andere belastende
symptomen. De invulling van deze zorg
zal voor de individuele patiënt bepaald
moeten worden. Verschillende aandoe-
ningen zullen verschillende symptomen
geven tijdens het stervensproces en er
zal een verschil zijn bij de behandeling
van patiënten met en patiënten zonder
bewustzijn. Dat een patiënt buiten be-
wustzijn geen pijn of belastende symp-
tomen kan ervaren is een misvatting en
vormt helaas nogal eens een reden voor
onderbehandeling. 

In het bestek van dit artikel zijn slechts
enkele aspecten van symptoomgerichte
palliatieve zorg te behandelen. Gekozen
is voor de meest voorkomende: de pal-
liatieve toediening van opiaten en pal-
liatieve sedatie. 

Palliatieve toediening van
opiaten
Er zijn slechts drie indicaties voor het
toedienen van opiaten aan stervende

>
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> patiënten op de intensive care: pijn,
dyspneu en aanhoudende hoest. Voor
behandeling van deze symptomen zijn
opiaten de meest ideale en probate mid-
delen.(24) Het is een hardnekkig misver-
stand dat morfine een geschikt middel
is tot sedatie, dat is het absoluut niet!
Toediening van morfine leidt zelden tot
een gewenste slaaptoestand. Morfine
zodanig verhogen tot een comateuze
toestand is bereikt is gevaarlijk omdat
het tot delier, myoclonus en hallucina-
ties kan leiden, en hierdoor wordt het
lijden slechts verergerd in plaats van
verlicht.(25) Sedatie zal dus met andere
middelen moeten plaatsvinden (zie ver-
der in dit artikel). 

Het meest genoemde bezwaar tegen
het gebruik van morfine in de stervens-
fase is de mogelijke respiratoire depres-
sie. Echter bij chronisch gebruik (zoals
bij kankerpatiënten) ontstaat een tole-
rantie tegen de respiratoire effecten, en
is er geen sprake van een risico, zelfs
niet bij ophogende doseringen.(26-27)

Er bestaat verder bewijs dat, als opiaten
lege artis toegepast en getitreerd wor-
den, het risico op een respiratoire de-
pressie meer een mythe dan een feit
is.(28) Bij extreme overdosering is het 
risico op respiratoire depressie reëel,
maar een dergelijke toediening valt bui-
ten normaal palliatief gebruik. 

Een ander veelvuldig genoemd be-
zwaar bij de toediening van opiaten aan
stervenden is de mogelijke levensverkor-
tende werking.(29) Er zijn vijf studies te
noemen waarin hier gericht onderzoek
naar is gedaan.(30-34) Geen van deze stu-
dies rapporteerde levensverkorting, som-
mige zelfs levensverlenging door de fy-
siologische rust die na toediening van de
morfine optrad. Er is ook geen verschil
in overleving tussen patiënten met lage
en hoge dosering morfine of bij al dan
niet ophogende doseringen.(31) In geen
van de studies werd melding gemaakt
van respiratoire depressie. Vier studies
naar de behandeling met opiaten en se-
dativa na het staken van de mechani-
sche beademing lieten zien dat het ster-
ven niet werd versneld.(35-38) Deze stu-
dies lieten zien dat lege artis en ade-
quaat getitreerd opiaten effectief waren
voor de behandeling van dyspneu na het
staken van de beademing, zonder het
optreden van ademdepressie of de in-

druk van stervensversnelling. Dat de pa-
tiënt buiten bewustzijn is betekend niet
dat er geen behandeling van belastende
symptomen hoeft plaats te vinden. Bij
68% van 74 comateuze neurologische
patiënten werd morfine toegediend als
behandeling van afwijkende ademhaling
na het staken van de beademing en na
extubatie.(39) Hiermee werd onder ande-
re bereikt dat de naasten van de coma-
teuze patiënten de indruk hadden dat de
patiënt niet leed.

Pijn en dyspneu zijn de twee meest al-
gemene belastende symptomen in de

laatste 48 uur van het leven.(40-41) Bij
stervende intensive care-patiënten zul-
len deze symptomen al dan niet optre-
den afhankelijk van een aantal factoren:
het onderliggende lijden; compliceren-
de co-morbiditeit; de duur van verblijf
op de intensive care en de duur en mate
van sedatie en spierverslapping. Patiën-
ten met kanker zullen meer pijn ervaren
in de terminale fase van hun leven bij-
voorbeeld neurologische patiënten.(42)

Patiënten met COPD of longkanker zijn
in hogere percentages dyspneuisch dan
andere categorieën patiënten.(43) Vrij-
wel alle patiënten met COPD in de veel-

Creutzfeldt-Jacob

Jaren geleden werd in mijn studie medische antropolo-
gie de ziekte Kuru behandeld. Deze bij de mens voorko-
mende prionziekte kwam vooral voor bij vrouwen en
kinderen in Nieuw Guinea. Aanvankelijk werd de ziekte
gerelateerd aan kannibalisme, magie, ethniciteit en er-
felijkheid. Uiteindelijk ontdekte de viroloog Gajdusek
dat het om een infectieziekte ging en kreeg er in 1976
de Nobelprijs voor. Inmiddels is bekend dat er overeen-
komst bestaat tussen Kuru, Mad Cow Disease (BSE),
Gertsmann-Straussler syndroom en Creutzfeldt-Jacob. 
Wel bizar dat juist ik in mijn nachtdienst de eerste pa-
tiënt mocht verzorgen die verdacht werd van Creutz-
feldt-Jacob. De dodelijke hersenziekte wordt in verband
gebracht met de consumptie van besmet vlees en vlees-
producten en met runderbloed geklaarde wijn. Maar 
de overdracht kan ook verlopen via bloedtransfusies,
hoorn- en hersenvliestransplantaties, IVF en besmet in-
strumentarium. In 2001 is reeds de maatregel genomen
dat bloeddonoren die na 1980 een transfusie hebben
ontvangen, geen donor meer mogen zijn. De tijd tussen
de besmetting en ziek worden is extreem lang, minimaal
een jaar of tien, zodat er de komende jaren enige geval-
len aan het licht kunnen komen.

MIRJAM VAN EWIJK
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vuldig aangehaalde SUPPORT-studie
waren dyspneuisch in de laatste drie da-
gen van hun leven.(44) Het is belangrijk
vast te stellen dat patiënten die tijdens
de terminale excacerbatie COPD niet
geïntubeerd wilden worden, en dus een
groter risico op ernstige dyspneu had-
den, door anticiperende palliatieve be-
handeling de dyspneu goed onder con-
trole te houden was.(45) Patiënten met
respiratoir falen door een CMV-infectie
na allogene beenmergtransplantatie en
patiënten met een vena cava superior
syndroom als gevolg van kanker lopen
grote kans op ernstige dyspneu in de
terminale levensfase.(46) Patiënten waar-
bij het intensive care-verblijf met neuro-
pathische pijn wordt gecompliceerd zul-
len intensievere pijnbehandeling nodig
hebben.(26) Patiënten die langere tijd ge-
sedeerd en verslapt mechanisch be-
ademd zijn geweest, zullen meer pijn
hebben dan niet gesedeerde en beadem-
de patiënten. En zo zijn nog veel meer
specifieke indicaties aan te wijzen.

Men zal moeten kiezen voor behandeling
met opiaten op maat naar de behoefte
van de individuele patiënt. Wanneer pijn
of dyspneu aanwezig is of zeer waar-
schijnlijk zal optreden na het staken van
de behandeling zal gekozen moeten wor-
den voor een specifiek middel, de wijze
van toediening, een titratieschema, alter-
natieven bij onvoldoende effect en bewa-
king op effect en bijwerkingen. Bij pijn
zal het type pijn (somatisch, neuropat-
hisch, visceraal), de intensiteit van de
pijn, de plaats en oorzaak van de pijn
(lokaal of diffuus, acuut versus chro-
nisch) en eerder gebruik (gewenning, to-
lerantie) moeten worden bepaald.

Op de intensive care wordt veelal geko-
zen voor morfine of voor Fentanyl®.
Fentanyl® is een synthetische opiaatago-
nist met sterk analgetische werking. Het
wordt frequent gebruikt voor acute post-
operatieve pijn en voor behandeling van
chronisch pijn bij ernstige aandoenin-
gen. Het verdient zeker een belangrijke
plaats in palliatieve pijnbehandeling bij
patiënten waarbij de behandeling is ge-
staakt. In combinatie met propofol (Di-
privan®, Zeneca; 2,6 diisopropylphenol)
vormt het een goede cocktail voor seda-
tie/pijnbehandeling van patiënten die

langdurig zijn beademd en waarbij de
behandeling wordt gestaakt.(47)

Hoewel morfine op de intensive care
doorgaans intraveneus, en bij terminale
patiënten veelal per continue pomp,
wordt toegediend, is effectiviteit bij sub-
cutane toediening bij intensive care-pa-
tiënten eveneens bewezen.(48) Zoals al
eerder genoemd is de individuele afstem-
ming wat, hoeveel en eventueel in com-
binatie met andere middelen van groot
belang. Bestaat er bijvoorbeeld een ver-
moeden op neuropathische pijn naast
nociceptieve pijn (door weefselbeschadi-
ging), dan kan het toevoegen van anti-
epileptica naast de opiaten zeer effectief
blijken. Bij skeletmetastasen zijn NSAID’s
juist weer effectief. Bij langdurige toedie-
ning van opiaten kan urineretentie optre-
den, reden om bij palliatieve zorg op de
intensive care de urinekatheter nooit te
verwijderen of juist in te brengen (zie
ook deel 4 van deze artikelenreeks). 

Helaas zijn nog steeds veel artsen en
verpleegkundigen op basis van onjuiste
veronderstellingen (gevaar van ernstige
ademdepressie, levensverkorting) terug-
houdend in het (anticiperend) geven
van opiaten voor de behandeling van
pijn, dyspneu en hoest. Als de intentie
juist is (symptoombestrijding) en de ti-
tratie en dosering adequaat, is het risico
op ademdepressie en levensverkorting
slechts een mythe. Wij hebben de more-
le plicht om belastende symptomen zo-
als pijn en dyspneu adequaat te behan-
delen en zo mogelijk te voorkomen. 

Zeer verontrustend is het criminaliseren
van toediening van opiaten en sedativa
aan stervende patiënten door het Open-
baar Ministerie (OM) zoals onlangs heeft
plaatsgevonden in Brabant, waar een
arts aan een onrustige en dyspneuische
stervende patiënt 20 mg morfine en
5 mg midazolam gaf. Deze arts werd
door het OM voor moord vervolgd. Vol-
gens het OM en de inspectie was er spra-
ke van actieve levensbeëindiging zonder
verzoek. De arts werd in november 2004
door de rechtbank en in maart 2005 ook
door de tuchtrechter vrijgesproken. Vol-
gens de rechters was er sprake van nor-
maal palliatief handelen.(49-50) De inspec-
tie heeft in april 2005 aangekondigd in
hoger beroep te gaan, ervan uitgaande

dat een comateuze patiënt niet zou lijden
onder de benauwdheid. Dergelijke bizar-
re vervolgingen kunnen als gevolg heb-
ben dat artsen en verpleegkundigen te-
rughoudend zouden kunnen worden in
de behandeling van belastende sympto-
men bij stervende patiënten, wat de zorg
niet ten goede zal komen.

Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie, het toedienen van
een zodanig hoge dosering sedativa dat
de patiënt buiten bewustzijn raakt, wordt
ook wel terminale sedatie genoemd.
Deze laatste term is verwarrend omdat
men zou kunnen denken dat met de
toevoeging ‘terminale’ levensbeëindiging
wordt bedoeld. Het terminale slaat
slechts op de fase van het leven waarin
de sedatie wordt toegepast en niet op
‘termineren’. In de internationale litera-
tuur worden verschillende definities ge-
geven zoals ‘Terminal sedation’ (het
meest gebruikt); ‘Total pharmacological
sedation’; SIDDPat (Sedation for intrac-
tavble distress of a dying patient); ‘Pal-
liative sedation’ en ‘Drug induced termi-
nal sedation’. Gelukkig wordt de term
‘palliatieve sedatie’ steeds vaker gebruikt.

Omdat de patiënt nadat hij diep in
slaap is gebracht voeding en vocht
wordt onthouden zien sommigen het als
een vorm van actieve levensbeëindi-
ging. De titel van een recent verschenen
monografie over het onderwerp wijst
ook in deze richting.(51) Deze stellingna-
me is niet terecht. Binnen de context
van zinloos medisch handelen en de
dood niet verder uit te stellen is het ge-
boden om alle ondersteuning, alle le-
vensverlengende medicamenten en ook
voeding en vocht te staken. Als men
hierna belastende symptomen palliatief
wil behandelen is dat slechts als correct
medisch en menswaardig handelen te
zien. Ook zonder de sedatie was de pa-
tiënt op korte termijn overleden. Door
de sedatie verloopt het sterven echter
menswaardiger. 

Het doel van de sedatie is dus het lijden
te verlichten en rust te brengen door het
bewustzijn te verlagen. Door de patiënt
in slaap te brengen ervaart de patiënt
de belastende symptomen niet meer.
Het doel is nadrukkelijk rust brengen 
in een onrustige situatie. Rust voor de >
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patiënt, diens naasten en de hulpverle-
ners. De indicaties variëren:
1 als pijn en dyspneu door opiaten niet

adequaat te behandelen zijn, kan
men kiezen voor palliatieve sedatie;

2 bij angst en terminale onrust/ruste-
loosheid in de stervensfase;

3 delier;
4 ernstige motorische onrust in de ster-

vensfase;
5 ernstige onbehandelbare myoclo-

nieën en epileptische insulten;
6 ernstige belastende respiratoire dis-

functie na het staken van de mecha-
nische beademing.

Voor dat men overgaat tot sederen voor
onrust is het van groot belang om na te
gaan of er anderszins behandelbare oor-
zaken voor de onrust zijn. Te denken
valt bijvoorbeeld aan de onrust door
onthoudingsverschijnselen van nicotine
en alcohol. Iets wat vaak voorkomt bij
terminale patiënten met longkanker,
COPD, slokdarmkanker en pancreasaan-
doeningen, allen patiënten die nogal
eens op een intensive care terecht ko-
men. Deze onrust kan door nicotine-
pleisters of toediening van alcohol via
infuus of maagsonde zeer doeltreffend
behandeld worden.(52) Sommige AIDS-
patiënten kunnen ontrekkingsverschijn-
selen van drugs vertonen, soms effectief
te behandelen met de toediening van
methadon. Andere oorzaken van onrust
kunnen zijn: pijn, jeuk, angst, obstipa-
tie, urineretentie, medicijnintoxicatie
(opiaten! Herkenbaar door vernauwde
pupillen en obstipatie), infectie, hypo-
glykemie, hyponatriemie en primair 
cerebrale stoornissen. Degelijke analyse
van de onrust en het verrichten van 
lichamelijk onderzoek zijn dus van es-
sentieel belang. Een belangrijke taak voor
intensive care-verpleegkundigen belast
met de zorg voor de stervende patiënt. 

Verschillende middelen kunnen worden
gebruikt voor palliatieve sedatie. Het
meest frequent genoemd zijn midazo-
lam (Dormicum®), lorazepam (Temes-
ta®), propofol en fenobarbital (Lumi-
nal®). Midazolam wordt het meest ge-
noemd.(53) Onder 174 intensive care-
patiënten waarbij de behandeling werd
gestaakt kreeg 30% midazolam, 9% 
lorazepam en 29% diazepam als sedatie

in de stervensfase.(54) Cardio-pulmonale
complicaties zijn bij normaal getitreerde
toepassing van midazolam als sedatie
zeldzaam, hypotensie kan optreden
maar dat is bij palliatief gebruik geen
probleem.(55) Het voordeel van midazo-
lam is dat het snel werkt, gemakkelijk te
titreren is, een korte half-waarde tijd
heeft, ook subcutaan kan worden toege-
diend en, zoals gezegd, weinig cardio-
pulmonale effecten heeft. Het nadeel is
het ontbreken van effectiviteit in som-
mige patiënten (bijvoorbeeld bij leverfa-
len) en dat het relatief duur is.(56) Het
voordeel van propofol is dat het even-
eens (zeer) snel werkt, gemakkelijk te
titreren is, eveneens een anti-emetische
werking heeft en heeft als bijwerking
dat het de jeuk door cholestase vermin-
derd hetgeen bij patiënten met lever/
buik problemen van belang kan zijn.
Het nadeel is dat het niet subcutaan kan
worden toegediend en bij intraveneus
gebruik pijnlijk kan zijn. Het voordeel
van fenobarbital is dat het snel werkt,
ook subcutaan kan worden gegeven en
eveneens anti-epileptische werking
heeft. Het nadeel is dat het een lange
half-waarde tijd heeft, een oplaaddosis
nodig is, niet analgetisch en anti-eme-
tisch werkt en belangrijke verschillen in
werking bij verschillende patiënten kan
hebben. Dit laatste maakt fenobarbital
minder geschikt als sedativum in de ter-
minale fase. Het voordeel van loraze-
pam is dat het relatief goedkoop is, klei-
nere dosis nodig zijn voor een langdurig
gebruik, onafhankelijk is van leverfunc-
tie (ten opzichte van midazolam) of me-
dicijn-interactie. Als beste alternatief
voor midazolam in relatie tot palliatieve
sedatie wordt propofol genoemd.(57) Bij
de toepassing van palliatieve sedatie
met midazolam bij intensive care-pa-
tiënten die langdurig beademd zijn ge-
weest zal rekening gehouden moeten
worden met tolerantie.(58)

Voor sedatie bij acuut optredende cata-
strofale incidenten zoals slagaderlijke
longbloeding of een ‘blow-out’ bij hoofd-
halstumoren uit de arteria carotis is mida-
zolam het aangewezen middel. Een intra-
veneuze bolus van 50 mg zal in de mees-
te gevallen voor voldoende acute sedatie
kunnen zorgen.(59-60) Soms wordt dit in
combinatie met 100 mg morfine gegeven,

maar dit dient geen doel: morfine sedeert
niet, de patiënt heeft geen pijn en ervaart
weliswaar benauwdheid, maar dit zal ge-
zien de snel intredende dood niet met
morfine behandeld kunnen worden. 

Bepaalde patiënten lopen een grotere
kans op delier. Terminaal delier is een
indicatie voor palliatieve sedatie. Acute
cerebrale dysfunctie, waaronder delier,
is een algemeen verschijnsel bij intensi-
ve care-patiënten. Intensivisten zien de-
lier vaak als te verwachten comorbidi-
teit door de onderliggende ziekte of
door het gebruik van sedativa en narco-
tica. Delier is te definiëren als een acute
verandering of fluctuatie in de mentale
toestand van een patiënt gepaard gaan-
de met inattentie, gedesorganiseerd
denken en verlaagd bewustzijn. Delier
kan een van de symptomen zijn die tij-
dens het stervensproces optreden en
wordt dan wel ‘terminal delirium’ ge-
noemd.(61) Verschillende andere termen
worden gebruikt om de lichamelijke en
geestelijke onrust in de stervensfase te
beschrijven, zoals ‘Terminal restlessness’
en ‘Terminal anguish’ . Verhoogde intra-
craniële druk, nierfalen, levenfalen, hy-
percalcemie, kanker, cerebrale irritatie,
pijn, cerebrale hypoxie, sepsis, dyspneu
en gebruik van bepaalde medicamenten
worden doorgaans als belangrijke oor-
zaken voor het ontstaan van delier ge-
noemd, eveneens aandoeningen en
symptomen die vaak bij patiënten voor-
komen waarbij de behandeling op de IC
is gestaakt.(62) Het is belangrijk om de
behandeling van de symptomen van on-
rust en agitatie in de stervensfase zo
snel te starten om de destructieve
triangle, waarbij patiënt, diens naasten
en de hulpverleners meer en meer in de
problemen komen, te voorkomen.(63) In
de meeste gevallen zijn de symptomen
adequaat te behandelen met haloperi-
dol, midazolam of methotrimeprazine.

Heeft sedatie na het staken van de be-
handeling een negatieve (levensverkor-
tende) invloed op de overleving? In een
recent onderzoek naar de invloed van
morfine en lorazepam op de overleving
bij intensive care-patiënten bleek deze
invloed niet aanwezig.(64) Ook in de pal-
liatieve zorg voor kanker patiënten
heeft men deze ervaring.(65-66) Ook hier

>
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> blijkt het veronderstelde dubbele effect
niet meer dan een hardnekkige mythe. 

Drie belangrijke vragen met
betrekking tot opiaten en
sedatie
Drie vragen worden frequent gesteld
met betrekking tot palliatieve toedie-
ning van opiaten en palliatieve sedatie: 
1 wat is de initiële dosis?;
2 is er een maximum dosering?;
3 moeten we sederen voor de sympto-

men uit? 

Het antwoord op de eerste twee vragen
is simpel: het is afhankelijk van de indivi-
duele patiënt, diens aandoening en diens
tolerantie als gevolg van eerder gebruik.
Zijn patiënten goed ingesteld op sedatie
en analgesie (bijvoorbeeld voor mechani-
sche beademing) voorafgaande aan het
staken van de behandeling is het wense-
lijk deze instelling te behouden.

Het antwoord op de derde vraag is

ja, het is zelfs zeer wenselijk. Het is de
kern van anticiperende palliatieve zorg-
verlening. Kunnen we goed inschatten
of bepaalde symptomen zullen gaan op-
treden? Ja, alleen zullen artsen en in-
tensive care-verpleegkundigen zich
meer moeten verdiepen in deze proble-
matiek en zal scholing hier op moeten
worden afgestemd. 

Waardigheid
Een belangrijke ethische basis voor pal-
liatieve zorg op de intensive care is
(mens)waardigheid, in het Engels als
‘dignity’ te vertalen. Dignity is afgeleid
van het Latijnse ‘dignus’ hetgeen ‘waar-
dig’ betekent. In het dagelijks leven
heeft dit te maken met de persoonlijke
mogelijkheden, je prettig voelen en de
mogelijkheid invloed op de omgeving te
hebben en hoe anderen met jou om
gaan. Ethisch bedenkelijk is dat artsen
en verpleegkundigen patiënten dehuma-
niseren, reduceren tot ‘objecten’ en hen

kinderlijk, dom, afhankelijk of zelfs ‘als
afwezig’ benaderen. Dit gevaar dreigt
vooral op de intensive care.(67-68) De
waardigheid en het respect voor de
waardigheid worden wel als meest es-
sentiële professionele waarden van het
verpleegkundig werk gezien.(69) Het ont-
breken van (mens)waardigheid wordt
met name door verpleegkundigen als be-
langrijkste ethische aandachtspunt bij
palliatieve zorg in de stervensfase ge-
noemd.(70) Waardigheid kan gezien wor-
den als een objectieve kwaliteit, maar
eveneens als subjectieve waarde (bij de
persoon zelf of door ‘toeschouwers’).
Voor de IC-praktijk zijn beide van groot
belang. Dit komt tot uitdrukking in:
1 uitvoering (als we waardigheid seri-

eus nemen, hebben we eigenlijk geen
keus);

2 de mensen (het is mensen eigen om
waarden wel of niet hoog te houden
en te waarderen, artsen en verpleeg-
kundigen lopen een zeker risico om
deze waarde te schenden [patiënten
objectiveren, dehumaniseren]);

3 de plaats (de intensive care is bij uit-
stek een plaats waar patiënten een ri-
sico lopen op geobjectiveerde bena-
dering);

4 het proces (uitvoering van procedures,
zorg, begeleiding patiënt en familie,
communicatie, etc).

De significantie van een ethisch principe
of concept is het beste voor te stellen als
het afwezig is. Hierdoor wordt de waar-
de van palliatieve zorg gevalideerd. 

Besluit
Palliatieve zorg op de intensive care is
een terrein dat ingewikkelder is dan
doorgaans gedacht wordt en dat meer
aandacht verdient dan nu gegeven
wordt. Net als de palliatieve zorg in an-
dere specialismen, zoals de oncologie,
vraagt palliatieve intensive care-zorg
een multidisciplinaire aanpak en bena-
dering, met de intensivist en intensive
care-verpleegkundigen als belangrijkste
uitvoerende actoren. Palliatieve zorg
moet onderdeel vormen van scholing
van intensivisten en intensive care-ver-
pleegkundigen in opleiding. Waardig-
heid is het belangrijkste ethische princi-
pe bij dit onderdeel van de zorgverle-
ning op de intensive care.

A D V E R T E N T I E
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