


Medische zorg in ontwikkeling

• Introductie van o.a. reanimatie, antibiotica, chemotherapie

• Levensverwachting bijna 82 jaar

• Meerderheid overlijdt als gevolg van een chronische aandoening



Keerzijde van de medaille

• Lichamelijke problemen

• Psychologische en existentiële problemen









Onderzoeksvragen 

• Hoeveel en welke medische interventies worden toegepast bij patiënten 
in de laatste dagen voorafgaand aan het overlijden? 

• Wat zijn de perspectieven van patiënten, hun naasten en artsen op het 
stoppen van medicijnen?

• Welke factoren spelen een rol bij het continueren van potentieel 
overbodige medicijnen? 

• Hoe kan het aantal potentieel overbodige en schadelijke medische 
interventies verminderd worden? 



Onderzoeksmethoden

• MEDILAST-onderzoek

- retrospectief dossieronderzoek

- interviewonderzoek

- vragenlijstonderzoek

- Delphi-onderzoek

• PalTeC-H-onderzoek

- retrospectief dossieronderzoek

- vragenlijstonderzoek



Resultaten – huidige praktijk (1) 

• Een week voorafgaand aan overlijden krijgen patiënten gemiddeld 9 
medicijnen, op dag van overlijden 6 medicijnen

• Op dag van overlijden krijgt een kwart van de patiënten preventieve 
medicatie



Casus

83-jarige vrouw, lang bekend met diabetes mellitus type 2 waarvoor 
metformine 1dd 500mg 

Diagnose nu: pancreascarcinoom met uitzaaiingen

geen chemotherapie; resterende tijd thuis doorbrengen

HbA1C verhoogd (65mmol/mol), waarop metformine naar 2dd 500mg

Na twee weken glucose nog steeds verhoogd (10,9 mmol/l) 



Metformine wordt vervangen door glimepiride 1dd 2mg

Dag later is zij niet aanspreekbaar tgv hypoglykemie

Glimepiride gestaakt, metformine herstart 2dd 250mg

Vijf dagen later stop metformine, omdat zij medicatie niet meer kan 
innemen

Dag later overlijdt patiënt



Resultaten – huidige praktijk (2)

Stervensfase
herkend

Stervensfase
niet herkend

Totaal P-waarde

Diagnostiek (laatste 72 uur) 48% 69% 59% ,013

Diagnostiek (laatste 24 uur) 11% 37% 24% ,001

Therapie (laatste 72 uur) 43% 51% 47% ,324

Therapie (laatste 24 uur) 24% 38% 31% ,075



Resultaten – huidige praktijk (4)

• In Nederland wordt 7% van de oudere patiënten met kanker binnen 30 
dagen voor hun overlijden op de Intensive Care opgenomen (binnen een 
half jaar voor overlijden: minder dan 20%)

• Ter vergelijking: in Amerika is dit percentage ruim 27% (binnen een half 
jaaar voor overlijden: 40%)

• In Nederland overlijdt ongeveer 30% van de oudere patiënten met 
kanker in het ziekenhuis

• Ter vergelijking: in België en Canada overleed meer dan de helft van de 
patiënten in het ziekenhuis

• Bekelman et al. JAMA, 2016



Resultaten – redenen voor continueren (1) 

• Onvoldoende bewustzijn bij artsen

Medisch specialist:

‘Pas op het moment dat het echt minder goed gaat, met name vanwege 
slikproblemen, dan kijk je: “Wat gebruik je nou eigenlijk?” En dat is vaak 
verrassend, dat je dan denkt: Goh, gebruikt die mevrouw dat ook nog?’



Resultaten – redenen voor continueren (2) 

• Onvoldoende bewustzijn bij artsen

• Angst voor ontnemen van hoop

• Onduidelijke gevolgen (gebrek aan onderzoek naar de gevolgen van 
stoppen)

• Ontbreken van richtlijnen die de arts ondersteunen bij staken van 
medicijnen



Resultaten – perspectieven (1)  

• Communicatie over stoppen van medicijnen

Huisarts:

‘Waar ik bang voor ben is als ik dat ga bespreken, dat je hoop ontneemt. 
Als ik ga zeggen: “Laat deze medicijnen maar zitten, want het heeft toch 
geen zin”, dan heb ik toch het gevoel van dat dit kan overkomen alsof ik 
haar al opgeef.’



Resultaten – perspectieven (2) 

• Patiënten lijken open te staan voor het stoppen van medicijnen

Interviewer: ‘Zou u dan [bij het stoppen met medicatie] het gevoel 
hebben dat het einde wel heel snel nadert?’

Patiënt: ‘Ja, misschien toch wel iets, maar ik zou ook niet willen dat hij 
mij valse hoop zou geven en dan de pillen maar doorslikken. Nee, dat 
zou ik ook niet willen.’



Resultaten – potentiële oplossingen (1)  

• Artsen dienen een centrale rol te hebben bij het medicijngebruik  aan 
het einde van het leven

• Het is noodzakelijk om het bewustzijn onder artsen te vergroten om het 
medicijngebruik te optimaliseren 

• Er dient een lijst te worden ontwikkeld met medicijnen die afgebouwd 
of gestopt kunnen worden  



Resultaten – potentiële oplossingen (2) 

• Verbeteren van de herkenning van de stervensfase

• Optimaliseren van de communicatie door zorgverleners



Conclusies

• De meerderheid van de patiënten met een beperkte levensverwachting 
gebruikt potentieel overbodige medicijnen

• Bij veel patiënten die in het ziekenhuis overlijden worden medische 
interventies ingezet in de laatste dagen van hun leven

• Herkenning van het naderend overlijden heeft tot gevolg dat patiënten 
minder diagnostische interventies ondergaan

• Medicijnen worden in de laatste fase van het leven gecontinueerd, onder 
andere omdat de mogelijkheid van stoppen niet wordt overwogen

• Patiënten en hun naasten lijken open te staan voor het             stoppen van 
medicijnen



Aanbevelingen voor de praktijk 

• Artsen moeten zich beter realiseren dat iedere patiënt met een niet te 
genezen ziekte op een zeker moment in het ziekteproces komt te 
overlijden en daar ook naar handelen

• Medische beslissingen in de laatste fase van het leven dienen, in een zo 
vroeg mogelijk stadium, te worden besproken met de patiënt en diens 
naasten 



Advance care planning (ACP)

• ACP stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren te formuleren voor 
toekomstige medische behandelingen en zorg, deze doelen en 
voorkeuren te bespreken met familie en zorgverleners, en om eventuele 
voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien

• ACP dient vooral opgevat te worden als een communicatieproces over 
de doelen van en de voorkeuren voor toekomstige medische zorg 

• Rietjens et al. Lancet Oncol, 2017




