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Voorwoord 

In zekere zin vormt dit proefschrift een paradox. Het gaat over anticiperen
de besluitvorming: die wordt niet alleen uitvoerig besproken, maar zelfs 
aanbevolen. Aan de andere kant is deze studie op een wijze tot stand geko
men die ik nooit had kunnen plannen. Als ik niet destijds in het Utrechtse 
Universiteitsblad een verhaal over het toen net opgerichte Centrum voor 
Bio-ethiek en Gezondheidsrecht (CBG) had gelezen, was ik waarschijnlijk 
nooit met deze groep in contact gekomen. En als het Centrum niet net was 
opgericht, had Egbert Schroten waarschijnlijk niet de tijd gehad om een hem 
volstrekt onbekende arts te woord te staan. 

Ook de inbedding in zowel het Centrum (voor de ethiek) als de Gezond
heidsraad (voor de geneeskundige aspecten) en het instituut Maatschappelij
ke Gezondheidszorg (voor het empirisch onderzoek) had ik nooit kunnen 
verzinnen, laat staan bewerkstelligen. Dat zoveel deskundigen op zo ver
schillende terreinen hebben meegewerkt of als klankbord hebben gediend, 
geeft mij het gevoel zeer bevoorrecht te zijn geweest. 

Een gevolg van dit alles is dat ik velen wil bedanken voor hun bijdrage 
aan dit proefschrift. In de eerste plaats dank ik mijn promotoren. Egbert 
Schroten stimuleerde mij om deze dissertatie te schrijven en Paul van der 
Maas begeleidde mij uiterst vakkundig op het terrein waarin ik het minst 
thuis was: dat van het empirisch onderzoek. Het versterkte de band die 
tijdens het onderzoek voor de commissie-Remmelink was gegroeid. In dit 
gezelschap mag ook de naam van Bart Sangster niet ontbreken. Tot aan zijn 
overstap naar WVC trad hij als 'medische' promotor op. Op belangrijke 
momenten wist hij de juiste koerscorrecties aan te brengen. 

De leden van de begeleidingscommissie van de Gezondheidsraad, me
vrouw Borst-Eilers, Ben Baarda, Robert Heeger, Willemien Kastelein en 
Bert Thijs, ben ik zeer erkentelijk. Zij lazen, zij het in een ander kader, 
grote delen van de in dit proefschrift verwerkte tekst en leverden vakkundig 
commentaar. 

De stijl van denken en werken die leeft in het Secretariaat van de Ge
zondheidsraad, is op mij van grote invloed geweest. Wetenschappelijk leren 
denken is niet het sterkste punt van de studie geneeskunde; ik heb die ach
terstand bij de Gezondheidsraad ingehaald. Zonder Hannie Aartsen en Henk 
Rigter was het contact met de Gezondheidsraad nooit uitgegroeid tot wat het 
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uiteindelijk geworden is. Hun vertrouwen heeft veel voor mij betekend. 
Albert Leussink was bereid de hele tekst te corrigeren. Rob Segaar leverde 
de deskundigheid voor het verrichten van de meta-analyse. En met na Ger
sons als kamergenote heb ik mij steeds gelukkig geprezen. 

Ook alle mensen die hebben bijgedragen aan het welslagen van het empi
risch onderzoek en de analyse van de resultaten daarvan wil ik bedanken. 
Zonder de inzet van Caspar Looman zouden de gegevens nooit zo uitvoerig 
geanalyseerd zijn. Loes Pijnenborg lette erop dat ik ook ten tijde van grote 
MBL-druk nog aan mijn eigen onderzoek toe kwam. Chantal van den Akker 
en Lisette Eggink verzorgden de logistiek daarvan. Loes, Roei van der Heil 
en Joachim Knap verrichtten de interviews van het controle-onderzoek. 
Theresa van der Starre, Saskia Drent en llse Philips wisten zodanig met 
Wordperfect te toveren dat leesbare tabellen op papier verschenen. Allen wil 
ik hartelijk danken. 

Veel dankbaarheid ben ik ook verschuldigd voor de inspirerende gesprek
ken met de leden van het promovendicolloquium van het CBG. Zonder 
iemand te kort te willen doen, moet ik de bijdragen van Ton van den Beid, 
Wibren van der Burg, Robert Heeger en Theo van Willigenburg met name 
noemen. 

Zonder de neiging tot reflectie en de volhardendbeid die ik van mijn 
ouders meekreeg was dit proefschrift nooit tot stand gekomen. Dat mijn 
vader dit niet meer kan meemaken, spijt me zeer. 

Annechien is een verhaal apart; maar dat was ze altijd al. 
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1 Inleiding 

1.1 Niet reanimeren 

De strijd tegen een ontijdige dood is een element van de geneeskunde dat bij 
uitstek tot uitdrukking komt in een reanimatie. Immers door een reanimatie 
kunnen de 'levensgeesten' in een mens weer worden gewekt. Een geslaagde 
reanimatie is een overwinning op de dood. Het is dan ook niet verbazing
wekkend dat de moderne reanimatietechniek wordt beschouwd als een van 
de doorbraken die de geavanceerde medische wetenschap de mensheid heeft 
geboden. Het belang van de reanimatie wordt nog versterkt door het feit dat 
iedereen uiteindelijk dood gaat. Bij iedereen komt dus een moment waarop 
het hart of de ademhaling stokt en daarmee is iedereen in principe kandidaat 
om ooit gereanimeerd te worden. 

Een reanimatie heeft echter ook schaduwzijden. Reanimaties lukken 
vaker niet dan wel en hun uitvoering brengt het nodige technische geweld 
met zich mee. Lukt de reanimatie niet dan kan een stervensproces emstig 
zijn verstoord zonder dat daar iets positiefs tegenover staat. Bovendien is de 
dood voor lang niet alle mensen iets waartegen met alle macht moet worden 
gestreden. Kortom, soms is het beter maar helemaal niet te reanimeren. De 
vraag die dan natuurlijk rijst is 'wanneer niet?' Over die vraag gaat deze 
dissertatie. 

Een specifiek aspect van reanimaties is dat men er snel mee moet begin
nen of helemaal niet. Tijd om eens rustig na te denken of een reanimatie op 
zijn plaats is, is er niet. Een circulatiestilstand die langer dan een paar 
minuten duurt, levert immers onherstelbare hersenschade op. Dit betekent 
dat de vraag 'moet deze patiënt wel of niet worden gereanimeerd?' moet 
worden beantwoord op een moment dat er wel tijd is om na te denken. Dat 
wil zeggen op een moment dat er nog helemaal geen sprake is van een hart
of van een ademhalingsstilstand. Wanneer dit soort besluitvorming plaats
vindt en leidt tot de beslissing om niet te reanimeren, is een zogeheten 'niet
reanimeerbesluit' (of kortweg: NR-besluit) genomen. De centrale vraag van 
deze studie kan nu preciezer worden geformuleerd als: op welke gronden 
mag een niet-reanimeerbesluit worden genomen. 

De doelstelling van deze studie is overigens niet beperkt tot een analyse 
van de redenen om niet te reanimeren. Het doel is tevens een aantal over-
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wegingen te bieden op grond waarvan een niet-reanimeerbeleid zou kunnen 
worden geformuleerd. Aan zo'n beleid blijkt de laatste jaren in ziekenhuizen 
in toenemende mate behoefte te bestaan (CBO 1991). Bovendien mag wor
den verwacht dat van de in voorbereiding zijnde wetgeving over de kwaliteit 
van het medisch handelen een stimulans zal uitgaan voor het opstellen van 
protocollen. 

:Een besluit om niet te reanimeren is een voorbeeld van een besluit om een 
medische behandeling na te laten, ook wel 'non-treatment decision' (NTD) 
genoemd. Pas de laatste jaren groeit de aandacht in Nederland voor dit type 
besluit (zie bijvoorbeeld de rapporten van de KNMG hierover). Uit het on
derzoek naar het voorkomen van Medische Beslissingen rond het Levens
einde voor de commissie-Remmelink is bovendien gebleken dat NTD's 
frequent voorkomen: bij 17,5% van alle overleden patiënten is besloten een 
behandeling niet in te stellen of te staken, hoewel nog enig effect van die 
behandeling had mogen worden verwacht (Van der Maas 1991)_1 

Dit soort empirische gegevens roept de normatieve vraag op hoe dergelij
ke besluiten moeten worden beoordeeld en hoe ze zouden moeten worden 
genomen. Zoals hierboven is uiteengezet, vormt de onderhavige studie een 
poging op dat punt enige helderheid te verschaffen, waar het gaat om een 
specifiek type NTD: het besluit niet te reanimeren. Al hebben de resultaten 
van dit onderzoek primair betrekking op dat niet-reanimeerbesluit, toch mag 
worden verwacht dat een aantal resultaten ook relevant is voor de besluit
vorming bij andere beslissingen om een medische handeling na te laten. 

1.2 Afbakening 

In deze studie over niet-reanimeren worden zowel medische feiten als ethi
sche overwegingen in kaart gebracht. Ook juridische aspecten komen waar 
nodig aan de orde, maar aangezien ik geen juridische deskundigheid heb, 
zal ik op dit vlak hoogstens enkele opmerkingen kunnen maken. 

Ook op andere fronten is geen volledigheid nages'treefd . Het accent ligt 
op situaties waarin de mogelijkheid bestaat om snel en adequaat te reanime
ren, kortom op het ziekenhuis. Niet-reanimeerbesluiten komen buiten het 
ziekenhuis, althans in Nederland, nog slechts incidenteel voor (Van der 
Maas 1991). Bovendien is de studie gericht op de volwassen patiënt. De 
situatie bij kinderen en pasgeborenen is in enkele opzichten (bijvoorbeeld de 
kans van slagen van de reanimatie en de rol van ouders) zo anders dat 
aparte besprekingen nodig zouden zijn. 

Dat het onderzoek zich beperkt tot niet-reanimeren in het ziekenhuis 
heeft ook te maken met het feit dat juist daar mijn belangstelling voor het 

# 
1 Van deze 17,5% maaleten niet-reanimeerbesluiten geen deel uit. 
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probleem is geboren. In de tijd dat ik als arts-assistent op een afdeling 
Interne Geneeskunde werkte, begon de morele dimensie van het beslissen 
over niet-reanimeren tot me door te dringen. Dit werd nog versterkt tijdens 
de jaren op een Intensive Care waar als regel bij iedere patiënt werd beslo
ten over wel of niet reanimeren. Juist omdat je als arts-assistent verantwoor
delijkheid draagt én dicht bij de patiënten staat, kreeg ik de behoefte beslis
singen over wel of niet reanimeren duidelijker te kunnen verantwoorden. 
Daarmee was de zoektocht naar goede redenen begonnen en tevens (zij het 
ongeweten) het werk aan deze dissertatie. Om recht te doen aan deze histo
rische gang van zaken en om de thematiek te verhelderen, begint deze stu
die dan ook met enkele casus. 

1.3 Casuïstiek 

Meneer A is 70 jaar en wordt opgenomen ter evaluatie van een interstitiële 
longziekte die hem zeer benauwd heeft gemaakt. V oor het stellen van de 
diagnose is een open longbiopsie nodig. Postoperatief ontwikkelt de patiënt 
een longontsteking die hem van zijn pulmonale reserve berooft. In verband 
daarmee wordt besloten hem niet te reanimeren, wanneer dit aan de orde 
mocht zijn. Dit wordt meneer A echter niet verteld omdat men meent dat dit 
hem het laatste restje hoop zal ontnemen. 

Mevrouw B komt naar het ziekenhuis wegens buikpijn. Zij is 59 jaar en een 
aantal jaren geleden geopereerd aan een tumor in het maagdarmkanaal. Al 
snel is duidelijk dat de buikpijn wordt veroorzaakt door een obstructie in de 
darmen (ileus). Hierdoor ontstaat het vennoeden van een recidief-tumor. 
'Over een ileus mag de zon niet twee keer opgaan', zo ongeveer luidt een 
bekende vuistregel. Dus wordt zij nog dezelfde avond geopereerd. Helaas 
blijkt het vermoeden juist: een nieuwe tumor blokkeert de doorgang in de 
dikke darm en is al zover doorgegroeid dat verwijdering onmogelijk is. Om 
toch enige passage in de darmen mogelijk te maken, wordt volstaan met een 
'overloopje' (ileotransversostomie). Al met al een sombere prognose. 

Postoperatief wordt mevrouw B opgenomen op de Intensive Care. In de 
status treft de dienstdoend assistent behalve het operatieverslag van de chi
rurg ook de mededeling 'DNR' aan (DNR = 'Do Not Resuscitate'). De 
patiënt zou dus niet gereanimeerd moeten worden wanneer zich postopera
tief een adem- of hartstilstand zou voordoen. 

De 73-jarige meneer C was al bekend bij de cardioloog onder meer vanwe
ge twee hartinfarcten. Nu heeft hij thuis een ritmestoornis gekregen die een 
circulatiestilstand teweegbracht. Zijn vrouw had meteen de ambulance ge
waarschuwd, die na ongeveer vijf minuten arriveerde. Het ambulanceper
soneel begon ogenblikkelijk met reanimeren en was daarin zelfs succesvol: 
toen meneer C in het ziekenhuis kwam klopte zijn hart weer en ademde hij 
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zelf, zij het niet helemaal voldoende. Zijn bewustzijn was echter sterk ge
stoord: hij was op dat moment comateus. 

Vanwege de insufficiënte ademhaling wordt hij opgenomen op de Intensi
ve Care en daar beademd. Men besluit hem zonodig opnieuw te reanimeren. 
Een week later is het bewustzijn van meneer C nog niet hersteld. Bovendien 
is op het EEG nauwelijks nog enige hersenactiviteit te zien. De artsen be
sluiten nu het beleid te wijzigen in niet-reanimeren. 

Mevrouw D, 65 jaar, is opgenomen in het ziekenhuis wegens benauwdheid 
en bewustzijnsdaling. Eigenlijk is ze de laatste jaren zo goed als altijd be
nauwd, want ze lijdt aan emfyseem en moet regelmatig worden opgenomen 
om een aanval te bestrijden. Bij het vorig ontslag uit het ziekenhuis had zij 
voor haar doen redelijke bloedgaswaarden, maar die waren eigenlijk alleen 
voor háár doen redelijk. In feite ging het toen ook al slecht. Behalve emfy
seem heeft ze ook suikerziekte en is ze bijna blind en doof. Ze woont bij 
haar dochter en weigert een opname in een verpleeghuis. 

Nu is ze dus weer opgenomen en wordt behandeld voor haar aanval van 
benauwdheid. De therapie is redelijk succesvol want de benauwdheid zakt 
iets en het bewustzijn keert terug. 's Avonds echter wordt ze plotseling 
cyanotisch. Ze wordt gereanimeerd. De reanimatie slaagt in die zin dat het 
hart weer gaat kloppen. Ter beademing wordt ze opgenomen op de Intensive 
Care. Mevrouw is comateus. 

Nu de acute situatie voorbij is, ontstaat ruimte om de gang van zaken te 
evalueren. Zowel artsen als familie hebben het gevoel dat het beter was ge
weest als mevrouw niet was gereanimeerd. De longfunctie was al zo slecht 
dat er emstig aan moet worden getwijfeld of mevrouw nog ooit weer van de 
beademing is af te krijgen en bovendien wordt haar welzijn ook al op aller
lei andere manieren bedreigd. Men besluit haar in ieder geval niet opnieuw 
te reanimeren. 

Een 23-jarige man, meneer E, ligt na een motorongeluk al enige tijd in co
ma, z6 lang dat de neuroloog de hoop heeft opgegeven dat hij weer bij be
wustzijn komt. 2 Het coma is in de loop van de tijd door verschillende aan
doeningen gecompliceerd. Zo heeft meneer E een blaasontsteking, een long
ontsteking en een maagbloeding doorgemaakt. Voor deze complicaties is hij 
telkens zo goed mogelijk behandeld. 

Op een gegeven moment rijst de vraag of meneer E no~ wel moet wor
den gereanimeerd als hij een hartstilstand krijgt. Wanneer zijn ouders naar 
hun mening wordt gevraagd, vinden die dat de artsen moeten doen wat hun 
het beste lijkt. De artsen vinden het beste om meneer E niet te reanimeren. 

2 Deze casus werd beschreven door een respondent van het onderzoele voor de commissie
Remmelink. 
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Alle andere therapieën zullen worden voortgezet of zo nodig worden inge
zet. 

1.4 Werkwijze en doelstelling 

Deze en andere casus wekten bij mij de behoefte aan een antwoord op de 
vraag wat goede redenen zijn om niet te reanimeren. Het antwoord 'we 
hebben dat besloten om die en die reden' laat immers ruimte voor de vraag 
of die reden ook een goede reden is. Het scheen mij bovendien toe dat min 
of meer toevallige omstandigheden, zoals persoonlijke opvattingen van de 
specialist die toevallig dienst had, een niet te verwaarlozen invloed hadden. 
Anders gezegd: wel of niet reanimeren leek nogal bepaald door 'tuchè'3, 

om een begrip uit de klassieke Griekse filosofie te gebruiken (cf. Nussbaum 
1986). 

Als reactie hierop ontstond de behoefte aan het scheppen van duidelijk
heid in de technische aspecten van de beslissing om wel of niet te reanime
ren. Technisch is hier overigens bedoeld in de zin van het Griekse 'tech
nè'4, dat de tegenpool vormt van tuchè. 

De ontwikkeling van mijn visie op deze 'technische' aspecten behoeft 
enige toelichting. In de eerste plaats ben ik op zoek gegaan naar literatuur
gegevens die mijn eigen ervaringen konden verbreden. Het bleek dat deze 
weliswaar in ruime mate voorhanden waren, maar zo goed als alleen afkom
stig uit de Verenigde Staten. Omdat ik ervan uitging dat de Amerikaanse 
situatie niet zonder meer te vertalen is naar de Nederlandse (cf. Edgren 
1992), bleef de behoefte aan meer informatie over de besluitvorming van 
Nederlandse artsen inzake niet-reanimeren bestaan. Zelf empirisch onder
zoek doen was hiervan het logisch gevolg. Theorievorming op basis van 
waarneming is een goede medische gewoonte. 

Bij het empirisch onderzoek kunnen verschillende vraagstellingen worden 
onderscheiden. Bijvoorbeeld: hoe vaak komen niet-reanimeerbesluiten voor, 
wie zijn daarbij betrokken en hoe verloopt de argumentatie? De eerste twee 
vragen zijn beantwoord met behulp van het onderzoek voor de commissie
Remmelink. Dit onderzoek en zijn resultaten zullen hier niet in extenso 
worden beschreven aangezien dit reeds elders is gedaan (Van der Maas 
1991, Van Delden 1993). Wel zal aan de gegevens die uit dit onderzoek zijn 
voortgekomen, op verschillende plaatsen in de tekst worden gerefereerd. 

In dit boek staat, wat betreft het empirisch onderzoek, de laatste vraag 
centraal: hoe verloopt de argumentatie bij beslissingen om wel of niet te 

3 Tuchb betekent zoiets als 'wat nu eenmaal gebeurt': het is het element in het menselijk 
bestaan waarover de mens geen controle heeft (cf. Nussbaum 1986). 
4 Het is een begrip dat voel meer omvat dan het huidige begrip 'techniek'. 'Technb' wordt 
vertaald met zowel valananschap, kunst als wetenschap. 
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reanimeren? De belangrijkste resultaten uit het onderzoek worden behandeld 
in hoofdstuk 3. De volledige verantwoording is te vinden in de appendix. 

Oorspronkelijk bestond het idee om enerzijds dit aspect van de praktijk te 
onderzoeken en anderzijds, los daarvan, een normatieve argumentatie te 
ontwikkelen ('hoe de praktijk eruit zou moeten zien'). Dit had dan als in 
een syllogisme tot bepaalde aanbevelingen kunnen leiden. Gedurende het 
ontwikkelen van die normatieve argumentatie ontstond echter steeds meer 
onvrede met dat redeneermodel om redenen die in hoofdstuk 4 worden 
toegelicht. De rol van de empirische gegevens is dan ook uitgebreid. Zij 
dienen nu tevens als startpunt van de normatieve argumentatie en niet langer 
slechts als te beoordelen 'lijdend voorwerp'. De argumentatie zelf wordt 
vooral in de hoofdstukken 6 en 7 ontwikkeld. Het doel van de redenering in 
deze hoofdstukken is het evalueren van de redenen voor niet-reanimeren om 
een verantwoorde besluitvorming voor niet-reanimeerbesluiten te kunnen 
formuleren. Dit vormt het eindpunt van het eerste deel van dit boek. De 
geformuleerde regels kunnen de kern van een niet-reanimeerbeleid vormen, 
maar voor een zorgvuldige besluitvorming moeten ze worden aangevuld met 
een beschouwing over de persoon van de arts en met overwegingen van 
meer procedurele aard (hoofdstuk 8 en 9). In hoofdstuk 10 volgt dan een 
voorstel voor een niet-reanimeerbeleid. 

Het zojuist bedoelde voorstel biedt niet voor alle situaties pasklare antwoor
den. Om een aantal redenen, die later aan de orde komen (hoofdstuk 4), 
geloof ik niet dat ethiek werkelijk dergelijke uitspraken kan doen. Waar het 
om gaat is een aantal 'zorgvuldigheidsnormen' te geven en te rechtvaardigen 
die de kwaliteit van de besluitvorming kunnen verhogen. In die zin moet het 
voorstel voor een niet-reanimeerbeleid dan ook worden verstaan. Doordat 
voor de onderbouwing van deze zorgvuldigheidsnormen diverse gegevens de 
revue passeren, wordt de praktizerende arts, naast de zorgvuldigheidsnor
men voor de 'gewone' beslissingen, tevens een aantal feiten en overwegin
gen geboden, die behulpzaam kunnen zijn bij het bepalen en onderbouwen 
van de keuze in bijzondere gevallen. . 

Is hiermee weer een moreel probleem tot een procedurekwestie geredu
ceerd? Had niet beter naar ontrafeling van de diepere betekenis van het 
debat over wel of niet reanimeren kunnen worden gestreefd in plaats van 
naar een protocol (cf. Van Tongeren 1992)? Beide vragen moeten ontken
nend worden beantwoord. Laat ik voorop stellen dat deze studie is voortge
komen uit de praktijk en altijd het doel heeft gehad via wetenschappelijk 
onderzoek resultaten te genereren die de praktijk ten goede zouden kunnen 
komen. Het gaat er niet om het belang van fundamenteel ethisch onderzoek 
te ontkennen, maar in dit boek gaat het om de vraag: hoe moet hier en nu 
worden gehandeld? Daarbij kunnen protocollen behulpzaam zijn. In de 
eerste plaats is het niet de bedoeling met een protocol absolute regels· te 
geven. Daarnaast bieden protocollen de mogelijkheid om wat algemeen als 

f 

wenselijk wordt ervaren (bijvoorbeeld betrokkenheid van de patiënt) onder-
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deel van de besluitvorming te maken. De belangrijkste kracht van protocol
len is echter dat zij uitnodigen tot het geven van redenen. Alleen al daarvan 
mag een verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming worden ver
wacht. 

Met betrekking tot de vermeende oppervlakkigheid van het op te zetten 
ethisch betoog kan het volgende, in de vorm van een citaat, worden gezegd: 
'I am not going to expound morality from the ground up. Were I to begin 
with the foundations, I would probably never get beyond them; in any case, 
I am by no means sure what the foundations are. [ ... ] The study of judg
ments and justifications in the real world moves us closer, perhaps, to the 
most profound questions of moral philosophy, but it does not require a 
direct engagement with those questions. Indeed, philosophers who seek such 
an engagement often miss the immediacies of political and moral controver
sy and provide little help to men and women faced with hard choices' (Wal
zer 1977, cf.Jonsen 1991). 

Elk interdisciplinair werk, ten slotte, kent enerzijds het risico van dilettan
tisme en anderzijds het gevaar permanent voor een (wisselend) deel van de 
lezers te specialistisch te zijn. Hoewel dit laatste waarschijnlijk ook voor de 
praktirerende arts geldt, richt ik mij toch primair tot hem of haar . .5 Het 
boek is immers voomarnelijk bedoeld als bijdrage aan de verhoging van de 
kwaliteit van beslissingen rond het levenseinde in de medische praktijk. 

' Ik heb geworsteld met de persoonlijke voornaamwoorden. Voor in het boelc opmerken dat 
bij 'hij' ook vooral aan 'zij' moet worden gedacht, heeft voomarnelijk oen alibifunctie. De 
dominantie van 'hem' wordt er niet door opgeheven. Aan de andere kant is het voortdurend 
gebruik: van 'hij of zij' erg storend in de tekst. Ik: heb gekoren voor een tussenoplossing 
Waarbij op gezette tijden 'hij of zij' in de tekst verschijnt om de lezer eraan te herinneren 
dat artsen en patiënten zowel mannen als vrouwen kunnen zijn. 
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2 Reanimaties en niet-reanimeerbesluiten 

2.1 Inleiding 

Voordat een begin wordt gemaakt met het beschrijven van de praktijk en 
met het moreel redeneren, is het zaak te beschrijven wat reanimeren en het 
besluit om dat niet te doen precies inhouden. Daarom wordt in de paragra
fen 2.2 tot en met 2.6 nader ingegaan op de reanimatie en in 2.7 tot en met 
2.9 op het niet-reanimeerbesluit Van beide begrippen wordt een definitie 
gegeven en de voorgeschiedenis en het vóórkomen besproken. Ook wordt in 
het kort de techniek van een reanimatie beschreven. 

2.2 Defmitie van een reanimatie 

Literatuur over hoe te reanimeren is er volop, maar daarin treft men opval
lend weinig expliciete definities van het begrip reanimatie aan (AHA 1974, 
AHA 1980, AHA 1986, Delooz 1989a, Marsden 1989, Petersderf 1991). 
Blijkbaar veronderstelt men dat het bespreken van de reanimatie als therapie 
bij acute hartstilstand voldoende duidelijkheid biedt over wat precies onder 
reanimatie wordt verstaan. Toch geeft een aantal auteurs wel degelijk een 
definitie. De President's cammission (een invloedrijke Amerikaanse com
missie die aan het begin van de jaren '80 over diverse medisch-ethische 
onderwerpen adviseerde) omschrijft een reanimatie als 'the revival of a 
living being from apparent death' (Presidcnt's cammission 1983). De 'Ut
stein consensus conference' , die werd belegd om tot gestandaardiseerde 
nomenclatuur te komen, omschrijft een reanimatie als 'an attempt to restare 
spontaneous circulation' (Cummins 1991). 

Een Nederlandse omschrijving komt bijvoorbeeld van Douze. Hij defi
nieert een reanimatie als 'een aantal spoedmaatregelen die genomen dienen 
te worden, wanneer bij een ernstige verstoring van ademhaling en/of bloeds
omloop de dood nabij is of de klinische dood reeds is ingetreden' (Douze 
1982). Het Centraal Begeleidingsargaan voor de intercollegiale toetsing 
(CBO) spreekt van 'de te verrichten handelingen ronder welke bij een pati
ent met een acuut falen of ontbreken van bloedsomloop en/of ademhaling de 
dood op zeer korte termijn zal intreden' (CBO 1991). 
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Het omschrijven van een reanimatie is niet alleen maar een academische 
kwestie: geldt, bijvoorbeeld, het toedienen van een geneesmiddel om het 
hart te stimuleren bij een trage hartactie op een Intensive Care (waar de 
patiënt dus aan de monitor zal liggen) ook als een reanimatie? En het vrij
maken van de luchtweg na verslikken? Of moet er per se hartmassage aan te 
pas komen? 

In deze dissertatie wordt medicamenteus ingrijpen voordat een stilstand 
optreedt en de simpele behandeling na verslikken niet als een reanimatie 
beschouwd. Onder een reanimatie wordt hier een behandeling verstaan voor 
het acuut falen van bloedsomloop en/of ademhaling, waarvan ten minste 
hartmassage en/of beademen deel uitmaakt en zonder welke de dood zeker 
zal intreden. 

Enigszins speculatief zou kunnen worden gesteld dat die laatste clausule 
in de definitie normatieve implicaties heeft. Wanneer reanimeren wordt 
gezien als een behandeling als de patiënt eigenlijk al dood is, leidt een 
geslaagde reanimatie tot 'extra' levenstijd. Het leven van de patiënt is als 
het ware teruggewonnen op de dood. Dat ligt anders wanneer een reanima
tie gezien wordt als een behandeling zonder welke de dood zál intreden (cf. 
CBO 1991). 1 In dat geval is de grens van de dood nog niet gepasseerd. 
Wanneer in het eerste geval niet wordt gereanimeerd, is eerder sprake van 
afzien van levensverlenging, terwijl in het tweede van levensbekorting zou 
kunnen worden gesproken. Deze termen staan, zo bleek tijdens het onder
zoek voor de commissie-Remmelink, voor geheel verschillende denkwerel
den. 

2.3 Ontstaansgeschiedenis van reanimaties 

Alhoewel een reanimatie een typische verworvenheid lijkt te zijn van de 
moderne geavanceerde geneeskunde, is de geschiedenis van het reanimeren 
veel ouder. Al eeuwenlang ondernemen mensen pogingen een dode weer tot 
leven te wekken. Waarschijnlijk is de oudste beschrijving van een 'reani
matie' van een mens fe vinden in de Bijbel. Uit de Egyptische mythologie 
stamt weliswaar het verhaal van de godin Isis die Osiris het leven redt, 
maar dergelijke mythen kunnen worden beschouwd als parabels die de 
levenscyclus in de natuur symboliseren. 

In het Oude Testament, in 1 Koningen 17:17-22, wekt de profeet Elia 
een levenloze jongen tot leven door zich bovenop hem uit te strekken. In 2 
Koningen 4:32-35 bereikt de profeet Elisa op vergelijkbare wijze hetzelfde 
resultaat. Hierbij wordt gepreciseerd dat hij met mond op mond, ogen op 

1 Gezien het feit dat dood w6rdt gedefinieerd als hersendood, is dit formeel de juiste 
omschrijving. Die hoeft ochter niet te beantwoorden aan de perceptie van artsen. 
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ogen en handen op handen op de jongen lag. 2 Volgens de Talmud gebruikte 
Hebreeuwse vroedvrouwen ook een soort mond op mond beademing om 
pasgeborenen te reanimeren (Varon 1991, Paraskos 1992). Opvallend in 
deze beschrijvingen is dat de aandacht vooral is gericht op de ademhaling. 

Het, voor zover bekend, oudste wetenschappelijk onderzoek op dit terrein 
werd uitgevoerd door Galenus die in de tweede eeuw na Christus de longen 
van dode dieren ventileerde met behulp van een blaasbalg. In de zestiende 
eeuw beschreef Vesalius hoe hij een dier intubeerde en vervolgens beadem
de en verrichtte Paracelsus de eerste tracheotomie. In die tijd ook ontstond 
in toenemende mate aandacht voor de bloedsomloop en het hart. Die aan
dacht mondde in 1628 uit in Harvey's beschrijving van de bloedstroom 
(Varon 1991). 

In reactie op de publieke aandacht voor het lot van drenkelingen ontston
den aan het eind van de achttiende eeuw verenigingen die kennis van de 
methode van het reanimeren van verdronkenen onder het publiek wilden 
verspreiden. Deze verenigingen, waarvan de eerste in Amsterdam werd 
opgericht, werden de 'Humane Societies' genoemd (Scherlis 1981). Naast 
mond op mond beademing werden ook technieken als het insuffleren van 
warme tabaksrook in het rectum aanbevolen. Bovendien werd ook het effect 
van elektriciteit ontdekt en met succes toegepast: het idee van het defibrille
ren was geboren. 

Ook andere bestanddelen van de moderne reanimatie blijken al oude 
voorlopers te hebben. Uitwendige hartmassage werd al in 1868 beschreven 
door Hill (Varon 1991) en in 1878 voor het eerst onderzocht (op katten) 
door Böhm (Eldor 1992). Aan het eind van die eeuw (1891) volgde ook de 
eerste succesvolle inwendige hartmassage (Prus 1991, Taw 1991). 

De oorsprong van de huidige reanimatietechniek ligt in de jaren vijftig 
van deze eeuw. Toen ontstond de moderne wetenschappelijke basis voor 
mond op mond beademing en hartmassage. Zo werd aangetoond dat uitade
mingslucht een effectief 'reanimatie-gas' is (Elam 1954) en dat mond op 
mond beademing een betere methode is dan die waarbij druk op de thorax 
wordt uitgeoefend in combinatie met armbewegingen (Safar 1958). Boven
dien toonden Kouwenhoven en zijn medewerkers aan dat uitwendige hart
massage de bloedstroom enige tijd op gang kan houden (Kouwenhoven 
1960). Deze bevinding verdreef inwendige hartmassage (waarbij de borst
holte wordt geopend) van zijn plaats als methode van voorkeur, alhoewel 
Weale in 1962 nog schreef dat men zich bij falen van de externe techniek er 
niet van moet laten weerhouden om de borstholte alsnog te openen (Weale 
1962). 

2 Het idee dat hier sprake is van een reanimatie wordt versterkt door het feit dat in de 
Septuagint op de plaats van het woord voor rich ui tstrekken het Griekse 'enephusese' wordt 
gebruikt, hetgeen inblazen betekent (Paraskos 1992). 
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Combinatie van uitwendige hartmassage en mond op mond beademing lever
de een reanimatie-techniek die in principe voor iedereen hanteerbaar was. 
Voor een reanimatie waren immers alleen twee handen en een mond nodig. 
Daarmee was de weg geëffend voor brede toepassing. Steeds meer artsen en 
verpleegkundigen leerden de techniek van het reanimeren dan ook te beheer
sen en in ziekenhuizen werden speciale reanimatieteams gevormd. Zo kon 
het gebeuren dat, alhoewel de reanimatietechniek aanvankelijk alleen be
doeld was voor patiënten met een acute ziekte (Jude 1965 geciteerd in 
Blackhall 1987, Truog 1992a), in ziekenhuizen het beleid ontstond om bij 
iedere patiënt die zonder hartslag of ademhaling werd aangetroffen een 
reanimatie te beginnen (President's oommission 1983: 234). 

Bovendien is reanimeren niet beperkt gebleven tot het ziekenhuis. Vanaf 
de jaren '70 is het overheidsbeleid, zowel in de Verenigde Staten als in 
West Europa, erop gericht de kennis van de reanimatietechniek zoveel 
mogelijk te verbreiden onder ambulancepersoneel en onder het publiek. Zo 
organiseert de Nederlandse Hartstichting sinds 1974 reanimatiecursussen 
voor leken. Het belang dat men aan dergelijke cursussen hecht, wordt fraai 
geillustreerd door de opmerking van de American Heart Association: 'the 
community ( ... ) is the ultimate coronary care unit' (AHA 1980). Deze 
ontwikkelingen droegen ertoe bij dat reanimatie een veel voorkomende 
gebeurtenis is geworden. 

2.4 Vóórkomen van reanimaties 

Hoe vaak reanimaties voorkomen is niet precies te zeggen. Noch in de 
Verenigde Staten, noch in Nederland is er een afzonderlijke landelijke regis
tratie van deze behandeling. Wel zijn er schattingen van het aantal reanima
ties in ziekenhuizen bekend. Volgens een rapport van het Office of Techno
logy Assessment wordt naar schatting 1% tot 2% van het aantal in zieken
huizen opgenomen patiënten gereanimeerd (OTA 1987: 176). Deze schatting 
komt overeen met gegevens afkomstig van afzonderlijke ziekenhuizen. In 
een periode van zes jaár werd in het ziekenhuis van DeBard 1% tot 1 ,5% 
van de opgenomen patiënten gereanimeerd (DeBard 1981). Hanson be
schrijft 161 reanimaties onder 9998 opnamen (1,6%) (Hanson 1991). Bedeli 
rapporteert over 528 patiënten met een hartstilstand (3% van de opnamen) 
van wie een kwart, dus 0,8% van alle opnamen, werd gereanimeerd (Bedell 
1986a). Het percentage dat Moss noemt is ongeveer even groot: 247 van 
1.201 patiënten (21 %) met een hart- of ademhalingsstilstand werden gerea
nimeerd (Moss 1992). 

Uit deze laatste artikelen blijkt dus dat lang niet alle patiënten met een 
hartstilstand worden gereanimeerd. Die conclusie is ook uit relatief oude 
literatuur te trekken. Lemire beschrijft in 1972 dat in ruim een kwart ván de 
sterfgevallen een poging tot reanimatie wordt ondernomen (Lemire 1972) en 
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DeBard noemt 30% (DeBard 1981). Van niet-reanimeerbesluiten is dan 
echter nog geen sprake. 

Voor Nederland zijn geen landelijke cijfers bekend. Wel zijn op verschil
lende manieren indicaties te geven. Van Vlies vermeldt 258 reanimaties in 
één jaar in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam (Van 
Vlies 1987). In dat jaar waren er 21.870 opnamen in het AMC (AMC 1987) 
hetgeen resulteert in een percentage van 1,2 van het totaal aantal opnamen. 
Wanneer dit percentage ook voor het landelijk aantal opnamen (1,5 miljoen) 
wordt aangehouden, kan worden berekend dat per jaar ongeveer 18.000 
mensen in ziekenhuizen worden gereanimeerd. 

Via het onderzoek voor de commissie-Remmelink is dit getal in grote 
lijnen te bevestigen. Daar werd geconstateerd dat per jaar circa 32.000 
mensen in het ziekenhuis overlijden nadat een besluit om niet te reanimeren 
is genomen (Van der Maas 1991). Aangezien er ongeveer 53.500 mensen 
per jaar in het ziekenhuis overlijden, kan worden gesteld dat maximaal 
21.500 patiënten overlijden na wel gereanimeerd te zijn. Aangezien niet alle 
reanimaties zo eindigen, moeten hier nog de geslaagde reanimaties bij wor
den opgeteld. Uitgaande van een gemiddeld succespercentage van 13,7% 
van reanimaties (zie hoofdstuk 5) zou dit betekenen dat (maximaal) onge
veer 25.000 mensen per jaar in een ziekenhuis worden gereanimeerd. 3 De 
hierboven geciteerde literatuur maakt het aannemelijk dat in werkelijkheid 
niet al deze mensen worden gereanimeerd, zodat dit echt als een maximum 
moet worden gezien. Dit maximum valt binnen de hierboven genoemde 
range van 1% tot 2%. 

2.5 Techniek van de reanimatie 

Met het geven van een definitie is een reanimatie echter nog niet voldoende 
beschreven. Waaruit bestaat deze behandeling precies? De standaard reani
matietechniek ('Basic Life Support') bestaat uit de reeds genoemde uitwen
dige hartmassage en uit een vorm van beademen: mond op mond of mond 
op neus. Meestal wordt daarbij het schema van de American Heart Associa
tion gevolgd, bestaande uit het creëren van een vrije luchtweg, beademen en 
controle van de circulatie en eventueel starten van hartmassage. Kernachtig 
samengevat: ABC ('Airway, Breathing, Circulation') (AHA 1992). 

Deze 'Basic Life Support', het afwisselend comprimeren van de borstkas 
en beademen, vormt het begin van een reanimatie. Zij is gericht op de 
continuering van de oxygenatie van de weefsels. Zodra de benodigde appa
ratuur en geneesmiddelen arriveren, kan 'Advanced Life Support' worden 
geboden, bijvoorbeeld door een reanimatieteam. 'Advanced Life Support' 
bestaat uit intubatie, het toedienen van geneesmiddelen en intraveneus vocht, 

) 21.500 x [100/(100- 13,7)1 = 24.913 

13 



het registreren van het elektrocardiogram en zonodig het hierop reageren 
(bij ventrikelfibrilleren) met het geven van een elektrische schok (defibril
latie). Voor een overzicht van de huidige inzichten in de medicamenteuze 
aspecten van de reanimatie zij verwezen naar een aantal recente publikaties 
(AHA 1992, Pijls 1990, Koster 1990). Wanneer dit complex aan maatrege
len voldoende is gebleken om het hart weer op gang te brengen en de reani
matie dus (in eerste instantie) is geslaagd, zal de patiënt over het algemeen 
worden opgenomen op een Intensive Care voor verder stabilisering en be
waking. 

Voor de standaard-reanimatietechniek bestaan ook enkele (grotendeels 
experimentele) alternatieven. Om de ratio van die alternatieven te kunnen 
begrijpen, is het nodig dieper in te gaan op de pathofysiologische achter
grond van de reanimatietechniek. Dat is temeer nuttig omdat toekomstige 
verbeteringen in de reanimatietechniek de kans van slagen van reanimeren 
zullen bepalen. Weet hebben van de richtingen waarin de reanimatietechniek 
zich ontwikkelt, is voor een adequaat niet-reanimeerbeleid dan ook van 
belang. 

2.6 Pathofysiologische achtergrond van de reanimatietechniek 

Toen Kouwenhoven in 1960 de uitwendige hartmassage beschreef, veron
derstelde hij dat de bloedstroom tijdens de reanimatie op gang werd gehou
den door de compressie van het hart, het zogeheten 'hartpomp-principe'. 
Deze theorie is later bevestigd door Maier en recent door Kühn (Maier 
1984, Kühn 1991). Een aantal observaties kon echter niet met behulp van 
dit principe worden verklaard. Zo bleken tijdens de reanimatie identieke 
drukken te heersen in de verschillende delen van het hart en in de grote 
bloedvaten (Weale 1962). Deze bevinding is uiteraard niet verenigbaar met 
een verplaatsing van bloed. Ook bleek dat iemand door regelmatig te hoes
ten bij bewustzijn kon blijven ondanks een circulatiestilstand (Criley 1976, 
Pijls 1985, Harada 1991). 

De interpretatie van deze observaties leidde tot een andere kijk op het 
mechanisme van hartmassage. Uitgangspunt in deze visie is dat de bloed
stroom wordt onderhouden door intrathoracale drukveranderingen in plaats 
van door compressie van het hart (Rudikoff 1980, Criley 1981, Niemann 
1981, Weisfeldt 1981). De long fungeert daarbij als eèn spons die door 
compressie van de borstholte wordt leeggeknepen en zich tijdens de relaxa
tiefase weer vol zuigt. De bloedstroom ontstaat door een klepmechanisme in 
de vena jugularis en het spontaan sluiten van de aortakleppen. Een en ander 
resulteert in een bloedstroom vanuit het hart via de aorta naar de hersenen 
en , via de vena jugularis, weer terug naar het hart. In de overige organen 
(inclusief het hart!) duurt de circulatiestilstand voort. Dit mechanisme wordt 
het 'thoraxpomp-principe' genoemd. 
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Waarschijnlijk hebben zowel het 'hartpomp-principe' als het 'thoraxpomp
principe' een plaats in de verklaring van de pathofysiologische processen 
tijdens reanimatie (Paradis 1989). Dat neemt niet weg dat de inzichten die 
samenhangen met het 'thoraxpomp-principe', hebben geleid tot een aantal 
nieuwe ontwikkelingen in de reanimatietechniek. 

Zo heeft men getracht technieken te ontwerpen waarmee de doorstroming 
van de kransslagaderen zou kunnen worden verbeterd. Voor een geslaagde 
reanimatie is het namelijk van belang dat niet alleen de bloedstroom naar de 
hersenen wordt onderhouden, maar dat ook de kransslagaderen van bloed 
worden voorzien (Ralston 1984, Paradis 1990). Om dat te bereiken heeft 
men zich vooral gericht op het vergroten van het drukverschil tussen het 
rechter atrium en de aorta. Theoretisch kan dit door de druk in het atrium te 
verlagen of door die in de aorta te verhogen. Een verbetering op het eerste 
vlak kan worden bereikt door de preload van het hart zo laag mogelijk te 
houden door geen grote hoeveelheden vocht te infunderen tijdens reanimatie 
(Eldor 1992). 

Drukverhoging in de aorta, het tweede effect, kan worden bereikt door 
(a) in de relaxatiefase van de reanimatie een vergrote terugstroom van bloed 
vanuit het extrathoracale vaatbed naar de aorta thoracalis te creëren of (b) 
door die terugstroom te laten plaatsvinden in een stuggere aorta. Met het 
oog hierop zijn verschillende voorstellen gedaan betreffende: 
• de techniek van het reanimeren zelf (a); 
• de hulpmiddelen die tijdens de reanimatie kunnen worden gebruikt (a); 
• de medicamenteuze ondersteuning van de reanimatie (b). 

Een vergrote terugstroom naar de aorta ontstaat bijvoorbeeld door, in 
plaats van de conventionele techniek toe te passen, intermitterend druk op 
de buik uit te oefenen (Interposed Abdominal Compression CPR, IAC-CPR) 
(Chandra 1981). Inmiddels zijn publikaties over patiënt-gebonden onderzoek 
verschenen waaruit blijkt dat deze techniek (IAC-CPR) een verbetering 
betekent ten opzichte van de klassieke techniek (Ward 1989, Barranco 1990, 
Christenson 1992, Sack 1992a). Daarbij zij wel aangetekend dat de verbete
ring bij bepaalde vormen van hartstilstand voornamelijk bestaat uit een 
toename van het aantal patiënten dat de reanimatie alleen kortstondig over
leeft (Sack 1992b). 

Een vergrote terugstroom kan ook worden bewerkstelligd met bepaalde 
hulpmiddelen. Zo is een techniek beschreven om de compressie van de 
borstkas uit te voeren met een opblaasbaar vest (Halperin 1986) waardoor 
grotere drukgradiënten ontstaan. Ook is er de techniek waarbij naast actieve 
compressie ook actieve decompressie plaatsvindt door te zuigen aan de 
borstkas (Lurie 1990). Recent zijn de eerste, gunstige, resultaten van reani
maties met deze laatste techniek beschreven in een 'serie' van tien patiënten 
(Cohen 1992). Hierbij werd gebruik gemaakt van een 'plunger', een instru
ment afgeleid van een gootsteenontstopper, waarmee overigens ook op de 
borstkas kon worden geduwd. Ook in Nederland zijn met dit instrument 
inmiddels patiënten gereanimeerd. 
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Terwijl deze technieken alle de terugstroom naar de aorta vergroten, zorgt 
toediening van adrenaline juist voor een hogere druk door de aorta te ver
nauwen en zodoende stugger te maken. Adrenaline moet dan wel in hogere 
dosering dan gebruikelijk worden toegediend, hetgeen overigens niet zonder 
gevaren is (Michael 1984, Gonzalez 1991). 

Ondanks al deze gunstige berichten wordt nog niet geadviseerd om deze 
technieken al routinematig te gebruiken. Het wachten is op grote 'clinical 
trials' waarin de beschreven effecten kunnen worden bevestigd (Halperin 
1992, AHA 1992: 2203). 

Bovengenoemde technieken zijn allemaal vormen van uitwendige hartmassa
ge. In de literatuur worden echter ook alternatieven beschreven in de vorm 
van extracorporele circulatie (Gazmuri 1991) en 'Direct Mechanica! Yentri
cular Actuation' (een vorm van inwendige hartmassage) (Anstadt 1991). 'Een 
uitvoerige bespreking van deze 'high-tech'-methoden valt echter buiten het 
kader van deze studie. 

2. 7 Definitie van een niet-reanimeerbesluit 

Nu inhoud is gegeven aan het begrip reanimatie, dient ook het besluit om 
niet te reanimeren nauwkeurig te worden beschreven. Het geven van een 
defrnitie van een niet-reanimeerbesluit loopt echter al snel uit op het formu
leren van een tautologie zoals: een niet-reanimeerbesluit is een besluit om 
niet te reanimeren. Iets uitvoeriger definities onthullen veeleer wat onder 
een reanimatie moet worden verstaan dan dat ze iets anders toevoegen (zie 
bijvoorbeeld de definities in Miles 1982, Youngner 1987, NYS 1988, CBO 
1991). Waarschijnlijk juist door de op het eerste gezicht vanzelfsprekende 
betekenis van de term wordt vaak helemaal geen expliciete definitie gegeven 
(President's commission 1983, OTA 1987). 

Ondanks alle veronderstelde vanzelfsprekendheid heeft het besluit om niet 
te reanimeren wel een .aantal typische karakteristiekèn die niet direct uit de 
term blijken. Zo gaat het om een besluit dat wordt genomen op een moment 
dat niet bekend is of zich wel ooit de situatie zal voordoen waarvoor het 
besluit geldt. Als het besluit om niet te reanimeren wordt genomen wanneer 
iemand al een hartstilstand heeft, gaat het per definitie om een ander type 
besluit dan hier bedoeld. 'Een NR-besluit is per definitie een anticiperend 
besluit. 

Voorts is het, behalve een besluit, vooral ook een afspraak. Zeker in een 
ziekenhuis, waarin verscheidene mensen bij de zorg zijn betrokken, zal een 
besluit van één persoon nooit de totale gang van zaken kunnen beïnvloeden 
als daarover geen communicatie plaatsvindt. 'Een NR-besluit waarover geen 
overleg heeft plaatsgevonden, dat niet expliciet is besproken (al is het maar 
in de minimale vorm van een mededeling) met collega's en/of verpleging, 
verliest zijn functie. Hierbij springt natuurlijk direct in het oog dat de pati-
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ent niet als partij wordt genoemd. Dat mag een ongewenste situatie zijn 
(waarover later meer) maar het is een feit dat een NR-besluit niet evenzeer 
zijn functie verliest wanneer de patiënt bij dit overleg ontbreekt. Het ken
merk dat het om een afspraak gaat, komt overigens expliciet terug in de 
definitie die het CBO hanteert: 'de afspraak om niet te reanimeren houdt in 
dat geen enkele vorm van hartmassage, elektroconversie of beademing 
wordt toegepast bij acuut falende of ontbrekende bloedsomloop en/of adem
haling' (CBO 1991). 

Een derde karakteristiek van het besluit om niet te reanimeren is dat het 
om een besluit gaat om af te zien van een bepaalde behandeling. Het valt 
daarmee in de categorie 'non-treatment decisions'. In dit verband is van 
vitaal belang dat de patiënt door het afzien van de behandeling zal komen te 
overlijden als zich de noodzaak tot het instellen van die behandeling voor
doet. 

Samenvattend wordt voor een niet-reanimeerbesluit de volgende definitie 
aangehouden: een geëxpliciteerd, anticiperend besluit om af te zien van een 
reanimatie wanneer een patiënt een hart- en/of ademhalingsstilstand krijgt. 

De precieze benaming van het besluit vormt ook onderwerp van discussie. 
Voor het in de Engelstalige literatuur gebruikelijke 'Do Not Resuscitate' 
zijn 'No Code', 'Not To Be Resuscitated' en 'Do Not Attempt Resuscitati
on' (Hadom 1989) serieuze alternatieven. In de Amerikaanse praktijk blijkt 
'code blue' echter het meest te worden gebruikt (Smith 1992). Weinig ge
bruikt, maar als curiosa wel het vermelden waard zijn nog de benamingen 
'blue star'; OBP (:'on the banana peel'!) (Baker 1989) en '0 action' (As
plund 1990). 

Overigens wordt 'Do Not Resuscitate' of 'niet-reanimeer' bijna altijd als 
adjectief gebruikt. Het is niet ronder betekenis welk zelfstandig naamwoord 
daarbij optreedt. In het Engels worden rowel 'order' als 'decision' gebruikt. 
Van deze twee lijkt 'decision' beter geschikt in het post-paternalistische 
tijdperk (cf. Veatch 1985). Vandaar dat in het Nederlands, waar op dit punt 
geen algemeen gebruik bekend is, waarschijnlijk het beste van een niet
reanimeerbesluit kan worden gesproken, eventueel afgekort tot NR-besluit. 
Deze term zal hier dan ook verder worden aangehouden. 

2.8 Ontstaansgeschiedenis van niet-reanimeerbesluiten 

Wanneer men wekt naar het moment waarop voor het eerst kritische vragen 
over reanimeren rijzen, moet, wat Nederland betreft, worden gewezen op de 
inaugurele rede die professor C. van der Meer in 1970 hield aan de Vrije 
Universiteit. In die rede, getiteld 'Geneeskundige confrontatie met de dood' 
besprak Van der Meer een aantal vragen die voortvloeien uit het routinema
tig uitvoeren van reanimaties. Eén daarvan was de vraag of iedere patiënt 
wel moet worden gereanimeerd (Van der Meer 1990: 20). Van der Meer is 
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waarschijnlijk de eerste die deze vragen in Nederland publiekelijk heeft 
gesteld. Opmerkelijk is dat hij de vragen uitsluitend als een medisch en niet 
als een maatschappelijk probleem opvatte. Aannemende dat hij daarin niet 
alleen stond, zou men hierin een verklaring kunnen vinden voor het feit dat 
de discussie over reanimeren en NR-besluiten (voor zover die al is gevoerd) 
zich voornamelijk binnenskamers heeft afgespeeld. Van een openbare dis
cussie, bijvoorbeeld in de vakbladen, is althans weinig terug te vinden. 

Dat ligt geheel anders in de Verenigde Staten. Toen de American Heart 
Association (AHA) in 1974 voor het eerst kwam met richtlijnen inzake 
reanimeren, wees deze organisatie tegelijkertijd op situaties waarin niet zou 
moeten worden gereanimeerd: 'The purpose of cardiopulmonary resuscitati
on is the prevention of sudden unexpected death. Cardiopulmonary resusci
tation is not indicated in certain situations, such as in cases of terminal, 
irreversible illness where death is not unexpected' (AHA 1974). De confe
rentie deed bovendien de aanbeveling in de status van de patiënt een aante
kening te maken als deze niet in aanmerking kwam voor reanimatie. Met 
deze 'written order not to resuscitate' deed het NR-besluit als fenomeen zijn 
intrede. 

In 1976 zijn voor het eerst twee voorbeelden van een niet-reanimeerbe
leid gepubliceerd en wel in het New England Joumal of Medicine (MGH 
1976, Rabkin 1976). In de begeleidende 'editorial' werd overigens gesteld 
dat het een publiek geheim was dat regelmatig werd afgezien van levensver
lengende maatregelen (Fried 1976). De reden daarvoor was gelegen in de 
teleurstellende ervaringen met reanimeren (OTA 1987, Youngner 1990): die 
techniek was lang niet zo succesvol als Kouwenhoven had beschreven (zie 
hoofdstuk 5). Terzijde kan nog worden opgemerkt dat de eerste gerechtelij
ke uitspraak over het staken van een behandeling in de Verenigde Staten 
(die betreffende Karen Quinlan) ook uit 1976 dateert. Deze coïncidentie 
markeert een omslag in het denken over de (on)mogelijkheden van de medi
sche techniek. 

Vooral nadat de President's commission in 1983 het opstellen van NR
protocollen had aanbevolen (President's commissi01i 1983: 248), kwam in 
steeds meer Amerikaanse ziekenhuizen een NR-beleid van de grond. Mede 
hierdoor nam het vóórkomen van NR-besluiten daar enorm toe (cf. Quill 
1986). 

2.9 Vóórkomen van niet-reanimeerbesluiten 

Dat het voorkomen van NR-besluiten ook in Nederland in de loop der jaren 
is toegenomen is wel aannemelijk, maar, bij gebrek aan eerdere studies, niet 
te bewijzen. De huidige situatie is echter wel beschreven. In het onderzoek 
voor de commissie-Remmelink namelijk, was het niet-reanimeerbesluit één 
van de te bestuderen 'Med.ische Beslissingen rond het Levenseinde' (MBL) 
(Van der Maas 1991). Op basis van dat onderzoek is een schatting gemaakt 
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van het vóórkomen van niet-reanimeerbesluiten in Nederland. In de eerste 
plaats bleek dat alle geïnterviewde specialisten4 ooit een niet-reanimeerbe
sluit hadden genomen; 96% van hen had dat zelfs gedurende het laatste jaar 
gedaan. Op basis van de onderzoeksgegevens viel voorts te berekenen dat 
per jaar in ziekenhuizen ongeveer 90.800 niet-reanimeerbesluiten worden 
genomen. Duidelijk werd ook dat dit besluit in Nederland buiten het zieken
huis veel minder vaak voorkomt. 

Deze 90.800 besluiten in ziekenhuizen hebben betrekking op 6% van de 
jaarlijkse 1,5 miljoen opnamen (SIG 1991). Wanneer alleen naar overleden 
patiënten werd gekeken, bleek dat bij 61% van hen vóór het overlijden was 
besloten om niet te reanimeren. In absolute aantallen komt dit overeen met 
ongeveer 32.000 patiënten. Minstens zo interessant is de bevinding dat voor 
80% van de mensen die niet acuut zijn overleden, NR-besluiten zijn geno
men (Van Delden 1993). 

Overigens blijkt uit deze cijfers tevens dat in lang niet alle gevallen 
waarin tot niet-reanimeren is besloten, een moment komt waarop daadwer
kelijk van reanimeren wordt afgezien. Bij 90.800 NR-besluiten en 32.000 
overledenen 'met NR' is immers 65% van de mensen voor wie NR was 
afgesproken, levend uit het ziekenhuis ontslagen. 

De incidentie van niet-reanimeerbesluiten als percentage van het aantal 
opnamen (6%) ligt iets hoger dan in de meeste Amerikaanse onderzoeken 
wordt opgegeven. Daarin gaat het meestal om 3% tot 4% van de opnamen 
(Uhlmann 1984b, l..o 1985, Lipton 1986, Schwartz 1986, Stolman 1989), 
met uitzondering van Evans die 9% rapporteert (Evans 1985). Het percenta
ge sterfgevallen 'met een NR-besluit' (61 %) komt zeer dicht in de buurt van 
de 62% tot 70%, de range die voor Amerikaanse ziekenhuizen is gerappor
teerd (Levy 1984, Lipton 1986, Schwartz 1986, Jonsson 1988, Gleeson 
1990). 

In de Amerikaanse literatuur worden ook getallen gegeven voor het 
vóórkomen van NR-besluiten in Intensive Care afdelingen (IC). De studie 
van Youngner betreft 506 IC-opnamen. Bij 14% van deze patiënten werd 
NR afgesproken (Youngner 1985). Ook het onderzoek van Zimmerman is 
gericht op IC's. Hij vergeleek dertien ziekenhuizen, verspreid over de Ver
enigde Staten en trof een spreiding in incidentie van NR-besluiten aan van 
0,4% tot 13,5% met een gemiddelde van 5,4%. Gerelateerd aan het aantal 
overledenen was het percentage NR-besluiten 39% (Zimmerman 1986). 

Uit een onderzoek onder leden van de 'European Society of Intensive 
Care Medicine' naar NR-besluiten op IC'sbleek dat deze het meest voorko
men in Nederland, Scandinavië, België en Zwitserland. In Italiaanse IC's 
kwamen ze het minst voor (Vincent 1990). 

4 
Deze specialisten vertegenwoordigen de volgende vijf specialismen: cardiologie, chirur

gie, interne geneeskunde, longziekten en neurologie. 
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Al met al kan worden gesteld dat het niet-reanimeerbesluit een zeer veel 
voorkomende beslissing is en deel uitmaakt van de dagelijkse praktijk in 
ziekenhuizen. Mede hierom is het van belang dat deze besluiten zorgvuldig 
worden genomen. Een evaluatie van de totstandkoming van die besluiten is 
daarom op haar plaats. 
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3 Empirisch onderzoek 

3.1 Inleiding 

Voor de normatieve redenering in dit proefschrift is het van belang te weten 
wat artsen beweegt, wat ze belangrijke overwegingen vinden, waarop ze 
lett~n als ze besluiten om iemand niet te reanimeren. Het gaat er om in de 
'black box' van de arts te kunnen kijken. In Engelstalige tijdschriften zijn 
wel enkele relevante onderzoeksresultaten beschreven, maar gegevens uit 
het buitenland zijn slechts gedeeltelijk van toepassing op de Nederlandse 
situatie. Vandaar dat, bij gebrek aan Nederlandse gegevens, besloten is 
eigen empirisch onderzoek te doen. 

In het eigen onderzoek zijn gegevens verzameld over het vóórkomen van 
NR-besluiten en over de mate waarin de patiënt betrokken was bij de be
sluitvorming. Deze resultaten zijn elders uitvoerig beschreven (Van der 
Maas 1991 en Van Delden 1993) en komen in dit proefschrift kort aan de 
orde in respectievelijk hoofdstuk 2 en 5. Daarnaast is gekeken naar de wijze 
waarop besluiten inzake reanimeren totstandkomen. Daarbij is de centrale 
vraag: op welke gronden wordt besloten om niet te reanimeren? Dit hoofd
stuk is gewijd aan een bespreking van opzet en resultaten van dit deel van 
het onderzoek. De volledige verantwoording van de resultaten is te vinden 
in de appendix. 

Het gaat er overigens niet om een model te construeren waarmee te 
voorspellen valt of bij een bepaalde patiënt een NR-besluit zal worden geno
men. Het gaat er, wals gezegd, alleen om te ontdekken hoe de besluitvor
ming verloopt. Dit soort gegevens heeft in feite betrekking op functioneren
de normen in de praktijk. In hoofdstuk 4 zal blijken dat dergelijke gegevens 
in een bepaalde methode van ethisch redeneren kunnen dienen als de start 
van de argumentatie. Ze zijn dan te gebruiken voor de beantwoording van 
de centrale vraag van dit proefschrift: op welke gronden mág worden beslo
ten om niet te reanimeren. 
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3.2 Uitwerking van de probleemstelling 

V oor het uitwerken van de hierboven genoemde vraag moet eerst worden 
bepaald wie de actoren zijn bij het nemen van een NR-besluit. Uitgangspunt 
in dit proefschrift is dat de patiënt en de arts de centrale actoren zijn. Het 
gaat om het leven en lichaam van de patiënt. De arts is echter uiteindelijk 
verantwoordelijk voor het behandelplan waarvan het NR-besluit deel uit
maakt. 

Hier moet onmiddellijk aan worden toegevoegd dat het een simplificatie 
is om uitsluitend het tweetal patiënt-arts in beschouwing te nemen. Rond 
deze beide actoren bevinden zich immers nog anderen, zoals familie, verple
genden en collega's. Doorgaans zal echter de invloed van deze andere acto
ren op de beslissing om niet te reanimeren minder zijn dan die van de pati
ent zelf en diens behandelend arts. En in de gevallen waarin de beslissing 
wel is beïnvloed door de mening van bijvoorbeeld een verpleegkundige, 
behoudt de arts zijn verantwoordelijkheid en moet hij dus de overwegingen 
van de verpleegkundige tot de zijne maken. 

Het onderwerp van dit proefschrift brengt met zich mee dat niet zozeer 
naar de beweegredenen van de patiënt is gevraagd, als wel naar de overwe
gingen van de arts. 

Er zijn diverse manieren om te ontdekken hoe de besluitvorming van de 
arts verloopt. Bondig geformuleerd: 
1 kijk wat artsen doen in bepaalde gevallen; 
2 vraag artsen waarom ze doen wat ze doen; 
3 vraag artsen waarop zij hun besluiten doorgaans baseren. 

Door de kenmerken te beschrijven van patiënten voor wie een NR-besluit 
is genomen (benadering 1), kan indirect (dat wil zeggen zonder het de art
sen te vragen) worden bekeken welke kenmerken aanleiding zijn voor deze 
beslissing. Dit kan ook gebeuren voor de beslissing om wel te reanimeren 
en voor het antwoord 'weet niet'. Het bestuderen van deze laatste twee 
relaties levert eveneens voor het onderwerp rele~ante informatie op. Daar
naast kan het interessant zijn via deze benadering te bezien of er casus zijn 
waarover artsen gelijkluidend oordelen. Bij deze benadering moet men ook 
de relatie tussen artskenmerken en beslissing onderzoeken, aangezien de 
beslissing invloed kan ondervinden van deze kenmerken. 

Per casus kan ook direct naar de argumenten voor .de beslissing worden 
geïnformeerd (benadering 2). Ook dan wordt duidelijk welke kenmerken 
van een patiënt bepalend zijn voor de beslissing, maar deze relatie wordt 
beïnvloed door de opvattingen die de arts heeft. Daarnaast heeft ook de 
beslissing zelf invloed op het noemen van de gebruikte argumenten. Men is 
nu eenmaal geneigd het eigen besluit te rechtvaardigen. Toch kan via deze 
benadering een gedetailleerd beeld ontstaan van de redenen die artSen aan
voeren: met behulp van zorgvuldig opgebouwde casus valt te onderzoeken 

# 

of het noemen van een argument afhankelijk is van speciale patiëntkenmer-
ken. Ook de volgorde waarin de argumenten voor een beslissing worden 
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genoemd, vormt een indicatie voor het relatieve gewicht van bepaalde argu
menten. 

Door een arts te vragen naar de uitgangspunten die hij of zij in het alge
meen voor een NR-besluit hanteert (benadering 3), kan men een indruk 
krijgen van de argumenten die in de praktijk voor dit soort besluiten gang
baar zijn. Het is duidelijk dat deze antwoorden niet alleen dat praktisch 
gebruik weerspiegelen, maar (vooral) ook de visie van de arts. Daarom 
kunnen deze gegevens worden aangeduid als 'opvattingen'. Verondersteld is 
dat bepaalde factoren, zoals leeftijd, ervaring en werkomgeving, die opvat
tingen kunnen beïnvloeden. Het opsporen van dergelijke invloeden kan het 
beeld 'wat vinden artsen' nuanceren tot 'wat vinden welke artsen'. Op hun 
beurt beïnvloeden de opvattingen wellicht de relatie tussen patiëntkenmerken 
en beslissing. 

In dit onderzoek is van alle drie benaderingen gebruik gemaakt. Zo 
ontstaat de mogelijkheid zowel attitude als gedrag ten aanzien van niet
reanimeren te beschrijven. Dat deze twee niet altijd samenvallen is bekend 
(Ajzen 1977). In het onderhavige onderzoek is het gedrag van artsen onder
zocht aan de hand van de eerste vraag en hun attitude aan de hand van de 
derde. De argumenten nemen een intermediaire positie in: ze vormen zowel 
een beschrijving van het gedrag als een weerspiegeling van de attitude van 
de respondent. 

Op basis van de uitwerking van de verschillende benaderingen zijn de 
volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
1 Welke is de relatie tussen patiëntkenmerken en beslissing? 
• hoe wordt de beslissing door artskenmerken beïnvloed? 
• zijn er casus waarover artsen gelijkluidend oordelen? 
2 Welke argumenten (en in welke volgorde) worden genoemd voor een 

beslissing en hoe is dit afhankelijk van de patiëntkenmerken? 
3 Welk gewicht hechten artsen aan verschillende argumenten voor NR? 
• hangen deze opvattingen met bepaalde artskenmerken samen? 
• beïnvloeden deze opvattingen de relatie tussen patiëntkenmerken en be

slissing? 
4 Tonen de relaties 1, 2 en 3 een consistent beeld? 

In de volgende paragraaf wordt uiteengezet welke onderzoeksinstromen
ten voor het beantwoorden van deze vragen zijn gebruikt. De resultaten van 
het onderzoek worden in 3.5 besproken. De volledige verantwoording van 
de analyses is te vinden in de appendix. 

3.3 Onderzoeksopzet 

3.3.1 Inleiding 

Het hier te beschrijven empirisch onderzoek was ingebed in het onderzoek 
voor de commissie 'Onderzoek Medische Praktijk inzake Euthanasie' (com-
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missie-Remmelink). Laatstgenoemd onderzoek, getiteld 'Medische Beslissin
gen rond het Levenseinde' (hier verder aan te duiden als MBL-onderzoek), 
werd door de genoemde commissie opgedragen aan het instituut Maatschap
pelijke Gezondheidszorg van de Brasmus Universiteit Rotterdam. In septem
ber 1991 is erover gerapporteerd (Van der Maas 1991). 

Het MBL-onderzoek vond zijn oorsprong weliswaar in de (impasse in de) 
politieke discussie inzake euthanasie, maar heeft zich nadrukkelijk op meer 
medische beslissingen rond het levenseinde gericht. In het rapport staan 
gegevens over levensbeëindigend handelen zonder uitdrukkelijk verzoek van 
de patiënt, pijnbestrijding met mogelijk levensbekortend effect en 'non
treatment decisions'. Daarnaast is aandacht geschonken aan het niet-reani
meerbesluit Het MBL-onderzoek bestond uit drie deelonderzoeken: inter
views met artsen, een steekproef uit het bestand van de doodsoorzakenstatis
tiek van het CBS, en een prospectieve studie onder de deelnemers aan het 
interview. De in dit hoofdstuk te beschrijven gegevens zijn uitsluitend af
komstig uit het interview-onderzoek. 

3.3.2 Respondenten 

De onderzoekspopulatie van het MBL-onderzoek bestond uit de volgende 
specialismen: cardiologie, heelkunde, interne geneeskunde, neurologie en 
longziekten. Samen zijn die betrokken bij 89% van de sterfgevallen in zie
kenhuizen. Het doel was uit deze groepen in totaal 210 respondenten te 
interviewen: 70 internisten en 35 uit elk van de overige specialismen. Er 
zijn extra veel internisten in de steekproef opgenomen omdat zij in de prak
tijk de grootste groep vertegenwoordigen, betrokken zijn bij bijna 40% van 
het aantal sterfgevallen en, door de vele superspecialismen, een minder 
homogene groep vormen (cf. Van der Maas 1991: 20). 

Zoals in 3.3.4 nog zal worden toegelicht, zijn bij het hier te beschrijven 
onderzoek om praktische redenen alleen intemistel), cardiologen, neurologen 
en chirurgen betrokken geweest. Deze vier specialismen zijn betrokken bij 
79% van de sterfte en nemen 73% van het aantal NR-beslissingen voor hun 
rekening (Van Delden 1993). 

Binnen de vier specialismen zijn alleen artsen geselecteerd die langer dan 
twee jaar op dezelfde plaats praktijk voerden. Per regio werd een aantal 
specialisten gekozen dat evenredig is met het totaal aantal specialisten in die 
regio; de steekproef was verder aselect. De steekproef is genomen uit de 
registers van de desbetreffende specialismen van de Geneeskundige Hoofd
inspectie, gestratificeerd naar die specialismen. 
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3.3.3 Onderzoeksinstrumenten 

Er vond een gestructureerd, individueel interview plaats. Begonnen werd 
met een aantal vragen over de artskenmerken. De volgende variabelen 
werden onder meer vastgelegd: geslacht, specialisme, leeftijd, ervaring, 
regio waarin werkzaam, type ziekenhuis, signatuur instelling, wel of niet 
betrokken bij werk op IC en wel of geen superspecialisme. 

Hierna kwam de vraag naar het verband tussen patiëntkenmerken en 
beslissing, aan de orde (onderzoeksvraag 1). Dit verband is onderzocht met 
behulp van vignetten: korte beschrijvingen van patiëntencasus. De reden om 
met casus te werken is dat zo antwoorden kunnen worden verkregen die 
minder door sociale wenselijkheid zijn beïnvloed. Immers, door te verge
lijken bij welke vignetten wel en bij welke niet een NR-besluit wordt geno
men, kan inzicht ontstaan in de argumenten voor de beslissing zonder de 
arts direct naar die argumenten te vragen. Door bovendien gebruik te maken 
van zorgvuldig geconstrueerde casus, kunnen ook de uitzonderlijke situaties 
en twijfelgevallen worden onderzocht. Uit statistisch oogpunt komt hier nog 
het voordeel bij dat de groepen mét een bepaald kenmerk ongeveer even 
groot konden worden gemaakt als die zonder dat kenmerk. Dit bevordert het 
statistisch onderscheidingsvermogen. Aangezien zo bovendien een uniforme 
verdeling van de patiëntkenmerken over de artsen ontstaat, is het mogelijk 
het directe verband tussen artskenmerken en beslissing te onderzoeken, 
zonder dat dit wordt verstoord door correlaties tussen patiëntkenmerken 
onderling. 

In de vignetten is zowel een aantal kenmerken van de patiënt als een 
aantal variabelen van de diagnose gevarieerd (zie verder 3.3.4). De respon
dent kreeg bij elk vignet twee vragen voorgelegd: 'Neemt U het besluit om 
niet te reanimeren?' en: 'Wilt U kort aangeven waarop Uw antwoord is 
gebaseerd?' De tweede vraag, die pas gesteld werd nadat voor alle vignetten 
de eerste vraag was beantwoord, vormt de operationalisering van onder
zoeksvraag 2. 

De respondenten konden de vraag naar hun beslissing beantwoorden met 
'NR', 'geen NR' en 'weet niet'. In het laatste geval veranderde de vervolg
vraag in een vraag naar de informatie die de respondent miste. Aangezien 
ook een antwoord op die laatste vraag een beeld geeft van wat artsen be
langrijk vinden, zijn ook deze antwoorden behandeld als argumenten voor 
een beslissing. Het 'weet-niet' -antwoord op de eerste vraag is in de verwer
king van de antwoorden beschouwd als een beslissing om geen NR af te 
spreken (en dus wel te reanimeren). De reden hiervoor is gelegen in het feit 
dat het in ziekenhuizen gebruikelijk is te reanimeren zolang niet het tegen
deel is afgesproken. Twijfel betekent in de praktijk dus: wel reanimeren. 

Elke respondent kreeg tien vignetten voorgelegd, en wel zodanig dat 
niemand twee dezelfde vignetten kreeg en dat alle vignetten ongeveer even 
Vaak voorkwamen. Binnen deze randvoorwaarden is aselect bepaald welke 
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vignetten een respondent kreeg. De vignetten werden op kaart aangeboden, 
zodat de respondent de beschrijving van de casus zelf kon lezen. 

Ten slotte het instrument voor onderzoeksvraag 3, die naar de opvattin
gen. Na de vragen over de vignetten is elke respondent gevraagd naar zijn 
mening over het gewicht van een aantal vooraf omschreven argumenten 
voor een NR-besluit, in casu: de wens van de patiënt, de kans op succes van 
de reanimatie, de prognose van de ziekte, de inschatting van de kwaliteit 
van leven, de leeftijd van de patiënt, en de kosten van een reanimatie en van 
de daarna eventueel noodzakelijke behandeling van de patiënt. Deze argu
menten werden op kaart aangeboden. De respondent kon zelf het gewicht 
van deze argumenten op de kaart aangeven met een vijfpuntsscore lopend 
van 1 ('onbelangrijk') tot 5 ('doorslaggevend'). 

De MBL-interviews zijn afgenomen door 35 speciaal getrainde interviewers 
(30 artsen en 5 niet-artsen) tussen oktober 1990 en februari 1991. Een 
interview duurde gemiddeld 2,5 uur. Voor de vragen over de vignetten was 
een speciale instructie voor de interviewers opgesteld. 

3.3.4 Vignetten 

De vignetten bevatten gegevens over de volgende variabelen: 
leeftijd, geslacht, diagnose, competentie van de patiënt en de wens van de 
patiënt. Deze variabelen zijn op de volgende manier uitgewerkt. 

Leeftijd 
Voor de leeftijd zijn drie klassen onderscheiden: 35 tot en met 39, 60 tot en 
met 64 en 85 tot en met 89 jaar. De precieze leeftijd binnen die klassen is 
willekeurig bepaald. 

Geslacht 
Het geslacht van de patiënt is willekeurig gekozen. 

Diagnose 
De diagnose van de patiënt is opgebouwd uit de volgende componenten: 
• de levensverwachting (verder: prognose); 
• de kans op succes van de reanimatie; 
• de kwaliteit van leven van de patiënt; 
• het al of niet hebben van kanker. 

De prognose en de kans op succes bij een reanimatie waren gekoppeld: 
als de een goed was, was de ander dat ook. Bij kwaliteit van leven is voor 
een grove tweedeling gekozen. Er wordt hier van een goede kwaliteit ge
sproken indien de aandoening geneeslijk is, of het leven weer zo goed als 
normaal verder gaat na het doorstaan hebben van de ziekte. De kwaliteit is 
aangetast indien de aandoening ongeneeslijk is. De variabele 'carcinoom' 
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werd toegevoegd omdat in de literatuur herhaaldelijk is beschreven dat 
alleen al het label 'kanker' onbewust een rol speelt bij de besluitvorming 
(Lawrence 1987, Wachter 1989, Lipton 1989). Combinatie van deze varia
belen levert vier verschillende 'diagnosen' op (zie voor definiëringen ook 
appendix, A.9). In schema: 

prognose succes bij kwaliteit carcinoom 
reanimatie van leven 

diagnose 
1 + + + geen 

2 + + geen 

3 geen 

4 wel 

legenda: + goed; - slecht 

De gekozen diagnosen werden aangepast aan het type specialist, maar zijn 
onderling vergelijkbaar voor zover het om de bovengenoemde variabelen 
gaat. Er is daarbij naar een zo groot mogelijke vergelijkbaarheid gestreefd. 
Het bleek niet mogelijk voldoende vergelijkbare diagnosen te vinden die 
specifiek waren voor longartsen. Dit is de reden dat aan de longartsen geen 
vignetten zijn voorgelegd. De precieze invulling en verantwoording van de 
vignetten is beschreven in de appendix (A.9). 

Competentie van de patii!nt 
Hiervoor zijn twee klassen gehanteerd: wilsbekwaam en wilsonbekwaam 
(zie ook 6.4). Voor de omschrijving van wilsonbekwaamheid zijn criteria uit 
het OTA-rapport 'Life-sustaining technologies and the elderly' gebruikt 
(OTA 1987). Concreet luidde de omschrijving: 'De patiënt is niet goed in 
Slaat zijn situatie te overzien en op adequate wijze een beslissing te nemen'. 
De wilsonbekwaamheid werd in de hoogste leeftijdsklassen toegeschreven 
aan een emstig dementiesyndroom en in de laagste leeftijdsgroep aan diepe 
ZWakzinnigheid. 

Wens van de paJii!nt 
De wens van de patiënt ten aanzien van reanimeren werd gepresenteerd in 
~n van de volgende drie varianten: wil wel worden gereanimeerd; wil dit 
met; en de wens is onbekend want er is nog niet overlegd. Ter voorkoming 
van misverstand is de wens in alle gevallen beschreven als een uitdrukkelij
ke wens. 
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De verschillende vignetten ontstonden door beschreven variabelen te combi
neren. Bij de genoemde aantallen variabelen en klassen zijn er (als men het 
geslacht van de patiënt buiten beschouwing laat) in principe 72 combinaties 
mogelijk. 1 De combinatie van een wens hebben en wilsonbekwaam zijn is 
echter niet reëel. Deze combinatie zou wel reëel geworden zijn door opne
ming in de beschrijving van het bestaan van een levenstestament Dit zou 
echter de introductie van een nieuwe variabele betekenen. Het achterwege 
laten hiervan lijkt geen ernstige beperking: uit het MBL-onderzoek blijkt dat 
niet-reanimeerverklaringen uiterst zelden voorkomen (Van der Maas 1991: 
75). Zo bleven uiteindelijk 48 verschillende vignetten over per specialis
me2. Voorbeelden van vignetten zijn opgenomen in de appendix (A.9). 

3.4 Respons, controle-onderzoek en analyses 

Een volledige verantwoording van respons, controle-onderzoek en analyses 
is te vinden in de appendix.3 Ook de resultaten van de analyses die werden 
uitgevoerd ter beantwoording van de eerste drie onderzoeksvragen, kan men 
daar vinden. In dit hoofdstuk worden die resultaten alleen besproken. In de 
appendix zijn ook illustratieve opmerkingen opgenomen die respondenten 
maakten bij de beantwoording van de vragen. 

Hier wordt volstaan met te melden dat 167 van de 170 in aanmerking 
komende specialisten uit het MBL-onderzoek (bruikbare) antwoorden heb
ben gegeven op de vragen over NR-besluiten. Aangezien ook, onder 20 
respondenten, een controle-onderzoek is uitgevoerd (zie A.2), dat geheel 
losstond van het MBL-onderzoek, zijn de vragen in totaal aan 187 respon
denten gesteld. De resultaten van het onderhavige onderzoek stoelen zo
doende op 1870 waarnemingen. Elke respondent kreeg immers tien vignet
ten voorgelegd. 

1 Er zijn 3 klassen voor de leeftijd, 4 voor de diagnose, 2 voor competentie en 3 voor 
wens; 3 x 4 x 2 x 3 = 72. 
2 Zoals in de appendix (A.9) wordt uitgelegd, waren voor chirurgen slechts 44 vignetten 
beschikbaar. 
1 

Gezien de heterogeniteit van het lez.erspublielc waarop dit proefschrift zich richt, mocht 
worden aangenomen dat oen uitvoerig verslag van empirisch onderzoele ten miMte oen 
aantal lezers ertoe zou brengen dit hoofdstuk over te slaan. Vandaar dat besloten is de 
volledige verantwoording alleen in een appendix op te nemen. Zij die het gedetailleerde 
verslag van het onderzoele willen lezen vóór de bespreking van de resultaten, lezen in plaats 
van 3.4 deze appendix. 
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3.5 Bespreking van de resultaten 

De volgende paragraaf is aan een bespreking van de resultaten gewijd. Zij 
vonnt tevens een gelegenheid de vierde onderzoeksvraag, waarin het gaat 
om de consistentie tussen de antwoorden op de eerste drie, te beantwoorden. 
Op een enkele plaats wordt verwezen naar een tabel uit de appendix. Deze 
tabellen zijn niet noodzakelijk voor het begrip van deze paragraaf, maar 
kunnen het gestelde wel verhelderen. 

De onderzoeksinstrumenten blijken in het algemeen goed te hebben ge
functioneerd. Er ontstond voldoende spreiding in de antwoorden (in 30% 
van de gevallen werd voor NR gekozen) en slechts weinig vignetten werden 
beantwoord met 'weet niet' (6%). Dat in dit onderzoek gebruik is gemaakt 
van de logistiek van het MBL-onderzoek is uiteindelijk een voordeel geble
ken. Belangrijke volgorde- en contexteffecten deden zich niet voor en zoveel 
ondersteuning bij de uitvoering van het onderzoek zou buiten de MBL-con
text waarschijnlijk moeilijker te realiseren zijn geweest. 

Twee algemene bevindingen kunnen hier worden genoemd . Ten eerste 
gaan artsen uit van de regel 'altijd reanimeren, tenzij .. . '. Dat valt af te 
leiden uit het feit dat voor een besluit om niet te reanimeren meer argumen
ten werden gegeven dan voor het besluit om dat wel te doen. Bovendien 
blijkt dat het bij NR voornamelijk om ondersteunende argumenten gaat 
(tabel 7).4 Dat artsen de beslissing om niet te reanimeren uitvoeriger onder
bouwen, wijst erop dat zij ervan uitgaan dat in principe wordt gereani
meerd. Een tweede argument volgt uit de bevinding dat opmerkingen met 
als strekking 'te weinig informatie over ... ' significant vaker voorkwamen 
bij het besluit om wel te reanimeren. Conclusie: bij twijfel reanimeert men. 

De tweede algemene bevinding is dat de beslissing om niet te reanimeren 
voomarnelijk door patiëntkenmerken wordt bepaald: het model dat met 
behulp van de patiëntkenmerken kon worden geconstrueerd verklaarde meer 
Variantie dan het artskenmerken-modeL Dat betekent niet dat eigenschappen 
van artsen geen rol spelen. Voor het wel of niet nemen van een NR-besluit 
bij een individuele patiënt maakt het uit welke arts beslist. De opvattingen 
van de arts over het belang van de wens van de patiënt en eigenschappen 
van de arts, zoals zijn leeftijd, bepalen mede hoe de beslissing uitvalt. Maar 
meer nog dan dat is de hele persoon van de arts van invloed. Daarom zal de 
persoon van de arts als een belangrijke factor in de ethische analyse moeten 
Worden betrokken. 

Zowel uit de relatie tussen patiëntkenmerken en beslissing, als uit de argu
menten en uit de volgorde waarin de argumenten worden genoemd, blijkt 
dat de wens van de patiënt de belangrijkste factor is bij het nemen van een 
NR-bcsluit. Ook bij de opvattingen scoorde de wens hoog, namelijk op de 

4 
Alle tabellen zijn te vinden in de appendix . Tabel 7 staat in paragraaf A.6. 1. 
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tweede plaats. Daarbij zij bedacht dat zowel de situatie dat de patiënt een 
expliciete wens inzake reanimeren heeft, als dat hij die niet heeft of zelfs 
niet kan hebben (zoals bij wilsonbekwaamheid) als waarden van de variabele 
'wens' worden beschouwd. 

In dit algemene beeld is een aantal interessante nuanceringen aan te bren
gen. Wanneer een patiënt reanimatie wenst, gebeurt dat in bijna alle geval
len ook (kans op NR 2%). 5 Wanneer hij dat daarentegen uitdrukkelijk niet 
wil, is de kans dat de arts conform zijn wens besluit aanzienlijk (kans op 
NR 61 %), maar is ook de kans dat de arts de wens niet volgt tamelijk groot 
(39%). Als de wens van de patiënt onbekend is, is het van belang of de 
patiënt wel tot wilsvorming in staat is. Is de patiënt niet tot wilsvorming in 
staat, dan is de kans op NR 4 7%, tegenover slechts 8% indien hij wel wils
bekwaam is maar over NR nog niet is gesproken. Opmerkelijk is overigens 
dat bij wilsenbekwamen het meeste 'weet niet'-antwoorden voorkwamen. 

De ene wens is echter de andere niet. Op diverse manieren blijkt dat de 
dokter de wens wel moet kunnen billijken. Wanneer een patiënt uitdrukke
lijk geen reanimatie wenst, maar jong is en geen ernstige ziekte heeft, is de 
kans 31% dat diens wens wordt gehonoreerd. Naarmate de patiënt ouder is, 
neemt deze kans toe al wordt ook op 85-jarige leeftijd de wens, gegeven de 
diagnose, slechts in 56% van de gevallen gevolgd (tabel 5, A.l.5). 

Ook het onderzoek van de argumenten wijst in deze richting. Er werd 
vooral om meer informatie over de wens van de patiënt gevraagd wanneer 
deze geen reanimatie wilde. Dit beeld wordt bovendien bevestigd door 
vergelijking van de gevallen waarin die wens werd gehonoreerd, met de 
gevallen waarin dat gebeurde met de nodige 'mitsen en maren' (tabel lld, 
A.6.3.3). Naarmate de arts meer redenen heeft om niet te reanimeren (dat 
wil zeggen: hoge leeftijd en slechte prognose), volgt hij de wtats van de 
patiënt gemakkelijker. In het tegenovergestelde geval (patiënt wil worden 
gereanimeerd en arts besluit ook daartoe) wordt die wens vooral als reden 
voor het besluit genoemd als de kwaliteit van leve.n van de patiënt slecht is 
en deze ouder is (tabel 11b, A.6.3.2). Dat betekent dat de arts naarmate het 
besluit hem 'vreemder' is, meer een beroep doet op niet puur-medische 
argumenten, zoals de wens van de patiënt. In de interviews, ten slotte, zijn 
herhaaldelijk opmerkingen gemaakt waaruit blijkt dat het van belang is dat 
het besluit van de patiënt voor de arts invoelbaar is (zie appendix A.8). 

De belangrijke positie van de wens van de patiënt loopt parallel met het 
grote gewicht dat tegenwoordig in normatief opzicht aan zelfbeschikking 
door de patiënt wordt gehecht. Op dat fenomeen wordt in hoofdstuk 6 inge
gaan. 

' Opnieuw moet worden benadrukt dat deze perttnt.ages alloen oen relatieve waarde hebben 
binnen het model en geen absolute voorspellende waarde voor situaties in de prllklijlc. 
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Hierboven is al gezegd dat de arts de wens van de patiënt wel moet kunnen 
begrijpen. De arts werkt dus vanuit een eigen referentiekader. Een belang
rijk onderdeel daarvan is de prognose van de patiënt. Gemeten naar de 
opvattingen van de respondenten, is de prognose van de patiënt zelfs de 
belangrijkste factor in de beslissing om niet te reanimeren. Ook voor het 
voorspellen van de relatie tussen patiëntkenmerken en beslissing bleek dit 
argument (bij stapsgewijze regressieanalyse) belangrijk te zijn, zij het pas op 
de derde plaats. 

Overigens dient te worden bedacht dat de prognose in dit model steeds 
gelijk opging met de kans op succes van de reanimatie. Daarom is in deze 
analyse een verschil in invloed tussen deze twee variabelen niet vast te 
stellen. Daar waar prognose staat, moet dus ook aan de kans op succes 
worden gedacht. 

Toch zijn ook hier wel enkele kanttekeningen bij te plaatsen. Er bleek 
een aanzienlijke spreiding te bestaan in de kans op een NR-besluit bij een 
slechte prognose, namelijk van 1% tot 90% (tabel 4, A.5.1). De diagnosen 
waar het om gaat waren alle zo beschreven dat de patiënten een 5-jaarsover
leving van ongeveer 35% hadden (zie appendix, A.9). Dit geldt zowel voor 
de beschreven maligne ziekten als voor de niet-maligne ziekten. Een zo 
grote spreiding in de kans op een NR-besluit is dan opvallend. De tegenwer
ping dat bij deze toch niet alleen maar sombere levensverwachting de wens 
van de patiënt terecht de doorslag geeft, moet worden gerelativeerd. Want 
beperkt tot de gevallen waarin de wens van de patiënt onbekend is (hetzij 
door wilsonbekwaamheid, hetzij doordat nog niet is overlegd) is de sprei
ding nog steeds 5% tot 82% . Dit ondersteunt de indruk dat de prognose de 
facto een veel geringere invloed heeft dan op grond van de opvattingen 
werd vermoed. 

Deze indruk wordt nog versterkt door het feit dat het noemen van de 
prognose als argument een interactie kende met alle andere argumenten. 
Met name bleek dat bij één en dezelfde prognose van de patiënt de prognose 
ongeveer even vaak wordt genoemd als argument voor de beslissing 'reani
meren' als voor een NR-besluit (tabel 10, A.6.3.1). 

Blijkt het belang van de prognose in werkelijkheid geringer dan artsen 
d~nken, bij leeftijd ligt het precies omgekeerd. Wanneer de respondenten 
direct naar het belang van dat argument werd gevraagd, gaven zij als ant
woord dat zij daaraan niet erg veel gewicht hechten. Vcrgeleken met de 
andere argumenten scoorde leeftijd als een van de minder belangrijke argu
menten. Ook bij de argumentatie voor een beslissing per casus werd relatief 
Weinig op de leeftijd gewezen, al werd de leeftijd vaker genocmd bij de 
beslissing om wel te reanimeren (en dan vooral bij de jongere patiënten). 
~.erd dit argument genoemd en voor NR gekozen dan gebeurde dit vooral 
biJ de oudere patiënten. 

In de analyses van het gedrag kwam leeftijd echter als het kenmerk naar 
voren met de meeste voorspellende kracht na de wens van de patiënt. On-
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veranderlijk en onafhankelijk van de overige variabelen neemt de kans op 
een NR-besluit toe naarmate de leeftijd stijgt. De enige uitzondering hierop 
wordt gevormd door de groep van patiënten die reanimatie wensen: de 
besluitvorming van de arts ondervindt dan verder geen invloed van de leef
tijd. In de casus waarin door elke respondent NR werd besloten, bleek 
eveneens het effect van leeftijd: de vijf casus betroffen alle een oude pati
ent 

Blijkbaar vinden artsen dat leeftijd geen belangrijke factor in de besluit
vorming mag zijn, maar is zij dat wel. Op dit punt wordt in hoofdstuk 6 
teruggekomen. 

Van de respondenten vond 72% de beoordeling van de kwaliteit van leven 
van de patiënt een belangrijk tot doorslaggevend argument. Desondanks 
komt dit argument daarmee achter de wens en de prognose op de derde 
plaats. Ook bleek dit kenmerk de relatie tussen vignet en beslissing te kun
nen voorspellen, zij het pas op de vierde plaats, na de prognose (stapsgewij
ze regressieanalyse). 

Bij gebruik van een andere analysetechniek (Automatic Interaction Detec
tion) bleek er echter vaak weinig verschil in voorspellende kracht tussen 
prognose en kwaliteit van leven te zijn: dan eens won het ene kenmerk, dan 
eens het andere. In dit verband is ook de bevinding te vermelden dat de 
beslissing om niet te reanimeren significant vaker (dan de beslissing om dat 
wel te doen) werd onderbouwd met (onder meer) de argumenten kwaliteit 
van leven en de wiJsonbekwaamheid van de patiënt. Besloten artsen een 
wiJsonbekwame patiënt wel te reanimeren dan vroegen ze significant vaker 
om meer informatie over de kwaliteit van leven. 

Dat artsen hun eigen referentiekader hebben voor de besluitvorming zal 
niemand verbazen. Maar dat overwegingen aangaande de kwaliteit van leven 
daarin de facto een ongeveer even grote rol spelen als prognostische over
wegingen kan vragen oproepen. Kunnen en mogen artsen de kwaliteit van 
leven van hun patiëntên beoordelen? 

De kans op succes van de reanimatie blijkt slechts een geringe invloed te 
hebben op een beslissing. Bij de opvattingen kwam dit argument op de 
vierde positie terwijl ongeveer 20% van de respondenten het een nauwelijks 
belangrijk of zelfs onbelangrijk argument vond. 

Omdat het kenmerk 'kans op succes' was gekoppeld aan de prognose, is 
de kracht van dit argument apart niet vast te stellen met behulp van de 
vignetten. Uit de per vignet genoemde argumenten komt echter weer het 
hierboven beschreven beeld naar voren: het wordt zeer weinig genoemd. 
Als het wordt genoemd is dat overigens vooral als argument voor de beslis
sing om niet te reanimeren. 

Dit is een opmerkelijke bevinding want de kans op succes van de reani
matie (gemeten in percentage levend ontslagen patiënten) was in de helft van 
de gepresenteerde vignetten (die met een slechte prognose) klein (5%-7%). 
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Bovendien zou toch mogen worden verondersteld dat dit (naast overwegin
gen over de prognose van de onderliggende ziekte) de kern van het medisch 
professionele oordeel uitmaakt. Dat aan dit punt zo weinig aandacht wordt 
besteed is wellicht het gevolg van een gebrek aan specifieke kennis. In 
hoofdstuk 5 wordt dit soort gegevens uitvoerig beschreven. 

De vignetten bevatten geen informatie over de naasten van de patiënt. Hier
van werd afgezien om te voorkomen dat het aantal verschillende vignetten 
nog verder moest worden uitgebreid. Aangezien de rol van naasten ook niet 
als mogelijk argument voor de beslissing werd aangeboden, is ook via de 
opvattingen geen informatie te verkrijgen. 

Bij de beargumentering voor een bepaalde beslissing maakten responden
ten echter wel regelmatig (in ongeveer 5% van de beslissingen) melding van 
een rol voor naasten. Dit gebeurde met name als de patiënt wilsonbekwaam 
was en wanneer voor NR werd gekozen (zie tabel 9, A.6.3.1). In die geval
len kwamen ook relatief veel 'weet niet'-antwoorden voor. 

Opmerkelijk is dat de naasten, wanneer voor reanimeren was gekozen, 
vooral een rol speelden bij patiënten in de oudste leeftijdscategorie. Wan
neer het om een NR-besluit ging, werden ze juist bij patiënten in de jongste 
leeftijdsgroep genoemd. Een interpretatie daarvan zou kunnen zijn dat de 
respondenten externe steun voor hun besluit zochten naarmate het besluit 
meer afweek van de meest voor de hand liggende keuze. 

De opvattingen van de respondenten over de betekenis van de kosten van 
een reanimatie laten niets aan duidelijkheid te wensen over: men vindt de 
kosten onbelangrijk. Ook bij de afzonderlijke vignetten werd nooit direct 
over de kosten van de reanimatie gesproken, al moet voor de volledigheid 
~orden gewezen op de opmerking van één respondent betreffende de 'belas
ting' die de zwakzinnigenzorg zou vormen (zie appendix A.8). 

Dit gebrek aan aandacht roept, zeker in de huidige tijd, de vraag op of 
artsen zich niet meer zouden moeten bezig houden met de invloed van hun 
handelen op een rechtvaardige verdeling van beschikbare middelen. Hierop 
wordt in hoofdstuk 6 ingegaan. 

In de literatuur is meermalen beschreven dat alleen al de diagnose kanker 
(dus los van de betekenis voor de prognose) een rol speelt bij het nemen 
van een niet-reanimeerbesluit In dit onderzoek is niet direct aan de respon
dent.en gevraagd of die diagnose hun beslissing beïnvloedt, maar via de 
besh~~ingen en via de per vignet genoemde argumenten is toch een indruk 
te krijgen van de invloed van dit kenmerk . 

.. Het blijkt dat bij patiënten met kanker eerder NR werd afgesproken dan 
b~J andere diagnosen (tabel 3, A.5.1). Dit correspondeert met het feit dat in 
VIer van de vijf vignetten waarover men het eens was om niet te reanime
ren, een patiënt met kanker werd beschreven. Toch lijkt dit niet zozeer door 
de diagnose als zodanig te worden veroorzaakt. De kans op NR is voor 
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patiënten met kanker namelijk niet anders dan voor patiënten met een slech
te prognose. Ook bij de analyse van de relatie tussen patiëntkenmerk en 
beslissing (stapsgewijze regressieanalyse) bleek de geringe invloed van het 
hebben van een carcinoom als zodanig. Dit werd bij geen enkele keer als de 
meest voorspellende variabele geselecteerd. 

Het totale beeld kortom, is dat de diagnose kanker in deze onderzoeksop
zet niet of nauwelijks een eigen invloed heeft. 

Onder de overige argumenten vielen twee typen van reacties op. Er zijn 
opmerkingen gemaakt in de trant van 'wie A zegt, moet ook B zeggen'. 
Daarnaast is soms een gemodificeerd besluit genomen (bijvoorbeeld 'alleen 
één keer klappen'). Beide reacties betreffen de implicatie van het NR-besluit 
en geven aanleiding tot vragen als: betekent een opname werkelijk dat altijd 
moet worden gereanimeerd? Dat lijkt strijdig met het denken over NR-be
sluiten. Een andere vraag is: zijn gemodificeerde besluiten zinnig of is dan 
sprake van 'half werk'? In het verlengde van de eerste vraag ligt uiteraard 
de omkering: mag een NR-besluit leiden tot een bepaalde behandelbeslis
sing, bijvoorbeeld afzien van opname op de Intensive Care? Deze vragen 
komen in hoofdstuk 9 nader aan de orde. 

De gevolgde methode kent uiteraard ook een aantal beperkingen. De popula
tie is niet representatief voor heel Nederland: de in het onderzoek opgeno
men specialisten zijn betrokken bij 79% van de sterfgevallen in ziekenhui
zen en nemen 73% van het aantal NR-besluiten voor hun rekening. 

Daarnaast hebben de percentages geen voorspellende waarde: de uitkom
sten gelden alleen binnen het onderzoeksmodel. Dit laatste is temeer waar 
omdat vignetten slechts gefingeerde casus zijn. Echte mensen van vlees en 
bloed zullen ze nooit worden. Voor het onderzoeken van de argumentatie 
van artsen is dit alles echter geen bezwaar. Het gaat er immers om te weten 
welke argumenten worden gehanteerd en hoe groot hun relatieve invloed is , 
niet om precieze frequenties . 

Ook zijn de vignetten, die per specialisme verschilden, niet geheel verge
lijkbaar: een matige kwaliteit van leven is bij de ene diagnose anders dan bij 
de andere. Dit betekent dat aan verschillen tussen specialismen niet teveel 
waarde moet worden gehecht, maar die verschillen bleken ook niet geweldig 
groot (zij het wel significant). 

3.6 Conclusie 

Het empirisch onderzoek heeft aangetoond dat de respondenten in hoge mate 
afgaan op de wens van pe patiënt, maar dat ze die wens wel moeten kunnen 
billijken om er in mee te gaan. De puur medische pijler onder de besluiten, 
bestaande uit de prognose van de ziekte en de kans op een succesvolle 
reanimatie, blijkt veel zwakker te zijn dan verwacht en dan artsen zelf 
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denken. Wat voor de één nog een redelijke prognose is, blijkt voor de ander 
een reden voor een NR-besluit te vormen. De kans op succes werd als 
argument eigenlijk opvallend weinig gebruikt. 

Andere factoren blijken daarentegen een grotere rol te spelen dan ver
wacht: de kwaliteit van leven van de patiënt en diens leeftijd. Vooral de rol 
van de laatste factor blijkt bij een directe vraag onderbelicht te blijven. 
Naasten spelen vooral een rol wanneer besloten wordt een wilsonbekwame 
patiënt niet te reanimeren. 

Twee argumenten bleken in dit onderzoek niet of nauwelijks een rol te 
spelen voor de artsen: de kosten van een reanimatie en verdere behandeling 
en de diagnose 'kanker' als zodanig. 

Tot slot mag ook de arts zelf niet worden uitgevlakt. Ook diens opvattin
gen en eigenschappen als leeftijd en ervaring, maar vooral ook de persoon 
van de arts, bepalen mede hoe de beslissing inzake reanimeren uitvalt. 
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4 Methode van ethisch redeneren 

4.1 Inleiding 

In het voorgaande is beschreven hoe artsen omgaan met de wensen van 
patiënten, met medische en met andere gegevens. Daarmee is duidelijk 
geworden hoe de verschillende elementen van de besluitvorming worden 
beoordeeld. 

Het doel van dit boek is echter een ethische analyse van de totstandko
ming van niet-reanimeerbesluiten te geven. Dat roept de vraag op hoe de 
verzamelde gegevens zich verhouden tot een normatieve redenering. Het 
geven van een antwoord op die vraag is temeer van belang omdat daarmee 
tevens duidelijk wordt welke methode van ethisch redeneren bij de norma
tieve analyse is gebruikt. Het expliciteren van de gebruikte methode wordt 
in de ethiek vaak overgeslagen (cf. Green 1990), maar in feite mag het 
analogon van een sectie 'methode en technieken' in een ethisch betoog net 
zo min ontbreken als in een vcrslag van een empirisch onderzoek. 1 Een 
uitvloeisel van het expliciteren van de gebruikte methode is dat tevens dui
delijk wordt wat voor gegevens en overwegingen nog moeten worden verza
meld en beschouwd voor de normatieve analyse. 

Op het eerste gezicht lijkt het aantrekkelijk empirische gegevens in te 
zetten in een morele redenering, omdat daarmee de mogelijkheid ontstaat de 
geboden redenering 'dicht bij' de praktijk te houden. De kans op enig effect 
op die praktijk zal daarmee toenemen. Wil een argumentatie aanspreken dan 
zal deze immers moeten aansluiten bij de overwegingen en ervaringen van 
degenen voor wie de argumentatie is bedoeld. De vraag is echter of empiri
sch~ gegevens slechts het object vormen waarover met behulp van de rede
nenog uitspraken worden gedaan, of dat deze gegevens ook zelf een inbreng 
kunnen hebben in het proces van argumenteren. In een deductivistische 
th~rie, waa.rin morele oordelen van principes worden afgeleid, is voor 
feitelijke gegevens vooral de eerste rol weggelegd; in een reflectief-even-

1 

Ethici moeten dus niet alloen methodisch te werk gaan en do redenen voor oen besluit 
~~!:ci_~ren (Van Willigenburg 1991: 200), maar ook expliciet hun methode van redeneren 
~nJven. 
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wichtmodel meer de tweede. In de paragrafen 4.2 tot en met 4.4 zal de 
keuze voor het laatste model worden toegelicht. 

Uitgaande van het reflectief-evenwichtmodel is vervolgens te inventarise
ren wat nog te doen staat voordat een verantwoorde besluitvorming inzake 
niet-reanimeren kan worden geformuleerd. Dit gebeurt in paragraaf 4.5 
terwijl 4.6, ten slotte, nog enkele opmerkingen bevat over de status van het 
na te streven evenwicht en de te formuleren regels. 

4.2 Beschrijving van bet reflectief-evenwichtmodel 

Het reflectief-evenwichtmodel van ethisch redeneren is ontwikkeld in de 
jaren '50 maar heeft vooral bekendheid gekregen door 'A theory of justice' 
van John Rawls (Rawls 1972). Te spreken van hét reflectief-evenwichtmodel 
is in zoverre misleidend dat er verscheidene varianten van bestaan, waar
over hieronder meer. In alle gevallen is echter kenmerkend voor deze me
thode dat verschillende elementen een rol spelen in het argumenteren zonder 
dat één van alle een speciale rol krijgt. Hiermee hangt samen dat de uitein
delijke oordelen niet worden afgeleid van een hoger principe, zoals in een 
deductivistische methode, maar tot stand komen in een 'heen en weer gaan' 
tussen verschillende 'sets of beliefs held by a particular person, namely (a) a 
set of considered moral judgments, (b) a set of moral principles, and (c) a 
set of relevant background theories' (Daniels 1979: 258) totdat een zeker 
evenwicht is bereikt. Dit is het geval als een coherent geheel is ontstaan 
tussen (al) deze elementen. 'lts justification is a matter of mutual support of 
many considerations, of everything fitting together into one coherent view' 
(Rawls 1972: 21). 

In het reflectief-evenwichtmodel begint het redeneren met een aantal 
weloverwogen morele oordelen. Die worden vanuit diverse principes be
licht, waardoor de morele dimensies van de oordelen duidelijk worden. De 
achtergrondtheorieën· bieden de gelegenheid de balans tussen oordelen en 
principes te toetsen. Ze doen dat door informatie in te brengen die losstaat 
van de uitgangsoordelen en de principes. Een voorbeeld moge dit verduide
lijken. 

Stel we zijn na enig nadenken tot het morele oordeel gekomen dat ook 
langdurig vegetatieve mensen moeten worden gereanimeerd. Het principe 
van respect voor de autonomie doet ons vervolgens realiseren dat het om 
wilsonbekwame mensen gaat, dat die niet zelf tot een oordeel kunnen komen 
en dat anderen in die situatie terughoudend moeten zijn met hun oordeel; 
het principe van goed doen werpt de vraag op of reanimeren wel goed is 
voor deze mensen en het principe van niet-schaden of de kans op succes bij 
deze mensen niet zodanig laag is dat een reanimatie alleen maar schaadt. 
Gecombineerd met een achtergrondtheorie over de betekenis van het mens
zijn in het geval van een aanhoudend vegetatieve toestand kan dan een 
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evenwicht ontstaan, waaruit blijkt of het uitgangsoordeel al of niet gerecht
vaardigd was. 

In het reflectief-evenwichtmodel worden geen absolute, eeuwig geldende 
antwoorden nagestreefd. Het gaat om evenwichtspunten voor een bepaalde 
situatie en voor een bepaalde groep, niet om dé morele waarheid. Een zeke
re morele onzekerheid of, anders gezegd, divergentie in evenwichten wordt 
geaccepteerd. Het reflectief-evenwichtmodel sluit zodoende aan bij een 
constructivistische benadering. 2 Dit moet overigens niet worden verward 
met een simplistische vonn van relativisme volgens welke 'iedereen recht 
heeft op zijn eigen mening en dus elke mening even veel waard is'. Het is 
waar dat in een reflectief evenwicht geen enkel element immuun is voor 
revisie, maar dat wil niet zeggen dat er geen onderscheid moet worden 
gemaakt tussen oordelen waarvan we in hoge mate zeker zijn en andere 
waarvan we niet w zeker zijn. 

De verschillen tussen de diverse reflectief-evenwichtmodellen komen vooral 
tot uiting in de aard en het aantal van de ingrediënten, die nodig worden 
geacht om een evenwicht te bereiken. In een beperkt reflectief evenwicht 
gaat het om consistentie tussen iemands weloverwogen oordelen en algeme
ne principes. Rawls gaat verder en onderbouwt zijn evenwicht met behulp 
van weloverwogen morele oordelen ('considered moral judgments'), princi
pes en achtergrondtheorieën. Dit zal later het 'wide reflective equilibrium' 
worden genoemd (Rawls 1975). Aan dit ruim reflectief-evenwicht is vooral 
door Daniels uitvoerig gewerkt (Daniels 1979). Zowel het model van Rawls 
als dat van Daniels is gericht op het rechtvaardigen van ethische theorieën. 

Het evenwicht-model dat Van Willigenburg en Heeger voorstaan, ver
schilt rowel in ingrediënten als in doel van deze modellen. Hun 'netwerk
model' wordt gebruikt om goede redenen te genereren voor handelingen in 
concrete situaties (Van Willigenburg 1989). Volgens Van der Burg hebben 
~e 'considercd moral judgments' bij Van Willigenburg en Heeger de invul
hng van intuïties gekregen en de achtergrondtheorieën die van concrete 
(moreel relevante) feiten (Van der Burg 1991: 21).3 

l . In een constructivistische benadering wonlt ervan uitgegaan dat objectieve morele realiteit 
ntet bestaat. Het maximaal haalbare is oen door ons goconstruoerdo, voorlopig voor juist 
gehouden thoorio. De.zo constructivistische intorprolJilio van het reflectief evenwicht wordt 
door Dworlcin bepleit (Dworlàn 1975: 36). Blijkens oen latere publikatie van IUwls (IUwl 
1985) moet zijn boek • A thoory of justice' niet als oen beschrijving van het &historische 
Wezen van do mens worden bel;chouwd. Ook Rorty i de.zo mening toegodaan (Rorty 1990: 
82 e.v.). 
3 

Van Willigenburg {1989) valt ook anders te interpreteren: het lijkt alsof de feiten alloen 
do aanleiding vormen voor het hebben van intuïties. Al dat z.o i , is onduidelijk welke 
zelfstandige kracht dezo feiten nog in het proce.~ hebben . Het netwerkmodel begint dan op 
oen 'narrow rcfloctive equilibrium' te lijken waarin alloen inluities en principes oen rol 
"Pelen. 
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Van der Burg geeft het laatste model de naam 'beperkt netwerkmodel'. Hij 
voegt aan de genoemde elementen van het netwerkmodel weer (descriptieve) 
achtergrondtheorieën toe, maar ziet ook voor idealen een rol in het even
wichtsproces. Deze idealen rouden de rol van normatieve achtergrondtheo
rieën moeten overnemen. Hij spreekt dan van een 'uitgebreid netwerkmodel' 
(Van der Burg 1991: 23 e.v.). Het is van belang op te merken dat de 'sco
pus' van het uitgebreide netwerkmodel is verschoven van concrete casus 
naar een gerichte ethische theorie (het onderwerp van zijn boek is dan ook 
een democratietheorie). Ten opzichte van het 'wide reflective equilibrium' 
lijkt het uitgebreide netwerk model vooral de idealen als extra aandachtspunt 
te hebben. 

Ondanks de verschillen is karakteristiek voor alle versies van het reflec
tief-evenwichtmodel dat men coherentie tussen elementen van verschillend 
reflectieniveau nastreeft, ronder een van die elementen een speciale positie 
toe te kennen. Voor deze dissertatie is het voldoende die karakteristiek vast 
te houden. 

4.3 Waarom het reflectief-evenwichtmodel? 

Het reflectief-evenwichtmodel moet worden onderscheiden van twee andere 
modellen waarmee ethische oordelen kunnen worden gerechtvaardigd. Uit
gaande van een set intuïtieve oordelen en een set principes kent de ene 
benadering een bepaalde gepriviligeerde epistemologische status toe aan de 
oordelen en de andere aan de principes (Daniels 1979: 257). In dat laatste 
geval worden principes (die dan 'self-evident' of geopenbaard rouden zijn) 
van toepassing verklaard op de beschreven feiten. Vervolgens worden de 
feiten in het licht van de principes geïnterpreteerd en wordt via deductie een 
uitspraak over de feiten gedaan. 

Het probleem met een intuïtionistische theorie is dat alleen afgaan op 
intuïties geen uitkomst biedt in het geval van een moreel dilemma. Juist in 
die gevallen zullen intuïties immers verward en tegenstrijdig zijn (daar zijn 
het dilemma's voor). Intuïties zijn bovendien zozeer het resultaat van opvoe
ding en achtergrond dat het, wanneer alleen op intuïties wordt vertrouwd, 
onvermijdelijk lijkt dat vooroordelen een grote rol spelen. Ook lijkt het 
onmogelijk ooit op grond van intuïties een geschil te beslechten: de intuïtie 
van de een is net ro waar als die van de ander. Er is immers geen stan
daard-intuïtie waarmee te bepalen is welke intuïtie (niet) waar is. 

De deductivistische benadering komt in de huidige bio-ethiek frequent 
voor. Voorbeelden zijn bijna alle artikelen over 'DNR decisions' waarin een 
medisch geschoolde auteur een ethisch standpunt verdedigt. Meestal worden 
daarbij (enkele van) de vier door Beauchamp en Childress verwoorde princi
pes aangehaald: 'autonomy, non-maleficence, beneficenee and justice' 
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(Beauchamp 1989).4 Principes vormen dan het eind van een redenering, in 
de trant van ' ... en dat mag niet op grond van het principe van ... Punt.' 

Er zijn verschillende redenen om het ethisch redeneren aan de hand van 
(absolute) principes onbevredigend te achten. Principes moeten qualitate qua 
onafhankelijk van context worden geformuleerd en leiden daardoor tot 'rigid 
and fixed distinctions and priorities that fail to aid in concrete decision
making' (Bayles 1984: 98). Principes zijn met andere woorden niet gedetail
leerd genoeg om in een concrete situatie richting te geven aan het handelen. 
Een theorie gebaseerd op principes alleen is 'tyrannical and disproportioned' 
(foulmin 1981). 

Wordt toch een principe als reden voor het handelen in een casus aange
voerd dan moet de casus altijd worden geïnterpreteerd in de termen van een 
principe, voordat dit zijn werk kan doen (cf. Bayles 1984: 98, Elliott 1992). 
Door echter de schijn te wekken dat de rechtvaardiging geheel stoelt op het 
aangehaalde principe, blijft onduidelijk welk deel van het 'argumentatieve 
werk' door die interpretatie wordt gedaan (cf. Clarke 1987: 238 e.v.). 5 

Bovendien kunnen, wanneer verschillende principes worden gehanteerd, 
conflicten ontstaan tussen op verschillende principes gebaseerde uitspraken 
(Brody 1988). Een dergelijk conflict is weHswaar in theorie oplosbaar (bij
voorbeeld door een superprincipe of een lexicale ordening van principes te 
accepteren), maar dergelijke 'oplossingen' verschuiven slechts het probleem 
van het specifieke (conflictueuze) geval naar een algemene theorie. Het is 
zeer twijfelachtig of dat de oplosbaarheid van het probleem ten goede 
komt. 6 Het is overigens karakteristiek voor de deductivistische benadering 
dat een moreel probleem wordt opgevat als een conflict van principes in 
plaats van als een conflict tussen de algemene regel en de specifieke ken
merken van het geval. 

Ten slotte worden deugden in een op principes gerichte benadering gere
duceerd tot disposities om te handelen in overeenstemming met principes. 
Anders gezegd: het morele discours is beperkt tot termen als rechten en 
plichten, goed of fout. Hare's theorie bijvoorbeeld bestaat volledig uit 
'ought'-stellingen (Hare 1981). Daarmee wordt voorbijgegaan aan te~men 
als oprecht, integer, vriendelijk enrovoorts (cf. Clarke 1987: 240, Elliott 
1992). Dat type termen, ook wel ' th ick conccpts' genoemd , weerspiegelt 

4 

Yanweae het bijna ma~: i sche karakl.er dat deze vier principes inmiddel hebben ~:ekre~:en. 
~Ordt wel gesproken van de 'Georgetown mantra ' (cf. Clouscr 1990, Luslii 1992) . 
. Ook Richanlsons methode van 'spocifying norms' (Richardson 1990) komt neer op 
tnlerpretatie van een principe (cf. Wild 1992). Het voordoel van deze methode is ochter 
~el dat do keuze voor oen bepaalde interprotalie duidelij k wonJI. 

Het is niet voor niei.B dat Beauchamp en Childress, ondanks hun verschillende theoreti 
sche overtuiginaen. het oens zijn op het niveau van de '(mid-lcvel) principlcs and rulcs and 
I"'Cornmended actions' (Beaud wnp 1989: 44) . 
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echter veel meer de morele werkelijkheid7 dan het gereduceerde taalgebruik 
van de deductivist. Dergelijke termen kunnen dan ook niet worden gemist. 

In de deductivistische benadering, kortom, kan de afstand tussen principe 
en casus niet goed worden overbrugd en kunnen conflicten tussen principes 
niet goed worden opgelost. In een theorie waarin naar coherentie tussen 
verschillende elementen (zowel van specifieke als algemene aard) wordt 
gestreefd, zonder dat een van deze elementen een speciale status krijgt 
toebedeeld, gaat dat beter. Het ruim reflectief-evenwichtmodel biedt zo'n 
'non-foundationalist' theorie. Bovendien zorgen de achtergrondtheorieën 
voor onafhankelijke sturing van het evenwicht; ze voorkomen daarmee dat 
alleen vooroordelen worden gesystematiseerd. Dat neemt niet weg dat er 
ook een aantal bezwaren is te formuleren tegen het reflectief-evenwichtmo
deL 

4.4 Bezwaren tegen het reflectief-evenwichtmodel 

Dit is niet de plaats om een uitvoerige meta-ethische sterkte-zwakte analyse 
van het reflectief evenwicht te geven. Anderen, met name Daniels, Nielsen 
en Zijlstra, hebben dat gedaan (Daniels 1979, Nielsen 1982, Zijlstra 1990). 
Een paar bezwaren moeten echter wel worden genoemd, omdat het ant
woord op die bezwaren van belang is voor de wijze waarop de voor deze 
studie verzamelde gegevens kunnen worden ingezet. 

Een eerste bezwaar tegen het reflectief-evenwichtmodel komt erop neer 
dat het weliswaar wordt gepresenteerd als een alternatief voor het intuïtio
nisme, maar in feite toch niet veel verder komt dan die theorie. '[It] might 
be thought that reflective equilibrium involves an attempt to give us the 
effect of intuitionism without any fairy tales about epistemic priority' 
(Daniels 1985). Dit probleem wordt ondervangen door geen enkel element 
in het proces gevrijwaard te achten van revisie . . Ook de 'considered moral 
judgments' vormen· geen 'fixed points' . Ook het moment waarop in de 
redenering een evenwicht geacht wordt te zijn bereikt, wordt niet door intu
itie bepaald, maar door de consistentie van de redenering. 

Een tweede probleem schuilt in het relativistische karakter van het mo
del. Overigens was dat precies wat Rawls wilde voorkomen. Hij wilde een 
methode van ethisch redeneren ontwikkelen die vergelijkbaar zou zijn met 
de in de natuurwetenschappen gehanteerde methode. Waar de natuurweten
schap uitgaat van waarnemingen, gaat Rawls uit van individuele morele 
oordelen. Maar hebben die wel dezelfde status als de waarnemingen in de 
natuurwetenschap? Die laatste zijn toch op zijn minst veel objectiever dan 
de individuele morele oordelen! Daaruit blijkt, zo stelt Brandt, dat de 'con-

7 Van Willigenburg spreekt van de 'richness of moral practice' (Van Willigenburg 1991: 
190). 
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sidered moral judgments' ongeschikt zijn om als basis voor een morele 
rechtvaardiging te dienen (Brandt 1979). Waar een oordeel in de wetenschap 
geloofwaardig wordt geacht, is dat omdat het een waarneming van een feit 
betreft. 'In the case of nonnative beliefs, no reason has been offered why 
we should think that initial credence levels, for a person, correspond to 
credibilities' (Brandt 1979). Haslett sluit zich bij deze kritiek aan (Haslett 
1987). 

Met name het antwoord van Nielsen op dit tweede bezwaar is voor de 
onderhavige redenering van belang. Hij stelt in de eerste plaats dat er tussen 
wetenschappelijke en morele waarnemingen hoogstens een gradueel verschil 
bestaat. Immers, evenals in het reflectief-evenwichtmodel, corrigeren niet
neutrale waarnemingen de theorie en de theorie corrigeert de observaties 
(Nielsen 1982). Het zal duidelijk zijn dat Nielsen uitgaat van een constructi
vistische interpretatie van wetenschappelijke observaties. Een ander punt dat 
hij naar voren brengt, is dat we wel voldoende zekerheid hebben over de 
geloofwaardigheid van morele oordelen wanneer die gedragen worden door 
consensus tussen beroepsbeoefenaren. Nielsen pleit dan ook voor een be
paalde invulling van de 'considered moral judgments'. Wanneer die de vorm 
aannemen van 'case histories' waarover brede consensus bestaat, krijgen 
deze een draagkracht die vergelijkbaar is met de waarnemingsuiLspraken uit 
de natuurwetenschap. Met de tegenwerping van Raz dat consensus geen 
grond is voor rechtvaardiging tenzij die gebaseerd is op de morele waarheid 
(Raz 1982), heeft Nielsen, gezien zijn constructivistische visie, geen moeite. 
Wat hem betreft volstaat intersubjectiviteit en is objectiviteit een problema
tisch begrip. 

Concreet leidt het bovenstaande tot de volgende methodologische eisen. Ten 
eerste moeten de 'considered moral judgments' oordelen zijn waarover 
iemand 'relatively confident' is en die zijn gemaakt 'under conditions con
ducive to avoiding errors of judgment' (Daniels 1979: 258, cf. Rawls 1972: 
47). Zowel Van Willigenburg en Heeger als Niclsen voegen hier nog aan 
toe dat ze meer kracht hebben naarmate meer mensen ze onderschrijven 
(Van Willigenburg 1989). Tegelijkertijd benadrukt Daniels dat geen enkel 
'considered moral judgment' immuun is voor revisie, ook al nemen sommi
ge de vorm aan van 'provisional fixed points' (Daniels 1979: 266). 

De achtergrondtheorieën moeten steunen op oordelen die (minstens ten 
~ele) onafhankelijk zijn van de in het evenwicht gebruik'te 'considered moral 
JUdgments'. Ze mogen daa.rvan ook geen generalisaties vormen anders 
~.ebben ze geen eigen kracht in de redenering. Daniels (1979) spreekt van de 
Independenee constraint' en meent dat deze eis de analogie met tiloorie

vorming in de natuurwetenschappen aannemelijk maakt.8 

• . Of dat oolc zo is, lijkt me uiteindelijk onbelangrijk. Ik zie niet in waarom ethische lhoo-
nevorming pas iel8 voorstelt als z.e voldoel aan dat (naluur)wetcnschappelijko puadigma. 
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Ten slotte moeten er zoveel mogelijk (maar niet oneindig veel) principes in 
de beschouwingen worden betrokken om zo een zekere mate van onpartij
digheid te bereiken (Daniels 1979). Om principes hun dynamische rol in het 
proces te kunnen laten vervullen is het van belang ze op te vatten als 'strate
gische informatie over de centrale morele dimensies van een casus' (Van 
Willigenburg 1991: 269). Principes 'help us to piek out the salient features 
of the particular' (Nussbaum 1986: 304) en kunnen daarom het best worden 
beschouwd als 'instruments for interpreting the moral facets of situations' 
(Churchill 1986). Principes moeten fungeren als 'eye openers' en niet als 
'closures'. 

4.5 Het reflectief-evenwichtmodel in deze studie: een programma 

Het feit dat voor het reflectief-evenwichtmodel is gekozen als methode voor 
de normatieve analyse van niet-reanimeerbesluiten, betekent dat op basis 
van dat model een programma kan worden geschetst voor de rest van de 
redenering. 

In de eerste plaats gaat het erom te bezien hoe de empirische gegevens te 
gebruiken zijn voor de te ontwikkelen theorie. Daartoe is het nodig stil te 
staan bij de aard van de verzamelde gegevens. Het in hoofdstuk 3 beschre
ven onderzoek heeft een heel bepaald soort feiten opgeleverd. Het gaat niet 
zozeer om feiten van natuurwetenschappelijke aard als wel om feiten over 
functionerende normen in de praktijk. 9 Aangezien dit soort feiten veel dich
ter bij normen en waarden staat - ze hebben die normen en waarden tot 
onderwerp - kunnen ze in het reflectief-evenwichtmodel de plaats innemen 
van 'consiqered moral judgments'. De gegevens weerspiegelen keuzen 
inzake morele problemen en zijn bovendien 'weloverwogen' omdat de be
slissing in een interviewsetting werd genomen, dus zonder de afleidingen 
van de dagelijkse praktijk, en in een op reflectie .gerichte situatie. De empi
rische gegevens diénen niet alleen ter explicitering van de te evalueren 
werkelijkheid maar vormen de start van het redeneren. 

De onderzoeksresultaten leveren op twee manieren de uitgangswaarne
mingen voor het reflectief evenwicht. In de eerste plaats zijn er casus waar
in alle respondenten wel wilden reanimeren en casus waar geen van alle 
artsen dat overwoog. Voor deze casus is dus sprake van consensus tussen 
beroepsbeoefenaren. Deze casus kunnen de begingeloofwaardigheid van de 
'considered moral judgments' versterken, zoals al eerder werd opgemerkt. 
Veel gewicht kunnen ze in dit betoog echter niet dragen aangezien, als tot 

9 Ze lijken daarmee op de 'ph.ainomena' van Ari toteles, getuige: 'To set down the ph.aino
mena is not to look for belief-free fact, but to record our usage and the tructure of thought 
and beliefwhich usage displays' (Nussbaum 1986: 144). 
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NR werd besloten, de consensus slechts door acht respondenten werd gedra
gen. 

Daarnaast levert analyse van het materiaal een beschrijving op van ken
merken van casus die voor artsen aanleiding zijn om niet te reanimeren. 
Deze analyse resulteert in krachtiger informatie dan de casus waarover 
consensus bestond. Als het ware kunnen met behulp van deze gegevens 
verschillende casus worden gereconstrueerd inclusief het bijbehorende wel
overwogen oordeel. In het geval van een 85-jarige patiënt bijvoorbeeld, die 
wilsonbekwaam is en lijdt aan een gemetastaseerde tumor, neemt 88% van 
de artsen een NR-besluit (zie A.4.2, tabel 5). Dat is weliswaar geen consen
sus, maar dit getal geldt wel voor de hele groep respondenten. 

Een tweede punt van overweging met betrekking tot het programma voor de 
redenering is het doel daarvan. In deze studie gaat het er niet om een 'theo
ry of justice' op te stellen (zoals bij Rawls), noch om goede redenen voor 
het handelen in concrete casus te bieden. Deze studie richt zich op een 
intermediair niveau waarin een 'modest theory' moet worden ontwikkeld: 
'modest' omdat die theorie incompleet is en beperkt in onderwerp. 10 Dat 
heeft gevolgen voor de elementen van het evenwicht. 

Voor het gezochte evenwicht op het genoemde intermediaire niveau is 
naast de weloverwogen morele oordelen, inbreng nodig van moreel relevan
te feiten, morele principes en normatieve achtergrondtheorieën. Dit betekent 
dat de conclusies van het empirisch onderzoek (die immers de start vormen 
van het redeneren) vanuit elk van deze bronnen moeten worden belicht. Het 
volgende moge dit toelichten. 

De conclusies betroffen de volgende elementen: 
• de wens van de patiënt (inclusief het ontbreken daarvan bij wilsonbe

kwaamheid); 
• (puur) medische overwegingen, zoals de prognose van de ziekte en de 

kans op succes bij reanimeren; 
• andere overwegingen, zoals de kwaliteit van leven en de leeftijd van de 

patient en de kosten van de reanimatie; 
• de rol van naasten van de patiënt. 

Op het vlak van de morcel relevante feiten corresponderen deze elemen
ten met de volgende vragen: wat zij n doorgaans de wensen van patiënten ten 
aanzien van reanimeren en het zelf daarover beslissen; wat zijn de succes
percentages van reanimeren en hoe variëren die met de leeftijd; hoc ziet de 

•o 'M odest thoories do not aim to provide an all-compassin~: body of rellocled beliefs about 
general issues like 'j ustice' or 'autonomy'. Modest thcories havo a limited range. Thoy 
cover some thooretical insights 1 ... 1. may involve renocLive in formation on fairly concrete 
problems, but may aJso cover some meta-level reneetion 1 .. . ] on the tenability of a spocific 
tYpe .of ethica! argument 1 ... ]. Being limitcd in depth means that modest thcories !do nol 
~rovade answers tol all questions. The consequence is that modest theorie.~ are necessarily 
lllcomplete' (Van Willigenburg 1991 : 191). 
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gezondheidstoestand na een reanimatie er uit en wat zijn de kosten van een 
reanimatie; hoe goed zijn naasten van de patiënt in staat diens rol in de 
besluitvorming over te nemen? Deze vragen komen hoofdzakelijk in hoofd
stuk 5 aan de orde. 11 

Op het niveau van de morele principes ondubbelzinnig spreken over de 
argumenten voor een NR-besluit vergt eerst een beschouwing van het princi
pe van eerbied voor het leven. De opstelling ten aanzien van dit principe 
bepaalt de grondhouding van waaruit andere argumenten worden bekeken. 
Onderscheidende begrippenparen als stervend/niet-stervend en ordinary/ 
extraordinary vormen bekende nuanceringen van dit principe. Daarnaast 
werpen de vier principes van Beauchamp en Childress (autonomie, niet 
schaden, goed doen en rechtvaardigheid) alle hun eigen licht op de gege
vens. Het eerste principe is relevant gezien de belangrijke positie van de 
wens van de patiënt. De principes van niet schaden en goed doen leiden tot 
de noodzaak om na te gaan wanneer reanimeren meer nadelen dan voorde
len heeft. In dat verband moeten begrippen als 'medisch zinloos', 'kwaliteit 
van leven' en 'best interests' worden besproken en moet worden bekeken 
wie (arts? patiënt? naasten?) over dergelijke zaken oordeelt. Het principe 
van rechtvaardigheid, ten slotte, kan in verband worden gebracht met de 
kosten van de reanimatie en met de vraag of een onderscheid naar leeftijd te 
rechtvaardigen is. Met deze principes zijn de belangrijkste invalshoeken op 
dit niveau gedekt. Aan de eis van Daniels dat het probleem vanuit zoveel 
mogelijk perspectieven wordt benaderd, is daarmee voldaan. Een en ander 
wordt in hoofdstuk 6 besproken. 

Maar er is meer nodig. Beweringen over wat goed is voor een mens 
hangen in het luchtledige zolang de betekenis van mens-zijn onduidelijk is. 
Op dat punt moet dus een normatieve achtergrondtheorie worden geboden. 
Deze hangt samen met de positie die ten opzichte van het principe van 
eerbied voor het leven is ingenomen. Evenzo vergt spreken over wensen 
van patiënten een _visie op criteria voor wilsbekwaamheid. Aangezien deze 
theorieën direct aansluiten bij de overwegingen die vanuit de principes naar 
voren worden gebracht, zullen ze niet in een apart hoofdstuk maar eveneens 
in hoofdstuk 6 aan de orde komen. 

Uiteindelijk ontstaat in hoofdstuk 7 in de argumentatie een evenwicht dat 
te beschouwen is als (de kern van) een voorstel voor een beleid inzake niet
reanimeerbesluiten. Al begint het reflectief-evenwichtmodel bij de praktijk, 
toch wordt door de overige elementen van het evenwicht voorkomen dat de 
alliantie met de praktijk (om met Ten Have te spreken, Ten Have 1990) te 

11 Dit wil niet zeggen dat er in latere hoofdstukleen geen nieuwe relevante feiten worden 
gepresenteerd. Wanneer het slechts om een paar bronnen gaat (zoals bij de kosten van een 
reanimatie), zou het verwarrend werken om feit en overweging te scheiden. De onderwer
pen waarover veel gegevens voorhanden rijn, passeren echter in hoofdstuk 5 de revue. 
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sterk wordt. Het reflectief-evenwichtmodel biedt zodoende een methode om 
theorie en praktijk te integreren. 

4.6 Status van het evenwicht 

Voordat dit hoofdstuk wordt afgesloten, is het nodig nog iets te zeggen over 
de status van het gezochte evenwicht. Het reflectief-evenwichtmodel wordt 
in dit onderzoek gebruikt om regels voor zorgvuldig beslissen te rechtvaar
digen. Deze zijn, zoals gezegd, op te vatten als een 'modest theory'. In de 
Praktijk zullen deze regels bij het tot stand komen van de meeste beslissin
gen behulpzaam kunnen zijn, zonder dat de individuele beslisser zelf een 
reflectief-evenwichtsproces hoeft te doorlopen. 

Daarmee is in feite onderscheid gemaakt tussen twee niveaus van moreel 
redeneren: een intuïtief en een kritisch niveau. 12 Voor de dagelijkse prak
tijk zijn de regels zeer bruikbaar, want ze voorkomen dat het wiel telkens 
opnieuw moet worden uitgevonden. De rechtvaardiging van de regels moet 
echter op kritisch niveau plaatsvinden. Dat is precies wat in deze dissertatie 
met behulp van de reflectief-evenwichtmethode gebeurt. 

Nu zou men kunnen tegenwerpen dat dit betekent dat op het niveau van 
de dagelijkse praktijk wel degelijk oordelen van regels worden afgeleid. De 
genoemde bezwaren tegen het deductivisme zouden dan ook voor de hier te 
ontwikkelen theorie gelden. Dat dit niet zo is, blijkt uit het volgende. In de 
eerste plaats gaan theorieën waarin regels een rol spelen niet per definitie 
~en met toewijzing van de ultieme morele autoriteit aan die regels, zoals 
In het deductivisme. In sommige benaderingen hebben ze meer het karaker 
v.an vuistregels. Dan worden ze opgevat als 'perspicuous descriptive summa
nes of good judgments' (Nussbaum 1986: 299). Het zijn nuttige hulpmidde
len bij het redeneren, maar de specifieke omstandigheden van het geval 
~nnen altijd leiden tot revisie van de regel. In andere benaderingen, zoals 
die van Beauchamp en Childress, zijn principes minder gemakkelijk aan te 
Passen. Hun 'mid-level principles' zijn, in navolging van W.D. Ross, welis
w~r 'only prima facie binding', maar afwijken van de regel mag alleen op 
bas1s van duidelijke criteria. 13 

ll . 

Deze terminologie is weliswaar ontloend aan de lheorie van Hare (I I are 1981) maar 
daarmoe is niet bedoeld allo karakteri sticlcen van Haro's niv~us over te nemen. Hare stelt 
als eisen aan het denken op lcritisch niv~u dat men alloen met behulp van de wetten van de 
logica universaliseerbare morele uilspraken doet op basis van de preferenlies van de betrok
leen actoren . Wannocr hier over oen kritisch niveau wordl gesproken, hoeft dat betrclcJting 
0~ een wijz.c van denken die evenoens wordt gekenmerkt door onpartijdige, consistente en 
~Jtvoerige reflectie, maar van meer bronnen gebruik maakt dan alloen preferenties . 

. Enerzijds concludeert Lustig hieruit tcrocht dat Beaucha.mp en Childrc.ss goen ' simplo
lll.tndod doductivi m' voorstaan (Lustig 1992). Anderzijds betekent dit oolc dat Clouser en 
Gert de planlc misslaan wanneer re menen dat Beaucha.mp en Childress juist oen te magere 
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In deze theorieën ontbreekt de stelling dat regels absoluut zijn en dat geldt 
zeker ook voor de regels die in dit onderzoek worden geformuleerd. Deze 
benaderen de positie van 'prima facie' regels het meest aangezien ze niet 
slechts een concentraat van ervaring vormen maar ook met goede redenen 
zijn onderbouwd. 

Een tweede argument voor de stelling dat de bezwaren tegen het deducti
visme ook voor de hier te ontwikkelen theorie gelden, rou zich kunnen 
richten op het feit dat ook hier regels moeten worden toegepast en dus 
geïnterpreteerd. Op zich is dat juist: toepassing van de regels vereist discre
tionair vermogen van de arts. Het punt is echter dat die interpretatie niet 
langer verborgen hoeft te blijven. Anders dan bij het deductivisme wordt 
immers niet gesteld dat het principe alle informatie bevat die nodig is om tot 
een oordeel te komen. De combinatie van redeneren volgens het reflectief
evenwichtmodel op kritisch niveau met strategische regels voor het dagelijk
se niveau lijkt dan ook goed te verdedigen. 

Waar rojuist werd gesteld dat de regels in de meeste gevallen een ant
woord rouden kunnen bieden, moet daar overigens nu aan worden toege
voegd dat dit in een aantal gevallen niet ro zal zijn. Als er zich bijrondere 
gevallen voordoen, zal de beslisser ook op het kritisch niveau moeten rede
neren om tot een rechtvaardig oordeel te komen. In dat geval zullen niet 
rozeer de hier beschreven regels behulpzaam kunnen zijn als wel de gepre
senteerde gegevens en de overwegingen die tot die regels voerden. 

Een tweede punt met betrekking tot de status van het evenwicht is het vol
gende. Het reflectief evenwicht biedt als wdanig wel een rechtvaardiging 
voor een aantal regels, maar vormt daarmee nog geen garantie dat conform 
die regels zal worden gehandeld. 14 Men moet zich immers ook nog willen 
laten leiden door de gevonden goede redenen. Het is daarom van belang, 
naast aan 'hoe te handelen', tevens aandacht te schenken aan 'hoe te zijn', 
kortom aan bepaa!de goede karaktereigenschappen van de actor: deugden. 
Ook uit het empirisch onderzoek bleek al dat de persoon van de beslisser 
een rol speelt. In hoofdstuk 8 wordt daarom uitvoeriger op de persoon van 
de beslisser ingegaan. 

In de onderhavige redenering is aandacht voor de persoon van de beslis
ser van extra belang omdat de omstandigheden van het concrete geval 
(waarin de op te stellen regels kunnen worden gebruikt) onbekend zijn. Dat 
brengt het gebruik van open-eind termen met zich mee die per geval zullen 
moeten worden ingevuld. Ook bij die invulling speelt de persoon van de 

. 
invulling aan principes geven (Clouser 1990). Die kritiek lijkt meer ingegeven door hun 
behoefte aan een (grote) 'JilOral theory', dan door een goede lezing van het werk van 
Beauchamp en Childress. 
14 Op zich mag worden verwacht dat dit probleem zich minder zal voordoen bij deze 
benadering dan bij een deductivistische, omdat in deze benadering gegoveru uit de praktijk 
een 'actieve' rol spelen in het redeneren. 
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beslisser een rol. Overigens wordt zo met betrekking tot deugden een enigs
zins andere positie ingenomen dan Van der Burg ten aanzien van idealen 
bepleitte (Van der Burg 1991). Deugden dienen hier immers niet als vervan
ging van normatieve achtergrondtheorieën, maar vormen een waardevolle 
aanvulling op het bereikte evenwicht. Hiermee is tegemoet gekomen aan het 
in 4.3 beschreven bezwaar tegen theorieën waarin het morele discours is 
beperkt tot 'right' en 'ought'. Bovendien wordt zo een al te cognitieve 
opvatting van het moreel redeneren vermeden. Voor moreel juist handelen is 
immers meer nodig dan kennis. 

Ten slotte zij nog opgemerkt dat weliswaar wordt gesteld dat met het even
wiehtspunt goede redenen zijn geformuleerd om een moreel conflict op een 
bepaalde manier 'op te lossen', maar niet dat daarmee het conflict geheel is 
verdwenen. Sommige filosofen lijken te menen dat de oplossing van een 
moreel conflict tussen twee overtuigingen bestaat uit het ontmaskeren van de 
verkeerde. Zo meent Hare dat we wanneer we als aartsengelen konden 
redeneren wel het enig juiste antwoord zouden kunnen vinden: 'if we were 
archangels, we could by critica! thinking alone decide what we ought to do 
on each occasion' (Hare 1981: 46). Deze positie komt buitengewoon sterk 
tot uitdrukking in de door Hare met instemming geciteerde stelling 'If you 
have conflicting duties, one of iliem isn't your duty' (Hare 1981: 26) 

Dit is echter een simplificerende rationalisatie van de morele werkelijk
heid. Ook al zijn er goede redenen om voor het ene alternatief te kiezen, 
daarom heeft het andere alternatief nog niet al zijn aantrekkingskracht verlo
ren. Het gaat immers om prima facie normen, niet om vuistregels die zon
der probleem terzijde zijn te schuiven. In sommige situaties is er geen op
lossing zonder 'morele pijn ' . 1 ~ Dat is niet zomaar een lastige bijkomstig
heid maar in zekere zin zelfs een moreel vereiste: 'if we were such that we 
coutd in a crisis dissociale ourselvcs from one commitment bccause it clas
hed with another, we would bc tess good' (Nussbaum 1986: 50). 

u 
Noziclc spreekt van 'moral traces ' (Norick 1968) . 
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5 Moreel relevante feiten 

5.1 Inleiding 

In het voorgaande is uitvoerig ingegaan op de rol die empirische gegevens 
kunnen spelen in een normatieve redenering. Het ging daar met name om de 
gegevens die met behulp van het eigen onderzoek zijn vergaard. Om een 
reflectief-evenwicht te kunnen bereiken, is echter meer inbreng van empiri
sche aard nodig. Er is behoefte aan gegevens die de onderzoeksgegevens 
van een feitelijke achtergrond voorzien. 

In het onderhavige betoog gaat het om de volgende vragen: wat zijn 
doorgaans de wensen van patiënten ten aanzien van reanimeren en het zelf 
daarover beslissen? wat zijn de succespercentages van reanimaties en hoe 
Variëren die met de leeftijd? hoe ziet de gewndheidstoestand na een reani
matie er uit? welke rol spelen naasten in de besluitvorming? 

Omdat de gegevens over de kans van slagen van reanimaties en over de 
factoren die die kans beïnvloeden, w'n bepalende rol hebben, begint dit 
hoofdstuk met een beschrijving daarvan. Daarna komen de gegevens over de 
gezondheidstoestand na een reanimatie aan de orde. Paragraaf 5.5 gaat over 
de besluitvorming en de rol van patiënt en naasten daarin. In 5.6 volgt de 
beschrijving van de resultaten van vergelijkbaar empirisch onderzoek. 

5·2 Kans van slagen van reanimaties in ziekenhuizen 

In de eerste moderne publikatie over uitwendige hartmassage meldde Kou
Wenhoven dat 14 van de 20 beschreven reanimaties succesvol waren (Kou
Wcnhoven 1960). Een dergelijke hoge score is na 1960 nooit meer ge
noemd. Het percentage patiënten dat aanvankelijk goed op de reanimatie 
reageert, komt in verschillende studies nog wel in de buurt, maar tevens 
Wordt geconstateerd dat veel patiënten overlijden voordat ze het ziekenhuis 
verlaten. In later uitgevoerde onderzoeken wordt daarom bij de beschrijving 
~an het succes ook het percentage genoemd dat levend het ziekenhuis ver
aat. 

19 In label 1 . zijn de resultaten van een grc_x>t aantal Nederlandse ~~dan 
79, Van Vhes 1987, Hendrick 1990) en bUitenlandse onderzoeken btJeen-
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gebracht. In totaal werden 43 studies gevonden. Daarbij is 1970, als jaar 
van publikatie, als grens aangehouden omdat mag worden aangenomen dat 
latere publikaties betrekking hebben op een situatie waarin reanimeren 
routine was geworden. 

Op basis van de in tabel 1 genoemde publikaties laat zich berekenen in 
welk percentage van de gevallen een reanimatie aanvankelijk succesvol was. 
Bij de becijfering is rekening gehouden met verschillen in de omvang van 
de onderzoekspopulatie. De studies zijn daarom gewogen voor de grootte 
van de populatie, waarna een gemiddelde is uitgerekend met een bijbeho
rend 95%-betrouwbaarheidsinterval.' 

Aldus blijkt dat een reanimatie in 38,2% van de gevallen aanvankelijk 
succesvol was. Dit gemiddelde kent een klein betrouwbaarheidsinterval 
(confidence interval, Cl): 37,4% - 39,0%. Hierbij zij wel opgemerkt dat 
'aanvankelijk succes' door auteurs verschillend wordt gedefinieerd: 'herstel 
van polsslag', 'voldoende stabiel om naar de Intensive Care te worden 
vervoerd' en '24-uurs overleving na CPR' worden alle als eindpunt ge
bruikt. Bovendien wordt niet altijd dezelfde noemer gehanteerd: soms neemt 
men daarvoor het aantal reanimaties, soms het aantal gereanimeerde pati
enten. Aangezien het kan voorkomen dat één patiënt meermalen moet wor
den gereanimeerd leveren deze noemers verschillende uitkomsten op. In 
tabel 1 is zoveel mogelijk de laatste noemer aangehouden. 

De studies zijn dan ook beter vergelijkbaar op het eindpunt 'ontslag uit 
ziekenhuis'. Ook daarvoor is (op vergelijkbare wijze) een gemiddelde uitge
rekend. Daarbij zijn niet alle studies gebruikt. In tabel 1 is bij een aantal 
publikaties aangegeven dat sommige groepen van patiënten niet in de onder
zoekspopulatie waren opgenomen (bijvoorbeeld !CU-patiënten) of dat zich 
andere speciale omstandigheden hadden voorgedaan (zoals in de studies van 
Sack en Quill). Deze studies zijn niet meegenomen in de berekening van het 
gewogen gemiddelde, omdat mag worden aangenomen dat de genoemde 
bijzonderheden van invloed zijn geweest op 'de kans op succes. Bij het 
berekenen van een gemiddelde is dan ook alleen gebruik gemaakt van de 
studies met een engedifferentieerde patiëntenpopulatie. 

In totaal zijn 30 studies met engedifferentieerde patiëntenpopulaties in de 
analyse betrokken. In deze 30 studies zijn de resultaten van reanimaties bij 
14.056 patiënten verwerkt. In 13,7% van deze gevallen kon de gereanimecr
de patiënt het ziekenhuis levend verlaten (CI: 13,2 % - 14,3%). 

, 

1 Preciezer geformuleerd is het overall effect (en het betrouwbaarheidsinterval) berelcend 
als oen gemiddelde, gewogen voor de standaarddeviatie van de proporties van de afzonder
lijke studies (Gardner 1989). 
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Tabel 1 Kans van slagen van reanimaties in het zieleenhuis 

Auteur + jaar Beperlcipg in Aantal Aanvankelijk Levend 
publikatie populatie patiënten succes ontslagen 

n % n % 
Brown 70 184 50 37 19 10 
Linn 70 292 n.v. 69 23 
Peschin 70 734 314 42 28 3 
Volastro 70 512 219 43 64 12 
Camarata 71 alleen !CU 132 50 38 6 5 
Stil es 71 - OKIICUICCU 302 n.v. 44 15 
Farha 72 347 115 33 38 11 
Kaunitz 72 127 46 36 26 14 
Lemire 72 1204 n .v. 230 19 
Wildsmith 72 536 135 25 64 12 
Castagna 74 137 48 35 14 10 
Fabrieius 74 alleen na Hl 209 66 32 25 12 
Messert 76 183 48 26 26 15 
Pestfield 77 - ICU/CCU 1063 345 32 93 9 
Coskey 78 -OK 1155 475 41 277 24 
Füsgen 78 - carcinoom pat. 335 112 33 39 7 
A dan 79 245 77 31 31 13 
Habn 79 128 67 52 24 19 
Tweed 80 1187 617 52 204 17 
De Bard 81 -OK 925 615 57 223 24 
Hersbey 82 79 53 60 11 14 
Bede u 83 294 128 44 41 14 
Skovron 85 212 108 52 25 12 
Kelly 86 62 29 47 11 18 
Charlson 86 27 14 52 4 14 
Van Vlies 87 213 98 46 41 19 
Kyff 87 272 102 38 30 11 
Taffet 88 - OK 329 n .v. 22 7 
Roz.enbaum 88 71 29 41 13 18 
Muil ie 89 1465 506 35 270 18 
Keatinge 89 156 68 44 17 11 
George 89 - 1CU/CCU/OK 140 77 55 34 24 
Hondriek 90 alleen alg . afd . 91 45 50 15 17 
Jalcobsson 90 61 21 34 9 15 
Tortolani 90 470 153 33 69 15 
Marwiek 91 alleen CA 710 198 28 92 13 
LaWreoce 91 443 157 46 88 26 
O' Keerre 91 274 82 30 25 9 
Sivertssen 91 65 21 32 12 18 
SacJc 92 •) 103 43 42 16 16 
Quill 92 relatief voel NR 165 n.v. 71 43 
WOOdhouse 92 311 11 2 36 62 20 
~tall 92 3765 1457 39 663 18 

Leg~da: OK: operatiekamer; ICU : Intensive Care Unit; CCU: Coronary Care Unit; CA: 
CardJac arrest; Hl : Hartinfarct; n .v. : niet vermeld . Het min teken in de tweede kolom 
~ent dat patiënten op genoemde afdelingen niet in het onderzoek zijn opgenomen. 

) doets standaard-CPR, doels experimentele tochnick (IAC-CPR). 
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Om te zien of de kans op ontslag uit het ziekenhuis in de loop der jaren is 
verbeterd, zijn de twaalf studies van vóór 1980 vergeleken met de achttien 
studies van daarna. In de studies van vóór 1980 kon gemiddeld 10,2% (Cl 
9,3% - 11,1 %) van de gereanimeerde patiënten levend het ziekenhuis verla
ten, in de latere 16,5% (Cl 15,7- 17,3). 

Het is niet geheel duidelijk wat de verklaring van dit fenomeen is. Op het 
eerste gezicht lijkt de volgende hypothese aannemelijk: er worden steeds 
meer NR-besluiten genomen bij mensen met een lage kans op succes waar
door de mensen met een betere kans overblijven en de gemiddelde kans op 
succes in de groep gereanimeerden stijgt. Precies dit wordt door Quill geop
perd als verklaring van zijn gunstige cijfers (Quill 1992). 

Deze verklaring kan echter worden weersproken. Wanneer men de stu
dies van Lemire, DeBard en Bedeli vergelijkt, blijkt het percentage van de 
overleden patiënten bij wie een poging tot reanimatie wordt ondernomen 
stabiel: 25% tot 30%. Aangezien de onderzoekspenoden van deze studies 
meer dan twintig jaar uiteenliggen, betekent dit dat niet zozeer het aantal 
niet-gereanimeerde patiënten is toegenomen als wel het aantal expliciete NR
besluiten binnen die groep. Die toename kan de betere resultaten van reani
maties echter niet verklaren. 

Een andere verklaring voor het verschil in succes tussen de reanimaties 
in de beide beschouwde perioden kan worden gezocht in een verbetering 
van de reanimatietechniek. Daarbij moet dan niet zozeer worden gedacht 
aan de in paragraaf 2.6 besproken nieuwe inzichten (die zijn van later da
tum) als wel aan een effect van de standaardisering door de richtlijnen van 
de AHA die (onder andere) in 1980 werden gewijzigd. Welke van de twee 
verklaringen de juiste is, kan niet met zekerheid worden gezegd. 

5.3 Bepalende factoren voor het succes van reanimaties 

De bovengenoemde getallen zijn gemiddelden gebaseerd op zeer diverse 
groepen van patiënten. Die getallen zijn mede daarom niet zonder meer 
bruikbaar bij het schatten van de kans op succes van een reanimatie voor 
een specifieke patiënt. Om dat laatste te kunnen doen is het van belang te 
weten welke factoren de afloop van een reanimatie bepalen. Daarbij moet 
onderscheid worden gemaakt tussen patiëntgebonden factoren, factoren die 
samenhangen met de hart- of ademstilstand zelf (zoals het hartritme waar
mee het arrest zich presenteert: het initiële ritme) en aan factoren die aan de 
uitvoering van de reanimatie zijn gebonden. 

Gezien het anticiperende karakter van een NR-besluit, zijn in dat verband 
uiteraard met name de eerste factoren relevant. Daarbij is het vooral van 
belang na te gaan of er specifieke groepen patiënten zijn te onderscheiden 
bij wie reanimaties nooit of zelden succesvol zijn. Maar ook de andere fac
toren zijn niet oninteressant voor deze studie. In hoeverre de uitvoering van 
de reanimatie bepalend is voor het succes daarvan is bijvoorbeeld van be-
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lang voor het opstellen van een reanimeerbeleid in een verpleeghuis. Een 
(niet-)reanimeerbeleid zal daar worden beïnvloed door de beperkte mogelijk
heden om adequaat te reanimeren. 

5.3.1 Patiëntgebonden factoren 

5.3.1.1 Leeftijd 

In het empirisch onderzoek bleek de kans op een NR-besluit toe te nemen 
~et de leeftijd van de patiënt. Het is daarom relevant om te bezien of leef
tiJd de uitkomst van een reanimatie beïnvloedt. 

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar deze vraag. Gulati meldt dat 9 van 
de 52 onderzochte patiënten (gemiddelde leeftijd 75,6 jaar) de reanimatie 
overleefden: een succespercentage van 17%. In zijn studie bleken het initi
ele ritme en het interval tussen collaps en reanimatie veel bepalender voor 
het resultaat dan de leeftijd. Vooral indien de patiënt voor de opname een 
actief leven leidde, was er eigenlijk geen verschil met jongere patiënten 
<9ulati 1983). Ook andere auteurs vinden geen relatie tussen succes en leef
tiJd, noch in kleinere groepen van minder dan 100 patiënten (Bayer 1985, 
Kelly 1986, Rozenbaum 1988), noch in grotere groepen (Linn 1970, Füsgen 
1976, Peatfield 1977, Bedeli 1983, Skovron 1985, Van Vlies 87, Mullie 
1989b, Keatinge 1989). 

In het onderzoek van Taffet daarentegen, overleefde geen enkele patiënt 
ouder dan 70 jaar de reanimatie tot en met ontslag, terwijl in de jongere 
&.roep 8,4% overleefde (Taffet 1988). Ook andere auteurs constateerden een 
stgnificante relatie tussen hogere leeftijd en een slecht resultaat (Murphy 
l989, George 1989, Tortolani 1990, Marwiek 1991, O'Keeffe 1991). 

Van belang bij de interpretatie van deze resultaten is nog dat Taffel geen 
verschil in uitvoering van de reanimatie tussen de twee groepen vond. Wan
neer dat wel het geval zou zijn geweest en oudere patiënten slechter gereani
meerd zouden blijken te worden zou immers sprake zijn van een 'sclf-ful
filling prophecy' (Taffet 1988). ' 

De vraag of leeftijd een onafhankelijke voorspellende factor is, is dus 
met behulp van studies uit afzonderlijke ziekenhuizen niet definitief te be
~twoorden. Door de gegevens van negen studies te combineren (2271 pa
tienten) komt McGraclh echter tot de conclusie dat leeftijd wel degelijk een 
zekere eigen voorspellende waarde heeft. Voor patiënten jonger dan 60 jaar 
~ond hij een significant hoger succespercentage (18,3%) dan voor ouderen 
~2!0%) (McGralh 1987). Ook Ebcll combineerde de resultaten van ver-
70h~llende studies en vond een slechter. resultaat voor ouderen van ?oven d.e 

Jaar (Ebell 1992). Uit een groot Bnts onderzoek onder twaalf ztekenhut
~ (3765 reanimaties) bleek eveneens dat leeftijd de overleving beïnvloedde 

nstall 1992). Desondanks kan worden gesteld dat hoge leeftijd op zich 
een succesvolle reanimatie zeker niet uitsluit. Om eventueel tot niet-reani-
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meren te besluiten moet dus naar meer variabelen worden gekeken. Een 
aantal daarvan komt hierna aan de orde. 

5.3.1.2 Carcinoom 

Ook de diagnose kanker is vaak onderzocht op zijn voorspellende waarde 
voor de afloop van een reanimatie. In een groep van 83 patiënten met kan
ker overleefde niemand tot en met ontslag (Taffet 1988). Ook in de groep 
van Van Vlies overleden alle patiënten met een gemetastaseerde tumor voor 
ontslag (Van Vlies 1987). Bedell daarentegen vond een overleving van 7%, 
wat wel slechter is dan het gemiddelde, maar niet nul (Bedell 1983). 

Hendrick vond echter geen verschil tussen (22) oncologische en (69) niet
oncologische patiënten (Hendrick 1990). Ook de overleving in de groep van 
Vitelli (n = 112, 10,5% overleving) benaderde die van ongedifferentieerde 
groepen (Vitelli 1991). 

In een overzichtsartikel vergelijkt Faber-Langendoen negen studies die 
uitkomsten vermelden betreffende kankerpatiënten. In alle negen studies 
(met in totaal 243 carcinoompatiënten) was de overleving van kankerpati
enten slechter dan van overige groepen en slechts in twee studies werden 
überhaupt overlevenden (tot en met ontslag) gevonden. De patiënten die de 
reanimatie wel overleefden, leden geen van allen aan 'metastatic disease' 
(Faber 1991). Ook Ebell maakt onderscheid tussen patiënten met en zonder 
metastasen in zijn vergelijking van tien studies. Onder kankerpatiënten als 
zodanig vond hij een overleving van 5,8%; onder patiënten met een gemeta
staseerde tumor 0% (Ebell 1992). 

5.3.1.3 Overige patiëntgebonden factoren 

Behalve de bovengenoemde factoren bleken in verschillende onderzoeken 
bepaalde diagnosen gecorreleerd te zijn met een bepaalde afloop van een 
reanimatie. Omdat Ebell veel van deze onderzoeken heeft gecombineerd en 
geanalyseerd, worden de factoren die hij bespreekt, hier genoemd met de 
door hem berekende 'odds ratio's' (Ebell 1992). Odds ratio's (OR) geven de 
verhouding weer tussen de kansen op succes met en zonder een bepaalde 
eigenschap. De betekenis van een odds ratio die groter is dan 1, is in dit 
geval dat aanwezigheid van de genoemde omstandigheid (bijvoorbeeld sep
sis) leidt tot een grotere kans op een slechte afloop van een reanimatie dan 
wanneer die omstandigheid afwezig is. Een OR van 1 betekent dat bewuste 
omstandigheid geen invloed heeft op de kans op succes. Voor alle duidelijk
heid zij nog opgemerkt dat uit deze getallen niet direct een odds ratio is te 
berekenen wanneer een patiënt verschillende aandoeningen tegelijk heeft. 
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Ebell geeft de volgende getallen (odds ratio's):2 

• sepsis (zie ook: Mullie 1989b) 
• nierfunctiestoornissen (creatinine > 130 J.LmoVl) 

(zie ook: Lawrence 1991) 
• slechte functionele status: inactief, aan huis 

gebonden leven leiden (zie ook Mullie 1989b) 
• pneumonie 
• longziekten (ongedifferentieerd) 
• neurologische ziekten (ongedifferentieerd) 
• cardiale diagnose (ongedifferentieerd) 
• hartinfarct 
• leeftijd > 69 
• kanker 
• gemetastaseerde tumor 

6,9 

5,4 

5,0 
2,9 
1,0 
1,0 
0,7 
0,5 
1,4 
3,1 

44,9 

Tot slot van deze paragraaf over patiëntgebonden factoren nog een paar 
opmerkingen over bijzondere situaties. Slechts in één onderzoek is de over
leving na reanimatie onder AIDS-patiënten beschreven: maar 1 van de 43 
gereanimeerde patiënten werd ontslagen en deze ene werd gereanimeerd 
vanwege een arrest tijdens een invasieve ingreep (Raviglione 1988). 

Een andere bijzondere groep is die van de dialysepatiënten. Een publika
tie is speciaal gewijd aan de kans op succes van reanimatie in deze groep 
(Moss 1992). Van de 74 dialysepatiënten die in de loop van acht jaar in het 
d~sbetreffende ziekenhuis werden gereanimeerd, konden er 6 (8%) het 
ztekenhuis verlaten. Dit percentage verschilde niet significant van dat in een 
controlegroep, bestaande uit gereanimeerde niet-dialyse-patiënten. Overigens 
vonden de onderzoekers wel een significant (p=0.044) verschil in overle
ving zes maanden na het arrest, ten nadele van de dialysepatiënten. 

Ook de kans op succes van een tweede reanimatie, kort na de eerste, 
~erdient nog bespreking. Op zich kan de noodzaak van een tweede reanima
tie zich nog al eens voordoen. Uiteraard neemt de kans op succesvolle 
afloop steeds meer af naarmate er vaker moet worden gereanimeerd. Geen 
van de 10 patiënten die Castagna een tweede keer moest reanimeren, kon 
het ziekenhuis levend verlaten (Castagna 1974). In het onderzoek van De
~d moest 11% van 925 patiënten twee keer worden gereanimeerd en 2% 
dne keer (DeBard 1981). Van deze laatste 2% (n = 20) gingen uiteindelijk 
slechts twee patiënten naar huis; van de patiënten die vier of meer keer 
Werden gereanimeerd niemand. 

l 

Onderzoeleen die niet door Ebell zijn gebruikt voor zijn melJl-ana.lyse, worden apart 
Renoemd. 
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5.3.2 Arrestgebonden factoren 

Vanzelfsprekend weet men op het moment dat een NR-besluit aan de orde is 
niet of de patiënt een hart- of ademhalingsstilstand (arrest) krijgt, laat staan 
dat men weet om welk type hartstilstand het dan zou gaan. Voor een NR
beleid zijn deze factoren dan ook minder van belang. 

Wanneer echter zou blijken dat de kans op succes van een reanimatie 
afhankelijk is van de aard van de ritmestoomis, zou men bij een patiënt die 
met behulp van een monitor wordt bewaakt, onderscheid kunnen maken in 
het reanimeerbeleid. Dan zou kunnen worden afgesproken alleen bij een 
bepaalde ritmestoornis te reanimeren. Vandaar dat aan de arrestgebonden 
factoren enige aandacht wordt besteed. In 9.3 wordt hier nog op teruggeko
men. 

Inderdaad blijkt dat een patiënt met ventrikelfibrilleren (VF) een aanmer
kelijk betere kans op succes te hebben dan een patiënt bij wie elektrische 
activiteit in het hart totaal ontbreekt (asystolie) of een bij wie een zogeheten 
electromechanische dissociatie optreedt (Castagna 1974, Bedell 1983, Kelly 
1986, Skovron 1985, Van Vlies 1987, Tresch 1988, Tortolani 1990, Mar
wiek 1991). McGracth berekende op basis van verschillende studies dat het 
succespercentage bij een asystolie 3,6% is tegenover 19,8% bij ventrikelfi
brilleren (McGrath 1987). Dit hangt samen met het feit dat voor VF een 
goede therapie bestaat, namelijk 'defibrilleren' met behulp van een elektri
sche stroomstoot. 

Een beleid waarbij wordt afgesproken om een patiënt alleen bij ventrikel
fibrilleren te reanimeren, kan dus op goede medische gronden berusten. 

Van een bijzondere arrestgebonden factor is sprake bij een arrest dat ont
staat ten gevolge van verdrinking in koud water. Voor deze onderkoelde 
patiënten wordt een goede overleving na reanimatie gemeld. Zeker als de 
verdrinking niet wordt gecompliceerd door een hartinfarct overleven de 
meeste patiënten zonder neurologische restschade een reanimatie (Edwards 
1990). Het is belangrijk te weten dat ook een lange onderdompelingstijd (tot 
een uur) geen beletsel is voor een succesvolle afloop (Bierens 1990). De 
langste in de literatuur genoemde onderdompelingstijd met succesvolle 
afloop bedraagt zelfs zeseneenhalf uur (Lexow 1991). 

5.3.3 Reanimatiegebonden factoren 

Ook de invloed van factoren die aan de uitvoering van de reanimatie zijn 
gebonden, wordt kort besproken. Vanzelfsprekend zijn deze factoren veelal 
niet bekend op het moment dat over reanimeren moet worden besloten. 
Toch hebben ook deze factoren hun betekenis voor een NR-beleid. 

Van grote invloed op het resultaat van de reanimatie is of het arrest 
plaatsvond in aanwezigheid van getuigen of niet (Mullie 1989b, Taffet 
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1988). Wanneer getuigen aanwezig zijn (en direct maatregelen nemen) 
neemt de kans op succes toe. Ook een kort interval tussen het moment van 
de hart- of ademstilstand en het begin van de reanimatie (Van Vlies 1987, 
Mullie 1989a), een korte duur van de reanimatie (Bedell 1983, Rozenbaum 
1988, Tortolani 1990), en een gering aantal toe te dienen geneesmiddelen 
tijdens de reanimatie (Tortolani 1990) gaan gepaard met een betere kans op 
succes van de reanimatie. Reanimaties op een IC of hartbewakingsardeling 
slagen eveneens vaker (Tortolani 1990). 

Voor een beleid inzake reanimeren is vooral de invloed van het interval 
tussen het arrest en het begin van de reanimatie van belang. Het feit dat die 
zo kort mogelijk moet zijn, onderstreept de noodzaak van anticiperende 
besluitvorming. Als een patiënt eenmaal een hart- of ademstilstand heeft, 
mag er geen tijd meer verloren gaan. 

5.3.4 Van afzonderlijke factor naar index 

Weliswaar is in 5.3.1 de invloed van afronderlijke variabelen op de kans op 
sucees in kaart gebracht, maar in de praktijk bepalen vaak verscheidene 
factoren het resultaat van een reanimatie. 

Om het gecombineerde effect van verschillende variabelen op de kans op 
succes te kunnen bepalen is wel voorgesteld om de 'Acute Physiologic and 
Chronic Health Evaluation (APACHE) score' (Knaus 1991, Starek van 
Schijndel 1990) te gebruiken. Deze index wordt in de kliniek gehanteerd om 
de ernst van de ziekte te meten. Een bezwaar is echter dat in deze score 
geen gebruik wordt gemaakt van bepaalde variabelen die een vcrband met 
de uitkomst van de reanimatie vertonen, wals de diagnose en de functionele 
status van de patiënt. Daarentegen spelen variabelen wals de temperatuur en 
de polssnelheid wel een belangrijke rol in de APACHE-score, maar is van 
deze geen verband met de uilkomst van reanimatie bekend. De precieze 
relatie tussen APACHE-score en uitkomst is , voor rover bekend, nog niet 
0~dcrzocht. Wel meldt Landry dat de APACHE-scores tussen de patiënten 
die de reanimatie overleefden en degenen die overleden, in zijn onderzoeks
P<>pulatie (n = 114) niet significant vcrschilden (Landry 1992). 
~n instrument dat specifiek bedoeld is om de kans op succes van reani

~aucs te bepalen en waarin diverse factoren kunnen worden meegewogen, 
IS de 'Pre-Arrest Morbidity (PAM) score' (George 1989). In deze score 
Slaat de gezondheidstoestand voor reanimatie centraaL Een hoge PAM-score 
b~~k in het eigen onderzoek van George et al. inderdaad gecorreleerd te 
ZIJn met een slechte uitkomst , in die zin dat van patiënten met een score van 
7 

of hoger slechts 15% het ziekenhuis levend vcrliet (George 1989). De 
~rigine!e PAM-score is echter voornamelijk gebaseerd op de uitkomsten van 
et onderzoek van Bedeli (Bedell 1983) en inmiddels zijn van meer analyses 

resultaten beschikbaar. Ebcll stelt dan ook voor om de PAM-index aan te 
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passen aan de resultaten van zijn meta-analyse (Ebell 1992). De betrouw
baarheid van deze gemodificeerde index is echter nog niet bepaald. 

Ook andere auteurs hebben voorstellen gedaan om de PAM-index te 
verbeteren (Dautzenberg 1991) of hebben alternatieven voorgesteld (Wood
house 1992). Bovendien zijn scoringslijsten ontwikkeld waarin patiëntgebon
den factoren met arrest- en reanimatiegebonden factoren zijn gecombineerd 
(Delooz 1989b, Marwiek 1991, Lawrence 1991). Omdat nog geen overeen
stemming is bereikt over de juiste index, wordt ervan afgezien deze meer in 
detail te bespreken. 

Op zich kunnen de studies die zich op een meta-analyse van verschillende 
onderzoeken baseren, als informatiever worden beschouwd dan de afzonder
lijke publikaties. Die laatste leden aan het feit dat de zogenoemde 'power' 
van het materiaal te gering was om verschillen aan het licht te brengen. Het 
punt is echter dat de hierop gebaseerde scoringssystemen weliswaar infor
matief zijn, maar dat men zich dient te realiseren dat daarbij nieuwe keuzen 
worden gemaakt. De voorspellende kracht van dit soort scoringslijsten is 
immers niet 100%. Lawrence bijvoorbeeld, geeft een sensitiviteit van 76% 
op en concludeert dat hij dus in 24% ten onrechte een slechte afloop had 
voorspeld (Lawrence 1991). En ook de PAM-index kent zijn misclassifica
ties (George 1989). 

Het gebruik van dit soort scoringssystemen brengt het risico met zich 
mee dat er teveel zekerheid aan wordt ontleend en dat de zelfstandige klini
sche oordeelsvorming in het gedrang komt. Scoringslijsten kunnen de klini
sche besluitvorming wel ondersteunen, maar niet vervangen. Anders ge
zegd: wil men voorkomen dat de patiënt (en diens mening) verdwijnt achter 
de cijfers dan zal men zich bewust moeten blijven van de beperkingen van 
dergelijke hulpmiddelen. 

5.4 Gezondheidstoestand na een succesvolle teaoirnatie 

Als een reanimatie is geslaagd, is het leven van de patiënt gered, maar 
'what kind of life?', om met Callahan te spreken (Callahan 1990). Een 
bepalende factor voor de gezondheidstoestand is uiteraard de neurologische 
toestand van de patiënt. Het is opvallend dat veel · publik:aties waarin het 
succes van reanimatie wordt beschreven zich hierover niet uitlaten; als 
meetpunten worden meestal alleen 'aanvankelijk succes' en 'ontslag uit het 
ziekenhuis' gehanteerd. 

Een aantal auteurs beschrijft echter wel degelijk de gezondheidstoestand 
van patiënten die reanimatie overleefden. Peatfield meldt over 74 door hem 
onderzochte patiënten: 'functional capacity in general appeared to be good' 
(Peatfield 1977). Adan schrijft dat 21 van de 25 patiënten die hij drie tot zes 
maanden na het arrest op de polikliniek zag, in goede toestand verkeerden 
(Adan 1979). Volgens DeBard had slechts 1 van de 201 ontslagen patiënten 
zodanige neurologische stoornissen dat hij belemmerd was in 'everydaY 
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functioning' (DeBard 1981). Ook Keatinge is positief: slechts 1 van de 17 
ontslagen patiënten bleek niet in staat zijn activiteiten buitenshuis weer op te 
pakken (Keatinge 1989). Iets somberder is Van Vlies; hij schrijft dat een 
aantal van de 41 ontslagen patiënten ernstige neurologische restverschijnse
len had (Van Vlies 1987). 

Bedeli geeft een nauwkeuriger beschrijving; zij mat de 'mental status' 
van 41 ontslagen patiënten met behulp van de 'Wechsler memory scale' 
<Bedel! 1983). Van deze patiënten hadden er 28 normale scores. Tien pati
enten konden niet worden getest vanwege taalproblemen en twee waren (ook 
al voor het arrest) dement. Slechts 1 patiënt was ten gevolge van de reani
matie neurologisch sterk achteruitgegaan. Daarnaast beschrijft Bedeli de 
~nctionele status van deze patiënten. Alle patiënten gaven aan in dat op
Zicht achteruit te zijn gegaan. 

Er zijn ook grotere series van patiënten beschreven. Een publikatie be
tr:eft 459 patiënten die buiten het ziekenhuis een geslaagde reanimatie onder
gingen (Longstreth 1983). Van hen werd 61% weer wakker. Van deze 61% 
Was 92% binnen drie dagen na de reanimatie bij bewustzijn gekomen. Van 
deze bijgekomen patiënten overleed uiteindelijk toch nog 15% voor ontslag. 
~ders gezegd: van de patiënten die voor ontslag overleden kwam 20% nog 
hiJ bewustzijn. Tweederde van de bij bewustzijn gekomen patiënten had een 
maand na de reanimatie geen belangrijke neurologische stoornissen meer. 
Daartegenover staat dat geen van de mensen die later dan na drie dagen bij 
bewustzijn kwamen, zonder neurologische stoornissen bleef. 

Bergner onderzocht 308 patiënten die reanimatie buiten het ziekenhuis 
o~erleefden (Bergner 1985). Vergeleken met een controlegroep bestaande 
Utt patiënten die een hartinfarct hadden doorgemaakt, waren de 'Sickness 
Impact Profile'-scores van de gereanimeerde patiënten iets hoger. Dit duidt 
op een iets slechtere gezondheidstoestand. De stemming onder de twee 
&roepen was echter ongeveer even goed. In de groep gereanimeerden was 
63% van de mensen die voordien buitenshuis werkten weer aan het werk; in 
de COntrolegroep 79%. Bertini vond op dit laatste punt, in een veel kleinere 
groep (n = 30), vcrgelijkbare cijfers (Bertini 1990) . 

. Onder de neurologische stoornissen na reanimatie komen geheugenstoor
nissen in ongeveer eenderde van de gevallen voor (Longstreth 1983, Berg
ner 1985). Wanneer sprake is van volledig geheugenverlies blijkt het vooral 
~:gaan ~m ~n vcrlies van herinnering aan de gebeurtenis~~ van vlak voor 
ko rean•m~tie. Ook nieuwe herinneringen ontstaan moe•hJ~cr, .maar h~~ 

.rte-term•Jn geheugen is intact (Bcrt.ini 1990). De herkennmg IS daarbiJ 
minder gestoord dan de herinnering (Volpe 1983, Volpe 1986). 
d Tot slot zijn ook gegevens bekend over de beleving van een reanimatie 
~r een patiënt. Bedeli beschrijft dat de meeste van de 41 overlevenden 
~eh niets herinnerden. Een aantal patiênten kon zich echter nog een harde 
ba~ 0 P de borstkas of de verschrikte blik van de artsen en verplegenden 
ennneren. Eén patiënt beschreef een klinisch-dood ervaring (Bedell 1983). 
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Over de psychische toestand na een reanimatie schrijft Bedeli dat de pati
enten op het moment van ontslag emstig depressief waren. Zes maanden 
later bleek dit zich echter te hebben hersteld (Bedell 1983). In een ander 
(klein) onderzoek betreffende 38 patiënten die één jaar na ontslag werden 
geïnterviewd, bleek dat de meesten opgewekter waren geworden (25 van de 
38) en/of intenser waren gaan leven (36 van de 38) (Lange 1990). Dat 
laatste was ook de indruk van Füsgen (Füsgen 1978). 

Al met al is uit deze publikaties niet gemakkelijk een beeld te construeren 
van de neurologische gevolgen van een reanimatie. De onderzoeken van 
Longstreth en Bergner zijn relatief groot, maar betreffen patiënten die bui
ten het ziekenhuis zijn gereanimeerd met een iets groter interval tussen 
arrest en reanimatie als gevolg. Hun resultaten kunnen daardoor iets som
berder zijn dan die van reanimaties in het ziekenhuis. De overige publikaties 
zijn gebaseerd op kleine onderzoekspopulaties. Met enig voorbehoud kan 
men echter stellen dat enigerlei neurologische schade optreedt bij ongeveer 
eenderde van de mensen die een reanimatie overleven. De ernst van deze 
schade varieert echter aanzienlijk. 

Een bepaalde vorm van neurologische schade is apart onderzocht. Het gaat 
om patiënten die na reanimatie geruime tijd in coma zijn geweest. Levy 
beschrijft het ziektebeloop bij 210 patiënten die zich ten minste 6 uur in een 
hypoxisch-ischaemisch coma bevonden (Levy 1985). 3 Slechts 19 van deze 
210 patiënten waren na een jaar nog in leven; één van hen bevond zich in 
een aanhoudend vegetatieve toestand4 (Levy 1981). Driekwart (77%) van 
de mensen overleed zonder bij bewustzijn te zijn gekomen. De volgende 
factoren bleken niet gecorreleerd met de graad van herstel: leeftijd, ge
slacht, oorzaak van het coma, plaats van het arrest en het optreden van 
epileptische insulten. Krumholz toonde later overigens aan dat het optreden 
van een status epilepticus (evenals een status myoclonus) wel met een slech
te uitkomst is geassocieerd (Krumholz 1988). 

In een Belgisch onderzoek bestudeerde men 360 patiënten die na een 
reanimatie buiten het ziekenhuis in coma waren geraakt (Mullie 1988). 
Twee weken later waren er 214 patiënten overleden, 21 vegetatief, 36 ern
stig gehandicapt en 28 'moderately' gehandicapt; 61 patiënten waren geheel 
hersteld.~ 

Op basis van dergelijk onderzoek heeft men getracht de uitkomst van 
coma na reanimatie te voorspellen. Een uitvoerige bespreking van deze 

3 
Dez.e groep betrof niet uitsluitend gereanimoerde patiënten (wel reanimatie in 172 van de 

210 gevallen). De ooruak van het coma bleek echter niet gerelateerd aan do uitkomst. 
4 

Zie voor een beschrijving van dez.e ~tand: Jennett 1972 en KNMG 1991a. 
' Het is gebruikelijk de gezondheidstoestand na hersenletsel in dez.e categorioën te beschrij
ven. Tezamen vormen zo de 'Glascow Outcome Scale'. oorspronlcelijlc beschreven door 
Jennetten Bond (Jenn.ett 1975). 
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indicatoren6 valt buiten het kader van deze studie, aangezien ze slechts in 
een enkel geval relevant zijn voor het wel of niet nemen van een NR-be
sluit. Volledigheidshalve meld ik dat Levy regels geeft waarmee reeds korte 
tijd na reanimatie (op dag 1, 3, 7 en 14) is te differentiëren tussen patiënten 
met een goede en een slechte kans op herstel van de onafhankelijkheid 
(Levy 1985). Daartoe moet vooral gekeken worden naar het al of niet spon
taan openen van de ogen en de motorische reactie van de armen op pijnprik
kels. Dergelijke regels formuleerde Mullie aan de hand van de score op de 
Glascow Coma Scale (Mullie 1988, zo ook: Edgren 1987). Rothstein toonde 
aan dat er een relatie bestaat tussen de uitkomst van het coma en bepaalde 
elektrofysiologische metingen (EEG en 'evoked potentials') (Rothstein 
1991), en Roine deed dat voor de aanwezigheid van bepaalde stoffen in de 
liquor (Roine 1989). Alle voorspellingen met behulp van deze indicatoren 
kennen echter hun vals-positieven: patiënten bij wie ten onrechte een slechte 
afloop wordt voorspeld (Shewmon 1989). Alhoewel dat zeker ook voor de 
klinische symptomen geldt, vormen deze volgens Bates desondanks de gou
den standaard voor het stellen van de prognose (Bates 1991). 

Hersenresuscirarie 
Bovenstaande bevindingen hebben ertoe bijgedragen dat gezocht is naar 
mogelijkheden om de neurologische schade te vermijden of op zijn minst te 
beperken. De beste methode om hersenschade te beperken is een snelle start 
van de reanimatie. Voorts kunnen secundaire effecten, zoals hersenoedeem, 
~orden beperkt met klassieke methoden als een stabiele haemodynamische 
Sttuatie en hyperventilatie. 

Daarnaast zijn verscheidene therapieën voorgesteld die de hersenschade 
~lf zouden moeten verminderen. Het bleek dat de hersenschade niet alleen 
tiJdens de fase van vcrminderde doorstroming van de hersenen ontstaat, 
maar ook tijdens de hyperemische fase die volgt op de circulatiestilstand 
<Rogers 1989, Calle 1992). Deze gedachte leidde tot de vcronderstelling dat 
de~ omvang van de hersenschade na de circulatiestilstand zou kunnen worden 
~tnvloed door het toedienen van bepaalde geneesmiddelen. Men spreekt in 
dtt verband van 'hersenresuscitatie'. 

1 
In de. loop van de laatste tien jaar zijn de v~lgende middelen i~ de be

ang.stelhng gekomen (en er veelal ook weer mt verdwenen): barbtturaten, 
cal
1 

Ctumantagonisten corticosteroïden diphantoïne, stoffen die vrije radica-
e ' • . n :-vegvangen en stoffen die de werking van bepaalde neurotransmitters 
~~~llocinen) zouden blokkeren (Safar 1988., R~gers 1989, Ca~le 1992). De 

tntsche toepasbaarheid van deze intervenues ts echter nog met voldoende 
;~tgesteld (Van den Berg 1986, Dclooz 1989a, Calle 1992, AHA 1992: 

34> of, zoals in het geval van de eerste drie middelen, al weer tegenge
sproken (Calle 1992). 

Zie hierv b" oor IJVOOrboeld: Shcwmon 1989. 
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Desondanks is het niet uitgesloten dat men op dit terrein binnenkort grote 
vooruitgang boekt (Halperin 1992). Dergelijke verbeteringen van de uit
komst van reanimatie zouden uiteraard ook een niet-reanimeerbeleid beïn
vloeden. 

Complicaties 
Een reanimatie kan met een aantal complicaties gepaard gaan, die mede van 
invloed zijn op de gezondheidstoestand erna, zij het in de meeste gevallen 
tijdelijk. Bedoeld zijn de niet-cardiale complicaties, zoals huidletsel (bij
voorbeeld brandwonden door defibrilleren), letsel van de borstkas (bijvoor
beeld ribbreuken door hartmassage) en buikletsel (bijvoorbeeld maagdilatatie 
door mond op mond beademing). De meeste studies naar de incidentie van 
dit soort letsels gaan uit van pathologisch-anatomisch onderzoek bij hen die 
de reanimatie niet overleefden. Het vóórkomen van complicaties varieerde 
in dit soort onderzoeken van 21% tot 65% (Bedell 1986b, Krischer 1987, 
Powner 1984). Maar ook in een studie onder overlevenden bleek de inciden
tie van niet-cardiale complicaties 35% te zijn (Bjork 1982). Helaas is dit 
soort complicaties ook bij goed uitgevoerde reanimaties niet altijd te vermij
den (AHA 1992: 2194), al dient hiernaar natuurlijk wel te worden ge
streefd. Het eventueel optreden van dergelijke letsels dient volgens de AHA 
in het algemeen dan ook niet te leiden tot het afzien van reanimeren (AHA 
1992). Dit neemt niet weg dat de kans op letsel een rol speelt in een afwe
ging van de 'burdens and benefits' (zie hoofdstuk 6) voor de patiënt. 

5.5 Besluitvonning bij niet-reanimeren 

5.5.1 Betrokkenen bij de besluitvorming 

Als een opstap naar wat verschillende personen vinden van hun betrokken
heid (en die van anderen) bij besluiten over reanimeren, wordt eerst be
schreven hoe de besluitvorming doorgaans plaatsvindt. Is het een besluit 
óver een patiënt of een besluit dat mét de patiënt is genomen? En wie zijn 
allemaal betrokken bij de besluitvorming? . 

Het initiatief tot een NR-besluit lijkt weinig door een patiënt te worden 
genomen (Schwartz 1986: 3% ). Overleg met de patiënt vindt vaker plaats. 
In de literatuur wordt frequent een percentage genoemd van de gevallen 
waarin overleg met de patiënt over het besluit plaatsvond. Om met de Ne
derlandse cijfers te beginnen (afkomstig uit het MBL-onderzock): in onge
veer 14% van de NR-besluiten in het ziekenhuis is overlegd met de patiënt 
(Van der Maas 1991: tabel 8.18). De overige 86 % valt uiteen in 56 % waar
in dat niet had gekund omdat de patiënt ten tijde van de besluitvorming 
wilsonbekwaam was en 30% waarin overleg in principe wel mogelijk was 
geweest. Dit betekent dat slechts in 32% (14%/44 %) van de gevallen waar
in overleg mogelijk was, dit ook is gebeurd. 
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Cijfers over de mate van overleg met patiënten uit Amerikaans onderzoek 
variëren van 14% tot 43% van het totaal. Het is echter informatiever het 
aantal gevallen waarin werd overlegd, te vergelijken met het aantal gevallen 
Waarin dit mogelijk was (patiënt wilsbekwaam). Ook dan blijken grote 
verschillen te bestaan tussen de verschillende onderzoeken (zie tabel 2). 

Tabel 2 Overleg met de patiënt over een niet-reanimeerbesluit 

Auteur +jaar publikatie Aantal patiënten % overleg van % overleg van 
totaal wilsbekwaam 

Uhlmann 84b 56 43 80 

Evans 85 72 28 44 

I..o 85 136 36 81 

Bedeli 86a 389 22 98 

Zimmerman 86 80 14 31 

Jonsson 88 244 14 n.v. 

Stolman 89 821 20 77 

Gleeaan 90 171 25 51 

Van der Maas 91 184 14 32 

n.v. : niet venneld 

Andere personen die regelmatig bij de totstandkoming van een NR-besluit 
Worden betrokken, zijn verplegenden en familieleden. 

Wat de verplegenden betreft kan worden gesteld dat hun betrokkenheid 
essentieel is, zeker in het ziekenhuis. Zij zijn meestal de eersten die een 
ademhatings- of hartstilstand ontdekken en zij zullen daarom ook meestal 
degenen zijn die een reanimatie beginnen. Wanneer dat niet moet, dat wil 
~ggen als er een niet-reanimeerbesluit is genomen, is het dus van cruciaal 

lang dat verplegenden van dat besluit op de hoogte zijn. 
In het MBL-onderzoek antwoordde 70% van de respondenten in het in-te . . 

Op
rview-onderz.oek dat met de verpleging was overlegd over het NR-beslmt. 

de vraag of NR met de verpleging was afgesproken, antwoordde onge
veer 90% van de respondenten bevestigend (Van der Maas 1991). De ter
men ove~leggen en afspreken zijn blijkbaar verschillend geïnterpreteerd. 

Amenkaans onderzoek geeft betrekkelijk weinig informatie over het 
:~le~ met verplegenden. Wellicht vloeit dit voort uit de aard van de NR-

hssmg die, zoals gezegd, contact met de verplegenden impliceert. Een 
andere reden is dat veel onderzoek uit statusonderzoek bestaat en blijkbaar 
~ordt in de medische status niet vermeld of met de verpleging is overlegd. 
m:1. rapporteert Stolman dat de verpleging sl~hter op de hoogte is van de 

ning van een patiënt dan artsen en fanuhe (Stolman 1990) en geeft 
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Uhlmann aan dat betrokkenheid van de verplegenden relatief weinig belang
rijk werd gevonden door artsen (Uhlmann 1984b). 

Uit de literatuur blijkt dat met de familie regelmatig is overlegd over een 
NR-besluit. Uit de MBL-cijfers blijkt dat dit in 32% van de gevallen is 
gebeurd. Deze 32% valt uiteen in 19% waarin met de familie was overlegd 
terwijl de patiënt wilsonbekwaam was, 8% waarin wel met de familie was 
overlegd maar niet met de wilsbekwame patiënt en 5% waarin met zowel 
familie als patiënt was overlegd (Van Delden 1993). 

Uit Amerikaans onderzoek komen hogere cijfers: 71% tot 86% (Evans 
1985, Bedeli 1986a, Zimmerman 1986, Jonsson 1988). Dit hangt waar
schijnlijk samen met het feit dat in de Verenigde Staten 'informed consent' 
van de familie geacht wordt in het verlengde te liggen van die van de pati
ent (zie Hackler 1990, SCC 1990, ATS 1991). In Nederland is dat veel 
minder het geval, alhoewel de komende Wet geneeskundige behandelings
overeenkomst (WGBO) daarin wellicht verandering zal brengen. Op dit 
wetsvoorstel en de rol van de familie kom ik in 6. 7 terug. 

Lo meldt overigens dat 79% van de onderzochte patiënten wilde dat fa
milie bij een besluit over het toepassen van levensverlengende behandelin
gen betrokken zou zijn, als ze zelf wilsonbekwaam waren geworden (Lo 
1986). High vindt hiervoor zelfs 90% (High 1988). 

5.5.2 Wel of niet betrekken? 

Willen patiënten wel of niet bij het nemen van een niet-reanimeerbesluit 
worden betrokken? En als dat wel zo is, waarom gebeurt het dan niet va
ker? Besluiten artsen bewust de patiënt erbuiten te laten of zijn er andere 
weerstanden in het spel? Naar deze vragen is f~equent onderzoek gedaan in 
de Verenigde Staten. 

Wat de eerste vraag betreft: de behoefte van patiënten om over (wel of 
niet) reanimeren met hun arts te spreken blijkt groot te zijn: 80% tot 90% 
van de onderzochte patiënten wilde dat (Gunaskera 1986, Shmerling 1988, 
Schonwetter 1991). De behoefte om het toepassen v~ 'levensverlengende' 
behandelingen in het algemeen te bespreken is geringer, maar bestaat nog 
altijd bij een meerderheid van de patiënten (Lo 1986: 68%, Frank! 1989: 
63%, Gamble 1991: 81 %). Onveranderlijk heeft zo'n gesprek slechts met 
een kleine minderheid (3% tot 16%) van de patiënten daadwerkelijk plaats
gevonden. Overigens dient te worden bedacht dat bovenstaande cijfers even
eens impliceren dat een deel van de patiënten helemaal geen prijs stelt op 
dergelijke gesprekken. 

Opmerkelijk is dat volgens diverse auteurs patiënten wel willen worden 
geïnformeerd over hun situatie, maar niet zelf de beslissing over de behan
deling willen nemen (Strull 1984, Ende 1989). Bovendien blijkt de behoefte 
om te worden geïnformeerd af te nemen naarmate de patiënt zieker en ouder 
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wordt (Ende 1989). Volgens Strull onderschatten artsen dan ook de behoefte 
aan informatie van hun patiënt, maar overschatten ze de behoefte aan mee
beslissen. Coulton merkt op dat het feit dat het vóórkomen van levenstesta
menten nog steeds zeer beperkt is, in dezelfde richting wijst (Coulton 1990). 

In dit verband is het relevant de bevindingen van Ventres et al. te noe
men. Zij wijzen erop dat de wijze waarop artsen en verpleegkundigen infor
matie over wel of niet reanimeren verschaffen de uitkomst van het overleg 
met de patiënt beïnvloedt (Ventres 1992). Dat geldt ook voor de wijze waar
op het onderwerp wordt aangesneden. Het volgende citaat uit een 'overleg' 
met familieleden over NR behoeft geen verdere toelichting: 'Do you want 
us to do all the hernies and go in there and pound on hls chest and maybe 
break hls bones ... ?' 'liJ moet het dus niet. 

Dat er zo weinig discussie is tussen arts en patiënt over het toepassen van 
'levensverlengende' behandelingen kent een aantal oorzaken. Behalve aan 
patiënten die de boot afhouden, ligt dit natuurlijk ook aan artsen. Die menen 
soms dat zo'n gesprek een te grote emotionele belasting voor de patiënt 
betekent (zie bijvoorbeeld Schade 1989). Deze artsen onderschrijven welis
waar het principe van 'informed consent' maar achten een uitzondering op 
deze regel op haar plaats vanwege het verwachte negatieve effect van de 
discussie. Dit wordt de therapeutische exceptie genoemd (Leenen 1988: 32). 

Hierboven is al gewezen op het gegeven uit het MBL-onderzoek dat 
slechts met 32% van de wilsbekwame patiënten over het NR-besluit was 
overlegd. Het betreft 60 gevallen. In 35 daarvan verklaarde de respondent 
z!~n handelwijze door te stellen dat overleg te belastend voor de patiënt zou 
ZIJn. In 10 van deze 35 gevallen zei de respondent erbij dat hij of zij om 
deze reden nooit met de patiënt overlegt over NR-besluiten (Van Delden 
1993). 

Of het nu wel of niet juist is een beroep te doen op deze therapeutische 
e~ceptie, kan deels worden afgeleid uit onderzoeksresultaten. Immers, als 
Uit empirisch onderzoek naar de reacties van patiënten zou blijken dat de 
e~otionele belasting meevalt, zou dit punt in de discussie veel van zijn ge
Wicht verliezen. Dergelijk onderzoek is bijvoorbeeld beschreven door Finu
cane. Hij ging met 34 patiënten uitvoerig in op hun wensen ten aanzien van 
medisch handelen in het eventuele geval van een ernstige ziekte. Alhoewel 
sc:>mmige patiënten hierdoor aanvankelijk wel aan hun huidige gezondheid 
&mgen twijfelen, waren uiteindelijk alle patiënten blij met de discussie (Fi
nucane 1988). Met vier patiënten sprak hij overigens niet omdat dat een te 
&root risico zou opleveren. 

Lo onderzocht een grotere groep patiënten (n = 152) en sloot niemand uit. 
~an de patiënten reageerde 71% met het gevoel meer controle te hebben, 
3% was opgelucht en eveneens 53 % ervoer het gesprek als een blijk van 

~Oede zorg. Aan de andere kant reageerden niet alle patiënten positief. Van 
e patiënten werd 22% nerveus en 16% droevig; 6% voelde zich opgege

Ven. Ook andere onderzoekers rapporteren dat patiënten in meerderheid 
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positief reageerden op een gesprek (Amchin 1989, Stolman 1990, Quintana 
1991). Ook Stolman beschrijft echter negatieve reacties: 13% va.'l haar pa
tiënten (n=97) vond het wel degelijk 'cruel and insensitive' dat hun arts een 
gesprek over niet-reanimeren was begonnen (Stolman 1990). 

Een andere barrière voor een gesprek met de patiënt is de moeite die 
artsen zelf met dit soort gesprekken hebben (Youngner 1987). Stolman rap
porteert dat 30% van de door haar onderzochte artsen (n=59) dit expliciet 
aangaf (Stolman 1990). In een onderzoek van Bedeli vonden bijna alle on
derzochte artsen (n = 157) dat patiënten betrokken dienden te worden bij de 
beslissing maar bleek slechts één op de tien daadwerkelijk met patiënten 
gesproken te hebben (Bedeli 1984). 

Bedeli wijst nog op een andere reden dat artsen weinig spreken met hun 
patiënten: ze menen wel te weten wat de patiënt wil. Zij ging na hoe vaak 
artsen dachten te weten wat de mening van de patiënt zou zijn (68%) en hoe 
vaak gereanimeerde patiënten tevoren naar hun mening over een eventuele 
reanimatie waren gevraagd (19%). Uit interviews met de 24 wilsbekwame 
patiënten die de reanimatie hadden overleefd, bleek dat de vooraf door de 
arts gevormde mening slechts matig overeenstemde met de feitelijk door de 
patiënten gehuldigde opvatting (Bedeli 1984). Ook in een ander onderzoek 
bleek dat artsen in feite veel minder dan zij zelf meenden op de hoogte wa
ren van de mening van hun patiënten (Uhlmann 1988). 

5.5.3 Willen patiënten wel of geen reanimatie? 

In hoofdstuk 3 is beschreven welke argumenten artsen hanteren voor hun 
NR-besluiten. Daarbij bleek de wens van de patiënt een zeer belangrijke 
factor te zijn. In hoofdstuk 3 ging het natuurlijk om de wens van de indivi
duele patiënt. Toch kan het in bepaalde omstandigheden nuttig zijn te weten 
wat mensen in het algemeen vinden. Dit is relev"ant als op geen enkele ma
nier is vast te stellen wat de wens van de individuele patiënt is geweest (zie 
6.6.3). 

De mening van patiënten over reanimatie is vooral onderzocht met be
hulp van scenario-studies, waarin bepaalde omstandigheden werden beschre
ven en vervolgens naar de mening van de patiënten werd gevraagd. Uit dit 
soort onderzoek blijkt dat mensen in meerderheid willen worden gereani
meerd zolang ze enigszins gezond zijn of het vooruitzicht hebben weer hele
maal te herstellen. In het geval van een ernstige terminale ziekte en zeker 
bij verlies van geestelijke vermogens wil een ruime meerderheid echter niet 
meer worden gereanimeerd (Lo 1986, Uhlmann 1988, Shmerling 1988, 
Franld 1989, Schonwetter 1991, Gamble 1991, Schoeiderman 1992, cf. 
Starr 1986). 

De vraag blijft natuurlijk of mensen dezelfde mening zullen huldigen als 
ze zich daadwerkelijk in de beschreven toestand bevinden. Daarom is het 
onderzoek van Owen interessant. Zij vroeg 100 kankerpatiënten naar hun 
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wensen ten aanzien van reanimatie in het geval zij niet meer voor zich zelf 
zouden kunnen zorgen: twee op de drie patiënten wilden toch nog wel wor
den gereanimeerd (Owen 1992). Dat was ook de bevinding van Quitana die 
146 chronische dialysepatiënten vroeg of ze wilden worden gereanimeerd: 
63% antwoordde bevestigend (Quintana 1991). 

Onderzoek dat specifiek op de wensen van ouderen was gericht, toont 
een wisselend beeld. In sommige studies bleken ouderen in meerderheid 
tegen reanimeren te kiezen (Wagner 1984, Murphy 1988), in andere juist 
ervoor (Gunaskera 1986, Torian 1992, Milier 1992). Milier constateerde 
wel dat de door haar onderzochte ouderen de kansen op succes van een 
reanimatie met een factor 3 te hoog schatten. 

5.6 Redenen om niet te reanimeren, venneld in de literatuur 

In hoofdstuk 3 zijn de resultaten beschreven van het empirisch onderzoek 
dat in het kader van deze studie is verricht. In deze paragraaf worden verge
lijkbare onderzoeksresultaten besproken en op enkele punten vergeleken. 

Een eerste bron is het onderzoek voor de commissie-Remmelink (MBL). 
In dat onderzoek werd specialisten gevraagd naar hun redenen voor een NR
besluit in concrete casus. Hun belangrijkste redenen waren: de prognose van 
de ziekte (57%), geen uitzicht op verbetering (54%), geringe kwaliteit van 
leven (28%), de reanimatie is kansloos (27%), elke behandeling was zinloos 
(21 %) en de wens van de patiënt (8%). Economische redenen werden geen 
enkele keer genoemd (Van der Maas 1991). Interessant is dat deze percenta
ges wel iets veranderden, maar niet substantieel, als de patiënt wilsbekwaam 
was, maar niettemin niet betrokken was bij het besluit. In die gevallen wa
ren de redenen: de prognose van de ziekte (58%), geen uitzicht op verbe
tering (43%), geringe kwaliteit van leven (17%), de reanimatie is kansloos 
(30%) en: elke behandeling was zinloos (17%) (Van Delden 1993). 

Meer gegevens over antwoorden op de directe vraag waarom tot NR 
Werd besloten komen uit Amerika. Youngner vond bij Intensive Care-pati
enten de volgende argumenten: een ongunstige prognose (59%), een slechte 
kwaliteit van leven (24%) en de wens van de patiënt (15%) (Youngner 
1985). Te hoge kosten van voortgezette behandeling werden ook hier nooit 
genoemd. Andere Amerikaanse onderzoeken gaan over het bredere terrein 
Van het nalaten van behandelingen, de zogeheten 'non-treatment decisions' 
<NTD). Smedira beschrijft NTD's op de Intensive Care. Bij alle beslissin
gen werd gewezen op de slechte prognose; bij 30% van de beslissingen op 
d~ zinloosheid van de behandeling, bij 8% op het lijden van de patiënt en 
btJ 6% op diens wens. Economische redenen werden frequent besproken 
maar (ook hier) nooit als reden genoemd (Smedira 1990). Pearlman verge
l~k de antwoorden van artsen op de vraag of zij een patiënt met een chro
ntsche obstructieve longziekte zouden intuberen. Zij die niet intubeerden 
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wezen significant vaker op de kwaliteit van leven van de patiënt dan de 
anderen (Pearlman 1982). 

De beelden die uit deze onderzoeken komen vertonen grote overeenkom
sten: de prognose wordt vaak als argument genoemd, de kwaliteit van leven 
redelijk frequent, de wens van de patiënt weinig en de kosten nooit. 

Andere gegevens zijn verkregen door te kijken naar de eigenschappen van 
NR-patiënten in plaats van artsen direct naar hun redenen te vragen. Ze zijn 
daardoor enigszins vergelijkbaar met de beschreven relatie tussen de eigen
schappen van de patiënten in de vignetten en de beslissingen (zie appendix, 
par. A.5.1). Youngner onderzocht 71 IC-patiënten en vond dat de aard van 
de ziekte, de leeftijd en de mate van gezondheid voor opname voorspellend 
waren voor een NR-besluit. Farber constateerde dat de kans op het starten 
van een reanimatie afnam bij de volgende kenmerken van de patiënt: kan
ker, drugsgebruik, geestelijk gehandicapt zijn, dementie, hoge leeftijd, ge
ïnstitutionaliseerd zijn, meerdere zelfmoordpogingen of gewelddadige mis
drijven in de voorgeschiedenis en geen sociale opvang (Farber 1984). La
wrence stelde dat alleen al de diagnose kanker ertoe leidt dat eerder tot NR 
wordt besloten dan bij een andere ziekte met een vergelijkbare prognose 
(Lawrence 1987). Dit is ook geconstateerd door Wachter (Wachter 1989). 

Met betrekking tot NTD's verdienen nog de volgende onderzoeksresul
taten vermelding. Charlson onderzocht 604 patiënten en stelde bij elke opna
me vast, welke (mate van) behandeling artsen voor die patiënt nodig von
den. Voor het achterwege laten van alle behandelingen (abstineren) waren 
de prognose ten aanzien van het leven en het niveau van functioneren, als
mede de leeftijd van de patiënt de belangrijkste voorspellers (Charlson 
1986). Perkins constateerde dat de angst voor wettelijke aansprakelijkheid 
invloed heeft op de beslissing om wel of niet een levensverlengende behan
deling in te stellen, vooral als de wensen van .de patiënt niet bekend zijn 
(Perkins 1990). Deze laatste bevinding kan waarschijnlijk niet los worden 
gezien van de Amerikaanse context. 

Uit deze onderzoeken blijkt dat een veelheid aan externe (dat wil zeggen 
niet puur medische factoren) van invloed is op de beslissing om niet te rea
nimeren (respectievelijk te behandelen). Op één punt .wijken deze resultaten 
duidelijk af van die uit hoofdstuk 3: de diagnose kanker als zodanig bleek 
daar geen of nauwelijks een eigen invloed te hebben. Op zich is de in dit 
onderzoek gevonden situatie uiteraard te prefereren: waar in twee gevallen 
prognose en kans op succes van de reanimatie gelijk zijn, mogen stigmata 
niet de doorslag geven. 

5. 7 Conclusies 

Alvorens conclusies te formuleren met betrekking tot de kans van slagen 
van reanimaties moet worden opgemerkt dat uit dit hoofdstuk vooral ook 
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blijkt hoeveel normatieve keuzen er in (de presentatie van) medisch-weten
schappelijke feiten zitten (cf. Brody 1992). 

Neem de eind-term voor het beschrijven van de kans op succes van een 
reanimatie. Kansen op een geslaagde reanimatie worden meestal beschreven 
in termen van patiënten die het ziekenhuis levend kunnen verlaten. Hier is 
zeker wat voor te zeggen. Immers, door dit eindpunt te hanteren, voorkomt 
men dat een te rooskleurig beeld van de mogelijkheden van een reanimatie 
ontstaat. In paragraaf 5.2 is beschreven dat slechts ongeveer 14% van de 
gereanimeerden uit het ziekenhuis kan worden ontslagen. 

Aan de andere kant impliceert het hanteren van dit eindpunt dat een kort
durende overleving (met overlijden voor ontslag) niet het nastreven waard 
Wordt gevonden. Onder bepaalde omstandigheden zou echter ook beperkte 
levensverlenging waardevol kunnen zijn. Er is, kortom, sprake van een 
keuze. Nu is die keuze wel te rechtvaardigen, bijvoorbeeld door erop te 
Wijzen dat mensen die uiteindelijk tijdens opname overlijden, daarvóór vaak 
(namelijk in 80%) niet meer bij bewustzijn komen. Het blijft echter van 
belang te zien dat er sprake is van een keuze. 

De rol van dergelijke impliciete normatieve standpunten blijkt nog duide
lijker wanneer men succes van reanimeren afmeet aan het aantal patiënten 
dat zonder neurologische restschade wordt ontslagen. Dat zou betekenen dat 
alleen volledig herstel van de patiënt een reanimatie tot een succes maakt. 
Zonder de ernst van neurologische restschade te willen ontkennen, meen ik 
dat dat in zijn algemeenheid niet te verdedigen is. De impliciete afwijzing 
van bewust maar (neurologisch) onvolmaakt leven is onacceptabel. 

In paragraaf 5.2 is uitvoerig ingegaan op de kansen op een succesvolle af
loop van een reanimatie. Ook is (in 5.3) besproken hoe verschillende facto
ren deze kans kunnen beïnvloeden. Zl:J werd onderzocht in hoeverre op 
grond van medische factoren een antwoord kan worden gegeven op de vraag 
'wet of niet reanimeren?' Uiteraard is niet bedoeld daarmee het geheel aan 
overwegingen dat een antwoord biedt op deze vraag, te beschrijven: de 
patiënt blijft hier immers nog volledig buiten beschouwing. Veeleer kan dit 
Worden beschouwd als een poging op medische gronden inhoud te geven aan 
de termen 'medisch geïndiceerd ' en 'medisch zinloos', waarover in het vol
gende hoofdstuk meer. 

Belangrijk daarbij is de vraag of er bepaalde patiënten zijn te omschrij 
ven die in principe niet zouden moeten worden gereanimeerd omdat succes 
J>er definitie uit zal blijven . Grosso modo is een onderscheid mogelijk tussen 
:diol.ogische pa~ënten (bij wie een rean~matie r~lati~f vaaJ:. lukt) en pati-

ten m het termmale stadium van hun ztektc (btJ wte reantmeren meestal 
ZOnder succes blijft). Maar zijn ook preciezer uitspraken mogelij k? 

~at is inderdaad het geval . Op grond van de geciteerde literatuur kan een 
~ea~urnatie als kansloos worden beschouwd voor patiënten met een uit.ge

retd gemetastaseerd carcinoom. In de meest recente 'guidelines for cardio
PUimonary resuscitation and emergency cardiac care' neemt de American 
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Heart Association dezelfde positie in (AHA 1992: 2282). Uiteraard geldt 
ook voor deze uitspraak de gemaakte kanttekening inzake het meten in aan
tallen levend ontslagen patiënten. Het lijkt echter verdedigbaar voor deze 
patiënten op zijn minst de 'presumption of resuscitation' om te keren en te 
stellen dat alleen uitzonderlijke omstandigheden een reanimatie medisch 
rechtvaardigen. Alleen onder bepaalde omstandigheden zal immers kortdu
rend succes van een reanimatie het nastreven waard zijn. 

Ook over de gezondheidstoestand na een reanimatie zijn conclusies te 
formuleren. In de eerste plaats bleek dat één op de vijf patiënten die de 
reanimatie aanvankelijk overleven, maar voor ontslag overlijden, voor die 
tijd nog bij bewustzijn komt. In de tweede plaats bleken neurologische 
stoornissen voor te komen bij eenderde van de mensen die de reanimatie 
langdurig overleefden. De ernst van deze neurologische stoornissen varieert 
echter aanzienlijk. 

Voorts bleek dat in een minderheid van de gevallen met de patiënt wordt 
overlegd over een besluit. Anderzijds bleek dat patiënten in het algemeen 
wel behoefte hadden om bij de besluitvorming te worden betrokken. 

In het volgende hoofdstuk moet worden bezien welk licht morele princi
pes kunnen werpen op deze gegevens. Ook dient daar het feit aan de orde te 
komen dat in de meeste gevallen medische factoren wel een belangrijke rol 
spelen, maar niet het totaal der overwegingen vonnen. Ook andere overwe
gingen, zoals kwaliteit van leven en de leeftijd van de patiënt bepalen, zo 
bleek in 5.6, het oordeel van de arts. 
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6 Morele principes en achtergrondtheorieën 

6.1 Inleiding 

In hoofdstuk 4 is uitvoerig op de aard van principes en hun plaats binnen 
een reflectief-evenwichtmodel van moreel redeneren ingegaan. Kort samen
gevat is daar gesteld dat principes niet moeten worden opgevat als regels die 
ZOnder meer zijn te vertalen in concrete handelingsaanwijzingen. Veeleer 
doen zij dienst als instrument om informatie over de morele dimensies van 
een probleem te krijgen. In dit hoofdstuk worden principes en achtergrond
theorieën besproken die de morele aspecten van de onderzoeksresultaten 
kunnen verhelderen. Zo komt het evenwichtsproces weer een stap verder. 

Eerst wordt het principe van eerbied voor het leven beschouwd. In dat 
Verband komt ook ter sprake wat onder mens-zijn kan worden verstaan. 
Daarnaast is het nodig verschillende nuanceringen van dit principe op hun 
betekenis en relevantie te onderzoeken. Vervolgens worden de gegevens in 
het licht geplaatst van de vier principes van Bcaucharnp en Childress (auto
nomie, niet schaden, goed doen en rechtvaardigheid). De eerste drie leiden 
tot een bespreking van de wens van de patiënt en het oordeel van de arts. 
Ze brengen bovendien met zich mee dat het begrip wils(on)bekwaamheid en 
de besluitvorming bij wilsonbekwame mensen moeten worden beschouwd. 
In het verlengde daarvan moeten ook schriftelijke wilsverklaringen en de 
P<>sitie van vertegenwoordigers aan de orde komen. 

Het principe van rechtvaardigheid, ten slotte, kan in verband worden 
gebracht met de kosten van de reanimatie en met de vraag of een onder
SCheid naar leeftijd te rechtvaardigen is. 

6·2 Eerbied voor het leven 

Bet niet-reanimeerbesluit is een kwestie die leven en dood betreft. Daarom 
~oet aan het begin van dit hoofdstuk het principe van eerbied voor het 
even worden besproken. 

'Eerbied voor het leven' duidt erop dat het menselijk leven een speciale 
:aarde heeft en dat daarom het bekorten ervan (althans prima facie) verbo

en is. Dit sluit weliswaar aan bij een door velen gedeelde overtuiging, 
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maar voor een ethische analyse is meer nodig dan een overtuiging: er moet 
een precieze formulering komen, die op zijn merites wordt onderzocht. 
Bekend is bijvoorbeeld het zesde gebod 'Gij zult niet doden'. Dit kan wor
den genuanceerd tot 'het is niet geoorloofd om onschuldig menselijk leven 
intentioneel te doden' (cf. Kuitert 1983, Rachels 1986: 15). Maar dit is 
zeker niet de enige formulering van het principe. Albert Schweitzer bijvoor
beeld, bepleitte eerbied voor al wat leeft, niet alleen voor menselijk leven. 
Voor dit betoog wordt echter de formulering 'het is niet geoorloofd om 
onschuldig menselijk leven intentioneel te doden' als uitgangspunt van de 
beschouwing genomen. 

Alvorens daaraan te beginnen, moet ik een preliminair punt behandelen. 
Men zou kunnen stellen dat NR-besluiten een andere relatie hebben tot het 
principe van eerbied voor het leven dan andere NTD's, zoals het stoppen 
van de beademing. Het argument daarvoor zou kunnen zijn dat het bij NR
besluiten veel minder zeker is dat het besluit tot de dood van de patiënt 
leidt. In hoofdstuk 5 is immers al gezegd dat 65% van de NR-patiënten 
levend het ziekenhuis verlaat. Hier moet echter tegenover worden gesteld 
dat dit voor de morele evaluatie niet relevant is. Dat het niet zeker is dat het 
besluit wordt geëffectueerd, betekent immers nog niet dat de kwaliteit van 
de besluitvorming minder zou hoeven te zijn. Moreel gezien wordt ook in 
het geval van een NR-besluit de verantwoordelijkheid genomen voor de 
mogelijkheid dat het leven van de patiënt wordt bekort.' 

De genoemde formulering van het principe roept een aantal vragen op: 
wat telt als menselijk leven? wat is intentioneel? en wat is doden12 Het eer
ste toe te lichten punt betreft de term 'menselijk leven'. Is dat al het leven 
dat uit een mens is geboren of leven dat beschikt over de voor mens-zijn 
constitutieve eigenschappen of kwaliteiten? In het eerste geval ligt het accent 
op leven; in het tweede geval op menselijk (Musschenga 1987: 75). 

De formulering refereert voorts aan een onderscheid tussen intentionele 
en niet-intentionele handelingen. Een baby met opzet verstikken met een 
kussen is, in deze visie, moreel gezien niet hetzelfde als wanneer een ouder 
zich in zijn slaap omdraait, op het kind komt te liggen en daardoor het kind 
verstikt. 3 Behalve tussen intentionele en niet-intentionele handelingen kan 
ook onderscheid worden gemaakt tussen de intentionele en niet-intentionele 
(maar wel voorziene) effecten van dezelfde handeling. Aanhangers van het 

1 Of daarbij het NR-besluit of de onderliggende ziekte als doodsoorzaalc zijn te beschou
wen, is een punt dat hier kan blijven rusten. In beide gevallen moeten er goede redenen zijn 
voor een NR-besluit. 1 
2 De vraag 'wat is onschuldig?' is voornamelijk relevant in het leader van oen morele 
evaluatie van gesanctioneerd geweld. Afgezien van de (ver gezochte) si tuatie waarin oen 
arts uit zelfverdediging de patiënt doodt die hem met voorbedachte rade wilde doden, lwt in 
dit verband worden uitgegaan van de onschuld van de patiënt. 
3 Het voorbeeld is ontleend aan Van den Beid 1988. 
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Principe van eerbied voor het leven zijn dan ook meestal aanhangers van het 
zogeheten principe van dubbel effect. 

Dit van origine Thomistische4 principe van (de handeling met) het dub
bele effect stelt dat 'het geoorloofd is een handeling te verrichten die zowel 
een goed als een slecht gevolg heeft indien: 
• de handeling op zichzelf, afgezien van haar slechte gevolg niet verkeerd 

is; 
• actor alleen het goede gevolg beoogt; 
• het slechte gevolg niet het middel is voor het goede gevolg; 
• het goede gevolg in een redelijke verhouding staat tot het slechte gevolg' 

(Van den Beid 1988: 101). 
Een bekend voorbeeld uit de medische praktijk is pijnbestrijding met 

levensverkortend gevolg. Dit wordt in het algemeen niet als levensbeëindi
gend handelen gezien, aangezien de intentie van de handeling het bestrijden 
van pijn is. 

Onder 'doden', de laatste toe te lichten term uit de omschrijving van het 
Principe, wordt vaak niet alleen het actief beëindigen van het leven ver
staan. Ook gevallen waarin een behandeling achterwege blijft met de inten
tie het leven te bekorten, vallen onder de werking van het principe en zijn 
dus verboden. Met opzet laten sterven heeft in principe dezelfde morele 
status als met opzet doden. 

In het kader van deze studie naar de normatieve aspecten van niet-reani
meerbesluiten moet de vraag worden gesteld of het principe van eerbied 
V?<>r het leven in de gegeven formulering bruikbaar is. Hierbij wordt ervan 
U1~gegaan dat een principe bruikbaar kan worden genoemd wanneer (ten 
mmste in een aantal gevallen) met behulp van dit principe is vast te stellen 
Wanneer wel en wanneer niet tot NR mag worden besloten. Hierboven is het 
Principe op drie punten geëxpliciteerd. Nu volgt een evaluatie van die pun
ten. 

In de eerste plaats moet het begrip 'menselijk leven' worden ingevuld. 
Daartoe moet men onderscheid maken tussen het biologische leven en wat 
daarboven uitgaat. Het biologische leven is een noodzakelijke maar geen 
Voldoende voorwaarde om het bestaan de moeite waard en menselijk te 
maken. Een uitgangspunt in dit boek is daarom dat het biologische leven 
&een absolute waarde heeft , maar een relatieve. Al impliceert dit een ge
clausuleerde visie op de eerbied voor het leven waarin rekening wordt ge
houden met de kwaliteit van het leven , toch benadrukt de jezuïet Richard 
McCormick dat 'the two approaches ought nol to bc set against each other. 
[ ... ] Quality-of-life assessmcnts ought to be made within an overall reveren
ce for life, as an extension of one's respect for the sanctity of life. Howe-

4 

Thomas van Aquino formuleerde het onderscheid in intenlie in het kader van de morele 
evaluatie van doden uit zelfverdediging (rio Jonsen 1988: 221). 
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ver, there are times when preserving the life of one with no capacity for 
those aspects of life that we regard as human, is a violation of the sanctity 
of life itselr (McCormick 1978). 

Wat zijn 'those aspects of life that we regard as human'? Fletcher somt 
maar liefst twintig criteria op als 'a profile of man' (Fletcher 1972). Voor 
McCormick is van een menselijk leven pas sprake wanneer de mogelijkheid 
bestaat tot het aangaan van relaties met andere mensen (McCormick 1974). 
Anderen definiëren het karakteristiek menselijke als het hebben van zelfbe
wustzijn (bijvoorbeeld Harris 1985: 18). Deze twee noties, zelfbewustzijn 
en de mogelijkheid tot communicatie, vormen ook de kern bij Fletcher. Met 
V eatch kan worden gesteld dat deze twee invullingen weliswaar conceptueel 
van elkaar verschillen, maar dat ze in de praktijk tot hetzelfde resultaat 
leiden (Veatch 1989: 19). Hoe de grens ook wordt gedefinieerd, in alle 
gevallen is er een onderste grens aan het menselijk leven. Daaronder is wel 
sprake van leven, maar niet in een vorm die menselijk kan worden ge
noemd. 

Deze positie duikt in de literatuur in verschillende gedaanten op. Rachels 
spreekt van het verschil tussen 'being alive and having a life' (Rachels 
1986: 24 e.v.). Met het eerste doelt hij op biologisch leven, terwijl hij bij 
'life' denkt aan 'a very different sort of concept, one that belongs more to 
biography than to biology'. Op basis van een vergelijkbare redenering 
meent Kuitert dat mensen door 'de bodem van het mens-zijn' kunnen zak
ken (Kuitert 1989a). Hij noemt aanhoudend vegetatieve patiënten als voor
beeld (Kuitert 1990). Musschenga bespreekt criteria voor 'minimaal mens
zijn' als één van de invullingen voor kwaliteit van leven (Musschenga 
1987). Anderen volgen een vergelijkbare gedachtengang (bijvoorbeeld: 
Frankena 1977: 59, Glover 1977: 52, Arras 1984, Jacobs 1987).' 

In het vervolg wordt de meer dan minimale vorm van mens-zijn aange
duid als biograflsçh leven. Gegeven deze invulling van 'menselijk leven' 
zou het principe van eerbied voor het leven opnieuw moeten worden gefor
muleerd tot 'het is niet geoorloofd om onschuldig biografisch leven intentio
neel te doden'. 

Het volgende aspect betreft de term 'intentioneel'. · Gesteld werd dat het 
onderscheid intentioneel versus niet-intentioneel samenhangt met het princi
pe van dubbel effect. Hoe houdbaar is dat principe? 

Er zijn verschillende redenen om het onderscheid tussen een intentionele 
handeling en een handeling met een voorzien maar onbedoeld gevolg proble-

' Jacobs komt tot de conclusie dat men 'het leven van iemand mag beëindigen wiens 
biografische leven defmitief afgelopen is '. Hij stelt dit met een beroep op de veronderstelde 
wil van de persoon in kwestie. Daarmee wijkt de argumentatie af van die van de andere 
auteurs. Op de veronderstelde wil kom ik terug in 6. 7. 
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matisch te vinden. 6 Intentionele handelingen zijn die handelingen aan de 
basis waarvan wensen liggen. Het is echter lang niet altijd eenvoudig de 
echte wensen van een actor te achterhalen of af te lezen aan de handeling 
(Van den Beid 1988). Bovendien lijkt het principe van dubbel effect onge
veer elke handeling (ook die met een negatief gevolg) goed te keuren, zo
lang de actor zijn denken maar zodanig inricht dat het negatieve effect niet 
werd bedoeld. Een gevolg van het principe van dubbel effect is in wezen dat 
één plicht in een situatie van conflicterende plichten wordt 'weggedefmi
eerd'. In zijn algemeenheid is die route inferieur aan die waarbij de verant
woordelijkheid wordt genomen voor een openlijk beargumenteerde morele 
keuze. 

Dit alles impliceert echter niet dat de intentie waarmee een handeling 
wordt uitgevoerd geen moreel gewicht heeft. 'De intenties van de actor doen 
er wezenlijk toe. Zij onthullen het karakter, de deugden en ondeugden, van 
het handelend individu, waarin we minstens evenzeer geïnteresseerd zijn als 
in de gevolgen van zijn handelen' (Van den Beid 1988: 105, cf. Kuhse 
1987: 161). In een situatie waarin aan het gerechtvaardigd zijn van een NR
besluit niet hoeft te worden getwijfeld, zou de ene arts daartoe kunnen 
besluiten mede omdat de patiënt hem niet lag, terwijl de andere met spijt in 
zijn hart tot het besluit komt. 'These facts about the physician's motivation 
and perhaps character may make a decisive moral difference' (Beauchamp 
1989: 133). In hoofdstuk 8 komt het onderwerp 'deugden' nader aan de 
orde. 

Ten slotte het punt van de morele gelijkwaardigheid van doden en laten 
sterven. Direct uit het voorgaande volgt dat we er niet zijn met het vaststel
len van een overeenkomst in intentie. Toch kan wel worden gesteld dat 
sommige (maar niet alle) gevallen van doden en laten sterven moreel gelijk
Waardig zijn (cf. Rachels 1975). Belangrijker echter dan de kenmerken 
actief of passief zijn de redenen voor het besluit. Als er goede redenen zijn 
voor een bepaalde handelwijze kunnen de kenmerken actief of passief niet 
de totale morele evaluatie bepalen. Omgekeerd geldt dat, ook al zijn alle 
NR-besluiten voorbeelden van passieve handelwijzen, daarmee niet alle NR
besluiten moreel gelijk zijn. Waar het om gaat is of er goede redenen zijn 
voor het NR-besluit. 

We zijn hiermee op een punt gekomen dat het principe van eerbied voor 
het leven kan worden geformuleerd als: 'het is niet geoorloofd om onschul
dig biografisch leven te bekorten als daar geen goede redenen voor zijn'. 
Dit is natuurlijk een tamelijk open formulering die explicitering behoeft wat 
betreft die 'goede redenen'. 

' Deze problemen worden hier slechts kort besproken. Oiover (1977: 86-91) en Kuhse 
0987: 83-167) bespreken de bezwaren tegen het principe van dubbel effect veel uitvoeri
ger. 
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Een klassiek voorstel voor zo'n goede reden betreft de stelling dat in som
mige gevallen het leven niet hoeft te worden verlengd als de behandeling die 
daarvoor nodig is buitengewoon (zwaar) is. Een ander voorstel luidt dat een 
behandeling niet hoeft te worden begonnen als de patiënt stervend is. Op 
beide voorstellen wordt hieronder ingegaan. 

Er bestaat een lange traditie in de (medische) ethiek, waarin onderscheid 
wordt gemaakt tussen gewone en buitengewone ('ordinary' en 'extraordina
ry') behandelingen. Het onderscheid dateert uit de zestiende eeuw toen 
binnen de moraaltheologie de vraag rees of men de morele plicht had om 
alle mogelijkheden aan te wenden om het leven te verlengen (Weir 1989: 
216). Die vraag werd gesteld omdat zelfmoord als ongeoorloofd gold. De 
vraag was of bijvoorbeeld het weigeren van een levensreddende maar marte
lende beenamputatie als zelfmoord moest worden gekarakteriseerd. Met een 
beroep op het onderscheid tussen 'ordinary' en 'extraordinary' behandelin
gen werd de stelling verdedigd dat er geen morele plicht tot amputatie van 
het been bestond. Evenzo hoefde men, eenmaal op de brandstapel beland, 
het aangereikte water niet te gebruiken voor een poging het vuur te doven, 
maar was het moreel geoorloofd zich daarmee te verkwikken (Paris 1986). 
Kortom, buitengewone lasten hoefden niet te worden gedragen ook al zou 
dat het behoud van het leven hebben betekend (zie ook McCormick 1974). 
Het gebruik van het onderscheid kende een opleving in de medische ethiek 
nadat paus Pius XII zich (in 1957) had uitgesproken voor het hanteren ervan 
(Weir 1989: 221). 

Tegenwoordig wordt dit onderscheid meestal zo begrepen dat gebruikelij
ke behandelingen onder 'ordinary' vallen en ongebruikelijke behandelingen 
onder 'extraordinary' (President's COmmission 1983: 84). Daarmee verbon
den is het idee dat het onderscheid tevens wijst op het verschil tussen simpe
le en ingewikkelde, tussen natuurlijke en onnatuurlijke, tussen non-invasieve 
en invasieve, en _ tussen proportionele en disproportionele behandelingen 
(OTA 1987: 146, Veatch 1989: 78 e.v.). 

Veel auteurs stellen echter dat het onderscheid eerder verhullend dan 
verduidelijkend werkt, omdat er altijd nog een theorie nodig is om te vcr
klaren wat met het verschil tussen 'ordinary' en 'extraordinary' wordt be
doeld (Ramsey 1978, President's commission 1983, Rachels 1986: 99, OTA 
1987). De begrippen zijn daarom zonder een referentiekader onbruikbaar. 

Zo'n referentiekader bieden Beauchamp en Childress. Zij stellen voor het 
verschil tussen 'ordinary' en 'extraordinary' op te vatten als het verschil 
tussen 'obligatory' en 'optional' (Beauchamp 1989: 151 e.v.). Wat verplicht 
is en wat optioneel , wordt bepaald door een afweging van de voor., en nade
len ('burdens and benefits') van de behandeling. Slaat de balans door naar 
de kant van de nadelen dan is de behandeling optioneel en mag dus worden 
nagelaten. Daarbij wordt geaccepteerd dat het leven daardoor wordt bekort. 

Deze redenering ving aan met de vraag wanneer het leven niet meer 
tegen elke prijs hoeft te worden behouden. Het is van belang te constateren 
dat het antwoord van Beauchamp en Childress leidt tot een nieuwe vraag, 
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namelijk die naar de uitkomst van de afweging van de voor- en nadelen van 
de behandeling. Het gaat er om vast te stellen of de behandeling nog vol
doende 'weldoet', dus of deze proportioneel is. Daarmee is het evaluerende 
karakter van dit oordeel duidelijk naar voren gekomen. Ook komt nu de 
persoon die de behandeling ondergaat in beeld: of een behandeling proporti
oneel is kan immers alleen worden bepaald in relatie tot de toestand van de 
patiënt. 7 Bovendien is te verwachten dat de patiënt ook een mening over die 
afweging zal hebben. Hierop kom ik later terug. De principes van niet
schaden, weldoen en autonomie komen hier al om de hoek kijken. 

Naast het onderscheid tussen gewone en buitengewone behandelingen wordt, 
zoals gezegd, ook wel een onderscheid tussen stervende en niet-stervende 
mensen voorgesteld. Ramsey bijvoorbeeld, vindt dat alleen bij stervende 
mensen van behandelen mag worden afgezien (Ramsey 1978). In een gezag
hebbend artikel stellen Wanzer et al. dat bij terminaal zieke patiënten (zij 
spreken van 'hopelessly i1l patients') de nadruk dient te liggen op verlichting 
van het lijden (Wanzer 1984). Pellegrino en Thomasma achten het hanteren 
van 'kwaliteit van leven'-overwegingen alleen in de stervensfase acceptabel 
(PeUegrino 1988: 95). In Amerikaanse jurisprudentie is acceptatie van het 
nalaten van een behandeling bij een wilsonbekwame patiënt meestal beperkt 
gebleven tot 'terminally ill patients' (Emanuel 1988). Bij 'terminally' moet 
men dan, althans volgens deze uitspraken, aan een levensverwachting van 
minder dan een jaar denken. 

In Nederland speelde het begrip 'stervensfase' een rol in de discussie 
over euthanasie en de (zogenaamde) schijngestalten daarvan. De Gezond
heidsraad noemde in zijn advies uit 1982 over euthanasie twee voorbeelden 
van 'medisch zinloze' behandellngen. Eén daarvan betrof patiënten 'die in 
de stervensfase verkeren en voor wie het zinloos wordt geacht het leven nog 
langer te rekken' (Gezondheidsraad 1982: 13). De proeve van wet voor de 
regeling van euthanasie, uitgebracht door het kabinet in 1986, bezigde de 
term 'concrete doodsverwachting'. De commissie-Remmelink hanteerde in 
haar rapport eveneens (een variant van) de stervensfase en was bereid le
vensbeèindigend handelen zonder uitdrukkelijk verroek van de patiënt te 
aceeptcren, ja zelfs als normaal medisch handelen te bestempelen, op het 
moment dat de vitale functies van de patiënt beginnen te falen (Commissie 
onderzoek medische praktijk inzake euthanasie 1991). Wanneer op zo'n 
moment de patiënt hevig lijdt, moet levensbeëindigend ingrijpen volgens de 
commissie worden beschouwd als stervenshulp. Aan deze opvatting verbond 
de COmmissie de conclusie dat voor dergelijke gevallen de meldingsprocedu
re · ntet zou hoeven worden gevolgd. Pranger, tot slot, betoogt dat men 

7 

of Ver&elijlc Jonsen (1984): ' proportionato and disproportionate [ ... )do nol refer to tho state 
ben IJle att, but to a relationship between the effect of a treatrnent on the one hand and tbc 

efit to the paticnt on the other'. 
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aanhoudend vegeterende patiënten als stervend moet beschouwen en dat de 
toediening van kunstmatige voeding daarom mag worden beëindigd (Pranger 
1992). 

Toch heeft de stervensfase als criterium ook telkens veel kritiek gehad 
(bijvoorbeeld Van Berkestijn 1986). Welke termijn men tot de stervensfase 
rekent, lijkt een tamelijk arbitraire zaak te zijn. Bovendien valt het onder
scheid tussen stervend en niet-stervend nu eenmaal niet samen met wel of 
niet ongeneeslijk ziek zijn en onduldbaar lijden, of met het wel of niet 
bestaan van een uitdrukkelijke wens tot bespoediging van het levenseinde. 
De heersende opvatting onder ethici en juristen is dan ook dat het onder
scheid niet erg bruikbaar is, zeker niet als alles-beslissend kenmerk (Leenen 
1988, Rachels 1986, Beauchamp 1989, Weir 1989). 

Al is het feit dat iemand stervende is op zichzelf dan niet alles-bepalend, 
toch kleurt het de situatie wel. Emstig lijden is in de allerlaatste fase van 
het leven eerder disproportioneel dan op een ander moment. Dit zou aanlei
ding kunnen zijn de theoretische beschouwingen op dit punt te heroverwe
gen, mede omdat artsen vaak (intuïtief) het stervend-zijn moreel gewicht 
toekennen. Wellicht strandt het algemeen gebruik van het onderscheid dan 
alsnog op de onmogelijkheid een adequate definitie van de stervensfase te 
geven, maar zou het morele gewicht van het feit dat iemand duidelijk ster
vende is kunnen worden erkend. Het onderscheid vormt echter geen scherpe 
scheidslijn tussen situaties waarin een behandeling wel en die waarin die 
niet mag worden nagelaten. Eerder wijst het, net als het onderscheid tussen 
'ordinary' en 'extraordinary', naar vragen als: wat is goed voor een patiënt 
en wie bepaalt dat? 

Samengevat: de vraag naar de bruikbaarheid van het principe van eerbied 
voor het leven kan voorzichtig positief worden beantwoord. Bij een keuze 
voor een invulling van 'menselijk leven' waarbij de nadruk ligt op 'mense
lijk', biedt dit principe een rechtvaardiging om bijvoorbeeld permanent 
comateuze mensen niet te reanimeren. In de meeste gevallen echter resul
teert het principe niet in concrete handelingsaanwijzingen. Veeleer leidt het 
tot nieuwe vragen als: wat is goed voor een patiënt en wie bepaalt dat? 
Daarop wordt in het vervolg van dit hoofdstuk ingegaan. 

6.3 Respect voor autonomie 

Onder de argumenten voor een beslissing inzake reanimeren bleek. in hoofd
stuk 3 de wens van de patiënt een belangrijke plaats in te nemen. Daarmee 
lijken de respondenten de tijdgeest weer te geven waarin het zelfbeschik
kingsrecht zo'n belangrijke plaats heeft. Deze komt niet alleen in de Angel
saksische literatuur, met het handboek van Beauchamp en Childress als 
prominent voorbeeld, tot uitdrukking maar bijvoorbeeld ook in de komende 
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wetgeving in Nederland inzake de geneeskundige behandelingsovereen
komst. 

Maar wat wordt precies onder zelfbeschikking of autonomie verstaan? Is 
elke wens een autonome wens of gelden daarvoor bepaalde kwalificaties? En 
gaat het eigenlijk over autonome wensen of over autonome mensen? En wat 
is het verschil tussen een principe van autonomie en dat van respect voor 
autonomie? Een uitvoerige beschouwing van het begrip 'autonomie' voert te 
ver buiten het kader van deze studie. Een weergave van alle gedetailleerde 
analyses van dat 'vage en gecompliceerde begrip' (Vedder 1991) zou een 
apart boekwerk vormen. 8 Een paar hoofdlijnen zijn echter wel te noemen. 

Er zijn twee dominante visies op autonomie te onderscheiden, die respec
tievelijk met de filosofen Kant en Mill kunnen worden geassocieerd. In de 
eerste (Kantiaanse) visie is sprake van een door de rede genormeerd autono
miebegrip. Iemand is pas autonoom te noemen wanneer zijn wil onderwor
pen is aan grondregels (maximes) die in overeenstemming zijn met de cate
gorische imperatief (Christman 1988). Deze categorische imperatief luidt: 
'Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, 
daB sie ein allgemeines Gesetz werde' (Kant, Grundlegung zur Metaphysik 
der Sitten, geciteerd in Manenschijn 1985). Een maxime moet algemeen 
kunnen zijn en volgens Kant kan dat pas als de rede het wint van de begeer
te (Manenschijn 1985: 60). 

Een voorbeeld van deze visie is de invulling die Pellegrino en Thomasma 
aan het autonomiebegrip geven. Zij definiëren vrijheid als 'free to do what 
We ought to do' (Pellegrino 1988: 45). Bovendien zijn er volgens hen plich
ten die met autonomie correleren en wel 'to use our freedom wisely and to 
advance the good society' (Pellegrino 1988: 46). Deze geclausuleerde visie 
op zelfbeschikking komt tot uitdrukking in hun standpunt dat mensen de 
morele plicht hebben om behandelingen die 'biologically good and benefici
a!' zijn, te ondergaan (Pellegrino 1988: 47).9 

In de tweede visie (die van Mill) is het begrip 'autonomie' gekoppeld aan 
Vrijheid van handelen en denken. Mensen mogen doen en denken wat ze 
Willen zolang ze anderen maar niet schaden. Alleen daardoor wordt de 
Vrijheid genormeerd. Mill voert als argument voor deze stelling aan dat 
mensen uiteindelijk zelf het beste weten wat goed voor ze is. 'With respect 
to his own feelings and circumstances, the most ordinary man or woman has 
means of knowledge immeasurably surpassing those that can be possessed 
by any one else' (Mill 1977). Een aanhanger van deze visie is Engelhardt 
Hij definieert autonomie als een variant op de Gouden Regel 'Do not do to 
Others that which they would not have done to them and do for them that 
Which one has contracted to do' (Engelhardt 1986: 86). 

1 
Christman (1988) en Kuiteet (1989a) bieden dergelijke analyses wel. 

9 
Hieraan zij de oproericing toegevoegd dat wanneer do pati&lt toch weigert ook Pollogrino 

en Thomasma vinden dat die weigering moet worden gerespecteerd (Pellogrino 1988: 81). 
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Beauchamp en Childress brengen elementen van beide stromingen bijeen 
door in hun autonomiebegrip 'self-governance' centraal te stellen (Beau
champ 1989: 68, zo ook Harris 1985: 195). Ze bedoelen daarmee dat een 
autonoom individu in staat moet zijn tot 'personal rule of the self while 
remaining free from cantrolling interlerences ( ... )'. Daarbij moeten de eisen 
niet hoger worden gesteld dan in het dagelijks leven gebruikelijk is: 'we 
refer to normal choosers rather than ideal choosers' (Beauchamp 1989: 69). 
De nadruk in hun theorie ligt echter niet op autonomie maar op gerespec
teerd worden als autonoom mens (dit is trouwens ook een Kantiaans aspect). 
Daarmee is het accent verschoven van de persoon zelf naar de omgeving 
van de persoon. Tegelijkertijd waarschuwen Beauchamp en Childress er 
voor dit principe van respect voor autonomie absoluut te nemen. 'It does not 
apply to persons who are not in a position to act in a sufficiently autono
mous manner, perhaps because they are immature, incapacitated, ignorant, 
eoereed or in a position in which they can be exploited by others' (Beau
champ 1989: 73). 

Uit deze laatste opmerking blijkt dat autonomie, behalve uit de vrijheid 
om te kiezen, ook bestaat uit de aanwezigheid van een zekere intellectuele 
capaciteit (cf. Vedder 1991). Autonomie hangt samen met wilsbekwaam
heid. Daarmee is autonomie voor dit betoog voldoende in kaart gebracht. 

Wat heeft dit (uiterst summiere) overzicht nu te betekenen voor de praktijk 
en het besluit om niet te reanimeren? In de eerste plaats dat men mensen 
moet bejegenen als te respecteren autonome individuen. Dat wil zeggen dat 
moet worden afgezien van vrijheidsbeperkingen en alleen mag worden 
gehandeld nadat toestemming ('informed consent') is verkregen. 

Het respecteren van mensen als autonome individuen brengt echter meer 
met zich mee. Door ervoor te waarschuwen autonomie niet absoluut te 
nemen, geven Beauchamp en Childress al aari dat een autonome wens niet 
hetzelfde is als een willekeurige voorkeur. Om als autonoom te kunnen 
gelden moet men nagaan of de persoon in kwestie wilsbekwaam is. Over de 
vraag wanneer iemand dat is, gaat paragraaf 6.4. 

Maar ook al is er sprake van een autonome weT)s van een wilsbekwame 
patiënt, dan nog is respect voor andermans autonomie niet hetzelfde als 
diens keuzen klakkeloos uitvoeren (De Beaufort 1992: 13). De dokter is 
geen instrument van de wensen van de patiënt. Respect voor de autonomie 
gaat goed samen met een gesprek over die wensen, waarin wordt nagegaan 
of de keuze die de patiënt heeft gemaakt, werkelijk de beste is en waarin 
ook de arts zijn of haar visie geeft. Ten overvloede zij hierbij opgemerkt dat 
het laatste woord aan. de patiënt is. Anders verliest het principe van autono
mie zijn betekenis. In de (Kantiaanse) woorden van Maclntyre: 'to treat 
someone else as an end is to offer them what I take to be good reasons for 
acting in one way rather than another, but to leave it to them to evaluate 
those reasons' (Maclntyre 1984: 23) . 
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Er is nog een andere reden voor het houden van een gesprek zoals hier
boven bedoeld. Dat argument moet echter met enige voorzichtigheid worden 
gehanteerd, omdat het gemakkelijk kan worden misbruikt voor het recht
vaardigen van paternalisme. Het gaat om het volgende. Ziek-zijn is een 
existentiële gebeurtenis die invloed heeft op het vermogen om zelf richting 
te geven aan het leven (Pellegrino 1988: 17). 10 Lichaam en geest zijn nu 
eenmaal niet w gescheiden dat een ziekteproces in het lichaam geen invloed 
zou hebben op de psyche. Bovendien kunnen pijn en angst een zekere ver
nauwing van het blikveld te weeg brengen (cf. Cameri 1987), om nog maar 
te zwijgen over wat het betekent om als hulpbehoevende patiënt geconfron
teerd te worden met een w machtig orgaan als de gerondheidsrorg. Deze 
bedreigingen van het vermogen tot zelfbeschikking vormen een goede reden 
om een patiënt niet, onder verwijzing naar zijn zelfbeschikkingsrecht, achter 
te laten met een stapel informatie, maar met hem in gesprek te gaan. Men 
dient na te gaan of voldoende informatie is verschaft en of de informatie op 
een adequate manier is verwerkt. Daarmee zijn we bij de vraag gekomen of 
iemand wilsbekwaam is. De criteria daarvoor worden in de volgende para
graaf besproken. 

Samengevat betekent het bovenstaande dat het principe van respect voor de 
autonomie van een patiënt impliceert dat een geïnformeerde weigering ('in
formed refusal') van reanimeren dient te worden gerespecteerd, al kan deze 
Weigering wel worden bevraagd. Wanneer de patiënt nog geen mening heeft 
geuit over reanimeren, maar een NR-besluit wel wordt overwogen, dient dit 
besluit in beginsel aan hem te worden voorgelegd rodat de patiënt tot een 
geïnformeerde beslissing kan komen. Waar dat niet gebeurt, wordt de pati
ent met onvoldoende respect behandeld. 

Maar wat te vinden van de patiënt die, nadat hem een beslissing over wel of 
niet reanimeren is voorgelegd, zegt: 'Beslist U maar dokter'? Kun je ook 
beslissen om niet te beslissen? In paragraaf 5.5.2 werd literatuur geciteerd 
Waaruit blijkt dat dit een regelmatig voorkomende situatie is (Strull 1984, 
Wagner 1984, Ende 1989). 

De Beaufort meent dat de patiënt de verantwoordelijkheid voor dergelijke 
beslissingen niet mag delegeren aan de dokter (De Beaufort 1992: 8). Ande
ren hebben minder moeite met dit 'patemalism with permission' (Ende 
1989). Gilion bijvoorbeeld, stelt dat de keuze om de dokter te laten kiezen 
evenzeer moet worden gerespecteerd als de keuze om deel te nemen aan de 
?esluitvorming (Gillon 1992). Ook Pellegrino en Thomasma menen dat 
choosing not to make a choice' even goed een manier is om van je vrijheid 

&ebruik te maken (Pcllcgrino 1998: 81). 

10 1Carin Spaink, zelf Multiple Sclerose-patiente, stelt dat ziekte een sterk gevoel van 
Vervreemding van het lichaam met zich meebrengt (Spaink: 1992: 19). 
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Het lijkt het best verdedigbaar om te stellen dat de patiënt weliswaar een 
verantwoordelijkheid heeft, rowel om zichzelf als verantwoordelijk persoon 
te gedragen als ten opzichte van anderen, maar niet ertoe kan worden ge
dwongen om zelf te beslissen. Ook het accepteren van de keuze om niet te 
kiezen is een uiting van respect voor de patiënt. 

Als nuancering moet daaraan worden toegevoegd dat een arts het gesprek 
niet te snel als beëindigd moet beschouwen wanneer een patiënt meent dat 
de arts maar moet beslissen. De opmerking 'Zegt U het maar dokter' kan 
betekenen dat iemand echt niet met pijnlijke keuzen wil worden geconfron
teerd, maar kan ook voortvloeien uit een gevoel door de bomen het bos niet 
meer te zien. Een gesprek over de bomen kan dan alsnog voor een inbreng 
van de patiënt in de besluitvorming rorgen. 

Hierboven ging het om de vraag of een patiënt die expliciet aangeeft niet te 
willen beslissen, tot beslissen mag worden gedwongen. Het komt echter ook 
voor dat een arts aanneemt dat een patiënt liever niet met het nemen van 
een beslissing over reanimeren wil worden geconfronteerd en daarom maar 
zelf het besluit neemt. Of de arts meent dat ro'n gesprek een te grote emoti
onele belasting zal vormen voor de patiënt. In ro'n geval hanteert de arts de 
'therapeutische exceptie'. 

Er zijn verschillende redenen om terughoudend te zijn met het hanteren 
daarvan. In paragraaf 5.5.2 werd op basis van de resultaten van empirisch 
onderzoek geconcludeerd dat het merendeel van de onderzochte patiënten 
geen blijvende emotionele problemen met gesprekken over het wel of niet 
staken van behandelingen had en het gesprek uiteindelijk zelfs positief be
oordeelde. 

Los van dergelijke empirische gegevens wordt vaak op principiële gron
den gesteld dat artsen zich niet te gemakkelij~ mogen beroepen op de thera
peutische exceptie (President's cammission 1982: 95, Wanzer 1984, Young
ner 1987, Beauchamp 1989: 92, Loewy 1991). Op ro'n moment wordt 
iemand immers niet behandeld als een autonoom mens. Dat gerechtvaardig
de uitwnderingssituaties bestaan, wordt erkend maar er wordt voor gepleit 
deze strikt te omschrijven. Zo stelt de 'Presider;tt's commission' dat de 
therapeutische exceptie alleen mag worden toegepast wanneer 'the harm of 
its disciosure is both highly probable and seriously disproportionate to the 
affront to self-determination' (President's cammission 1982: 96). De bewijs
last wordt daarbij uitdrukkelijk bij de arts gelegd die zich op de exceptie 
beroept. De wetgeving inzake niet-reanimeerbesluiten in de staat New York 
(zie hoofdstuk 9) is nog strenger en beperkt de (gerechtvaardigde) toepas
sing van de exceptie tot die gevallen waarin de discussie levensgevaar voor 
de patiënt rou oplevéren (NYS 1988: 26). 

Wat Nederland betreft kan naar het wetsvoorstel inzake de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO) worden verwezen. Dit stelt in artikel 
1653b dat de patiënt slechts inlichtingen mogen worden onthouden wanneer 
het verstrekken ervan 'kennelijk ernstig nadeel' voor de patiënt rou opleve-
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ren. De tekst van de memorie van antwoord bij dit wetsvoorstel geeft duide
lijk weer dat de therapeutische exceptie een poging tot een uitweg uit een 
dilemma is: 'enerzijds kan de inlichtingenplicht niet bedoeld zijn om het 
levensgeluk of de gewndheid van de patiënt te schaden; anderzijds mag de 
therapeutische exceptie niet leiden tot handhaving of herstel van zijn onmon
digheid' (21 561, nr. 6: 31). De wetgever benadrukt dat hij met de toevoe
ging 'kennelijk' heeft willen aangeven dat het moet gaan om meer dan een 
subjectief oordeel van de hulpverlener. De afweging tussen informeren of 
daarop een uitzondering maken moet een toetsbare zijn. Dit standpunt is een 
evenwichtige benadering van de therapeutische exceptie. Anders gezegd: 
'liever niet, maar soms kan het nodig zijn'. 

Hierop aansluitend moet ook nog iets worden gezegd over de situatie 
Waarin wel met de familie, maar niet met de patiënt wordt gepraat terwijl 
dat laatste wel mogelijk was (zie 5.5.1). In situaties waarin met recht een 
beroep op de therapeutische exceptie wordt gedaan, is het voorstelbaar dat 
Wel met de familie wordt gesproken maar niet met de patiënt. In andere 
gevallen moet dit echter worden vermeden. In de eerste plaats omdat dit 
getuigt van weinig respect voor de autonomie van de patiënt. En voorts 
Omdat een verschil in informatie de communicatie tussen patiënt en familie 
schaadt. 

6.4 Criteria voor wilsonbekwaamheid 

Iemand respecteren als autonoom mens heeft alleen betekenis als de betrok
kene wilsbekwaam is, zo is hierboven gesteld. Maar wanneer is iemand dat 
en hoe moet een beslissing over wel of niet reanimeren dan tot stand ko
men? Wat dat laatste betreft: al zou de patiënt niet meer kunnen beslissen 
dan is er natuurlijk altijd nog een arts om dat te doen. Of dat voldoende is 
en waarop dat oordeel zou moeten worden gebaseerd, komt in de volgende 
I>aragraaf aan de orde. 

Bij het formuleren van de criteria voor wils(on)bekwaamheid 11 ga ik er 
vanuit dat de behandelaar vaststelt of iemand wilsbekwaam is of niet. De 
juistheid van dat uitgangspunt wordt wel betwist (Van der K.lippe 1990b), 
~aar vooralsnog is dit de praktijk, waarbij ook het wetsvoorstel WGBO 
Ztch aansluit. 

liet geven van criteria voor wilsonbekwaamheid is een onderneming die 
zowel op Scylla als op Charybdis kan stranden. Scylla wordt gevormd door 

11 
Eerder is gesteld dat de term 'beslissingsonbekwaam' in feite beter voldoet (Van Delden 

1991: 24). Zo oolc Dillmann en Legernaale die voor 'beslisvaardig' pleiten (Dillmann 
1992). Vanwege de ingang die 'wilsonbelcwaa.mheid' heelt gevonden, wordt toch deze te.rm 
&angebouden. 
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de situatie dat iemand te grote vrijheidsbeperking wordt opgelegd; Charyb
dis door de situatie dat iemand zichzelf schade toebrengt omdat hem teveel 
vrijheid is gelaten waarmee hij niet adequaat weet om te gaan. Alle criteria 
voor wilsonbekwaamheid staan aan deze gevaren bloot. Sommige lopen 
echter duidelijk op de klippen terwijl andere een redelijke middenweg lijken 
te bieden. 

Alvorens op de verschillende typen van criteria in te gaan, moet een 
aantal opmerkingen worden gemaakt over wilsbekwaamheid als begrip. Een 
eerste punt is dat het in deze studie over de ethische analyse van niet-reani
meerbesluiten gaat om een ethisch wilsbekwaamheidsbegrip. Dat wil zeggen 
dat het referentiepunt voor wilsbekwaamheid gelegen is in de autonoom 
handelende mens. Dit is iets anders dan bijvoorbeeld een juridisch wilsbe
kwaamheidsbegrip, waarin de vraag centraal staat of de persoon tot rechts
handelingen in staat is. 

In de tweede plaats kan de spanning tussen het beschermen van het wel
zijn en het respecteren van de autonomie enigszins worden verminderd door 
wilsbekwaamheid op een bepaalde manier op te vatten. Als men wils(on)be
kwaamheid als een taak-specifiek12 begrip beschouwt, hoeven de gevolgen 
niet altijd even verstrekkend te zijn. Wanneer het oordeel over de wilsbe
kwaamheid alleen voor een bepaald (type) besluit en voor een bepaald mo
ment geldt, worden iemands eventuele mogelijkheden tot wilsvorming op 
andere fronten en momenten niet genegeerd. Deze honorering van de restbe
kwaamheid komt ook duidelijk tot uitdrukking in het wetsvoorstel mentor
schap. 

Een derde punt is dat wilsbekwaamheid als een drempelbegrip moet 
worden opgevat (ro ook Wikier 1979, Buchanan 1986: 27, Berghmans 
1992: 297). Dat wil zeggen dat iedereen die voldoet aan de criteria, welke 
dat ook zijn, de eigenschap in gelijke mate ~zit. 13 Men is in deze opvat
ting wél of niet wilsbekwaam. Voor het antwoord 'een beetje' is geen 
plaats. Sommige auteurs stellen dat wilsbekwaamheid een glijdende schaal 
kent. Beauchamp en Childress spreken bijvoorbeeld van een 'continuum 
concept' (Beauchamp 1989: 81). Daarmee verwarren ze echter de beschrij 
ving van een wilsonbekwame patiënt met die va_n het begrip 'wilsonbe
kwaamheid'. 14 Gegeven het taakspecifieke van wilsbekwaamheid kan een 
patiënt voor meer of voor minder 'taken' wilsbekwaam zijn. Ook kan de 

12 Eerder heb ik dit context·afhanlcelijle genoemd (Van Delden 1991). Verderop in deze 
paragraaf wordt gepleit voor een risico-afhanlcelijke maatstaf voor wilsbelcwaamb.eid. 
Aangezien risico-afhanlcelijlcb.eid en taak-specificiteit beide verwijzen naar de context van de 
beslissing, lijlet het dui~lijker de term 'taak-specifiek' te hanteren wanneer wordt gedoeld 
op het feit dat wilsbekwaamheid per (type) besluit moet worden vastgesteld. 
13 Vergelijle Rawls die spreekt van een 'range property'(Rawls 1972: 508). 
14 Wiklor zou zeggen dat ze intelligentie met competentie verwarren, getuige: 'Though a 
person may have more intelligence than another, he will be no more competent at perfor
ming certain taslcs' (Wilcler 1979). 
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wilsbekwaamheid voor een bepaalde taak in de tijd variëren. Per taak en op 
een bepaald moment kan zich echter slechts één van de twee alternatieven 
Voordoen: óf de patiënt is (voor die taak) wilsbekwaam, óf hij of zij is het 
niet. 15 Deze 'alles of niets' indeling is juist onlosmakelijk verbonden met 
de functie van het wilsbekwaamheidsbegrip, namelijk vaststellen of iemands 
Wensen moeten worden gerespecteerd of niet. Vat men wilsbekwaamheid als 
een continuurn op, dan gaat die functie verloren. 

Nu het begrip wils(on)bekwaamheid in grote lijnen is geschetst, moet de 
vraag aan de orde komen welke criteria moeten worden gebruikt bij de 
bepaling van wilsonbekwaamheid. Hiervoor zijn diverse voorstellen gedaan. 
Een eerste benadering van wilsonbekwaamheid is die waarbij een hele groep 
mensen onbekwaam wordt verklaard (bijvoorbeeld alle verpleeghuispati
enten). Deze benadering voldoet niet omdat zij op geen enkele manier recht 
doet aan de taak-afhankelijkheid van de beslissing dat iemand wilsonbe
kwaam is. 

In de tweede plaats kan men kijken naar de uitkomst (of de kwaliteit) van 
de beslissing. Een onredelijke beslissing is dan aanleiding om iemand wil
SOnbekwaam te achten. Het zal duidelijk zijn dat deze benadering het risico 
met zich brengt dat vooroordelen er toe leiden dat iemand ten onrechte 
Wilsonbekwaam wordt bevonden. Terecht wordt deze benadering dan ook 
meestal afgewezen (President's commission 1982: 170, Hastings Center 
1987: 132, OTA 1987: 106, RSM 1989). 

Een derde benadering is de functionele benadering. Hierin staat de kwali
teit van het besluitvormingsproces centraal. De functionele benadering be
Staat in feite uit verscheidene criteria voor wilsonbekwaamheid: 
1 het kenbaar maken van een wens; 
2 feitelijk begrip hebben van verstrekte informatie; 
3 inzicht hebben in de aard van de situatie en de gevolgen van het besluit; 
4 op rationele wijze tot een besluit komen (Appelbaum 1988, cf. Roth 

1977, OTA 1987: 106). 
. In Nederland heeft Van der Klippe, eveneens op basis van Ame.rikaanse 

literatuur, een aantal benaderingen van de criteria voor wilsonbekwaamheid 
geïnventariseerd en geëvalueerd (Van der Klippe 1990a). Zij noemt in haar 
artikel zes benaderingen voor de bepaling van wilsonbekwaamheid, waarbij 
respectievelijk gekeken wordt naar: het al dan niet maken van een keuze; de 
élard van de beslissing; de rationele motivering van een keuze; het vermogen 
0.m te begrijpen; feitelijk begrip van verstrekte informatie. De zesde benade
nng bestaat uit een combinatie van eerder genoemde: het hebben van inzicht 

IS 
Beauchamp en Childress (1989: 82) stellen dat in de praktijk 'the function of competence 

detennïnationa ia to 10rt pel'IIOnB into two basic classes ' . Daarmoe komen zo op hct.zelfdo 
PUnt Uit, hetgeen hun rodenering ochter niet rodt. 
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in de situatie, naast de rationele motivering van de keuze en feitelijk begrip 
van de verstrekte informatie. 

Deze benaderingen sluiten duidelijk aan bij de bovengenoemde criteria. 
De tweede benadering die Van der Klippe noemt (de aard van de beslis
sing), is identiek aan de hierboven genoemde uitkomstbenadering en de 
overige vallen onder de genoemde functionele benadering. Van der Klippe 
concludeert dat al deze benaderingen hun goede en slechte kanten hebben en 
ziet in het genoemde artikel af van een keuze voor één van deze. 16 

Nu gebleken is dat binnen de functionele benadering verschillende criteri
a zijn te onderscheiden, dringt zich de vraag op of deze alle tegelijk dienen 
te worden gehanteerd of dat een keuze moet worden gemaakt. 

Voor een antwoord op die vraag moet men drie typen van criteria binnen 
de functionele benadering onderscheiden. In de eerste plaats zou kunnen 
worden gesteld dat 'wilsonbekwaam' een beschrijvend begrip moet zijn, 
waarin oordelen van anderen geen rol spelen. In dat geval voldoet alleen het 
onder 1 genoemde criterium. Een keuze (elke keuze) van de patiënt wordt 
geaccepteerd als blijk van wilsbekwaamheid. Elk oordeel over de kwaliteit 
van de besluitvorming, laat staan over de kwaliteit van het besluit, wordt 
dan vermeden. De keuze voor dit criterium lijkt daarmee het meeste recht te 
doen aan het respect voor de autonomie van de patiënt. Dat is echter een 
misvatting. Eerder is al gesteld dat autonomie niet hetzelfde is als iemands 
keuzen klakkeloos honoreren. Wil een autonomiebegrip zin hebben dan 
moet er ruimte zijn voor de vraag: 'Is deze wens een autonome wens?' 

Zodra men wel accepteert dat gekeken wordt naar de kwaliteit van de 
besluitvorming (het tweede type), sluipt een evaluerend element in het be
grip. Dit gebeurt wanneer men het feitelijk begrip van de situatie (2) of het 
hebben van inzicht daarin (3) als norm stelt. 

Het derde type voegt hier nog een stap él-afl toe. De laatste hierboven 
genoemde norm · (4) behelst dat men, om wilsbekwaam te zijn, rationele 
argumenten moet geven voor zijn besluit. Daarmee wordt als norm gesteld 
dat de keuze berust op een deugdelijke redenering van A naar B. Bij 2 en 3 
gaat het vooral om een juiste perceptie van het uitgangspunt (A). 

De meeste auteurs zijn het er wel over eens dat de besluitvorming cen
traal moet staan in de bepaling van wilsonbekwaamheid (bijvoorbeeld Presi
dent's Commission 1982: 170, Buchanan 1986, OTA 1987: 106, Jonsen 
1992: 44). De vraag is echter of daarin alleen de deugdelijkheid van het 
uitgangspunt moet worden geëvalueerd of ook het redeneren zelf. Het ge
vaar van die laatste stap is dat dit zou kunnen leiden tot 'een di~tatuur van 

16 In antwoord op een reactie op haar artikel stelt Van der Klippe ochter dat zij een mini
male hoeveelheid feitelijk begrip toch wel als eis zou willen stellen. De toetsing daarvan 
impliceert weliswaar een veronderstelling over 'processen in andermans hoofd', maar dat 
acht zij acceptabel 'indien en voor zover deze verondersteHingen gebaseerd zijn op uitingen 
of gedragingen', kortom op feiten (Van der Klippe 1990c). 
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verstandig kiezen' (Pols 1990). Pols wijst een rationaliteitstheorie dan ook 
af als fundament voor competentiebeslissingen. Hij stelt dat ook irrationele 
keuzen mogelijk moeten blijven. 

Andere auteurs nemen het redeneren wel op in hun criteria. Beauchamp 
en Childress bijvoorbeeld, stellen als norm '[to] make a reasonable decision 
based on rational reasons' (Beauchamp 1989: 83).'7 Het Hastings Center 
vindt dat wilsbekwame mensen (onder meer) moeten beschikken over 'the 
ability to deliberate about choices [ ... ]' (Hastings Center 1987: 131). Pelle
grino en Thomasma spreken zelfs van de eis overtuigende argumenten ('co
gent reasons') te kunnen geven (Pellegrino 1988: 149). 

Ook Freedman stelt dat gekeken moet worden of rationele redenen voor 
het besluit worden gegeven (Freedman 1981). Hij erkent echter het gevaar 
van paternalisme en suggereert daarom het begrip rationaliteit ruim op te 
Vatten. Redenen, w licht hij toe, bestaan uit een premisse vanwaaruit naar 
een conclusie wordt geredeneerd. Voor een rationele besluitvorming is 
alleen nodig dat de premisse juist is en dat de conclusie daaraan is gerela
teerd. De eis dat de conclusie uit de redenen volgt, mag niet worden gesteld 
Omdat deze teveel vrijheid ontneemt aan de patiënt. Berghmans volgt met 
zijn voorstel om rationaliteit op te vatten als praktische rationaliteit een 
vergelijkbare redenering (Berghmans 1992: 303). 

Welke criteria verdienen nu de voorkeur? Zijn rationele argumenten wel of 
&een voorwaarde voor wilsbekwaamheid? Deze vragen staan nog open. Een 
goede mogelijkheid om tussen Scylla en Charybdis door te varen biedt het 
Voorstel een variabele standaard voor wilsonbekwaamheid aan te houden. 

Zo'n variabele standaard houdt in dat de zwaarte van de eisen varieert 
met de zwaarte van het besluit. In het geval van een beslissing waarvan de 
gevolgen beperkt zijn, kan worden volstaan met een lichte eis voor wilsbe
kwaamheid. Wanneer de gevolgen van het besluit groot zijn, bijvoorbeeld 
als het leven ermee is gemoeid, moet die eis zwaarder zijn. 

Dit voorstel is uitvoerig besproken door Drane (Drane 1985) en door 
Buchanan en Broek (Buchanan 1986). Het is daarna overgenomen in het 
rapport van het Hastings Center (Hastings Center 1987: 133), in het hand
boek van Beauchamp en Childress (Beauchamp 1989: 83) en in het boek 
'Clinical Ethics' van Jonsen, Sicgier en Winslade (Ionsen 1992: 50). Ook 
Berghmans pleit voor het hanteren van een variabele standaard (Berghmans 
1992: 308) . 
. Het voorstel vraagt op twee punten om concretisering. Er moet een 

Uitspraak worden gedaan over de eenheden waarin de ernst van de gevolgen 
Wordt uitgedrukt. Daarnaast is het nodig om te specificeren waaruit de lichte 
en Waaruit de zware eis voor wilsbekwaamheid bestaat. 

17 
Door van 'rcasonable docisions ' te spreken gaan z.e mijns inziens te ver: dat is nieta 

lnders dan een uitlcomstbenadering. 
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Niet alle voorstellen van de zojuist genoemde auteurs voor een maatstaf 
voor de ernst van de gevolgen behoeven hier bespreking. Wel is van belang 
op te merken dat er twee soorten maatstaven zijn te onderscheiden. Van 
beide geef ik een voorbeeld. Het eerste komt van Buchanan en Broek. Zij 
stellen voor de ernst van de beslissing te bepalen door primair te kijken naar 
de verhouding tussen 'burdens and benefits' en daarnaast naar de complexi
teit van de beslissing (Buchanan 1986: 34 e.v.). Jonsen et al. daarentegen 
menen dat de eisen 'vary with the seriousness of the disease and the urgen
cy for treatment' (Jonsen 1992: 50). 

Het tweede voorstel houdt een veel objectievere standaard in en vermijdt 
daardoor een probleem dat het eerste wel kent. In het eerste voorstel speelt 
immers de verhouding tussen 'burdens and benefits' een beslissende rol. 
Maar die verhouding is niet zonder de patiënt te bepalen (ik kom daar in 
6.5 nog uitvoerig op terug). Dat impliceert dat de mening van de patiënt een 
rol zou moeten spelen voordat is bepaald of hij of zij wel wilsbekwaam is, 
dus voordat duidelijk is hoeveel waarde aan die mening moet worden ge
hecht. 18 Om deze vicieuze cirkel te voorkomen is een objectieve maatstaf 
te prefereren. In het kader van niet-reanimeerbesluiten zou als maat voor de 
ernst van de beslissing de kans op succes van de reanimatie kunnen funge
ren. Weigert een patiënt een reanimatie die een goede kans van slagen 
heeft, dan zou een zwaardere eis voor wilsbekwaamheid moeten worden 
gehanteerd. Daarmee zijn we op het tweede te specificeren onderwerp geko
men: de 'range' van de eisen. 

Sommigen van de genoemde auteurs spreken zich op dit punt niet uit. 
Drane en Berghmans echter wel. Als minimale eis stelt Drane dat de patiënt 
'aware of what is going on' moet zijn en expliciet of impliciet met de be
handeling moet instemmen. Als stringente eis noemt Drane: 'appreciation' 
en 'rational decision' (Drane 1985). De opvatting van Berghmans sluit 
hierbij aan. In geval van weinig risico volstaat hij met de lichte eis dat de 
patiënt een bepaalde voorkeur kan uitspreken. 19 Bij veel risico verschuift 
de standaard naar een uitkomstbenadering (Berghmans 1992: 308). 

Voor niet-reanimeerbesluiten zijn de lichte eisen in beide voorstellen te 
laag. In de eerste plaats omdat de beoordeling van wilsbekwaamheid zich 
ongeacht de beslissing moet richten op de besluitvorming. Op de een of 
andere manier zal moeten worden gekeken naar de redenen die aan het 
besluit ten grondslag liggen; niet slechts naar het feit dat besloten is. Boven
dien gaat het in dit betoog om leven en dood. Daarmee is de complexiteit 
van de besluitvorming altijd zodanig dat een voorkeursbenaderjng tekort
schiet. Hoe de eisen beter kunnen variëren, laat zich verduidelijken aan de 

11 Dit punt is, in iets andere bewoordingen, ook naar voren gebracht door Wiedair (Wic
clair 1991). 
19 Hij spreelà van een verschuiving naar de 'voorkeurs-maatstaf. Dit komt overoen met 
criterium 1 van pagina 87. 
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hand van het voorstel van Freedman. Hij stelde voor rationaliteit zodanig op 
te vatten dat er een relatie moet zijn tussen premisse en conclusie. Welnu, 
deze relatie kan losser maar ook hechter zijn. 

Ter afsluiting van dit onderwerp moeten nog enkele opmerkingen worden 
gemaakt. De hierboven beargumenteerde variabele standaard sluit goed aan 
bij hetgeen, blijkens het empirisch onderzoek, in de praktijk gebruikelijk is. 
Eén van de bevindingen uit het empirisch onderzoek was immers dat res
pondenten meer reageerden met 'mitsen en maren' als ze werden geconfron
teerd met patiënten met een goede prognose of jongere patiënten en toch 
instemden met de wens van ro'n patiënt om niet gereanimeerd te worden 
(A.6.3.3, tabel lld). Hieruit blijkt dat de respondenten meer wilden weten 
van de redenen van de patiënt voor een NR-besluit wanneer de kans op 
succes beter is dan gemiddeld. Dit sluit aan bij de observatie van Buchanan 
en Broek dat het op grond van de variabele standaard logisch is dat voor het 
Weigeren van een behandeling een andere norm geldt dan voor het instem
men daarmee (uiteraard bij overigens gelijke omstandigheden) (Buchanan 
1986: 37). Maar dit laatste punt leidt ook tot kritiek op de variabele stan
daard. De aard van de beslissing (weigeren of instemmen) is nu immers 
mede bepalend voor de zwaarte van de wilsbekwaamheidsnorm. Volgens 
Wiedair is daarmee de uitkomstbenadering binnengehaald (Wicclair 1991), 
hetgeen op de eerder genoemde bezwaren stuit. Toch mist deze kritiek zijn 
doel. De uitkomst van de beslissing leidt tot bepaalde eisen aan het besluit
vormingsproces. De beslissing zelf staat echter niet ter discussie en 'afwij
kende' keuzen blijven dus zeker mogelijk. 

Hiermee is voor dit betoog voldoende over criteria gesproken en kunnen we 
ons richten op het oordeel van de arts. Er rouden nu ook nog concrete tests 
geformuleerd kunnen worden (bijvoorbeeld in de vorm van specifieke vra
gen), maar dat lijkt onnodig. De conclusie van de gevolgde redenering is 
dat een arts , om de wilsbekwaamheid te kunnen evalueren, in een gesprek 
met de patiënt moet nagaan of de informatie goed is begrepen, of de patiënt 
d~ gevolgen overziet en of aan het besluit een redenering ten grondslag ligt 
~Ie qua validiteit in verhouding staat tot de kans op succes van de reanima
tie. Het is aannemelijk dat in een concrete situatie de stap van hieruit naar 
CO~crete vragen goed is te maken. In moeilijke gevallen kan een 'second 
0 Pinion' van een deskundige, bijvoorbeeld een psychiater, uitkomst bieden. 

Dat neemt niet weg dat voor de bepaling van wilsonbekwaamheid nog 
enkele belangrijke regels gelden. Het uitgangspunt is dat iemand wilsbe
kwaam is totdat het tegendeel is bewezen. Een patiënt hoeft niet te bewijzen 
dat hij of zij wilsbekwaam is. Voorts is de toetsbaarheid van de beslissing 
dat iemand wilsonbekwaam is, van groot belang. Dit impliceert dat in elk 
geval in de medische status wordt vastgelegd op basis waarvan men tot zijn 
00!deel is gekomen. Ten slotte moet bij elke bepaling van wilsonbekwaam
heid worden gekeken naar de oorzaken van de verminderde wilsbepaling. 
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Als die behandelbaar zijn, moeten ze, afgezien van noodsituaties, uiteraard 
worden verholpen voordat de wilsonbekwaamheid wordt vastgesteld. 

6.5 Oordeel van de arts 

Het respecteren van de autonomie van de patiënt is uiteraard niet het enige 
dat het handelen van de arts bepaalt. De arts heeft altijd ook een eigen 
professionele verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het er vooral om dat de 
arts niet schaadt en zoveel mogelijk goeddoet. In deze paragraaf wordt 
vanuit deze optiek (niet schaden en goeddoen) gekeken naar het oordeel van 
de arts, met name over de zin van de behandeling. 

Wat als goede geneeskunde geldt, kan deels worden afgeleid van de profes
sionele standaard. Eén van de belangrijkste constituerende factoren voor 
deze standaard is dat de behandeling medisch zinvol is (cf. Leenen 1991: 
34). Vooral het tegendeel van dit begrip, medisch zinloos dus, speelt in de 
discussie over het nalaten van een medische behandeling een grote rol. Maar 
wat betekent het precies? 

In een aantal Amerikaanse rapporten is geprobeerd 'zinloos' zo te defini
ëren dat het een objectief, wetenschappelijk oordeel betekent. Zo wordt 
gesteld dat 'a treatment is futile when it is unable to achieve it's physiologi
cal goal' (Hastings Center 1987, Stanley 1992, AHA 1992). 

In Nederland wordt 'medisch zinloos' gezien als een professioneel oor
deel (cf. Leenen 1991). Er zijn in de loop van de laatste jaren verschillende 
definities van het begrip gegeven. Het criterium dat de Staatscommissie 
Euthanasie hanteert voor 'medisch zinvol' is 'of van de behandeling redelij
kerwijs het beoogde effect bij de patiënt te verwachten is' (Staatscommissie 
Euthanasie 1985: 75). In het wetsvoorstel inzake euthanasie uit 1987 om
schreef het kabinet een medisch zinloze behandeling als een die 'naar heer
send medisch inzicht geen redelijk doel dient'. Volgens het rapport van de 
commissie-Remmelink moet het gaan om een 'therapeutische bemoeiing 
waarvan in geen enkel opzicht positieve effecten te verwachten zijn' (Com
missie Onderzoek Medische Praktijk Euthanasie 1991). Het is geen toeval 
dat deze definities opduiken in de context van de discussie over euthanasie. 
Het staken van een medisch zinloze behandeling geldt als een van de 
'schijngestalten'20 (Leenen 1988) van euthanasie. Definities van het begrip 
medisch zinloos worden in dit soort teksten dan ook opgenomen in de ru
briek 'wat geen euthanasie is' (de zogenoemde negatieve definitie). 

» Schijngestalten zijn wisselende gedaanten van hetzelfde fenomeen. Het is daarom in feite 
onjuist het nalaten van een modisch zinloze behandeling~ bes~mpelen als een schijngestal
~ van euthanasie. 
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De definities verschillen van elkaar. Er is immers een wezenlijk verschil 
tussen een redelijke verwachting dat een behandeling doet wat zij moet doen 
~zoals in de definitie van de Staatscommissie)21 en een redelijk doel (zoals 
m het kabinetsvoorstel). Het eerste oordeel betreft alleen de werkzaamheid 
van de behandeling. In het tweede geval moet daarnaast worden beoordeeld 
of het bereikte resultaat (het doel van de behandeling) wel redelijk is. De 
definitie van de commissie-Remmelink is het minst duidelijk: is het wel 
relevant om alle aspecten in de beschouwing te betrekken? Kan bijvoorbeeld 
alleen al het nut voor derden een behandeling medisch zinvol maken? 

In het gezondheidsrecht refereert men veelal aan de omschrijving van 
Leenen. Hij stelt dat de professionele standaard de meetlat vormt waarlangs 
de zin van de behandeling moet worden gelegd. Hij omschrijft deze me
disch-professionele standaard als 'zorgvuldig volgens de inzichten van de 
medische wetenschap en ervaring handelen als een redelijk bekwaam arts 
yan gelijke medische categorie in gelijke omstandigheden met middelen die 
m redelijke verhouding staan tot het concrete behandelingsdoel' (Leenen 
1991: 34). Het is van belang vast te stelJen dat deze verbinding met het 
professionele oordeel een intersubjectief element introduceert. Zinvol en 
~inloos worden mede bepaald door wat onder beroepsgenoten gebruikeHjk 
IS. 

Of een behandeling medisch zinvol is of niet, is te bepalen met behulp 
van het criterium: 'of dit handelen bijdraagt aan de oplossing van het me
disch probleem respectievelijk de instandhouding of verbetering van de 
medische toestand van de patiënt, dan wel of deze redelijkerwijze daaruit 
kunnen resulteren' (Leenen 1988: 289). Het criterium is hier dus het effect 
dat de behandeling heeft op het concrete probleem (vergelijk de definitie 
van de Staatscommissie). Anderzijds stelt Leenen: 'Een tweede vraag die 
moet worden beantwoord is, of de daarbij gebruikte middelen redelijk zijn. 
Instrumentele proportionaliteit is niet aanwezig indien een in verhouding te 
zware medische procedure nodig is om een in verhouding betrekkelijk voor
deel te bereiken. Ook de te veroorzaken pijn moet bij de instrumentele 
doelmatigheid in de beschouwingen worden betrokken' (Leenen 1988: 289). 
, Ook vanuit de medische professie komen vcrscheidene definities van 
medisch zinloos'. In het rapport 'Doen of Laten' van de Nederlandse Ver
~niging voor Kindergeneeskunde (NVK) wordt onderscheid gemaakt tussen 
kansloze medische behandelingen' en behandelingen die niet kansloos zijn 

maar wel een 'onleefbaar leven' helpen verlengen (NVK 1992). Ook de 
lCNMG gebruikt dit onderscheid in haar rapport over 'zwaar-defecte pasge
borenen' (KNMG 1990a). 

lJ 
Ik aa er vanuit dat men met het 'beoogde' effect doelt op het effect dat men in het 

~aernoen met oen bepaalde behandeling (bij oen bepaald gebruik) nastroeft. Wanneer men 
~id' ~ormatief zou interpreteren, in termen van de wenselijkheid van het effoct, zou 

Verschil tussen de definities verdwijnen. 
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In het rapport over langdurig comateuze patiënten brengt de KNMG hetzelf
de onderscheid op een andere manier onder woorden. 'Een handeling [ ... ]is 
zinloos indien te voorzien zal zijn dat de behandeling geen positief effect 
heeft. Wat men onder een positief effect verstaat is afhankelijk van de doe
len die men zich stelt' (KNMG 199la: 23). Even verderop blijkt dat die 
doelen bestaan uit 'het behouden van het leven en het verbeteren van de 
kwaliteit van het leven' (KNMG 1991a: 24). Al deze defmities vertonen 
duidelijk verwantschap in de zin dat telkens onderscheid wordt gemaakt 
tussen de werkzaamheid van een behandeling ('kansloos') en de effecten op 
de kwaliteit van leven van de patiënt ('leefbaar leven').22 

De beschouwing over 'medisch zinloos' moet zich bijgevolg op de volgende 
drie elementen richten: het oordeel over de werkzaamheid van een behande
ling, dat over de proportionaliteit van de behandeling en dat over de kwali
teit van leven van de patiënt. 

Het is van belang op te merken dat elke invulling van het begrip 
'medisch zinloos' impliceert dat de arts zonder de patiënt te raadplegen tot 
oordelen van het met die invulling gegeven type mag komen. De vraag naar 
de te prefereren defmitie van medisch zinloos moet daarom worden beant
woord door te kijken naar de redelijkheid van een combinatie van 'invul
ling' en 'zonder de patiënt'. De genoemde elementen moeten tegen deze 
achtergrond worden bezien. 

In het geval van reanimatie kan de werkzaamheid van deze behandeUng 
worden uitgedrukt in de kans op succes. Wanneer op grond daarvan te 
bepalen is of al dan niet van een medisch zinloze reanimatie sprake is, zal 
het geen probleem zijn dat artsen bepalen wanneer een reanimatie zinloos is. 
Zij hebben het overzicht om uit de veelheid van gegevens een beeld te 
kunnen vormen .. Die gegevens bevinden zich" in boeken en tijdschriften die 
bij uitstek toegankelijk en begrijpelijk zijn voor artsen. Dergelijke gegevens 
zullen de arts in staat stellen de gemiddelde kans op succes bij te stellen tot 
een schatting voor de individuele patiënt. Een wens van een patiënt om wel 
te worden gereanimeerd, zal niet tot een reanimatie moeten leiden als die 
kans 'te klein' is. 

Wanneer de kans op succes zó klein wordt dat van een medisch zinloze 
reanimatie worden gesproken, is niet precies vast te stellen . Het zou arbi
trair zijn om hier een bepaalde waarde als grens te postuleren, bijvoorbeeld 
een kans van 5% of minder. Wel is het van belang te benadrukken dat de 
kans niet nul hoeft te zijn om een reanimatie zinloos te noemen (zo ook 

22 In dit verband wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen 'modisch zinloos ' en 'zinloos 
medisch' (Jacobs 1990). Deze termen verwijzen eveneens naar het onderscheid tussen 
zinloos als kansloos en als onleefbaar. Ik gebruik ze niet omdat ik ze onhelder en verwar· 
rend vind. 
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Jonsen 1992: 26). 23 Ook is het niet nodig te bewijzen dat de therapie wer
kelijk nooit succes zal kunnen hebben. Dat zou een te strenge eis zijn in een 
stochastisch vak als de geneeskunde. Schneiderman stelde daarom voor een 
behandeling die in ten minste honderd vergelijkbare gevallen zonder resul
taat is gebleken, zinloos te noemen (Schneiderman 1990). 

Overigens moet, ook wanneer 'medisch zinloos' wordt gedefinieerd in 
termen van de kans op succes, het objectieve karakter van deze definitie 
worden gerelativeerd. Het feit dat 'ontslag uit het ziekenhuis' doorgaans (cf. 
ARA 1992) geldt als maatstaf voor een geslaagde reanimatie, is immers een 
keuze, zoals ook al in 5. 7 is gesteld. En ook aan het afkappunt waaronder 
men besluit dat de kans op succes te klein is, ligt een keuze ten grondslag. 

Moeilijker ligt het bij het beoordelen van de proportionaliteit van de behan
deling. Dat het om een waardeoordeel gaat (de verhouding moet immers 
redelijk zijn), is op zich geen bezwaar. Waardeoordelen zijn niet vreemd 
aan de geneeskunde (cf. Sutorius 1989). Oordelen van artsen zijn qualitate 
qua ook normatieve oordelen over wat goed is voor een ander (Kuitert 
1989a). Het punt is echter dat moet worden bekeken of dat waardeoordeel 
samengaat met het niet informeren van de patiënt, zoals hierboven werd 
gesteld. 

Ter verdediging van de stelling dat de arts zonder de patiënt tot het 
bedoelde oordeel kan komen, zou men kunnen wijzen op een onderscheid 
tussen waardeoordelen. Men kan zeggen dat de arts niet een oordeel geeft 
~ver de toestand van de patiënt maar alleen over (het nut van) de behande
hng. Deze positie is bijvoorbeeld ingenomen door Kuiterten Van der Meer. 
Zij stelden dat 'de arts niet een waardeoordeel over het leven van de patiënt 
[moet] vellen maar over zijn eigen handelen, in de zin van [ ... ] is het zinvol 
of zinloos medisch te handelen?' (Kuitert 1987).24 

De vraag is echter of het beoordelen van de zin van een behandeling wel 
een uitsluitend medische aangelegenheid is; anders gezegd, of medische 
normen wel het totaal aan normen kunnen leveren. Ook als men stelt dat 
h<:paajde bijwerkingen van een behandeling niet opwegen tegen de beperkte 
Wtnst, wordt in feite een oordeel uitgesproken over de toestand van de 
I>atiënt, namelijk die waarin deze verkeert als de bijwerking optreedt. Wil 
rnen bezien of het doel van de behandeling in redelijke verhouding staat tot 
het middel, dan moet men ook de wenselijkheid van het continueren van de 
toestand van de patiënt in de overwegingen bctrekken. 25 Een oordeel over 
de redelijkheid van een behandeling is dus ook altijd een oordeel over een 

~ 

2.4 De American Heart Association legt de grens wèl bij 0 % kans op ucces (AHA 1992). 
. 1<uitert hoeft dez.e posilie nadien vertalen: in 1989 stelde hij: 'als een arts oordeelt [ ... ] 
~een OOrdoel over de toesland van de paliënt onontkoombaar' (Kuitert 1989b). 
h T~zij men het leven llls een absoluut goed beschouwt. In 6 .2 is ochter al gepleit voor 

et opvatten van het leven a.ls oen relalief goed. 
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toestand van de patiënt (Kuitert 1989a, cf. Dillmann 1992). Dit bleek in 
feite ook al uit de toelichting die Leenen gaf bij zijn definitie van 'medisch 
zinloos'. Daarin stelde hij dat ook 'de te veroorzaken pijn' in de beschou
wingen moet worden betrokken. 

Nu kunnen artsen in het algemeen wel iets zeggen over de redelijkheid 
van het doel van een behandeling. De geneeskunde kent immers heel speci
fieke doelen, bijvoorbeeld te formuleren als het behoud van het leven en het 
verbeteren van de gezondheidstoestand (cf. KNMG 1991a: 23). En het doel 
van een reanimatie kan niet anders zijn dan het leven te behouden. Maar of 
dat in het geval van een bepaalde patiënt ook een redelijk doel is, in die zin 
dat dit diens belang dient, laat zich niet zonder de patiënt zelf (of vanuit 
diens perspectief) beoordelen (zo ook Gilion 1992). Dit betekent dat het 
inschatten van de proportionaliteit van de behandeling geen strikt medische 
aangelegenheid is. Voor de bepaling van de proportionaliteit van de behan
deling kunnen arts en patiënt elkaar niet missen. 

Waar zijn we nu op uitgekomen? Zolang het oordeel 'medisch zinloos' is 
gebaseerd op een schatting van de kans van slagen van een reanimatie, kan 
een arts zonder verdere informatie van de patiënt tot dit oordeel komen. 

Bij het bepalen van de proportionaliteit van de reanimatie ligt dat anders. 
De proportionaliteitseis bleek te leiden naar een afweging van voor- en 
nadelen van een behandeling voor een bepaalde patiënt. In de Engelstalige 
literatuur zou worden gesproken van de 'burden/benefit ratio'. Dat begrip 
zijn we eerder tegengekomen. In paragraaf 6.2 is het onderscheid tussen een 
proportionele en een disproportionele behandeling ook al genoemd en wel 
als variant van het onderscheid tussen 'ordinary' en 'extraordinary' behan
delingen. Daar bleek dat deze termen tamelijk inhoudsloos zijn, tenzij men 
ze interpreteert in termen van de 'burden/benèfit ratio' van een behandeling. 
Door het proportionaliteitscriterium aan het begrip 'medisch zinloos' te 
koppelen is dus een bekend onderscheid in een nieuw jasje gestoken. 
'Nieuw' daaraan is alleen dat de patiënt wordt gepasseerd. 

Er valt nog een tweede conclusie te trekken. N!J is gebleken dat de pro
portionaliteitseis moet worden vertaald in een 'burden/benefit ratio', kan 
men stellen dat deze eis naar hetzelfde type overwegingen verwijst als de 
eerder genoemde 'kwaliteit van leven' -overwegingen. Beauchamp en Chil
dress komen tot dezelfde conclusie: 'It scems impossible to determine what 
will benefit a patient without presupposing some quality-of-life standard and 
judgments about the kind of life the patient will have after a medical inter
vention. Any attem t to make life [ ... ] unconditionally good in itself is a 
'vitalism' that shoulä be rejected in favor of a view that life is only conditi
onally good' (Beauchamp 1989: 157). En ook Leenen stelt in een uiteenzet
ting over zijn eigen positie: 'Naar mijn mening heeft alle medisch handelen 
te maken met de kwaliteit van het leven, maar men mag dat niet omkeren 
zodat de kwaliteit van het leven een zelfstandig criterium voor medisch 
handelen zou worden' (Leenen 1992). 
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Dat laatste wordt overigens ook hier zeker niet beoogd. Wel meen ik dat de 
proportionaliteitseis behalve een evaluatie van de behandeling ook een eva
luatie van het belang van die behandeling voor de patiënt en daarmee van 
diens toestand impliceert. En dat daarom de proportionaliteit van de behan
deling alleen in overleg met de patiënt kan worden vastgesteld. Dit wil niet 
zeggen dat de proportionaliteitseis niet moet worden gesteld, noch dat een 
arts zich over de proportionaliteit van een behandeling geen oordeel mag 
vormen. In tegendeel: een 'goed hulpverlener' kan niet anders. Hij of zij 
mag het alleen niet zonder de patiënt doen (cf. Milier 1993). En aangezien 
het begrip 'medisch zinloos' alleen betekenis heeft als alleen artsen daarover 
kunnen oordelen, hoort de proportionaliteitseis niet thuis in de definitie van 
dat begrip. De definitie die de Staatscommissie euthanasie van het begrip 
'medisch zinloos' gaf, verdient daarom de voorkeur. 

Een bijkomend punt verdient nog vermelding. Het oordeel 'medisch zinloos' 
betekent dat de toestemming van de patiënt niet langer nodig is omdat zijn 
mening de gang van zaken niet kan beïnvloeden. Dat laat echter de informa
tieve kant van een gesprek ongemoeid. Anders gezegd: het feit dat een 
reanimatie medisch zinloos is, wil niet zeggen dat een gesprek met de pati
ent automatisch ook zinloos is (zo ook Youngner 1990, Tomlinson 1990). 
Er kunnen goede gronden zijn om een patiënt niet te informeren over een 
NR.-besluit, maar die zijn met de zinloosheid van de reanimatie niet direct 
gegeven. 

6.6 Criteria voor beslissingen bij wilsonbekwame mensen 

~ stelling dat arts en patiënt samen moeten beslissen over de proportionali
le!l van een reanimatie kan in de praktijk op problemen stuiten als de patiënt 
Witsonbekwaam is. Hoe moet in die situatie een besluit over wet of niet 
reanimeren totstandkomen? 

Voor de beantwoording van deze vraag moeten verschillende situaties 
Worden onderscheiden: 
• de reanimatie is medisch zinloos (in de zin zoals in 6.5 bedoeld); 
• er is een duidelijke mening van de patiënt bekend; 
• er is geen duidelijke mening van de patiënt bekend. 
In Pélragraaf 6. 7 komt aan de orde wie moet bepalen of een reanimatie het 
belang van de patiënt dient. 

6·6.1 Medisch zinloze reanimaties 

Wanneer de kans van slagen van een reanimatie zo goed als nihil is, moet 
van reanimeren worden afgezien. Hierboven (6.5) is gesteld dat zo'n oor
deet zonder de patiént tot stand kan komen. In dat opzicht maakt het dan 
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niet uit of de patiënt wilsbekwaam is of niet. Is de kans (nagenoeg) nul dan 
is dit medisch oordeel voldoende voor een NR-besluit (cf. Youngner 1990, 
Jonsen 1992, Paris 1992). Een reanimatie rou dan niet tot langdurige over
leving leiden, maar slechts tot een ruwe verstoring van het sterven. 

6.6.2 Er is een duidelijke mening van de patiënt 

Het kan zijn dat de patiënt in kwestie zich duidelijk heeft uitgesproken over 
een reanimatie voordat hij of zij wilsonbekwaam werd. Die mening is dan te 
gebruiken om de proportionaliteit van een reanimatie vast te stellen. Ideali
ter is die wens vastgelegd in een wgeheten non-reanimatieverklaring. In 
deze paragraaf worden de voor- en nadelen van een schriftelijke wilsverkla
ring besproken. Maar ook ronder w'n verklaring kan een duidelijke mening 
van de patiënt bekend zijn. Daarop ga ik aan het eind van de paragraaf in. 

Een non-reanimatieverklaring is een vorm van een levenstestament De 
Memorie van Antwoord bij het wetvoorstel inzake de geneeskundige behan
delingsovereenkomst geeft hiervan de volgende definitie: 'een levenstesta
ment is een schriftelijke verklaring die de wil van de patiënt bevat omtrent 
medische behandelingen in een levensbedreigende toestand indien en voor
wver hij zijn wil in die toestand zelf niet kenbaar kan maken' (21 561, 
nr.6: 35).26 

De precieze tekst van een non-reanimatieverklaring ligt niet vast, maar 
bekend is het voorbeeld van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige 
Euthanasie (NVVE), die zelfs een non-reanimatie penning uitgeeft (Jannink 
1992). Overigens bevat die tekst ook een clausule waarin de opsteller 'het 
leegpompen van ·de maag' weigert. Die handeling valt strikt genomen buiten 
de in deze studie gehanteerde definitie van een reanimatie (zie 2.1). 27 

De non-reanimatieverklaring dient te worden onderscheiden van de eutha
nasieverklaring waarin iemand duidelijk maakt dat hij onder bepaalde om
standigheden geen toestemming geeft voor medische handelingen en dat zijn 
of haar leven onder die omstandigheden actief moet worden beëindigd. De 
NR-verklaring en de NR-penning van de NVVE maken echter altijd deel uit 
van een euthanasieverklaring (Janninlc 1992). Het automatische karakter van 

2111 In de Verenigde Staten maakt men onderscheid tussen verschillende ~rten 'advancc 
directivea' (OTA 1987: 21). In een 'treatment di rective' (oolc wel ' living wilt' genoemd) 
geeft men aan welke behandelingen wel en welke niet mogen worden uitgevoerd. Daarnaast 
is er de 'proxy directive' waarin een persoon wordt aangewezen (de ' surrogate') die na
mens de opsteller mag handelen in het geval dat deze wilsonbelcwaam wordt. 
77 Dit heeft te maken met het feit dat vroeger bij non-reanimatieverklaringen primair werd 
gedacht aan een wilsverklaring van iemand die een zelfmoordpoging had gedaan (bijvoor
beeld met behulp van slaapmiddelen) en daarna niet 'gered' wilde worden. Zie bijvoorbeeld 
het advies van de Gemndheidsraad inzake euthanasie (1982: 62). 
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die koppeling is ongelukkig. Het is aannemelijk dat er een groep mensen is 
die wel voor het eerste voelt maar niet voor euthanasie. De koppeling zou 
deze groep onnodig van het opstellen van een wilsverklaring kunnen afhou
den. 

Non-reanimatieverklaringen bleken in het MBL-onderzoek slechts op 
beperkte schaal te zijn afgegeven door de ziekenhuispatiënten voor wie tot 
NR. was besloten: samen met andere schriftelijke wilsverklaringen slechts 
door 4% van de patiënten (Van der Maas 1991). Ongeveer even laag is het 
getal dat Stolman noemt: 2,5% (Stolman 1989). 

Naar algemene juridische opvatting zijn schriftelijke wilsverklaringen rechts
geldig. Ze zullen door artsen moeten worden opgevolgd (Gevers 1987, 
Leenen 1988: 283, Van Wijmen 1990, Kastelein 1991a). Ook de Staatscom
missie Euthanasie heeft deze mening reeds naar voren gebracht (Staatscom
missie Euthanasie 1985). Als het wetsvoorstel geneeskundige behandelings
overeenkomst (WGBO) wordt aangenomen, zal de positie van de schriftelij
ke wilsverklaring nog aan duidelijkheid winnen. De Memorie van Toelich
ting zegt expliciet dat 'een hulpverlener zich in beginsel aan een levenstesta
ment of aan een non-reanimatieverklaring gebonden moet achten' (21 561, 
nr. 3: 13). Een vergelijkbare positie wordt in het wetsvoorstel mentorschap 
(december 1991) ingenomen, met dien verstande dat ook hier alleen in de 
memorie van toelichting (en dus niet in de wetstekst) gewag wordt gemaakt 
Van schriftelijke wilsverklaringen (MvT Mentorschap p12). Daar wordt 
gesteld dat uit het betrachten van de zorg van een goed mentor (art. 454 lid 
1) voortvloeit dat de mentor zoveel mogelijk rekening houdt met de voor
keur zoals door betrokkene aangegeven in een schriftelijke wilsverklaring. 
Uiteraard moet die zijn opgemaakt toen de betrokkene nog daartoe bekwaam 
was. 

Uitgebreide jurisprudentie ontbreekt vooralsnog op dit terrein. Bekend is 
Wel de uitspraak van de rechtbank te Zwolle uit 1989 inzake een schriftelij
ke non-reanimatieverklaring. De rechter stelde zich op het standpunt dat het 
de verantwoordelijkheid is van degene die de verklaring opmaakt, om de 
arts voldoende te infonneren. Bij onduidelijkheid hoeft de arts niet af te 
gaan op de verklaring (Anoniem 1990). Deze uitspraak lijkt in tegenspraak 
~ zijn met het in de WGBO genoemde uitgangspunt dat de hulpverlener 
Ztch in principe aan de vcrklaring moet houden. Gevers wijst er echter op 
dat de uitspraak ook kan worden beschouwd als een specifieke opvatting 
over de waarde van schriftelijke verklaringen bij een poging tot zelfmoord 
(Gevers 1991a). Volgens deze lezing zou er in deze specifieke situatie vol
doende reden zijn om te twijfelen aan de vrije wilsvonning van de patiënt. 

Al lijkt de juridische positie van schriftelijke wilsverklaringen hiermee 
redeUjk duidelijk, dat neemt niet weg dat dergelijke verklaringen een aantal 
vragen oproepen. 
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In de eerste plaats zijn schriftelijke wilsverklaringen vaak in ruime bewoor
dingen gesteld. In de euthanasieverklaring van de NVVE wordt bijvoorbeeld 
gesproken van een 'waardige levensstaat'. Hierdoor kan een interpretatie
probleem ontstaan: zou de patiënt zijn actuele situatie als een 'waardige 
levensstaat' hebben beschouwd? 

Voorts kan altijd de vraag worden gesteld of de wilsverklaring onder de 
actuele omstandigheden nog geldt (Buchanan 1986, Lowy 1988, Davidson 
1989, Hulstaert 1990). Iemands ervaring van een bepaalde situatie, kan 
immers anders zijn dan diens verwachting over die ervaring. Of een wilson
bekwaam geworden patiënt bij zijn eerder geuite mening zou blijven, valt 
dus niet met zekerheid vast te stellen. 

Een andere vraag die met deze problemen samenhangt is of een arts een 
verklaring blindelings moet volgen of dat hij in bepaalde gevallen daarvan 
mag afwijken. Bijvoorbeeld in het geval dat het uitvoeren van de wilsverkla
ring zal leiden tot de dood (zoals bij NR), terwijl de patiënt geen groot 
lijden te wachten staat. Het terzijde schuiven van een wilsverklaring zou in 
die gevallen te rechtvaardigen zijn met een beroep op het principe van 
weldoen. Is een dergelijke paternalistische handelwijze ooit te rechtvaar
digen of niet? 

Om met het laatste punt te beginnen zou men, in lijn met het hierboven 
gevoerde betoog met betrekking tot de criteria voor wilsonbekwaamheid, 
kunnen zeggen dat aan de wilsverklaring hogere eisen moeten worden ge
steld naar mate de consequenties van het verklaarde groter zijn. Hoe minder 
duidelijk de tekst van toepassing is op de actuele situatie en hoe groter het 
risico, des te eerder kan een wilsverklaring worden genegeerd als dat in het 
belang van de patiënt is. 'The point is [ ... ] to determine the extent to which 
the patient's earlier views now fit the clinical. situation' (Weir 1989: 390). 
Ook Buchanan en Broek menen dat wilsverklaringen bij uitzondering terzij 
de mogen worden geschoven (Buchanan 1986). Ze waarschuwen echter voor 
het te snel gebruiken van het bestwil-criterium, want dat zou de effectiviteit 
van wilsverklaringen ernstig bedreigen . In een opmerkelijke publikatie 
concluderen Sehgal et al. zelfs dat 61% van de door hen onderzochte dialy
se-patiënten (n = 150) de arts de ruimte wil laten om van de wilsverklaring 
af te wijken, mits dat hun belang dient (Sehgal 1992). 

Voorts is al gesignaleerd dat levenstestamenten de vraag oproepen wat de 
patiënt precies bedoeld heeft en of hij er nu nog zo over zou denken. Vol
gens het rapport van de Staatscommissie Euthanasie moet desondanks aan de 
wilsuiting waarde worden toegekend, omdat degene die de verklaring opstelt 
zich van die problem~n bewust zal zijn geweest (Staatscommissie Euthanasie 
1985). Recent onderzoek geeft enige informatie over de stabiliteit van de 
wensen van patiënten. De conclusie van Everhart luidt dat de opvattingen 
van patiënten (IC-patiënten, n=30) stabiel zijn, ook wanneer de gezond
heidstoestand significant verandert (Everhart 1990). Schoeiderman meldt 
dezelfde bevinding bij een groep ernstig zieke patiënten (5-jaarsoverleving 
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< 50%, n=l04), die hij drie keer ondervroeg met tussenpozen van een half 
jaar (Schneiderman 1992). 

Alhoewel dit op zich interessante bevindingen zijn, wordt de vraag of een 
specifieke patiënt onder de actuele omstandigheden dezelfde mening zou zijn 
toegedaan er niet door beantwoord. Volledige zekerheid omtrent wat de 
patiënt zou willen, is hoe dan ook onbereikbaar. Ook het zo specifiek moge
lijk omschrijven van wensen en situaties kan daaraan uiteindelijk niets ver
anderen: de toekomst is toch altijd weer anders dan verwacht. Er is meer te 
verwachten van het stimuleren van een gesprek tussen de (dan nog wilsbe
kwame) patiënt en diens (huis)arts en/of naasten over de wilsverklaring. 
Dan hoeft immers niet alleen op de letter van de tekst te worden afgegaan. 

Nog beter is het als de patiënt in zijn schriftelijke verklaring tevens een 
vertegenwoordiger aanwijst (cf. Emanuel 1989, Berendsen 1991), zoals in 
een 'proxy directive' (zie noot 26). Het wetsvoorstel geneeskundige behan
delingsovereenkomst schept daartoe de mogelijkheid (art. 1653u). De kloof 
die is ontstaan door te doen alsof de factor tijd niet bestaat, kan dan door 
deze gemachtigde in de geest van de patiënt worden overbrugd. Daarmee 
zijn we terecht gekomen bij de vertegenwoordigers van de patiënt. Die 
komen aan de orde in 6. 7. 

Ook als schriftelijke wilsverklaringen ontbreken, is het mogelijk op basis 
van de mening van de patiënt de proportionaliteit van een reanimatie te 
bepalen. Duidelijke uitspraken van de patiënt, bijvoorbeeld gedaan in aan
Wezigheid van familieleden, zouden in dit opzicht helderheid kunnen ver
SChaffen. 

In de Verenigde Staten wordt een oordeel dat op deze wijze is gefun
deerd in de wens van de patiënt een 'substituted judgment' genoemd. Ken
merkend voor dit criterium is dat gepoogd wordt 'to make the decision the 
incompetent would have made if competent' (Beauchamp 1989: 171). Het 
yatt overigens op dat er verschillende visies zijn op wat als een 'substituted 
JUdgment' kan worden beschouwd. Beauchamp en Childress bijvoorbeeld, 
menen dat hiervan ook sprake is als de wens van de patiënt, welke de basis 
Vormt voor het vervangende oordeel, is vastgelegd in een levenstestament 
Ze volgen daarmee de uitspraak in de zaak Conroy (Beauchamp 1989: 174). 
Buchanan en Broek daarentegen bespreken de 'substituted judgment stand
ard ' als een criterium dat aan de orde komt als de patiënt geen levenstesta
ment heeft geschreven (Buchanan 1986: 67). Ook Jacobs spreekt in het 
&eva} van een levenstestament van de actuele wil, niet van een veronderstel
de Wil (Jacobs 1987: 101). 

Hoe het ook zij, het gaat erom dat sprake moet zijn van duidelijke voor
keuren. Die hoeven niet geuit te zijn in uitgesproken meningen, maar mo
ge.~ ook worden afgeleid uit iemands 'values history' (cf. Doukas 1991) 
(biJVoorbeeld iemands levensovertuiging) of uit iemands levenswijze (bio
&rafie). Ook dan geldt dat daaruit een duidelijke mening moet zijn te recon
strueren. Alleen dan is het mogelijk vol te houden dat het oordeel stoelt op 
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het principe van respect voor autonomie. Zodra een wens (of 'value') van 
een ooit wilsbekwame patiënt moet worden geïnterpreteerd, wordt niet 
alleen maar vastgesteld wat de patiënt zou hebben gewild, maar gaat ook 
een inschatting van wat het beste voor hem of haar is een rol spelen. 

Bovendien moeten er vraagtekens worden gezet bij de accuratesse van de 
veronderstelde wil als deze op andere dan duidelijke uitspraken is geba
seerd. Verschillende publikaties leveren relevante informatie op dit punt. 
Beslissingen over gefingeerde situaties van wilsbekwame patiënten werden 
in de bewuste onderzoeken vergeleken met die van anderen, de zogeheten 
'proxies'. De overeenkomsten bleken in het algemeen zeer matig te zijn 
(Uhlmann 1988, Zweibel 1989, Ouslander 1989, Seckier 1991, Hare 1992). 
In een aantal onderzoeken konden bovendien verschillende 'proxies' worden 
vergeleken. Daarbij viel op dat de beslissingen van familieleden beter met 
die van de patiënt overeenkwamen dan de beslissingen van artsen (Uhlmann 
1988, Ouslander 1989, Tomlinson 1990, Seckier 1991). De overeenkomst in 
beslissing tussen familie en patiënt was in ieder geval statistisch significant 
(zij het dat de correlatie-coëfficiënt tamelijk klein was), terwijl die tussen 
arts en patiënt geheel aan het toeval kon worden toegeschreven (Seckler 
1991). Ook de richting van de discrepantie verschilde: over het algemeen 
neigden familieleden vaker naar het wel uitvoeren van een behandeling dan 
de patiënten, terwijl de artsen vaker dan de patiënten de behandeling achter
wege zouden laten (Uhlmann 1988, Seckier 1991, Cogen 1992, cf. Starr 
1986). 

Zonder duidelijke wilsuitingen is het dus misleidend om over de wil van 
de patiënt te spreken. Voor een 'substituted judgment' zijn duidelijke wilsui
tingen nodig. Een gevolg hiervan is dat bij patiënten die nooit wilsbekwaam 
zijn geweest, niet op basis van dit criterium een besluit is te bereiken. 21 

6.6.3 Er is geen duidelijke mening van de patiënt 

Wanneer er geen duidelijke mening van de patiënt bekend is, moet toch in 
een aantal gevallen de proportionaliteit van een reanimatie worden be~d. 
Behalve de medische inbreng in de vorm van de kans van slagen en een 
prognose van de gezondheidstoestand van de patiënt na een reanimatie speelt 
daarbij ook de vraag of de reanimatie in het belang van de patiënt is. Daar
aan valt, blijkens het betoog in 6.5, niet te ontkomen. Hoe kan men vast-
stellen of een reanimatie in het belang van de patiënt is? · 

21 Jacobs acht dit wel mogelijk (Jacobs 1987). Oolc in de zaak Sailcewicz oordeelde de 
rechthanlc dat deze man (die altijd zwalczinnig was geweest) niet behandeld zou willen 
worden voor zijn leukemie. De onderbouwing van deze uitspraalc met de 'sub tituwd 
judgment standard' heeft veellcritielc opgeroepen (bijvoorbeeld Buchanan 1986). 
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Voordat de vraag naar het hoe kan worden beantwoord, moet eerst de vraag 
aan de orde komen of dat type oordelen wel moreel te rechtvaardigen is. 
Dat type brengt immers een oordeel over de kwaliteit van leven van de 
patiënt met zich mee. 

Om die vraag te beantwoorden is het nodig de notie 'kwaliteit van leven' 
nader te beschouwen. Musschenga heeft getracht de verwarring rond het 
begrip weg te nemen door duidelijk te maken dat deze vlag verschillende 
ladingen dekt (Musschenga 1987). Hij stelt dat het begrip in de geneeskunde 
op verschillende wijzen wordt gebruikt: 
• bij de discussie over de waarde van behandelingen (klinisch evaluatieon-

derzoek); 
• bij de vraag naar de grenzen van levensverlengend handelen; 
• bij de discussie over prioriteiten in het beleid (macro-allocatie). 
Voor de onderhavige discussie is vooral de tweede wijze van gebruik van 
belang. Het verdere betoog is daarom uitsluitend op dat gebruik van de term 
gericht. 

Tegen 'kwaliteit van leven'-overwegingen worden verschillende bezwaren 
ingebracht. Eén daarvan is gebaseerd op het principe van eerbied voor het 
leven. Dat bezwaar treft echter alleen doel wanneer het principe verwijst 
naar het leven als absolute waarde, wals in het vitalisme. In 6.2 is uiteenge
zet dat het biologische leven een noodzakelijke, maar geen voldoende voor
Waarde is om het leven de moeite waard en menselijk te maken. Leven is 
daarmee een relatief goed. Ook de KNMG stelt: 'het niet realiseren van het 
tweede doel [verbetering van de kwaliteit van leven] kan het realiseren van 
het eerste doel [het behouden van het leven] zinloos maken' (KNMG 1991a: 
24). Inherent aan deze opvatting van het leven is dat naar de kwaliteit daar
van wordt gekeken (McCormick 1974, Weir 1989). 

Een ander bezwaar luidt dat 'kwaliteit van leven' -overwegingen strijdig 
zijn met respect voor autonomie. Het gebruik van dergelijke overwegingen 
ZOu er toe leiden dat niet langer het individu voorop staat maar diens nut 
~oor de maatschappij. Dit bezwaar berust echter op een onjuiste interpreta
tie van consequentialistische argumenten. Niet voor elk consequentialistisch 
begrip (wat 'kwaliteit van leven' ontegenzeggelijk is) hoeft het resultaat in 
termen van het nut voor de groep te worden uitgedrukt. Instrumentalisering 
van het individu is niet detinierend voor het consequentialisme. Bij 'kwali
teit van leven' gaat het juist om het resultaat voor het individu en staat diens 
nut voor de maatschappij niet ter discussie. Dat laatste type oordelen komt 
artsen niet toe (Arras 1984, Leenen 1988, Kuitert 1989a, Sutorius 1989) . 

. AI is het gebruik van 'kwaliteit van leven'-overwegingen dan niet op de 
~1Ppen van de genoemde bezwaren gelopen, de vraag blijft of mensen wel 
lets kunnen zeggen over wat in het belang is van een ander. Daarmee zijn 
We bij de vraag gekomen die aan het begin van deze paragraaf is gesteld. 
Vanwege de (onjuiste) associatie die de term ' kwaliteit van leven' oproept 
rnet utilitaristische begrippen, wordt deze term in het verdere betoog verme
den. Niet de vraag of de kwaliteit van leven van de patiënt goed genoeg is 
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staat centraal, maar of de reanimatie in het belang van de patiënt is. Die 
vraag moet worden beantwoord om een uitspraak te kunnen doen over de 
proportionaliteit van de behandeling. 

In de eerste plaats betekent bepalen wat in iemands belang is, in het geval 
van een reanimatie, niets meer of minder dan kiezen tussen wel of niet 
reanimeren, dat wil zeggen tussen leven en dood. 29 Dat roept de vraag op 
of 'leven', in welke vorm dan ook, wel is af te wegen tegen 'niet-leven'. 

Arras geeft twee argumenten om deze vraag bevestigend te beantwoor
den. In de eerste plaats stelt hij dat ernstige pijn en hevig lichamelijk lijden 
het leven niet zozeer minder goed maken, maar dat deze omstandigheden 
ervoor zorgen dat de mogelijkheid is verdwenen 'to enjoy those normal 
human goods that ordinarily predispose us to say that life is good' (Arras 
1984). Het leven is dan iets slechts geworden en niet alleen maar minder 
goed. Een tweede argument van Arras is dat veel tegenstanders van het 
gebruik van noties als 'kwaliteit van leven' en 'best interests' geen probleem 
hebben met het weigeren van een behandeling door een wilsbekwame pati
ent Maar ook aan die beslissing ligt de overtuiging ten grondslag dat de 
dood beter is dan het leven. 'In sum we can say that death is not always and 
everywhere the greatest evil that could befall a person' (Arras 1984). 

Als derde is nog een levensbeschouwelijk argument te noemen. De dood 
hoeft niet als het tegendeel van het leven te gelden, maar kan ook worden 
gezien als een doorgang naar een ander leven (Kuitert 1981: 102). 

Als het dan in principe mogeUjk is te bezien of een reanimatie wel in 
iemands belang is, welke grootheden moeten dan in de afweging worden 
betrokken? Hiervoor zijn veel suggesties gedaan, vaak onder de noemer van 
een bespreking van het begrip 'best interests' . . 

In de eerste p1aats zijn er gevallen waarin het twijfelachtig is of nog van 
belangen kan worden gesproken en het dus paradoxaal wordt van 'best 
interests' te spreken. Belangen horen bij een bestaan dat verder gaat dan het 
biologisch niveau.30 Wanneer, zoals in 6.2 is uiteengezet, elk vermogen tot 
communiceren (zelfs in zijn meest primitieve vorm) ontbreekt, zou men 
kunnen stellen dat van meer dan een biologisch leven geen sprake is. Dit 
betekent dat mensen die elk vermogen tot communiceren missen niet moeten 
worden gereanimeerd. 

Maar hoe moet in andere gevallen worden bepaald wat in iemands 'best 
interests' is? Arras vindt dat alleen de pijn en het lichamelijk lijden mogen 
bepalen wat in iemands belang is (Arras 1984). Ook de rechters die oordeel-

29 Hierbij ga ik 'for the salce of the argument' voorbij aan het feit dat reanimatiea slechts 
beperkt ~ol zijn. 
30 Daar zou tegenin lrunnen worden gebracht dat 'mensen belangen hebben, ook al hebben 
ze daarvan geen weet' (Jacobs 1987). Maar om van belangen te lrunnen spreken, zullen ze 
daarvan wel weet moeten lcUnnen krijgen. Uiteindelijk is 'interest' oen 'want-regarding 
concept' (Barry 1990: 178 e.v.) . 
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den over het staken van de voeding van Claire Conroy (één van de grote 
Amerikaanse 'right-to-die cases'), beperkten het toepassen van de 'best 
interest standard' tot die gevallen waarin sprake is van een leven in 'unavoi
dable, recurring and severe pain' (OTA 1987: 119). 

Weir onderscheidt acht elementen in de, wat hij noemt, 'patient's-best
interests standard' (Weir 1989: 358 e.v.). Om te bepalen wat in het belang 
van de patiënt is moet worden gekeken naar 'the severity of the patient's 
medica! condition; the reversibility [thereof]; the achievability of important 
medica! goals; the presence of serious neurological impainnents; the presen
ce of unrelieved pain; the presence of significant physical and psychological 
suffering; the patient's perspeelive on an intolerable life; and the proportio
nality of treatment-related benefits and burdens to the patient'. Weir noemt 
de laatste factor overigens zelf 'a summation of the previous factors' (Weir 
1989: 362), hetgeen aansluit bij de hier gevolgde analyse. 

Emanuel onderscheidt verschillende invullingen van 'best interests' (Ema
nuel 1987). Hij onderscheidt een vitalistische benadering, een hedonistische 
(Waarin vooral het vermijden van pijn telt), een affectieve (waarin vooral 
~ordt gekeken of menselijke contacten mogelijk zijn), een op zelfontplooi
Ing gerichte, en een utilitaristische benadering. Hij concludeert dat deze niet 
op één noemer te brengen zijn en concludeert dat het onmogelijk is om een 
algemeen geaccepteerde invulling aan 'best interests' te geven. In plaats 
daarvan suggereert hij een 'community-based alternative'. Op lokaal niveau 
ZOu 'a public conception of the good life' de invulling van de 'best interest 
Standard' moeten bepalen. 

Drie van de door Emanuel genoemde benaderingen zijn in een aantal 
~oorstellen tot één geheel gecombineerd. Hieruit resulteren ruimere referen
tiekaders voor 'best intcrests' . In de 'Appleton guidelines', geformuleerd 
door een internationale groep van medici, ethici en juristen, staat: 'ordinari
ly.' for example, persons would want to preserve identity, be able to main
tain independenee and control, be able to interact with others, have pleasu
Table experiences, avoid pain and suffcring, and avoid being a severc bur
den upon others. Normally treatment must be justified in these terms.' 
(Stanley 1992). 

Een ander voorbeeld van een breder referentiekader biedt het rapport van 
de KNMG over zwaar-defecte pasgeborenen. Dat bevat een beschrijving van 
een referentiekader op grond waarvan het levensperspectief van de pasgebo
rene als 'onleefbaar' kan worden aangemerkt. Het rapport gaat weliswaar 
over een groep die buiten deze studie valt, maar het referentiekader heeft 
desaJniettemin betekenis voor deze studie. De voorgestelde elementen van 
h~t referentiekader zijn: de mogelijkheid tot communiceren en relatievor
~mg; de mate van lijden; de mogelijkheid tot zelfstandigheid en onafhanke
hJkheid van het medisch circuit; de mogelijkheid tot ontplooiing; de ver
Wachte levensduur (KNMG 1990a: 16, cf. NVK 1992). 
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Na dit korte overzicht kunnen enkele conclusies worden getrokken. In ieder 
geval vallen twee van de vijf invullingen die Emanuel geeft, af: de vitalisti
sche en utilitaristische positie werden al eerder verworpen. Om dezelfde 
reden zou ook de bepaling 'avoid being a severe burden upon others' uit de 
Appleton-tekst moeten worden geschrapt. De overige dimensies zijn echter 
bij het bepalen van de 'best interests' onmisbaar. De mate van lijden (waar
onder ook, maar niet alleen, pijn valt), de mogelijkheid tot communiceren 
en de verwachte levensduur moeten in beschouwing worden genomen bij de 
bepaling of een reanimatie in iemands belang is. Deze kenmerken zijn alle 
in redelijke mate objectiveerbaar. Ze worden bovendien gedragen door een 
communis opinio: niemand streeft een leven van korte duur vol pijn en met 
een minimaal bewustzijn na. Door de verwachte levensduur in de proportio
naliteitsarweging te betrekken wordt het in 6.2 gestelde geconcretiseerd. 
Daar is bepleit dat het stervend-zijn moreel gewicht behoort te krijgen. 

De oplossing van Emanuel om op lokaal niveau tot een invulling te ko
men lijkt meer ingegeven door een romantische voorstelling van het platte
land dan door realisme. Ik wil niet ontkennen dat er groepen zijn die wel in 
staat zouden zijn een gedeelde opvatting over het goede leven te fonnuleren, 
maar voor mensen uit dergelijke groepen is het voorstel van Emanuel nu net 
niet nodig. Eerder is al gesteld dat de 'values' van de patiënt in het kader 
van de 'substituted judgment standard' kunnen worden gebruikt om een 
veronderstelde wens vast te stellen. Toch kom ik zo meteen nog op dit 
voorstel terug. 

Behalve over de dimensies waarin de belangen moeten worden gemeten, 
moet er ook een uitspraak komen over de aan te leggen nonn. De bepaling 
van 'best inter~sts' kan vanuit verschillende perspectieven plaatsvinden. 
Beauchamp en Childress (1989: 173) stellen een redelijke persoon als nonn 
(zo ook Hastings Center 1987: 28, Veatch 1989: 86). Maar men zou ook 
kunnen kiezen voor een hypothetische, gemiddelde persoon. Dat laatste lijkt 
in de 'Appleton guidelines' het geval , gezien de zinsnede 'ordinary people 
would want'. 

Voor beide posities geldt dat wel erg ver van de persoon in kwestie en 
diens specifieke omstandigheden wordt geabstraheerd. Het lijkt dan ook 
beter om zoveel mogelijk rekening te houden met de eigenschappen, om
standigheden en voorkeuren van de patiënt in kwestie (zo ook Arras 1984). 
Het gaat erom als het ware in de huid van de patiënt te kruipen, zonder 
daarbij de eigen voorkeuren van de beslisser mee te wegen. 31 Op deze ma-

11 Dit idee is ontleend aan de methode van 'role reversal' die Hare gebruikt om op bet 
kritisch niveau van moreel redeneren (zie 4.6) de moreel relevante feiten te vinden. Moreel 
relevant zijn de preferenties van de betrollen actoren en die hoopt Hare te achterbalen door 
zich te verplaatsen in de posities van die actoren en daarbij uit te gaan van bun preferenties 
(Hare 1981 : hfst. 5: 'Another"s sorrow'). Ik merk nog op dat het bij Hare gaat om de 
preferenties van alle betrollenen en bij mij alleen om die van de patiënt. 
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nier zouden, indien bekend, voor de beslissing relevante uitspraken van de 
patiënt (die echter niet zo duidelijk zijn dat ze een oordeel op grond van 
'substituted judgment' rechtvaardigen) kunnen meewegen. Ook kan zo aan 
Emanuel's behoefte 'to privatize the decision' (Emanuel 1987) worden 
tegemoet gekomen, zij het op een ander niveau. 

Het is van belang op te merken dat weliswaar vanuit de persoon zelf 
Wordt gedacht, maar er toch geen sprake is van een beroep op de autonomie 
van de patiënt. Het gaat meer om een geïndividualiseerde wijze van bepalen 
Wat in iemands belang is. De kans op een dictatuur van de redelijkheid is 
daarbij kleiner dan wanneer volledig vanuit de 'reasonable person' moet 
Worden gedacht. 

In een aantal gevallen zal deze geïndividualiseerde oordeelsvorming niet 
kunnen plaatsvinden, domweg omdat niets van de mening en waarden van 
de patiënt bekend is. In die gevallen resteert alleen het genoemde referentie
kader voor een antwoord op de vraag of reanimeren in het belang is van 
deze patiënt. Aangezien op dat moment de meningen en waarden van de 
I>atiënt geen rol spelen, kan alleen worden besloten over het belang van een 
reanimatie vanuit het perspectief van de redelijke persoon. Het oordeel dat 
een reanimatie niet in iemands belang is, is dan alleen gerechtvaardigd als 
het lijden onbehandelbaar en evident is. Dit oordeel zou nog kunnen worden 
Versterkt wanneer de mogelijkheden tot communiceren permanent sterk 
beperkt zijn. 

6. 7 Vertegenwoordigers 

Nu duidelijk is geworden aan de hand van welke criteria over de proportio
naliteit van een reanimatie men kan beslissen bij een wilsonbekwame pati
ent, moet nog worden gesproken over de persoon die deze criteria toepast. 
~k al is gestreefd naar een invulling die zo goed mogelijk objectiveerbaar 
IS, toch valt niet te ontkennen dat het criterium 'best interests' een betrekke
lijk open karakter heeft. Daarom is het moreel gezien niet onbelangrijk wie 
de afweging maakt. De persoon van de beslisser heeft invloed op de uit
komst van de beslissing. 

Bij de keuze van die persoon zijn verschillende oriëntatiepunten denk
baar. Als men meent dat het belang van de patiënt het best wordt benaderd 
door te kijken naar min of meer objectieve medische gegevens en gebruik te 
lllaken van ervaring, zal men de arts als vertegenwoordiger aanwijzen. 
Wanneer het schatten van de proportionaliteit van de behandeling aan de 
~ wordt overgelaten, zoals in de eerder afgewezen definitie van 'medisch 
Zinloos', kiest men in feite voor de arts als beslisser in dit soort situaties . 
.. Meent men echter dat de keuze behalve op medische gegevens ook moet 

ZIJn gebaseerd op de waarden van de patiënt en van de 'moral community' 
waarvan hij deel uitmaakt, dan zal men een naaste tot vertegenwoordiger 
benoemen. In dit verband kan ook worden gewezen op gegevens uit het 
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empirisch onderzoek. Daaruit bleek dat vooral een beroep op de naasten van 
de patiënt wordt gedaan als deze wilsonbekwaam is en besloten wordt om 
niet te reanimeren (A.6.3.1, tabel 9). Veatch, die duidelijk voor deze optie 
kiest, geeft als tweede argument dat artsen geen speciale deskundigheid 
hebben inzake het waardeoordeel dat nodig is om de medische gegevens te 
vertalen in een oordeel over voor- en nadelen van de behandeling voor een 
patiënt (Veatch 1992). Volgens hem is het begrip medisch zinloos een nieu
we manier om ouderwets paternalistisch gedrag te rechtvaardigen. 

De derde mogelijkheid is een combinatie van deze oriëntatiepunten. De 
beslissing wordt weliswaar bij de arts gelegd maar deze moet zich laten 
leiden door 'socially validated value judgments' (fomlinson 1990). Jecker 
stelt dat 'futility determinations should reflect broad professional and com
munity standards' (Jecker 1992). En Truog meent dat wanneer artsen vinden 
dat een behandeling tegen hun professionele normen ingaat, 'the conflict 
should be addressed in a public forum' (fruog 1992a). Callaban spreekt dan 
ook van een ontwikkeling van 'expert decisionmaking' naar 'participatory 
decisionmaking' (Callahan 1991). In feite zorgt ook de koppeling van het 
begrip 'medisch zinloos' aan de professionele standaard, zoals in de defini
tie van Leenen (zie 6.5), voor een intersubjectief oriëntatiepunt. 

Het aantal gevallen waarin de laatstgenoemde optie toepasbaar is, zal echter 
beperkt zijn. Meestal is immers geen sprake van 'broad professional and 
community standards' waaraan kan worden gerefereerd. Ook in Nederland 
is de professionele standaard op het punt van reanimaties niet geconcreti
seerd. Dat blijkt ook hieruit dat in het empirisch onderzoek slechts over vijf 
casus overeenstemming bestond om niet te reanimeren (zie appendix, par. 
A.8). Vier van die vijf casus betroffen echter })atiënten die zelf uitdrukkelijk 
de wens te kennen hadden gegeven niet te worden gereanimeerd. Slechts 
één casus had betrekking op een wilsonbekwame patiënt. Vergelijkbare 
patiënten (namelijk dement, 85 + en met kanker als diagnose) werden door 
respondenten van andere specialismen wel gereanimeerd (en wel in 18% van 
de gevallen). · 

Dit betekent overigens niet dat deze optie niet waardevol is. Consensus 
binnen een beroepsgroep over het niet behandelen in bepaalde welomschre
ven situaties zou een helder uitgangspunt kunnen bieden voor een gesprek 
over wat in het belang is van de individuele patiënt (cf. Bergkamp 1985). 

In de meeste gevallen zal echter vanuit andere dan intersubjectieve nor
men moeten worden geredeneerd. Dan moet een vertegenwoordiger bepalen 
wat in het belang is van de patiënt. In het ideale geval is de vertegenwoordi
ger al door de patiënt aangewezen, al dan niet in een schriftelijke verklaring 
(zie 6.6.2). Deze persoon geniet blijkbaar het vertrouwen van de patiënt. 
Het ligt dan ook in de rede om op zijn oordeel af te gaan. 

Maar wie moet de patiënt vertegenwoordigen als deze niet zelf een verte
genwoordiger heeft aangewezen? Het antwoord op die vraag luidt: zowel 
arts als naaste. Voor een oordeel over de proportionaliteit van een reanima-
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tie is immers zowel medische informatie (en ervaring) nodig als een beoor
deling daarvan vanuit het belang van de patiënt. V oor dat laatste is een 
familielid of een andere naaste van de patiënt het meest geschikt (zo ook 
President's commission 1983, Hastings Center 1987: 24, Buchanan 1986: 
82, Veatch 1989). 32 Overigens mag men de inbreng van de verpleging op 
het punt van de wensen en waarden van een patiënt niet veronachtzamen. 

Er zijn verschillende argumenten voor het betrekken van naasten bij de 
beslissing over reanimatie. Naasten kennen de patiënt het beste en zullen 
daarom het beste in staat zijn om de persoonlijke waarden van de patiënt in 
het oordeel te laten meewegen. Zij kunnen het best 'in de huid van de pati
ent kruipen' (Beauchamp 1989: 179). Een tweede argument voor het betrek
ken van naasten bij de beslissing is dat zij niet neutraal maar partijdig zijn, 
hetgeen in deze omstandigheden juist een pro is (cf. Nussbaum 1986: 81). 
Het gaat immers om het belang van de patiënt en nergens anders om. Men 
mag er vanuit gaan dat naasten zich in het algemeen voor het belang van de 
patiënt zullen inzetten. Een laatste argument is dat het, gezien het karakter 
van het oordeel, goed is wanneer meer dan één partij bij de beslissing be
trokken is. En artsen zijn uiteraard toch al betrokken bij de bepaling van de 
Proportionaliteit van een reanimatie. 

De arts moet zich echter ook zelf een oordeel vormen over de proportio
naliteit van de behandeling. Wanneer de vertegenwoordiger duidelijk ingaat 
tegen het belang van de patiënt, zal hij diens oordeel niet moeten volgen. 
Dworkin vergeleek de beslissingsruimte (van de familie) in dit soort geval
len met ' the hole in a doughnut: it only exists against a background of 
surrounding restriction' (Dworkin 1977: 31). De arts houdt daarmee de 
eindverantwoordelijkheid. 

Dat arts en familie samen bij de beslissing betrokken zijn, betekent niet 
dat de familie met een berg informatie wordt achtergelaten en dat de arts los 
daarvan tot zijn oordeel komt. Dat zou van slecht hulpverlenerschap getui
gen. Integendeel, het besluit moet in intensieve gesprekken totstandkomen. 
Meestal zal het daarbij mogelijk blijken consensus over een besluit te berei
ken. Het is echter ook voorstelbaar dat dit niet gebeurt. In die gevallen doet 
de arts er goed aan een collega (en eventueel de verpleging) bij de besluit
vorming te betrekken. Komt die tot hetzelfde oordeel en is de naaste van de 
I>atiënt niet van het zijne afgeweken, dan zal uiteindelijk het oordeel van de 
arts moeten prevaleren. Dat is met diens eindverantwoordelijkheid gegeven. 

Tegen het betrekken van naasten bij de beslissing zijn ook wel bezwaren 
aan te voeren. Het deelnemen aan een beslissing kan emotioneel belastend 

~ Ik &a voorbij aan door do rechter aangewezen vertegenwoordigers. Zij spelen momenteel 
ln ziekenbuizen geen grote rol. In het MBL-<>nderz.oelc werd in 1% van do be$1issinge.n 
Waarover niet met de patiënt was overlegd, gesproken met oen voogd, curator of zaakwaar
nemer. Onder deze beslissingen waren echter ook 'zware' beslissingen zoals die over 
levensbeëindiging (CBS 1991: 46). Deze si tuatie rou lrunne.n veranderen als het wetsvoor
Stel IJlentorschap wordt aangenomen. 
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zijn en zou de familie met een schuldgevoelkunnen opzadelen. En in andere 
gevallen zou de genoemde partijdigheid wel eens niet zozeer in de richting 
van de patiënt kunnen gaan als wel in de eigen richting. 

Beide bezwaren moeten zeer serieus worden genomen, maar hoeven niet 
tot de conclusie te leiden dat naasten geen rol mogen spelen in de besluit
vorming. In de eerste plaats moet duidelijk zijn dat de eindverantwoordelijk
heid voor het besluit bij de arts ligt. Dat zal de emotionele belasting vermin
deren. In de tweede plaats kan tegenover de emotionele belasting van het 
meebeslissen de evenzeer voorstelbare belasting worden geplaatst van het 
niet mogen meebeslissen over een familielid. 

Het bezwaar dat sommige familieleden wel eens meer aan de eigen belan
gen zouden kunnen denken dan aan die van de patiënt hoeft evenmin te 
leiden tot het wantrouwen van alle familieleden. Dat bezwaar kan met even
veel recht tegen artsen als beslissers worden ingebracht. Ook zij kunnen 
andere belangen hebben (onderzoeksbelangen bijvoorbeeld). Om te voorko
men dat andere dan de belangen van de patiënt meespelen, heeft het weinig 
zin om in plaats van het ene type vertegenwoordiger het andere type voor te 
stellen. Een garantie is veeleer te vinden in een opzet waarbij verscheidene 
partijen aan de besluitvorming deelnemen. 

Het is in dit verband nuttig een korte uiteenzetting van de juridische positie 
van vertegenwoordigers te geven en te bezien in hoeverre dit voorstel daar
mee strookt. 

Naar het geldend Nederlands recht heeft een meerderjarige alleen een 
vertegenwoordiger wanneer er een bewindvoerder is benoemd of wanneer 
hij onder curatele is gesteld. Deze rechtsfiguren zijn echter primair gericht 
op vermogensrechtelijke zaken, alhoewel ook· uitzonderingen op deze regel 
mogelijk zijn (Leenen 1988, Van Wijmen 1990). Verwanten die geen cura
tor of bewindvoerder zijn, hebben geen rechtstitel, maar kunnen als infor
mele vertegenwoordigers hoogstens zaakwaarneming claimen (Gevers 
1987). De zaakwaarnemer is echter door nieman~ benoemd en kan zich 
eigen)jjk alleen op de nood van een ander en zijn goede bedoelingen beroe
pen (Kastelein 1991a). 

De positie van vertegenwoordigers zou echter kunnen wijzigen wanneer 
wetsvoorstellen die momenteel in behandeling zijn tot wet worden verheven. 
Het gaat met name om het (gewijzigde) wetsvoorstel geneeskundige behan
delingsovereenkomst uit 1991 (21 561, nr. 8). 33 De WGBO geeft de cura
tor bevoegdheid inzake verzorging en behandeling (art. 1653u). Bovendien 
mag iemand zelf eeri vertegenwoordiger aanwijzen. Is dit niet gebeurd, dan 
moeten de verplichtingen van de hulpverlener die voortvloeien uit de 
WGBO, worden nagekomen jegens de partner van de patiënt, diens ou-

ll Het wetsvoorstel mentorschap behandel ik niet omdat dit rich richt op benoemde verte
genwoordigers, namelijk mentoren. 
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der(s), kind(eren), broer(s) of zus(ters). Hiermee is in zekere zin toch ruim
te ontstaan voor informele (dat wil zeggen niet-benoemde) vertegenwoordi
gers, mits aan bepaalde eisen wordt voldaan. 

Blijkens de nadere memorie van antwoord bij de WGBO (21 561, nr. 11: 
37) wil de wetgever de bevoegdheid van deze vertegenwoordigers niet 
beperken tot bepaalde beslissingen. 34 Beslissingen over het wel of niet uit
voeren van een reanimatie vallen dan ook, zo mag men aannemen, onder de 
beslissingsbevoegdheid van de vertegenwoordiger (cf. memorie van ant
Woord, 21 561, nr. 6: 52). Hierbij moet wel worden aangetekend dat een 
hulpverlener in de optiek van de WGBO altijd een eigen verantwoordelijk
heid behoudt om de zorg van een goed hulpverlener te betrachten (art. 
1653u lid 4).35 Aan die norm zal een beslissing van een vertegenwoordiger 
dus door de hulpverlener moeten worden getoetst. 

Het antwoord op de vraag in hoeverre het wetsvoorstel aansluit bij het 
hier gedane voorstel hangt vooral af van de mate waarin artsen die toetsende 
functie zullen vervullen. Wanneer de constructie van het wetsvoorstel ertoe 
leidt dat naasten de facto zelfstandig beslissen, slechts in een enkel geval 
&ecorrigeerd door de arts, dan is een onwenselijke situatie ontstaan. Als 
door het wetsvoorstel ruimte wordt gecreëerd voor deelname van de naaste 
aan de besluitvorming met behoud van de eindverantwoordelijkheid van de 
arts, dan sluit het nauw aan op hetgeen hier wordt bepleit. 

liet is tot slot van belang te benadrukken dat ongeacht welke persoon als 
yenegenwoordiger wordt gekozen, diens oordeel een bevraagbaar oordeel 
IS. Via het proportionaliteitscriterium zijn we immers terecht gekomen bij 
de vraag wat in iemands belang is. Wanneer de arts of een naaste daarover 
een uitspraak doet, kan dat niet meer zijn dan een benadering van de 'idea-
1~· situatie waarin de patiënt dat zelf bepaalt (cf. Weir 1989: 362). Daarmee 
hJkt de besluitvorming aan zekerheid te hebben verloren ten opzichte van 
een situatie waarin een ruime definitie van 'medisch zinloos' wordt gehan
teerd en de arts over proportionaliteit beslist. Aan de andere kant kan met 
!ruog worden gesteld: [at least] 'judgments about what is in the patient's 
Interest are properly grounded in the patient's perspective, whereas judg
rnents cast in the language of futility falsely assume that there is an objecti
ve and dispassionate standard for detcrmining benefits and burdens' (Truog 
1992a). 

l4 
. In de memorie van toelichtina bij het wetsvoorstel mentorschap maakt de wetaever oen 

Uttz.ondering voor die 'verrichting die naar haar aard uilsluitend kan plaatsvinden indien de 
betrokteene persoonlijk daartoe toestemming hoeft gegeven. Dat is bij euthanasie het geval' 
~~ 1 561, nr. 3: 11). 

Dit artikel is aan het gewijzigde voorstel van wet toegevoegd blijkens de twoode nota 
Van Wijziging (21 561, nr. 12). Op het begrip 'goed hulpverlener' kom ik kort terug in 8.2. 
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6.8 Leeftijd en kosten als argument 

In het empirisch onderzoek bleek dat de leeftijd van de patiënt een grote rol 
speelt bij het besluit van de arts om wel of niet te reanimeren. De kosten 
van een reanimatie spelen daarentegen nauwelijks een rol. Beide resultaten 
roepen vragen op: mag leeftijd wel een criterium zijn? hadden kosten geen 
rol moeten spelen? 

De vraag of leeftijd als criterium voor medisch handelen mag gelden, wordt 
tegenwoordig vaak gesteld. Meestal gebeurt dat in het kader van een discus
sie over een rechtvaardige verdeling van schaarse middelen in de gezond
heidszorg. Die discussie valt echter buiten het kader van dit proefschrift. In 
dit boek staan immers de argumenten centraal op grond waarvan artsen ten 
overstaan van individuele patiënten tot een NR-besluit zouden mogen ko
men. De respondenten in het empirisch onderzoek is niet gevraagd te kiezen 
tussen twee patiënten en, getuige hun geringe belangstelling voor de kosten 
van reanimatie, hebben ze de vragen evenmin zo opgevat. 

Ook een andere rol van leeftijd staat hier niet ter discussie. Voor indivi
duele patiënten kan een extra levensjaar meer of minder betekenis hebben. 
Leeftijd zou daarom in de overwegingen van de patiënt een rol kunnen 
spelen. Maar ook daarover gaat het niet: hier staat het argumenteren van de 
arts centraal, niet dat van de patiënt. 

Met deze afbakening is de vraag of leeftijd op microniveau een rol mag 
spelen bij de beslissing van een arts uiteraard nog niet beantwoord. Bij het 
beantwoorden van die vraag zal ik toch refereren aan de discussie over 
leeftijd als criterium voor macro-allocatie, omdat bepaalde argumenten uit 
die discussie ook een rol zouden kunnen spelen op microniveau. 

Leeftijd kan op verschillende manieren als criterium worden gebruikt. In 
de eerste plaats kan men onderscheid maken tussen de chronologische leef
tijd (ook wel: kalenderleeftijd genoemd) en de biologische leeftijd (Hastings 
Center 1987: 136). Terwijl het eerste verwijst naar een simpele telling van 
het aantal levensjaren, refereert het tweede meer aan een begrip als 'vitali
teit'. Voor de bepaling daarvan is een schatting van de individuele mogelijk
heden nodig. Het is echter de vraag of het dan nog om het criterium leeftijd 
gaat. Wanneer bepaalde indicatoren aangeven dat de vitaliteit afneemt, 
kunnen beter die indicatoren als criteria gelden dan de leeftijd (cf. rugter 
1986: 33, Tramper 1992: 35). In de prognostiek van reanimaties is dal 
bijvoorbeeld gebeurd in de vorm van de factor 'homebound lifestile' (zie 
5.3.1.3). 

Maar ook wanneer over de chronologische leeftijd wordt gesproken, zijn 
er verschillende manieren om het criterium in te vullen. Leeftijd kan als een 
direct en als een indirect criterium worden gezien. In het eerste geval ge
bruikt men het getal der jaren direct als basis voor de verdeling van schaar
se middelen. De chronologische leeftijd kan echter ook als indirecte maat-
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Staf worden beschouwd voor een andere factor die samenhangt met het 
resultaat van een behandeling. 36 

Voor zover leeftijd een indirecte maatstaf is voor de kans op medisch 
sucees voor een bepaalde patiënt, is er tegen het gebruik daarvan geen 
bezwaar (KNMG 1990b, cf. Gezondheidsraad 1990). Dat is dan niet in 
Strijd met het gelijkheidsbeginsel, luidend dat gelijken gelijk moeten worden 
behandeld en ongelijken ongelijk. In het geval van reanimaties zijn jongeren 
en ouderen niet gelijk en moeten dus ook niet gelijk worden behandeld. 

Het directe gebruik van leeftijd daarentegen (dus zonder dat leeftijd iets 
met de kans op medisch succes heeft te maken), stuit vaak wel op grote 
bezwaren. Leenen (overigens schrijvend in het kader van macro-allocatie) 
ste~t dat dit in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel, zoals vastgelegd in 
artikel 1 van de Grondwet (Leenen 1987). Rigter spreekt daarom van een 
0~begaanbare weg (Rigter 1986). Weir wijst leeftijd expliciet af als direct 
entenurn voor het microniveau (Weir 1989: 379). 

Alhoewel die conclusie ook hier zal worden getrokken, moet nog één 
argument voor leeftijd als criterium worden genoemd. Dat argument is 
Ontleend aan de macro-discussie. Daarin zijn verschillende rechtvaardigin
g~n voor leeftijd als criterium gepostuleerd. 37 Het voorstel van Callaban 
W~l ik iets nader beschouwen, omdat daaruit wellicht conclusies voor het 
nucroniveau voortvloeien. 

Callaban gaat uit van de gedachte dat er stadia in het leven zijn die sa
~en de natuurlijke levensloop vormen. In de laatste fase van deze 'natura! 
life span', de ouderdomsfase, behoren ziekte en dood een andere betekenis 
~ krijgen. Het sterven moet in die fase (Callaban suggereert een grens rond 
the late seventies or early eighties') niet langer als kwaad worden gezien, 

maar als natuurlijk sluitstuk van de levensloop ( Callaban 1987, cf. Maclnty
re 1990). Met deze redenering rechtvaardigt Callaban ingrepen van de 
overheid in de gezondheidszorg voor ouderen. Met name levensverlengende 
~.hnieken. (zoals reanimaties HvD) zoud~n in .. deze fase achterwege moeten 
hJven, m1ts goede verpleging en verzorgmg ZIJn gegarandeerd. 

Of dit inderdaad een rechtvaardiging biedt voor macro-allocatie op grond 
~ leeftijd staat nog te bezien (de commissie ·~euzen in de Zorg' bijvoor-

1~, neemt expliciet afstand van deze redenenng: CKZ 1991: 126), maar 
~IS hier niet het punt. De vraag is of anderen (artsen of naasten), bijvoor-

ld bij het schatten van wat in iemands 'best interests' is, op deze manier 
rekening mogen houden met de leeftijd van de patiënt. 

1 
~k al heeft Callaban gelijk wanneer hij stelt dat het onjuist is voor elke 

eeftiJdsgroep hetzelfde mensbeeld te hanteren, en ook al is het inderdaad 

36 

\ltn liet Verschil met het crite.rium 'biologische leeftijd' is dat bij leeftijd als indirect criteri
a~el degelijk wordt afgegaan op de kalenderleeftijd. Qua gerichtheid op de functionele 
17 z· Vertonen de argumenten echter overeenkomsten . 

Ie Voor een overzicht: Verkerk 1991, Tramper 1992. 
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mooi wanneer iemand het gevoel heeft zijn leven te hebben voltooid en de 
dood eerder als vriend dan als vijand te kunnen beschouwen, toch moet het 
antwoord op deze vraag ontkennend zijn. Het punt is dat men iemand dit 
soort ervaring niet kan opdringen. Ook is niet voor een ander te bepalen, 
alleen op grond van leeftijd, dat 'het nu wel mooi genoeg is geweest'. Dat 
neigt teveel naar een taxatie van het nut van de persoon voor de maatschap
pij, hetgeen eerder werd afgewezen. 

Voor de bepaling van de 'best interests' zijn in 6.6 als aandachtspunten 
genoemd: de mate van lijden (waaronder pijn), de mate van bewustzijn en 
de verwachte levensduur (begrepen als wel of niet stervend zijn), waarbij de 
laatste twee niet als zelfstandige criteria mochten fungeren. Deze criteria 
zijn alle enigszins objectiveerbare grootheden die bovendien gedragen wor
den door een soort communis opinio: niemand streeft een leven van korte 
duur vol pijn en met een minimaal bewustzijn na. Zo'n consensus ontbreekt 
op het punt van het voltooid zijn van het leven op een bepaalde hoge leef
tijd. 'There may be justitiabie reasons for deciding that the available life
sustaining treatment is contrary to the best interests of a patient, but the 
patient's age alone is not one of them' (Weir 1989: 381). 

In paragraaf 5.6 bleek dat veel onderzoeken, waaronder het onderhavige, 
telkens hetzelfde beeld te zien geven: artsen noemen de kosten van een 
reanimatie zelden of nooit als reden voor hun beslissing. 

Is het gebruik van dit argument daarmee een hypothetische kwestie ge
worden? Dat is zeker niet het geval, gelet op de discussie over een recht
vaardige verdeling van schaarse middelen in de gezondheidszorg. De eerder 
genoemde 'Appleton guidelines' bevat ook 'guidelines' voor 'decisions to 
forgo life-sustaining treatment under conditions of scarcity' (Stanley 1992). 
Eén daarvan, speciaal bedoeld voor 'clinical practice', luidt: 'whenever a 
decision to treat one patient is likely to deny treatment to another with a 
similar need, the consideration of the opportunity-cost of that decision is an 
appropriate ethical concern'. 

Ook in dit verband dient het rapport van de commissie 'Keuzen in de 
Zorg' te worden gememoreerd (CKZ 1991). Deze commissie stelt daarin 
dat een arts niet langer uitsluitend en alleen het belang vin zijn patiënt heeft 
te behartigen (CKZ 1991: 63, cf. Danis 1991), maar 'de behoeften van de 
ene patiënt moet afwegen tegen die van de andere of tegen die van de sa
menleving in haar geheel' (CKZ 1991: 188). Dit laatste is weliswaar een 
(door de commissie gebruikt) citaat van de Amerikaanse hoogleraar Mecha
nic, maar lijkt wel degelijk de mening van de commissie te weerspiegelen, 
gezien de zinsnede 'een onbegrensde invulling van de plicht tot hulpverle
ning kan andere patiënten schaden' (p. 190). 

Om te bereiken dat dit soort overwegingen op het microniveau èen rol 
gaat spelen, moeten artsen gepast gebruik van zorg bevorderen en verspil
ling tegengaan. Daarnaast stelt de commissie strategieën voor die vooral zijn 
gericht op meso- en macroniveau. 'Aanbieders van zorg zullen in overleg 
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met patiëntenorganisaties gezamenlijk een ondergrens van werkzame zorg 
moeten vaststellen' (CKZ 1991: 63, cf. Callaban 1990: 202 e.v.). Onder die 
grens spreekt de commissie van 'marginale geneeskunde'. 

Het begrip marginale geneeskunde impliceert, evenals 'medisch zinloze 
geneeskunde', een uitspraak over de werkzaamheid van de therapie. De 
twee begrippen onderscheiden zich echter van elkaar doordat in het laatste 
de patiënt zelf centraal staat, terwijl bij marginale geneeskunde vanuit een 
maatschappelijke optiek naar de zin van een behandeling wordt gekeken. 
Om tot het oordeel 'marginale geneeskunde' te kunnen komen, moet de 
Werkzaamheid van een therapie worden afgewogen tegen de kosten van die 
behandeling. 

Een bekend instrument om de kosten van een behandeling te meten is de 
kosten-effectiviteitsstudie. Voor zover bekend is een dergelijke studie nog 
nergens gedaan voor een reanimatie in het ziekenhuis, al stelt Tunstall wel 
dat een reanimatie kosten-effectief is (Tunstall 1992). Voor reanimaties 
buiten het ziekenhuis is dat, althans in Amerika, wel het geval. Valenzuela 
berekende dat de kosten per gewonnen levensjaar $ 8886 bedroegen (Valen
ZUela 1990).38 Wanneer deze berekening naar reanimaties in het ziekenhuis 
zou kunnen worden geëxtrapoleerd, zou een lager getal moeten resulteren. 
De kans op succes van een reanimatie is in het ziekenhuis immers groter en 
de kosten van een ambulancedienst hoeven niet te worden meegerekend. 
~~ee lijkt een reanimatie geen buitensporig dure behandeling te zijn. 

Iteraard is dit niet meer dan een speculatieve opmerking. 
Het gaat in deze studie echter niet om de (op zichzelf belangrijke) vraag 

Wanneer reanimaties op macroniveau als marginale geneeskunde zijn te 
bestempelen. De voorliggende vraag is of de kosten van een reanimatie in 
~e overwegingen van de individuele arts een rol zouden moeten spelen. Bij 
et. beantwoorden van die vraag moel men onderscheid maken tussen ver

SChtllende manieren waarop dat kan gebeuren. 
In de eerste plaats kan dat door doelmatig te werken. Dit zou idealiter 

moeten zijn gebaseerd op epidemiologische gegevens over de doelmatigheid 
~~ reanimaties. Studies als de onderhavige kunnen daarbij behulpzaam zijn. 
trikt genomen is hiervoor geen discussie over de kosten van een reanimatie 

nOd· tg. Met de werkzaamheid van een therapie moeten artsen hoe dan ook 
rekening houden. 
d Anderzijds zou van artsen kunnen worden gevraagd om, bij geconstateer
e Werkzaamheid van de therapie, in individuele gevallen een afweging te 

Inaken of een andere patiënt niet meer baat zou hebben bij het aan deze 
reanimatie bestede geld. Dat is op microniveau ondoenlijk. Het zou immers 

ll 

lev li~ gaat alleen om de orde van grootte. De berekeni~g van de ko~ten per gewonnen 
l.of.~llar wordt onder andere heinvloed door de toevalhge samenstelhng van de onder

---apopulatie. 
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een afweging betekenen van onbekende en onvergelijkbare grootheden (de 
lengte van het leven van de een tegen de kwaliteit daarvan van de ander). 
Een dergelijke afweging brengt vragen van distributieve rechtvaardigheid en 
optimalisering van het systeem van de gezondheidszorg met zich mee. Die 
vragen moeten echter niet op het niveau van de individuele arts worden 
beantwoord maar op macroniveau (zo ook Gevers 1991b). Nog afgezien van 
de onmogelijkheid op microniveau de belangen van verschillende patiënten 
af te wegen, lijkt dit ook onwenselijk. Het zou een grote inbreuk betekenen 
op de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Ook de KNMG stelt dat de 
individuele arts geen keuze mag maken tussen patiënten in situaties waarin 
beide recht hebben op vergoeding van de zorg, de arts de indicatie volgens 
de regelen der kunst heeft vastgesteld en beide zich aan de zorg van de arts 
hebben toevertrouwd (KNMG 1991b). 

Zijn daarmee alle problemen die samenhangen met schaarste en het uit
voeren van reanimaties besproken? In theorie niet, maar voor deze studie 
wel. Natuurlijk zou gewezen kunnen worden op een volle IC waar een 
zojuist gereanimeerde patiënt eigenlijk ook nog een plaats zou moeten vin
den (cf. KNMG 1990b), maar dan is een NR-besluit niet meer aan de orde. 
Die situatie vraagt om een beschouwing die buiten het kader van dit boek 
valt. Maar is het dan niet denkbaar dat een NR-besluit wordt genomen 
omdat de IC toch al vol is en er niet nog iemand bij kan? Denkbaar wel, 
maar niet gerechtvaardigd. Een behandeling weigeren aan iemand die die 
behandeling wel nodig heeft, is slechts op grond van overmacht te recht
vaardigen (KNMG 1990b: 498). En wanneer een NR-besluit wordt genomen 
is nog zoveel onzeker (krijgt de patiënt wel een hartstilstand? en wanneer 
dan? wat gebeurt er in de tussentijd op de IC?) dat van een werkelijke 
noodtoestand geen sprake kan zijn. 

6.9 Samenvatting 

Dit hoofdstuk begon met een uiteenzetting over het principe van eerbied 
voor het leven. De stelling werd verdedigd dat het biologische leven geen 
absolute waarde heeft, maar zijn waarde ontleent aan net menselijk leven 
waarvoor het een voorwaarde is. Een uitvloeisel van dit standpunt is dat 
men niet hoeft te proberen met behulp van een reanimatie het leven te ver
lengen van mensen die het bewustzijn permanent missen. 

Vervolgens is nagegaan of het klassieke onderscheid tussen gewone en 
buitengewone behandelingen steun kan bieden bij het onderscheiden van 
situaties waarin wel en die waarin niet zou moeten worden gereanimeerd. 
Dit bleek alleen het geval ' te zijn als men het onderscheid ziet als het ver
schil tussen proportionele en disproportionele middelen, waarbij proportio
naliteit wordt opgevat als de verhouding tussen de 'burdens and benefits' 
van een behandeling. Ook werd voorgesteld om de stervensfase, ondanks de 
bezwaren die daartegenin te brengen zijn, enig moreel gewicht toe te ken-
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nen. Al kan het feit dat iemand stervend is niet als zelfstandig criterium 
fungeren, het is wel van invloed op de proportionaliteit van de behandeling. 
Uiteindelijk bleek het hanteren van een gekwalificeerd principe van eerbied 
voor het leven te leiden naar vragen als 'wat is goed voor een ander?' en 
'wie bepaalt dat?' 

_Yoor een antwoord op die laatste vraag werd een beroep gedaan op het 
Pnncipe van autonomie. Voor de gezondheidszorg bleek het vooral van 
belang patiënten te respecteren als autonome mensen. Dit betekent: afzien 
van vrijheidsbeperkingen en alleen handelen met 'informed consent'. Maar 
OOk: nagaan of iemand wilsbekwaam is . 
. . Het eerste leidt ertoe dat de patiënt in principe moet worden betrokken 

hiJ het nemen van een NR-besluit. Omgekeerd moet een geïnformeerde 
Weigering van een reanimatie worden gerespecteerd, wat niet betekent dat 
men die beslissing van de patiënt niet mag bevragen. Ook de keuze van een 
patiënt om zijn dokter te laten beslissen, dient men te respecteren. Op de 
~erapeutische exceptie, inhoudende dat de arts de patiënt niet op de hoogte 
rengt van een NR-beslissing uit angst hem te zeer te belasten, moet niet te 

snel een beroep worden gedaan. 
Om autonome wensen te kunnen uiten moet men wilsbekwaam zijn. 

P~graaf 6.4 ging over de criteria daarvoor. Wilsbekwaamheid werd gede
finieerd als taak-specifiek drempelbegrip dat zich moet richten op de besluit
Vorming. Als maatstaf werd een variabel criterium voorgesteld: met het 
toenemen van de kans van slagen van een reanimatie moeten hogere eisen 
aan de besluitvorming worden gesteld. 

Yervolgens is het oordeel van de arts geanalyseerd. In het kader van het 
afzien van behandelingen speelt vooral het begrip 'medisch zinloos' een 
~rote rol. Wanneer een arts meent dat een behandeling medisch zinloos is, 
oeft hij die niet te verrichten, ongeacht de mening van de patiënt. Maar 
~aarop berust dat oordeel en verdraagt dat zich wel met het gebrek aan 
~breng van de patiënt? Het onderzoek van deze vragen bleek ertoe te leiden 

t artsen wel alleen tot zinloosheid van de behandeling kunnen besluiten 
~anneer dat oordeel op de werkzaamheid van de behandeling berust, maar 
tiet Wanneer het is gebaseerd op de proportionaliteit van de behandeling. 

d 
at OOrdeel impliceert een evaluatie van de toestand van de patiënt waarbij 
eze · .~Iet kan worden gemist. 

BIJ wilsenbekwamen levert deze stelling echter problemen op. Hoe moet 
men dan de verhouding bepalen tussen de ' burdens and benefits' van reani
~eren? In de eerste plaats bleek dat dit niet altijd nodig is. Wanneer duide
lJke Wilsuitingen (of waarden) van de patiënt bekend zijn , kan men op 
g~ond van 'substituted judgment' tot een besluit komen. Zijn die niet (of 
~t duidelijk) ?ekend dan zal op basi.s van ·~t interests' moe~en worden 
ku loten. Als dime~sies waarop men ztch moet .. nchten om 'best mter~ts' te 
m nnen bepalen, ziJn genoemd: de mate van liJden eventueel gecombmeerd 
v et de mogelijkheden tot communicatie en de verwachte levensduur (ster-
ensfase). Als norm moet daarbij niet zozeer de redelijke persoon worden 
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aangehouden, maar moet juist zoveel mogelijk vanuit de patiënt zelf worden 
gedacht, waarbij eventuele vroegere (niet-expliciete) wensen kunnen meewe
gen. Beslissingen over de proportionaliteit van een reanimatie moeten in die 
gevallen door naaste(n) van de patiënt en arts gezamenlijk worden genomen. 
Al staat consensus voorop, toch houdt de arts de eindverantwoordelijkheid. 

Behalve de belangen van de patiënt zouden in theorie ook diens leeftijd 
en de kosten van de reanimatie een rol kunnen spelen bij het nemen van een 
niet-reanimeerbesluit Geconcludeerd werd dat de leeftijd alleen een rol mag 
spelen in de bepaling van de kans van slagen van een reanimatie. De kosten 
van een reanimatie zouden nooit een rol moeten spelen bij besluiten op 
microniveau. 
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7 Zorgvuldige besluitvorming over reanimatie 

7·1 Inleiding 

In een deductivistische theorie rou nu het moment gekomen zijn om de 
normatieve conclusies uit het vorige hoofdstuk toe te passen op de empiri
SC~e gegevens uit hoofdstuk 3 met inachtneming van de moreel relevante 
f~tten. Zo rouden dan uitspraken kunnen worden gedaan over de beschreven 
Situatie in de praktijk. 

In dit betoog moet, hier aangekomen, echter iets anders gebeuren. In het 
gebruikte redeneermodel, het reflectief-evenwichtmodel, ontlenen de uit
SPraken hun autoriteit niet aan principes, maar aan de coherentie van het 
evenwicht tussen elementen van verschillend reflectieniveau. Empirische 
~~gevens over hoe de normen in de praktijk functioneren, moreel relevante 
fetten, principes en achtergrondtheorieën moeten met elkaar worden gecon-
Tonteerd en via wederzijdse correctie met elkaar in evenwicht worden 
geb~cht. Op grond van dat proces zijn regels te formuleren voor een rorg
Vuldtge besluitvorming over wel of niet reanimeren. 
b·· Daarbij moet worden aangetekend dat het voor sommige onderwerpen, 
~J gebrek aan relevante gegevens, niet mogelijk is hier ro'n confrontatie 
b.~sen feitelijke en normatieve gegevens tot stand te brengen. Dit geldt 

lJVOOrbeeld voor de criteria voor wilsbekwaamheid: gegevens daarover zijn 
noch in hoofdstuk 3, noch in hoofdstuk 5 beschreven. Daarnaast is voor een 
~tal thema's het evenwicht in zekere zin al in hoofdstuk 6 bereikt. Dat is 
~voorbeeld het geval met de mogelijkheid om te weten wat een wilsonbe
da ame patiënt rou hebben gewild. De empirische gegevens rorgden ervoor 
. t de normatieve theorie in die zin werd bijgesteld, dat dit alleen mogelijk 
1
s
1 

b~j duidelijke wilsuitingen. De regels in het protocol in hoofdstuk 10 
~ Oeten in deze gevallen dan ook direct uit de beschouwingen van hoofdstuk 
. voon. Voor rover de beschouwingen uit het vorige hoofdstuk echter wel 
In Verband kunnen worden gebracht met gegevens uit de daaraan vooraf
gaande hoofdstukken, wordt die confrontatie hier beschreven. 
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7.2 Naar een evenwicht 

7.2.1 Het uitgangspunt 'altijd reanimeren, tenzij ••• ' 

Medisch handelen moet worden gerechtvaardigd omdat het iets met andere 
mensen doet. Daarvoor moeten goede redenen zijn. Dat geldt ook voor een 
algemene regel zoals 'altijd reanimeren, tenzij anders is besloten'. Op diver
se plaatsen is steun voor deze regel te vinden. 

In de eerste plaats leverde het empirisch onderzoek aanwijzingen op voor 
de stelling dat artsen uitgaan van deze regel. De artsen onderbouwden de 
beslissing om niet te reanimeren uitvoeriger dan die om wel te reanimeren. 
Voorts is in 5.3.3 beschreven dat het tijdsverloop tussen het begin van het 
arrest en de start van de reanimatie van grote invloed is op de kans van 
slagen van die reanimatie. Dat laat geen ruimte om per geval na te denken 
over de vraag of reanimeren op zijn plaats is. Het spreekwoordelijke 'bezint 
eer ge begint' is in een acute noodsituatie niet toepasbaar. 'Redden wat er te 
redden valt' is dan veeleer geboden. 

Een derde argument voor het uitgangspunt 'altijd reanimeren, tenzij .. .' is 
te ontlenen aan het betoog uit hoofdstuk 6. Door reanimeren als regel aan te 
houden, wordt het besluit om niet te reanimeren de te beargumenteren 
afwijking van de regel. Moreel gezien neemt degene die besluit om niet te 
reanimeren de verantwoordelijkheid voor de mogelijke bekorting van het 
leven van de patiënt. Er moeten daarom goede redenen zijn voor een NR
besluit, wil men ten volle recht doen aan het principe van eerbied voor het 
leven. Met een citaat uit de 'Guidelines on the termination of life-sustaining 
treatment and the care of the dying' van het Hastings Center is dit toe te 
lichten: 'Sanctity of life creates a presumption in favor of continued treat
ment. This presumption can reassure society that termination of treatment 
decisions are being made only after careful scrutiny and justification' (Has
tings Center 1987: 9). 

Ten aanzien van de regel 'altijd reanimeren, tenzij' zijn praktijk, feiten 
en morele theorie zodoende in evenwicht. Hierbij past nog een kantteke
ning. De regel moet niet zo star worden gehanteerd dat men elke patiënt bij 
wie niet expliciet een NR-besluit is genomen, zonder verder na te denken 
gaat reanimeren. Het kan immers zo zijn dat, om welke reden dan ook, nog 
geen NR-besluit is genomen bij iemand die zonder twijfel niet is gebaat bij 
een reanimatie. Wanneer zo iemand een hartstilstand krijgt, moet ter plaatse 
worden besloten om niet te reanimeren. 

7.2.2 Wens van de patiënt 

In hoofdstuk 3 bleek het wel of niet nemen van een niet-reanimeerbesluit het 
beste te kunnen worden voorspeld door te kijken naar de wens van de pati
ent Of de patiënt wel of geen reanimatie wilde en wel of niet in staat was 
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om daarover te beslissen, had de grootste invloed op de beslissing van de 
arts. 

Gegevens over de mate waarin artsen in de praktijk de wensen van pati
enten volgen, zijn in hoofdstuk 5 niet beschreven, omdat die niet beschik
baar zijn. Op theoretisch niveau zijn echter wel relevante uitspraken gedaan: 
daar werd gesteld dat men patiënten als autonome mensen moet respecteren 
e~ daarom hun wensen in principe moet inwilligen, mits zij wilsbekwaam 
ZIJn. Dit sluit aan bij de resultaten van het vignetonderzoek. Als regel dient 
men dus de wens van een wilsbekwame patiënt om niet te worden gereani
meerd, te respecteren. 

De gegevens uit hoofdstuk 3 moeten echter gedetailleerder worden bekeken. 
De ene wens was namelijk de andere niet. Aan de wens om wel te reanime
ren werd eigenlijk altijd gehoor gegeven. Maar de tegenovergestelde wens 
Werd in bijna 40% van de gevallen genegeerd. En als zo'n wens wel werd 
gehonoreerd, dan gebeurde dat in een aantal gevallen alleen onder condities. 
Daaruit blijkt dat de wens van de patiënt een kleinere rol speelt, naarmate er 
meer redenen voor de arts zijn om wel te reanimeren. 

Dit gegeven moet niet zo maar als blijk van te gering respect voor de 
autonomie van de patiënt terzijde worden geschoven. Dat de artsen de wens 
van de patiënt niet klakkeloos volgen, is wel degelijk verenigbaar met res
I>ect voor diens autonomie, zoals in 6.3 is gesteld. Uit het gedrag van de 
respondenten blijkt dat artsen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Het is 

besterec~t dat ze bij twijfel aan de juistheid van het besluit van de patiënt dat 
~ lu1t bevragen. Ze moeten zich ervan overtuigen dat sprake is van een 

~etnformeerde keuze en eventueel aanvullende informatie geven. Deze 
Informatie mag niet uitsluitend uit een advies bestaan of sterk gekleurd 
Worden gebracht (zie 5.5.2 voor hoe het niet moet). 

Verder dan het onderzoeken van de deugdelijkheid van de besluitvorming 
moeten zij echter niet gaan. Op grond van het eigen oordeel over de zin van 
reanimeren het besluit van de patiënt naast zich neerleggen, is slechts in 
enkele gevallen te rechtvaardigen (waarover zo meteen meer). De patiënt 
orn die reden wilsonbekwaam vcrklaren ('die man moet naar de psychiater'; 
~~· A:8), is helemaal niet te verdedigen. Daarvoor zijn er andere criteria, 

( 
•e Zich moeten richten op de besluitvorming en niet op het besluit zelf 
6.4). 

rl .. ~~eorie en praktijk zijn ook hier in grote lijnen in evenwicht. Op basis 
'WCicU'Van is de regel te formuleren dat artsen de wens van de patiënt dienen 
tel respecteren maar wel moeten toetsen of aan het besluit een goede be-s . , 

Uitvorming ten grondslag lag. 

De Wens van de patiënt inwilligen, kan natuurlijk alleen maar als die wens 
bekend is. En aangezien patiënten niet snel het initiatief blijken te nemen 
orn over niet-reanimeren te spreken (5.5.1) en vaak ook niet eens bekend 
lUllen zijn met het fenomeen reanimeren , blijft bovenstaande regel zonder 
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effect als men de patiënt niet betrekt bij de besluitvorming. Als regel moet 
men dat dus wel doen. 

We moeten nu bezien in hoeverre feiten de genoemde regel kunnen nuan
ceren. Over de mate waarin wordt overlegd met de patiënt, verschaft het 
eigen onderzoek geen informatie. In hoofdstuk 5 is echter beschreven dat 
patiënten, althans in Nederland, weinig betrokken worden bij de besluitvor
ming. Uit het MBL-onderzoek bleek dat er slechts in 32% van de gevallen 
waarin dat mogelijk was overleg is geweest (5.5.1). Uit ander onderzoek is 
bekend dat patiënten er grote behoefte hebben om op zijn minst geïnfor
meerd te worden (5.5.2). 

Een verklaring voor de discrepantie tussen regel en praktijk kan onder 
andere worden gezocht in het hanteren van de zogenoemde therapeutische 
exceptie. Een beroep daarop betekent dat een uitzondering wordt gemaakt 
op de regel dat de patiënt moet worden geïnformeerd, omdat het krijgen van 
die informatie hem of haar ernstig zou schaden. In het MBL-onderzoek 
werd bij 35 van de 60 gevallen waarin niet werd overlegd over een NR
besluit met een competente patiënt, gewezen op het belastende karakter van 
het gesprek. 

De vraag is nu in hoeverre dit beroep op de therapeutische exceptie 
terecht was. In combinatie met de overige gegevens uit het MBL-onderzoek 
impliceren de genoemde getallen dat met eenderde van de wilsbekwame 
mensen over een NR-besluit wordt overlegd, met eenderde niet omdat dat te 
belastend zou zijn en met eenderde niet om andere redenen. Dat zo vaak 
een beroep op de therapeutische exceptie zou moeten worden gedaan, komt 
niet overeen met de resultaten van empirisch onderzoek waarin de belasting 
van dergelijke gesprekken werd gemeten (5.5.2). Bovendien gaven 10 res
pondenten aan nooit met de patiënt te praten. Zij hadden van de therapeuti
sche exceptie (=uitzondering!) een regel gemaakt .. 

Hieruit blijkt dat de artsen te snel een beroep op de therapeutische excep
tie deden. Waarschijnlijk staan andere barrières dan de belastbaarheid van 
de patiënt, zoals tijdgebrek bij de arts, een gesprek in de weg. Dat strookt 
echter niet met het te betonen respect voor de patiënt. Om Kuitert aan te 
halen: 'Hoe kan een patiënt beschermd worden tegen d~ ideeën die de dok
ter erop nahoudt over leven en dood, als we niet beginnen met respect voor 
de autonomie van de patiënt?' (Kuitert 1989b: 28). 

Waar zijn we nu op uit gekomen? De regel dat men patiënten bij een 
besluit over reanimatie moeten betrekken, moet worden genuanceerd door 
een beroep op de therapeutische exceptie toe te laten. Deze uitzondering 
mag echter niet te gemakkelijk worden gehanteerd en zeker niet tot regel 
worden verheven. Een J:ltiënt niet betrekken bij de besluitvorming mag 
alleen als wel betrekken een kennelijk emstig nadeel voor hem of haat 
oplevert. 

De genoemde regel behoeft nog een tweede nuancering. Men kan een 
patiënt immers op zeer verschillende manieren bij de besluitvorming betrek
ken. Uit de in 5.5.2 gepresenteerde gegevens blijkt dat de behoefte vaJl 
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patiënten om geïnformeerd te worden groter is dan die om beslissingen te 
nemen. En in 6.3 is gesteld dat van ziek-zijn een bedreiging van de moge
lijkheden tot zelfbeschikking uitgaat. Beide omstandigheden vormen goede 
redenen om te stellen dat een arts de patiënt niet alleen moet laten in de 
besluitvorming, maar juist samen met hem of haar tot een beslissing moet 
trachten te komen. 

7.2.3 Oordeel van de arts 

liet doel van het empirisch onderzoek was de 'black box' van artsen te 
Openen. Wat brengt hen tot een bepaalde beslissing? Wat bepaalt het oordeel 
van de arts? De antwoorden op deze vragen zijn beschreven in 3.5. In deze 
patagraaf worden ze gelegd naast de moreel relevante feiten uit hoofdstuk 5 
en naast de principes en achtergrondtheorieën uit hoofdstuk 6. 

Ik begin met de invloed op de beslissing van de volgende factoren: de 
Prognose van de ziekte en de kans op succes van een reanimatie. In het 
empirisch onderzoek bleek dat de respondenten de prognose van de ziekte, 
gemeten naar de opvattingen van de respondenten, erg belangrijk vonden 
~oor hun beslissing. Dat geldt niet voor de kans op succes van de reanima
tie. Die kans kwam in de volgorde van belangrijkste argumenten voor de 
beslissing pas op de vierde plaats en één op de vijf respondenten vond die 
kans zelfs (tamelijk) onbelangrijk voor de beslissing. De kans op succes 
Werd dan ook weinig genoemd als argument. 

Analyse van het gedrag van de respondent toont echter dat de prognose 
van de patiënt een geringere invloed op de beslissing heeft dan op grond van 
de opvattingen werd vermoed. Daarnaast bleek (zie A.6.3.1, tabel 10) dat 
artsen bij één en dezelfde prognose van de patiënt zowel frequent, onder 

bes
verwijzing naar die prognose, voor 'reanimeren' kozen als frequent een NR

luit namen. 
liet oordeel van de arts berust echter op meer factoren. De leeftijd van 

de patiënt bleek een slechtere voorspeller van de beslissing te zijn dan de 
Prognose. Op de factor leeftijd kom ik in de volgende paragraaf terug. 
Bovendien bleek de verwachting over de kwaliteit van leven van de patiënt 
een ongeveer even goede voorspeller te zijn als de prognose. Bij een NR
besluit werd ongeveer even vaak de kwaliteit van leven als argument ge
~~md als de prognose (A.6.1, tabel 7). Dat laatste gebeurde voornamelijk 

lJ Wilsonbekwame mensen. Uit ander empirisch onderzoek, beschreven in 
~·6, bleek eveneens dat de kwaliteit van het leven van de patiënt frequent 
et OOrdeel van de arts beïnvloedde. 

Uit hoofdstuk 5 blijkt dat er voldoende redenen zijn om op de kans op 
~ucees van reanimatie en op de prognose van het onderliggend lijden te 
hetten bij het nemen van een ~-besluit. Over de i~v~oed van die factoren 

OCft een arts niet in het ongewtsse te verkeren. Er ts tmmers een schat aan 
&egevens in de literatuur voor handen. Daaruit blijkt dat de kans op ontslag 
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uit het ziekenhuis na een reanimatie gemiddeld maar zo'n 14% is. Deze 
kans varieert sterk met de algehele gezondheidstoestand van de patiënt 
(5.3.1). Op grond van de literatuur werd zelfs gesteld dat reanimatie bij 
patiënten met een uitgebreid gemetastaseerde tumor in principe altijd achter
wege moet blijven. Uit de literatuur blijkt ook dat er alle reden is om de 
kwaliteit van het leven van de patiënt in de overwegingen te betrekken. 
Ongeveer eenderde van de mensen die door reanimatie een hart- of ademha
lingsstilstand overleven, blijkt immers neurologisch niet geheel herstellen 
(5.4). 

In hoofdstuk 6 is gesteld dat artsen zich bezig moeten houden met de 
voor- en nadelen (de proportionaliteit) van een behandeling. Dat wil echter 
niet zeggen, zo werd daaraan toegevoegd, dat artsen in alle gevallen deze 
afweging zelf volledig kunnen maken. Wanneer er sprake is van een kans 
op succes die wordt afgewogen tegen de waarde van het resultaat (in casu 
enige levensverlenging) kan, zo werd gesteld, de mening van de patiënt over 
het resultaat niet worden gemist bij het nemen van een niet-reanimeerbe
sluit In het overleg met de patiënt zou de arts vooral de medische informa
tie moeten leveren, op basis waarvan de patiënt (samen met de arts) tot een 
oordeel komt. 

Over de vraag wanneer de arts wel zonder overleg met de patiënt tot een 
besluit kan komen, is het nodige gezegd in het kader van de bespreking van 
het begrip 'medisch zinloos' (6.5). Uiteindelijk werd geconcludeerd dat 
wanneer de kans op succes van een reanimatie nagenoeg nul is (zoals bij de 
zojuist genoemde gevallen van kanker), een NR-besluit inderdaad door de 
arts alleen kan worden genomen. Ook wanneer een patiënt in zo'n geval wel 
zou willen worden gereanimeerd, moet dit niet gebeuren. 

Wanneer men de gegevens tegen het licht van deze analyse houdt, kan men 
een aantal conclusies · trekken. Dat het oordeel vàn de arts op meer dan 
alleen strikt medische factoren berust, is op zich geen probleem. Artsen die 
reanimeren zijn geen monteurs die aan een stilstaand hart sleutelen, maar 
hebben met mensen in hun totaliteit te maken. Daarom is het juist dat meer 
factoren dan puur medische in de overwegingen worden petrokken, wanneer 
over een niet-reanimeerbesluit wordt gedacht. 

In de tweede plaats valt op dat de strikt medische pijler onder de beslui
ten, bestaande uit de prognose van de ziekte en uit de geschatte kans op een 
succesvolle reanimatie, veel zwakker is dan verwacht en dan artsen zelf 
denken. Ongeacht of een wens van de patiënt over reanimatie bekend was 
(zie bijvoorbeeld A.5.1, tabel 5) baseerde de arts zijn of haar oordeel vaak 
op andere dan medische factoren (afgezien van de invloed van de wens 
zelf). De kans op succes van reanimatie speelt zelfs een tamelijk onbelang
rijke rol. Dat is merkwaardig want kennis van die kans hoort bij het vak
manschap en ook dat is een morele eis. Artsen zouden de kans van slagen 
dan ook meer moeten betrekken in hun overwegingen bij het nemen van 
niet-reanimeerbesluiten. Moderne geneeskunde is (ook) 'evidence-based 
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medicine' (Borst-Eilers 1993). Het is dan ook onacceptabel geen gebruik te 
~n van informatie die in het geval van reanimatie in overvloed aanwezig 
lS. 

. Aangezien het om een grote hoeveelheid gedetailleerde informatie gaat, 
dte ook telkens moet worden aangepast aan wetenschappelijke ontwikkelin
gen (zie 2.6), is het niet reëel te verlangen dat iedere arts deze kennis bezit. 
Het zou daarom aanbeveling verdienen om per ziekenhuis ten minste één 
arts aan te wijzen die zich verdiept in de epidemiologische gegevens over de 
Werkzaamheid van reanimaties. Deze arts, bijvoorbeeld het hoofd van de 
~tensive Care, zou geraadpleegd kunnen worden bij beslissingen om wel of 
ruet te reanimeren. Dat zou een zorgvuldige besluitvorming ten goede ko
men. 

De derde conclusie vloeit voort uit de discrepantie tussen wat artsen 
zeggen (en denken) te doen en wat er in feite gebeurt. Dat bij dezelfde 
Prognose zowel frequent, onder verwijzing naar die prognose, voor reani
meren werd gekozen als frequent voor niet-reanimeren maakt deze factor tot 
0P zekere hoogte tot een gelegenheidsargument. Daarnaast betekent het feit 
dat de prognose veel vaker wordt genoemd dan gebruikt, dat het oordeel als 
medisch wordt gepresenteerd, terwijl eigenlijk andere dan strikt medische 
factoren het oordeel bepalen. Dat is vooral een probleem als met het benoe
men van een oordeel als medisch ook de beslissingsbevoegdheid wordt 
&~regeld. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval met het oordeel 'medisch 
Zinloos'; daarop heeft de patiënt geen invloed, juist omdat het oordeel ge
~c.ht wordt op medische feiten alleen te zijn gebaseerd. Als dat laatste in 
~Ite niet het geval is, is uitsluiting van de patiënt van de besluitvorming 

ruet te rechtvaardigen. De gegevens uit het empirisch onderzoek onderstre
pen daarmee het hierboven gehouden pleidooi voor een werkelijk medische 
Invulling van een als 'medisch' bestempeld oordeel. 

7·2.4 Leeftijd van de patiënt en kosten van de reanimatie 

~et betrekking tot de bevindingen over de factor leeftijd valt in de resulta
ti n van het empirisch onderzoek vooral de discrepantie op tussen de opvat-

ogen van de respondenten over het belang van deze factor en het feitelijk 
&1~ruik ervan. Artsen vinden dat leeftijd geen belangrijke factor in de be
s Uttvorming mag zijn , maar hij blijkt dat wel te zijn . Onveranderlijk en 
:afhankelijk van de overige variabelen neemt de kans op een NR-besluit 

. naarmate de leeftijd stijgt. Uitspraken als 'Boven de 80 reanimeer ik 
ntet' versterken dit beeld. 
tu In hoofdstuk 6 is gesteld dat onderscheid zou moeten worden gemaakt 

ssen een direct en een indirect gebruik van de kalenderleeftijd. Het indi
r~te gebruik bleek daarbij wel te verdedigen; het directe gebruik, althans 
op microniveau, niet. 
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Bij indirect gebruik beschouwt men leeftijd als indicator voor de kans op 
medisch succes. Gebleken is dat bij reanimaties de kans op succes inderdaad 
met de leeftijd van de patiënt samenhangt (5.3.1.1). Mensen boven de 70 
bleken een hart- of ademhalingsstilstand ondanks reanimatie (iets) minder 
vaak te overleven dan jongere mensen. De voorspellende waarde van de 
factor leeftijd bleek echter beperkt. Medisch gezien kan iemand dan ook niet 
alleen op grond van zijn leeftijd van reanimeren worden uitgesloten. De 
prominente positie die de leeftijd bleek te hebben onder de variabelen die de 
beslissing in het empirisch onderzoek bepaalden, wordt dus niet door de 
feiten gedekt. Wat dat betreft waren de opvattingen van de respondenten 
correcter, al is niet uit te sluiten dat die meer door de 'sociaal'-wenselijk
heid van de antwoorden werden bepaald dan door prognostische overwegin
gen. 

De kosten van een reanimatie werden door de respondenten doorgaans 
onbelangrijk gevonden. Uit ander onderzoek komen identieke resultaten: 
artsen noemen de kosten zelden of nooit als reden voor hun beslissing (5.6). 

In hoofdstuk 6 is de vraag gesteld of kosten wel een rol zouden moeten 
spelen. Bij het beantwoorden van die vraag is onderscheid gemaakt tussen 
verschillende manieren waarop dat kan gebeuren. Aandacht voor de kosten 
van een behandeling kan een extra argument bieden om kennis te nemen van 
epidemiologische gegevens over de doelmatigheid van reanimaties, zoals 
hierboven reeds werd bepleit. Tegen een zo opgevat 'kosten-bewustzijn' 
bestaat geen bezwaar. 

Daarnaast zou van artsen kunnen worden gevraagd om, bij geconstateer
de werkzaamheid van de therapie, een afweging op basis van 'value for 
money' te maken tussen individuele patiënten. Dat werd, althans op micro
niveau, afgewezen. Theorie en praktijk zijn in d!t opzicht met elkaar in 
evenwicht. 

7 .2.5 Rol van naasten van de patiënt 

Bij de beargumentering van hun beslissing maakten respOndenten regelmatig 
melding van een rol voor naasten van de patiënt. Dit gebeurde vooral als 
voor een wilsonbekwame patiënt tot NR werd besloten (zie A.6.3.1, tabel 
9). In die groep kwamen ook relatief veel 'weet niet'-antwoorden voor. 
Bovendien bleek dat de respondenten vaker naar de naasten vroegen naar~ 
mate het besluit meer afweek van de voor de hand liggende keuze. 

Deze bevindingen komen overeen met de gegevens uit hoofdstuk 5. naar 
bleek dat in het merendéet van de gevallen waarin de patiënt wilsonbe
kwaam was, de familie bij een NR-besluit werd betrokken. Ze sluiten ook 
aan bij de, blijkens Amerikaans onderzoek, door veel mensen gedeelde wens 
dat hun familieleden betrokken worden bij dergelijke besluiten als ze zelf 
wilsonbekwaam zijn geworden (5.5.1). 

126 



Zoals gezegd in hoofdstuk 6 zijn er goede redenen om in bepaalde gevallen 
de naasten van de patiënt te betrekken bij de besluitvorming. Het gaat voor
~ om gevallen waarin de patiënt wilsonbekwaam is en er geen duidelijke 
Uitspraken (of waarden) van hem of haar bekend zijn. In die gevallen, zo 
Werd gesteld, moet de familie werkelijk meebeslissen, al blijft de arts eind
verantwoordelijk. 

In de praktijk blijkt deze handelwijze regelmatig gevolgd te worden. Ook 
het feit dat bij wilsonbekwame patiënten relatief vaak 'weet niet' werd 
geantwoord en om meer informatie van de naasten werd gevraagd, wijst 
daarop. Voor gedeelde besluitvorming pleit ook het gegeven dat familiele
d~n vaker (dan de patiënt zou hebben gedaan) besloten een behandeling wel 
Uit te voeren, terwijl artsen de behandeling juist vaker achterwege lieten 
(6.6.2). 

Gedeelde besluitvorming kan, als het gaat om wilsonbekwame patiënten 
van wie geen duidelijke meningen of waarden bekend zijn, dan ook als een 
evenwichtige besluitvorming worden gekarakteriseerd. 

7.3 Status van de regels 

~u duidelijk is welke regels een zorgvuldige besluitvorming over wel of 
nlet reanimeren mogelijk maken, moet nog iets worden gezegd over de 
Status van die regels. 

In de eerste plaats zij er op gewezen dat het morele regels zijn. Een van 
de kenmerken daarvan is dat het om algemeen geldende uitspraken gaat 
<liare 1981, Van Willigenburg 1991); juist daarin ligt het onderscheid met 
: persoonlijke voorkeur. Hiermee is niet bedoeld te claimen dat bijvoor
h ld de Westerse opvattingen over moraal in de hele wereld geldigheid 
ebben. De opmerking heeft alleen te maken met een eis van consistentie: 

een moreel oordeel moet onpartijdig zijn en voor iemand die het oordeel 
aCCepteert, in alle vergelijkbare omstandigheden gelden. 

Verder zou de vraag kunnen worden gesteld of de regels fungeren als 
Wetten van Meden en Perzen of slechts als leidraad bij de beslissing die per 
&eva} moet worden bekeken. In 4.6 is gezegd dat de regels worden opgevat 
~s 'prima facie' regels. Er kan in bepaalde gevallen zeker van worden 

geweken, maar dat moet dan wel met goede redenen gebeuren. 
lï Welke die goede redenen om van de regel af te wijken zijn, kan natuur
Jk alleen per geval worden bekeken, maar een aantal randvoorwaarden is 

Wei te geven. Beauchamp en Childress noemen (Beauchamp 1989: 53): 
• 'th e moral objective justifying the infringement must have a realistic 

prospect of achievement; 
• tnfringement of a prima facie [rule] must be necessary in the circumstan

ces, in the scnsc that there are no morally preferabie alternative actions 
that could be substituted· , 
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• the form of the infringement selected must constitute the least infringe
ment possible, commensurate with achieving the primary goal of the 
action; 

• the agent mustseek to minimize the effects of the infringement'. 
Ondanks (of juist dankzij) deze criteria zal niet altijd ondubbelzinnig 

duidelijk zijn welke handelwijze de voorkeur verdient. Er blijft dan ook 
ruimte voor eigen beslissingen in de praktijk. Op zich is dat niet te vermij
den en zelfs niet onwenselijk. Vaak zit in alle claims wel een kern van 
waarheid. In dit boek is dan ook niet gestreefd naar een theorie die alle 
spanning wegneemt. Liever een 'modest theory' (zie 4.6) dan een 'grand 
design'. De prijs voor het afzien van een grote theorie is het sluiten van 
compromissen. Die zijn niet altijd zuiver, veroorzaken zeker morele pijn, 
maar staan wel dichter bij de praktijk. 

De genoemde ruimte voor eigen beslissingen sluit aan bij de bevinding in 
het empirisch onderzoek dat het uitmaakt welke arts beslist. Diens opvattin
gen over het belang van de wens van de patiënt en diens kenmerken, zoals 
de leeftijd, bepalen mede hoe de beslissing uitvalt. Daarnaast bleek vooral 
ook de hele persoon van de arts van invloed te zijn. De beschrijving van 
zorgvuldige besluitvorming over reanimatie is dus onvolledig zolang aan dit 
fenomeen niet ook een beschouwing is gewijd. Het volgende hoofdstuk gaat 
daarom over de eigenschappen van de arts. 
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8 Deugden 

8.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat over aan de morele actor die in dit boek centraal staat: 
de arts. In hoofdstuk 4 is uiteengezet dat het van belang is dat deze karak
tereigenschappen heeft die ertoe zullen bijdragen dat uiteindelijk goed wordt 
gehandeld. Bovendien bleek uit het empirisch onderzoek dat de opvattingen 
en de persoon van de arts van invloed zijn op de beslissing om wel of niet 
te reanimeren. Hiermee zijn we op een ander terrein van de ethiek geko
men. Het gaat nu niet meer primair om goede redenen voor een handeling 
rn~ om een antwoord op de vraag 'hoe te zijn?'. In een ethische beschou
Wmg is dit vooral een vraag die op deugden betrekking heeft. 
. In deze inleiding moet nog iets uitvoeriger dan in hoofdstuk 4 worden 
~~gegaan op de reden voor het opnemen van deugden in een morele redene
~g. De (hernieuwde) aandacht voor deugden is van betrekkelijk recente 

turn. Als begin zou het artikel van Anscombe uit 1958 kunnen worden 
genoemd waarin zij stelt dat 'the concepts of obligation and duty [ .. . ] and of 
What is morally right and wrong [ .. . ] ought to be jettisoned' (Anscombe 
1958). In plaats daarvan stelt zij voor te komen tot een deugdethiek in de 
geest van Aristoteles. De impuls die zij heeft gegeven is door velen opge
~akt (met Macintyre als belangrijkste auteur, over wie later meer), maar in 
e COntemporaine medische ethiek is de aandacht voor deugden lange tijd 

bebeeperkt gebleven. In het handboek van Beauchamp en Childress bijvoor
~~. is pas in de derde druk uit 1989 sprake van een (enigszins) eigen 

~ttie van deugden. In het Nederlandse handboek Gezondheidsethiek (De 
d' ufort 1988) wordt van het bestaan van deugden slechts en passant mel

tng gemaakt. 
. Toch is wel een aantal redenen te noemen waarom deugden in dit betoog 

~~et mogen ontbreken. Zoals in hoofdstuk 4 al is gesteld, vormen de regels 
r!ae rnet behulp van het reflectief-evenwicht zijn onderbouwd, geen garantie 

t COnform die regels zal worden gehandeld. Men moet zich immers ook 
~og. Willen laten leiden door de gevonden goede redenen. Anders gezegd: 
teet ts een simplificatie om een moreel probleem alleen als kennisprobleem 
n· beschouwen; het is tevens een wilsprobleem (cf. Manenschijn 1989: 43). 

lt zou kunnen leiden tot een visie waarin deugden bestaan uit de neiging 
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om te doen wat de regels voorschrijven. Precies dat is de positie die in vele 
handelingstheorieën voor deugden is weggelegd. Ik kom hier later nog op 
terug. 

Het volgende argument voor aandacht voor deugden is ook op het onder
havige betoog van toepassing. Het resultaat van de redenering zoals ge
schetst in hoofdstuk 7, bestaat uit regels die altijd invulling behoeven wan
neer ze worden toegepast in een concreet geval. Een deel van het redeneren 
moet dus aan de actor worden overgelaten. Om dat op een goede manier te 
volbrengen zijn 'procedurele deugden' nodig, zoals 'a disposition to find out 
and respect the relevant facts and a disposition to think clearly' (Frankena 
1973: 68) . 

Een derde argument is ontleend aan May. Hij noemt de toegenomen 
specialisatie en professionalisering als argument voor het benadrukken van 
een rol voor deugden. Door deze ontwikkeling is immers niet alleen de 
kennis van de 'specialist' toegenomen maar ook de (relatieve) onkunde van 
de overigen. Hierdoor zijn professionals tot op zekere hoogte niet te contro
leren. '[Therefore] professionals had better be virtuous' (May 1984: 247). 
Een vergelijkbaar argument rou hier nog aan kunnen worden toegevoegd. 
De afstand tussen patiënt en arts is namelijk niet alleen gegroeid door een 
toename in kennis, maar ook door de spreiding van de rorg over verschei
dene artsen. De één-op-één relatie waarin arts en patiënt elkaar goed ken
nen, maakt steeds meer plaats voor een model met verscheidene 'rorgverle
ners'. Daardoor kan het gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
verminderen. 

Om deze redenen is het nodig naast de redenering volgens het model van 
het reflectief-evenwicht plaats in te ruimen voor deugden. Een handelings
theorie sluit aandacht voor deugden niet uit. Veeleer vormen deugden een 
(noodzakelijke) aanvulling op een dergelijke theorie tro ook Frankena 1973: 
65, Beauchamp 1989: 375). Dat het om een aanvulling gaat, betekent overi
gens tevens dat niet wordt gestreefd naar een volledige deugdethiek, waarin 
de aandacht voor morele plichten is vervangen door die voor deugden. De 
opdracht voor dit hoofdstuk luidt veeleer een beschrijving te geven van de 
deugden waarover een arts rou moeten beschikken voor een rorgvuldige 
besluitvorming over reanimatie. 

Maar wat zijn deugden eigenlijk? Een antwoord op die vraag vergt meer 
ruimte dan hier beschikbaar is en rou te ver afdwalen van het eigenlijke 
onderwerp. Daarom wordt hier volstaan met een werkdefinitie. 1 Die defini
tie luidt dat deugden karaktertrekken zijn die zich uiten als dispositie (ge-

1 Deze werkdefinitie is ontleend aan Van Willigenburg 1993. Pellegrino en ThomastnJ 
(1988: 116) geven een vergelijkhare definiti e. Ook Aristoteles beschouwde deugden als 
lcaraJc:tert.rellen: Ethica Nicomachea 11 1106a 13-4 (ed. Ross 1980: 36). 
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?eigdheid) om het goede te doen. Daarbij zij aangetekend dat wat het goede 
IS om te doen per situatie kan verschillen. 

Deugden moeten worden onderscheiden van niet-morele waarden (Fran
kena 1973: 62). Een belangrijke niet-morele waarde in de geneeskunde is 
bijvoorbeeld de technische vaardigheid. Kenmerkend voor (technische) 
Vaardigheden is dat 'they create excellence, not moral worth' (Pellegrino 
1988: 117). Ook deze waarden hebben hun plaats in de geneeskunde, maar 
het betoog richt zich nu op de deugden. 

In paragraaf 8.2 wordt bezien welke deugden aan (geneeskundige) regels 
en plichten zijn verbonden. Paragraaf 8.3 biedt een bespreking van pogingen 
om een lijst met deugden te relateren aan een visie op geneeskunde. In 8.4 
ten slotte, wordt het besprokene betrokken op het thema van dit boek: niet
feanimeerbesluiten. 

8.2 Deugden en regels in de geneeskunde 

Een aantal ethici ruimt binnen hun handelingstheorie plaats in voor deugden. 
De invulling die zij daaraan geven, wordt bepaald door de regels die voor 
het handelen worden geformuleerd. Als voorbeelden van deze benadering 
kunnen de opvattingen van Beauchamp en Childress en die van Engelhardt 
gelden. 

Beauchamp en Childress stellen expliciet dat 'for every moral principle 
or rule there is a corresponding moral virtue' (Beauchamp 1989: 379). In 
deze visie bestaan deugden er uit te doen wat de regels voorschrijven (cf. 
~ - 1) . Als 'primary virtues' noemen ze dan ook: 'respectfulness, nonmalevo
ence, benevolence, [and] justice' (Beauchamp 1989: 380). Deze correspon

deren met de door hun geformuleerde principes van 'autonomy, nonmalifi-
~?ce, beneficence, [and] justice'. Daarnaast onderscheiden ze nog secun-
atre deugden en 'ideals of virtue'. 

Engelhardt schrijft: 'The virtuous patient or health care giver in a secular 
~lUraiist society is one who has a developed habit of the will to respect the 
r~om of others and to attempt to achieve their good. The cardinal virtues 
~~ then be tolerance, liberality, and prudence' (Engelhardt 1986: 382). 
~- opvatting van de deugden van de arts correspondeert met de sterke 

P<>Sttie die het principe van autonomie in de theorie van Engelhardt heeft. 
Naast deze deugden, die direct verwijzen naar een bepaalde goede eigen

SChap, worden ook meer 'procedurele' deugden genoemd.2 Het gaat om 
deugden die het nemen van de moreel juiste beslissing bevorderen doordat 
~ leiden tot moreel redeneren op de juiste manier. In de inleiding werd 

Tankena al geciteerd die sprak van een 'disposition to find out and respect 
the relevant facts and a disposition to think clearly' (Frankena 1973: 68). 

2 

Vergelijk het Aristotelische onderscheid tussen morele en intellectuele deugden. 
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Ook Beauchamp en Childress benadrukken de rol van 'conscientiousness' 
als 'motivational and procedural virtue' (Beauchamp 1989: 386). 

Behalve onder de theorieën van ethici kan natuurlijk ook elders worden 
gezocht naar een visie op deugden. Wat zeggen bijvoorbeeld artsen zelf? 
Welke deugden nemen zij op in hun gedragsregels en medisch-ethische 
codes? In de 'Gedragsregels voor artsen' van de KNMG worden 85 regels 
gespecificeerd, onder meer gericht op de relaties tot patiënten, die tot colle
gae en die tot de samenleving. In geen van deze worden opmerkingen ge
maakt over het karakter of de houding van artsen (KNMG 1984). 

In de 'Declaration of Geneva' van de World Medical Association (in de 
versie uit 1983) is dit wel enigszins het geval: 'I will practice my profession 
with conscience and dignity' (KNMG 1984: 63). Ook in de 'international 
code of medical ethics' van dezelfde World Medical Association komen 
passages voor die naar deugden verwijzen: 
• 'a physician shall [ ... ] be dedicated to providing competent medical 

service [ ... ] with oompassion and respect for human dignity'; 
• 'a physician shall deal honestly with patients and colleagues, and strive to 

expose those physicians deficient in character or competence [ ... ]'. 
Opmerkelijk in de laatste bepaling is dat gebreken in karakter wel moeten 
worden aangepakt, maar dat in de code niet duidelijk wordt omschreven hoe 
het juiste karakter van een arts er uitziet. 

Een andere mogelijke bron voor een beeld van goed dokteren is de wet. Het 
lijkt wellicht vreemd om juist in de wet uitspraken over deugden te zoeken, 
maar de tegenwoordig veel gebruikte notie 'een goed hulpverlener' maakt 
dat dit toch niet geheel onlogisch is. Dat begrip wordt gehanteerd in artikel 
1653g van het wetsvoorstel geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO, augustus 199f). 

Uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel wordt duidelijk dat 
bij de 'zorg van een goed hulpverlener' vooral wordt gedacht aan wat 'de 
redelijke bekwame3 vakgenoot in dezelfde omstandigheden' zou hebben 
gedaan (WGBO MvT, mei 1990,: 33). Bij de toetsing van deze norm zal de 
rechter, naast adviezen van de Gezondheidsraad, onder andere de al ge
noemde gedragsregels voor artsen van de KNMG kunnen gebruiken, zo 
wordt in de Memorie van Toelichting gesteld. 

Hieruit valt op te maken dat ook de wetgever bij een goede hulpverlener 
vooral denkt aan iemand die zich aan regels houdt, niet aan iemand meJ een 
bepaald karakter. Opmerkelijk is ook dat in de verschillende kamerstukken 
die in de loop van de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel zijn 

1 Niet duidelijk is of de 'redelijk belcwame' dan wel de 'redelijke, belcwame' vakgenoot is 
bedoeld. 
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verschenen nauwelijks om een nadere invulling van het begrip 'goed hulp
Verlener' wordt gevraagd (kamerstukken onder nr 21 561).4 

Het is duidelijk dat zowel de codes die door artsenorganisaties zijn opge
Steld, als de juridische notie 'goed hulpverlenerschap' sterk regelgericht 
zijn. Een bron voor een beeld van deugden in de geneeskunde blijken ze 
eigenlijk nauwelijks te zijn. Ze onderstrepen eerder het - thans geleidelijk 
Verdwijnende - gebrek aan aandacht dat in de inleiding van dit hoofdstuk is 
gesignaleerd. 

8.3 Deugden van de geneeskunde 

In dit hoofdstuk gaat het zoals gezegd niet om een volledige deugdethiek, 
maar slechts om een visie op de deugden die in de geneeskunde van belang 
zijn met betrekking tot niet-reanimeerbesluiten. Desondanks is het voor een 
goed begrip van de termen en hun plaats in de theorie nuttig eerst een voor
beeld van een deugdethiek te bespreken. 

Maclntyre is waarschijnlijk de bekendste contemporaine filosoof die heeft 
geprobeerd een ethiek te ontwikkelen waarin de aandacht voor deugden 
~~rop staat. Aangezien de hedendaagse mens volgens Maclntyre een duide
liJk beeld van deugden mist, postuleert hij de notie 'practices' om de deug
den en hun plaats in het morele leven te kunnen toelichten (Maclntyre 
1984). Onder een 'practice' verstaat hij: 'any coherent and complex form of 
SOcially established cooperative human activity through which goods intemal 
to that form of activity are realized in the course of trying to achieve those 
Standards of excellence which are appropriate to, and partially definitive of, 
~at form of human activity [ ... ]' (Maclntyre 1984: 187)'. Voorbeelden van 
dtt SOort 'practices' zijn voetballen, architectuur beoefenen, schilderen maar 
OOk, blijkens pagina 194, het beoefenen der geneeskunde. Met 'goods inter
nat to activity' doelt Maclntyre op het goede dat samenhangt met het uitoe
fenen van die specifieke activiteit. Voor een pianist is dat mooi piano spe
len; voor een wetenschapper het schrijven van een inzichtverdiepend artikel 
en voor een arts het bieden van goede zorg. Deze 'resultaten' staan los van 
~e eer die men ermee verwerft of het geld dat men ervoor ontvangt; dat zijn 
e~temai goods'. 

, Voor zijn omschrijving van een deugd heeft Maclntyre beide begrippen, 
Practices• en 'internal goods', nodig. 'A virtue is an acquired human quali-

ty the possession and excercise of which tends to enable us to achieve those 

4 • 

liier zou, zoals gezegd, tegenin lrunnen worden gebracht dat dit gebrele aan aandacht 
v.00rtvloeit uit het feit dat het hier wetgeving betrelt Dit lijkt toch oen onvoldoende verlda
~&.~oor het totale gebrele aan aandacht voor deugden in do discussie. 

13•J de verdere verwijzingen naar 'After virtue' in deze paragraaf wordt alleen het pagina
nllnuner vermeld. 
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goods which are intemal to practices and the lack of which effectively pre
vents us from achieving any such goods (p. 191)'. Deugden helpen dus de 
'goods' te verwerven die inherent aan een 'practice' zijn. 

Maar deze definitie is niet voldoende voor Maclntyre. Mensen kunnen 
aan verschillende praktijken deelnemen met als gevolg dat iemand met 
onverenigbare claims op het vlak van de deugden zou kunnen worden ge
confronteerd. Dat zou betekenen dat mensen tussen verschillende praktijken 
moeten kiezen, waarmee de persoonlijke keuzen van mensen de basis van 
het moreel handelen zouden vormen. En voor Maclntyre is een moraal 
gefundeerd op 'the distinctively modem notion of choice' (p. 202) onaccep
tabel. 

Een definitie van deugden die alleen op 'practices' en het 'intemal good' 
daarvan is gebaseerd, is dus te open. Maclntyre heeft nog een overkoepelen
de notie nodig om een rangorde tussen de verschillende 'intemal goods' aan 
te brengen. Een voorbeeld moge dit verduidelijken: 'Patience is the virtue 
of waiting attentively without complaint, but oot of waiting thus for anyt
hing at all. To treat patience as a virtue presupposes some adequate answer 
to the question: waiting for what?' (p. 202). Als overkoepelende notie pos
tuleert Maclntyre vervolgens het 'telos' van een mensenleven. Dit Aristote
lische begrip geeft hij de invulling van 'the good of a human life conceived 
as a unity' (p. 203).6 

De vraag of een mensenleven inderdaad op een zodanige wijze als een 
eenheid kan worden opgevat dat daaraan bepaalde consequenties zijn te 
verbinden, hoeft hier niet te worden beantwoord.7 Wel is van belang vast te 
houden dat deugden, om een eigen plaats in de theorie te hebben, een ver
ankering nodig hebben die onafhankelijk is van de regels die een hande
lingstheorie biedt. In .het geval van de geneeskunde kan het doel van de 
geneeskunde als zo'n oriëntatiepunt, als 'telos' fungeren. Daaruit vloeit een 
beeld voort van de morele waarden die een arts als arts moet hebben. 

Maclntyre zelf laat zich over het 'telos' van de geneeskunde niet uit; 
daarvoor is zijn theorie te algemeen. Wel stelt hij dat 'we have to accept as 
necessary components of any practice [ ... ] the virtues bf justice, courage 
and honesty' (p. 191). 

Andere auteurs hebben echter wel expliciet getracht een theorie te funde
ren op het doel der geneeskunde. De bekendste van hen zijn waarschijnlijk 
Pellegrino en Thomasma. Zij pogen in hun boek 'A philosophical basis of 
medical practice' een basis voor de medische ethiek te vinden in 'an ontolo
gy of medicine' (Pellegrino 1981). Centraal daarin staat hun opvatting van 
geneeskunde als een 'relationship of healing prompted by need, which 

6 'To telos' betekent in het Grieks behalve doel oolc afronding en voltooiing. Vergelijle ook 
aillahan's idee van het voltooide mensenleven zoals genoemd in 6.8. 
7 Zie voor een lcritielc bijvoorbeeld: Nielsen 1985 en Kuitert 1989b. 
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Works in, with and through the body' (Pellegrino 1981: 173) en als een 
'value-laden theory of practice govemed at all points by the patient's need 
for help with disease' (p. 174). In hun volgende boek, 'For the patient's 
gooo', werken Pellegrino en Thomasma hun theorie verder uit in de richting 
van een deugdethiek. Analoog aan Maclntyre stellen zij dat 'the virtuous 
Physician is defined in terms of the ends of medicine' (Pellegrino 1988: 
116). Duidelijker dan in hun eerste boek relateren ze het doel van de ge
neeskunde nu aan de individuele patiënt: 'The patient's good is the end of 
me<licine' (Pellegrino 1988: 117). 

Het begrip 'The patient's good' kent vier componenten: 'the ultimate 
g00c1; the good of the patient as a human person; the patient's best interests; 
[and] the biomedical good' (p. 76 e.v.). Behalve de laatste, die door de arts 
Wordt vastgesteld, zijn al deze noties sterk individueel bepaald. 'The ultima
te &ood' kent geen vaste invulling maar wordt bepaald door de levensbe
SChouwing van de patiënt. Dit geldt ook voor de tweede en derde compo
nent. De tweede ('the good as a human person') refereert aan diens vermo
gen te redeneren en te kiezen en de derde ('the patient's best interests') aan 
het levensplan van de patiënt en diens oordeel over de kwaliteit van leven 
Voor en na behandeling. Al deze factoren bepalen wat goed is voor een 
~tiënt en dus wat het specifieke doel van een behandeling is, uiteraard 
bmnen een kader van 'health, healing, caring and coping' (p. 117). 

Met deze doelen van de geneeskunde hangen de deugden samen die 
P~Uegrino en Thomasma uiteindelijk formuleren. 'To practice medicine 
~rtuously requires eertaio dispositions - conscientious attention to technical 
h owledge and skill,8 campassion [ ... ], beneficenee and benevolence [ ... ], 
1i onesty, fidelity to promises, perhaps at times courage as well - the whole 
~t of virtues spelled out by Aristotle: justice, courage, temperance, magna

nJmity, liberality, placability, prudence, wisdom' (p. 118). 

Een andere auteur die een deugdethiek tracht te funderen in de aard van de 
~eneeskunde is May. Hij stelt voor een 'theory of professional virtue' te 
aseren op twee karakteristieken van de arts-patiëntrelatie, namelijk het 

Wederzijdse vertrouwen en de belofte van de arts zich te zullen inzetten 
<May 1984: 256). Als deugden noemt hij trouw, prudentie, doorzettingsver
mogen, integriteit, gemeenschapszin, welwillendheid en nederigheid . 

• 
b liet noemen van zorgvuldige aandacht voor de technische vaardigboden beteke . .1'1t niet dat 
et onderscheid tussen deugden en vaardigheden vervalt. Deugcl.z.aam is het gewetensvol en 

l.orgvutdig toepassen van do techniek, niet do vaardigheid zelf. 
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8.4 Deugden en beslissen tot niet-reanimeren 

Tot nu toe zijn twee methoden aan de orde geweest om te komen tot een 
lijst van gespecificeerde deugden. In beide gevallen hebben deugden een 
afgeleide waarde, maar in de ene redenering ontlenen ze die aan handelings
regels (8.2) en in de andere aan het doel van de geneeskunde (8.3). Beide 
methodes kennen hun bezwaren. In het eerste geval fungeren de deugden 
alleen als dispositie om de regel uit te voeren. Dat resulteert in een te mage
re plaats voor deugden. Het gaat immers niet alleen om het uitvoeren van 
de regels, maar ook om de motivatie van de actor. Een arts die zijn patiënt 
keurig betrekt bij de beslissing om wel of niet te reanimeren, maar dat diep 
in zijn hart maar onzin vindt, is een andere dan de arts die vanuit respect 
voor de patiënt naar die betrokkenheid streeft. In het contact tussen arts en 
patiënt telt immers meer dan alleen het resultaat; het gaat ook om de bejege
ning.9 

Maar ook het relateren van deugden aan een beeld van de geneeskunde is 
niet zonder problemen. Hoe waterdicht is de afleiding van deugden uit het 
doel van de geneeskunde eigenlijk? May bijvoorbeeld, maakt niet duidelijk 
hoe hij, uitgaande van de genoemde karakteristieken van de arts-patiëntrela
tie, uitkomt bij de genoemde deugden. Meer dan (persoonlijk gekleurde) 
associaties met vertrouwen en beloven lijken het niet zijn. En in de opsom
ming van deugden door Pellegrino en Thomasma valt op dat 'respectfulness' 
ontbreekt, hetgeen doet vermoeden dat ze, ondanks alle aandacht voor de 
persoonlijke keuzen van de patiënt, daarin niet primair geïnteresseerd zijn. 

In weerwil van de bezwaren tegen beide methodes kan worden gesteld 
dat beide hun plaats hebben. Het lijkt wel degelijk mogelijk een uitspraak te 
doen over het doel van de geneeskunde. Het feit immers, dat de ene mens 
bij een ander mens kQmt met een hulpvraag die zo· iets vitaals betreft als de 
eigen gezondheid, creëert een bepaalde onderlinge relatie waarvan het doel 
is goed te doen. Kuitert stelt terecht: 'geneeskunde is ontsprongen aan het 
weldoen, is daar van huis uit een bijzondere vorm van' (Kuitert 1989b). 
Weldoen kan daarom als ijkpunt fungeren voor de deugden van de genees
kunde. Voor zover er deugden te formuleren zijn die het mogelijk maleen 
het 'intemal good' van de 'practice' geneeskunde te verwerven, moeten ze 
binnen het kader passen dat met dat doel is gesteld. Ook de opsomming van 
May en die van Pellegrino en Thomasma weerspiegelen weldoen als een 
centrale notie. 

Al is dan nu weldoen als centraal begrip geponeerd, daarmee is het pro
bleem van de afleiding van bepaalde deugden nog niet opgelost. Weldoen 
blijft immers een tamelijk algemene, open term die pas in een bepaalde 

9 Overigens zal het resultaat ook verschillen tussen beide hier geschetste artsen, in die :ziD 
dat het gedrag van de laatste meer in overeenstemming zal zijn met (de geest van) de 
regels. Dat is nu echter niet het punt: het gaat om de houding, niet om het resultaat. 
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COntext betekenis krijgt (cf. Wartofsky 1985: 184). Op dit punt kunnen de 
regels worden ingezet uit hoofdstuk 6 en 7 waarin onder andere het respec
teren van de autonomie van de patiënt als belangrijk principe werd bespro
ken. Het gaat er daarbij niet alleen maar om dat die regels worden uitge
voerd (zoals in een plichtsethiek van deugden wordt verwacht) maar juist 
dat de karaktertrekken van de arts dezelfde waarden weerspiegelen als de 
Waarden die in de regels tot uitdrukking komen. Binnen een medisch-ethi
SChe handelingstheorie (zoals deze) kent een opsomming van deugden dus 
twee oriëntatiepunten: het doel van de geneeskunde (weldoen) én de context
afhankelijke regels. 

Op basis van deze oriëntatiepunten kan nu een aantal deugden worden gefor
muleerd met betrekking tot het nemen van NR-besluiten. De opsomming 
heeft niet de pretentie uitputtend te zijn. 

In de eerste plaats is zorgvuldige aandacht voor de technische kennis en 
vaardigheden als deugd te noemen. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet 
ZOzeer om de vaardigheid zelf (die is niet van morele aard) als wel om de 
Clandacht daarvoor, om een soort leergierigheid. Die aandacht vormt ook 
een deel van het vakmanschap van een arts. Van artsen mag worden ver
~acht dat ze hun best doen om (meer dan uit hoofdstuk 3 bleek!) op de 
?Ogte te zijn van de kans op succes van een reanimatie en van de beïnvloe
~g daarvan door verschillende factoren (zie hoofdstuk 5) . Aangezien de 

s op succes van een reanimatie wordt beïnvloed door de gehanteerde 
techniek is ook daarvoor zorgvuldige aandacht gewenst. 

Voorts zijn respect voor de autonomie van de patiënt, eerlijkheid en 
oprechtheid van eminent belang. De patiënt heeft zich aan een arts toever
:ouwd, maar zich niet uitgeleverd. De beste manier om het vertrouwen niet 

beschamen, is de patiënt in zijn waarde te laten. Een discussie over niet
reanimeren moet dan ook open en eerlijk worden gevoerd, zonder het eigen 
~deel als het enig acceptabele aan de patiënt te presenteren (cf. 5.5.2). 
tï k geduld zal daarbij nodig zijn: het kan immers zijn dat een patiënt meer 
Jd._nodig heeft voor zijn oordeel dan de dokter. Bij een wilsonbekwame 

Patient is het van belang dat de arts zich moeite getroost om te acht~rhalen 
Wat de wens van de patiënt zou zijn geweest. Daarvoor is doorzettingsver
mogen nodig. Voorts zal de patiënt erop moeten kunnen vertrouwen dat de 
arts. aan een samen genomen besluit uitvoering geeft. Ook in een ander 
~Plicht is trouw nodig: na een NR-besluit moet de arts zijn of haar patiënt 

ouw blijven in de zin van hem of haar optimale zorg bieden . 
. Bescheidenheid zou de arts ertoe moeten brengen om op tijd een 'second 

0
Plnion' te vragen. Welwillendheid, tot slot, brengt de vraag met zich mee 

":at goed is voor deze patiënt. Juist deze deugd zal de arts ertoe brengen 
~leb af te vragen en met de patiënt te bespreken of een reanimatie nog 
d~eldoet'. Wanneer de patiënt niet tot beslissen in staat is, leidt deze hou-

Ing ertoe dat gezocht wordt naar wat het beste is voor de patiënt door zich 
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zo goed mogelijk in diens positie te verplaatsen. Daarbij horen ook mededo
gen en medemenselijkheid. 

Naast deze 'morele' deugden zijn voor een kwalitatief goede besluitvorming 
ook procedurele deugden als openheid en bereidheid tot reflectie vereist. 10 

Oordelen moeten niet onaantastbaar zijn en zeker niet met autoriteitsargu
menten worden onderbouwd. Besluitvorming inzake morele problemen kent 
de nodige onzekerheid die men niet moet verhullen. Een uitvloeisel hiervan 
is dat de arts bereid moet zijn zich voor zijn standpunt te verantwoorden. 

Nu zou men kunnen vragen hoe men er voor kan zorgen dat artsen de ge
noemde karaktereigenschappen ontwikkelen. Dit punt moet hier echter 
blijven liggen, niet in de laatste plaats omdat het nog geen uitgemaakte zaak 
is of deugden aan te leren zijn, laat staan hoe (Van den Beid 1985: 170).11 

Dat doet echter niets af aan het belang van het opnemen van deugden in dit 
betoog. 

8.5 Conclusie 

Aandacht voor deugden vormt een noodzakelijke aanvulling op een morele 
theorie die zich, zoals de onderhavige, richt op handelingsaanwijzingen. 
Voor een zorgvuldige besluitvorming is meer nodig dan alleen de regels die 
zijn geformuleerd met behulp van het reflectief evenwicht. Een arts die 
alleen die regels volgt is daardoor alleen nog geen goede arts. Hij of zij zal 
ook moeten streven naar het hebben van bepaalde (karakter)eigenschappen. 
Dat het ideaal daarbij wellicht nooit wordt bereikt, is overigens van secun
dair belang. 

Uitgaande van weldoen als doel van de geneeskunde en van de eerder 
geformuleerde regels, werden in de context van NR-besluiten de volgende 
deugden genoemd: zorgvuldige aandacht voor technische kunde en vaardig
heden; respect voor de patiënt; eerlijkheid, oprechtheid en trouw; geduld, 
bescheidenheid en doorzettingsvermogen; welwillendheid, mededogen en 
medemenselijkheid; openheid en bereidheid tot verantwoording afleggen. 

Een arts die de geneeskunst beoefent op een wijze waarin deze deugden 
tot uitdrukking komen, kan een integere arts worden genoemd. Hij of zij zal 
niet alleen geneigd zijn het moreel juiste te doen, maar ook sterker geneigd 
zijn daarnaar op zoek te gaan. De patiënt is bij beide gebaat. 

10 May lijlá op iets dergelijks te doelen met zijn voorstel 'humility' als professionele deugd 
te erkennen, getuige het citaat 'humility opens the door to profeMional self-ren.ewal' (M•Y 
1984: 265). 
11 Het volgende citaat biedt wellicht hoop: 'Assume the virtue if you have it not [ ... ] fot 
use almost cm change the stamp of nature' (Shakespeare, Hamiet, act Til, scene IV, 160). 
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9 Uitvoeringsfacetten van niet-reanimeerbeleid 

9.1 Inleiding 

In hoofdstuk 7 is de kern van een niet-reanimeerbeleid geschetst. Om te 
komen tot een compleet voorstel voor een zo'n beleid moet echter op meer 
PUnten helderheid worden geschapen dan alleen over de redenen voor het 
besluit. In dit hoofdstuk komen de uitvoeringsfacetten van een NR-beleid 
aan de orde. Mede op basis van het gestelde in de voorafgaande twee hoofd
Stukken zijn standpunten aangaande deze facetten te beargumenteren. Vooral 
de Procedurele deugden zoals openheid en de bereidheid zich toetsbaar op te 
Stellen (8.4), en de consistentie-eis die voortvloeide uit de aard van de 
regels (7.3), leveren de argumenten voor die standpunten. 

Onder een niet-reanimeerbeleid wordt in deze studie verstaan: een geheel 
van geformaliseerde afspraken op afdelings- en instellingsniveau over het 
r~imeren van patiënten. Een NR-beleid kan men vastleggen in een (schrif
lehJk) protocol, maar dat hoeft niet per definitie het geval te zijn. Het zal 
echter nauwelijks betoog behoeven dat een protocol veel onduidelijkheid kan 
VOOrkomen (zie ook 9.8). 
th ?nderwerpen die nog niet zijn besproken, maar die wel in een NR-beleid 

Utshoren zijn: 
• de implicatie van het NR-besluit; 
: een standpunt over varianten van NR-besluiten ; 

het noteren van het besluit; 
• de status van een NR-besluit voor andere zorgverleners; 
; de periodieke evaluatie van het besluit (OTA 1987: 195). 

eze onderwerpen passeren in dit hoofdstuk, in de paragrafen 9.2 tot en 
~e~ 9.6, de revue. Ook moet nog worden nagegaan op welk moment be
~ttvorming over niet-reanimeren idealiter zou moeten plaatsvinden (9. 7). 

vendien is recent in de literatuur de vraag opgeworpen of NR-besluiten 
?Ok .moeten gelden tijdens operaties. Deze vraag krijgt in paragraaf 9.2 (de 
trnphcatie van een NR-besluit) een nadere beschouwing. 
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9.2 Implicatie van een niet-reanimeerbesluit voor andere behandelingen 

9.2.1 Niet-reanimeerbesluiten en 'non-treatment decisions' 

Tot nu toe is over het niet-reanimeerbesluit gesproken alsof de strekking 
daarvan ondubbelzinnig duidelijk is. In de praktijk blijkt het besluit echter 
ook gevolgen te kunnen hebben voor het (niet) toepassen van andere behan
delingen. De mate waarin zich dat voordoet en de wenselijkheid van deze 
ruime interpretatie van NR vormen het onderwerp van deze paragraaf. 

Verschillende auteurs stellen met nadruk dat een NR-besluit niets anders 
behoort te impliceren dan dat niet wordt gereanimeerd (Rabkin 1976, Miles 
1982, President's Commission 1983, Hastings Center 1987: 50, OTA 1987, 
CBO 1991, Jonsen 1992, AHA 1992: 2284). Een NR-besluit is volgens hen 
dan ook verenigbaar met maximale therapie (uiteraard uitgezonderd reani
matie). In de praktijk echter blijken artsen niet-reanimeerbesluiten verschil
lend te interpreteren. Uhlmann vroeg de behandelend artsen van 56 pati
enten met een NR-besluit naar hun interpretatie daarvan. Volgens deze 
artsen kon een NR-besluit beperkingen impliceren in de toepassing van 
beademing, !CU-opname, bloedtransfusies, antibiotica en zelfs analgetica 
(Uhlmann 1984a). Een andere onderzoeker preciseert dat het verschil in 
interpretatie vooral het niet-instellen van behandelingen betreft. Over de 
noodzaak om de meeste, al lopende behandelingen na een NR-besluit door 
te laten gaan, zijn artsen het, blijkens dit onderzoek, wel eens (La Puma 
1988). 

Waar interpretaties verschillen, hoeft het geen verbazing te wekken dat 
NR-besluiten inderdaad samen blijken te gaan met het nalaten van andere 
behandelingen. Evans vond dat de behandeling na een NR-besluit vaak werd 
beperkt tot ondersteunende maatregelen of tot thèrapieën voor reversibele 
aandoeningen (Evans 1985). Bedeli stelde vast dat bij 28% van de door haar 
onderzochte patiënten enigerlei vorm van behandeling werd gestopt na een 
NR-besluit (Bedell 1986a). Langs een geheel andere weg verkreeg ook 
Lipton een indicatie voor dit fenomeen: na een NR-besluit daalde het aantal 
declaraties voor behandelingen (Lipton 1986). Overigens betekent het feit 
dat tegeUjk met of als gevolg van een niet-reanimeerbesluit ook andere 
behandelingen worden nagelaten nog niet dat de zorg voor de patiënt af
neemt. In een aantal onderzoeken bleek de zorg na het nemen van een NR
besluit, gemeten in aantal verpleegkundige handelingen, juist te zijn toege
nomen (Stolman 1989, Gleeson 1990, Tittle 1992). 

Omgekeerd zou ook uit het uitvoeren van een bepaalde behandeling 
kunnen worden afgeleid dat juist geen NR-besluit mag worden genomen. IJl 
het empirisch onderzoek (hoofdstuk 3) is inderdaad het feit dat de patiënt 
was geopereerd of opgenomen, enkele malen genoemd als reden om wel te 
reanimeren. 
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De bevinding dat een NR-besluit aanleiding is tot het nalaten van andere 
behandelingen brengt sommige auteurs ertoe een andere benaming voor dat 
besluit voor te stellen. Daarin zou nog specifieker tot uitdrukking moeten 
komen wat moet worden nagelaten. Donelly bijvoorbeeld, suggereert de 
élanduiding 'no Advanced Life Support' te gebruiken (Donnelly 1987, zo 
OOk Murphy 1990) . 
.. Nog afgezien van de vraag of een naamswijziging niet hoogstens een 

tiJdelijke oplossing zou betekenen, rijst de vraag of elk samengaan van het 
afzien van reanimeren met het nalaten van andere behandelingen wel zo 
negatief moet worden beoordeeld. Er zijn immers verschillende situaties te 
Onderscheiden. Enerzijds zijn er gevallen waarin alleen het NR-besluit de 
aanleiding vormt voor het nalaten van een andere behandeling. Anderzijds 
kan de reden voor het NR-besluit tevens de basis vormen voor het nalaten 
van andere behandelingen (cf. Tomlinson 1988). Naast NR-besluiten worden 
dan ook 'non-treatment' -besluiten genomen. 

Verschillende auteurs beschrijven de laatste situatie. In de groep IC
Péltiënten van Zimmerman werd in 68% van de gevallen tevens besloten een 
andere behandeling na te laten; vooral bloedtransfusie, dialyse en beademing 
bleven na een NR-besluit achterwege (Zimmerman 1986). Nederlandse 
gegevens komen weer uit het MBL-onderzoek. Hier bleek in ongeveer een 
kwan van de gevallen waarin voor niet-reanimeren was besloten, eveneens 
besloten te zijn een andere behandeling niet (meer) uit te voeren (ongepubli
ceerde gegevens). In dit verband is interessant te melden dat een NR-besluit 
VaaJc een keerpunt in de gedachten over de patiënt lijkt te markeren (Zim
rnerman 1986). Wanneer de hoop op herstel afneemt, blijkt een NR-besluit 
VaaJc de eerste 'non-treatment decision' te zijn (Faber 1992). 
V De hier onderscheiden situaties moeten verschillend worden beoordeeld. 

erwerpelijk is hier de redenering: 'wie A zegt moet ook B zeggen'. Een 
NR.-besluit betekent nooit automatisch dat de patiënt niet moet worden 
geopereerd of op de IC opgenomen. Het omgekeerde, besluiten om wel te 
reanimeren alleen omdat er al wordt behandeld, is uiteraard net zo onzinnig. 
Als een opname werkelijk zou betekenen dat altijd moet worden gereani
meerd, zou al het denken over NR-besluiten overbodig zijn. 

Aan de andere kant zijn er weinig bezwaren tegen het samengaan van een 
NR.-besluit en een ander besluit om een bepaalde behandeling na te laten. Er 
lcunnen bijvoorbeeld goede redenen zijn om te besluiten een NR-patiënt niet 
te opereren. Natuurlijk is het wel van belang dat expliciet wordt gemeld 
Welke overige behandelingen niet moeten plaatsvinden. De coïncidentie van 
een NR.-besluit en een 'Non-treatment decision' (NTD) als zodanig impti
ceen echter niet dat een NR-besluit (te) ruim is geïnterpreteerd. 
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9.2.2 Een bijzondere situatie: opereren met een niet-reanimeerbesluit 

Hierboven is betoogd dat een NR-besluit het uitvoeren van andere behande
lingen niet zou mogen uitsluiten. Recent is echter in de literatuur de vraag 
gesteld of een besluit om niet te reanimeren ook moet worden gevolgd 
wanneer een patiënt (voor wie zulks was afgesproken) in de operatiekamer 
(OK) tijdens de anaesthesie een hartstilstand krijgt. Met andere woorden: 
biedt (alleen al) het ondergaan van een operatie voldoende argumenten om 
een eerder genomen NR-besluit tijdelijk op te heffen? 

In de praktijk is er voldoende aanleiding om deze vraag te stellen. In een 
onderzoek bleek dat 13 van de 88 NR-patiënten waren geopereerd na het 
nemen van dat besluit (La Puma 1988). Barash schat dat 15% van alle NR
patiënten een operatie ondergaat (Barash 1992). De kans dat het probleem 
zich ook echt voordoet is overigens veel geringer. Keenan vond 27 reanima
ties tijdens 163.240 episodes van anaesthesie in een onderzoekspenode van 
15 jaar. In 75% van deze 27 reanimaties speelde een anaesthesiefout een rol 
(Keenan 1985). 

Een voorbeeld om de gedachten te bepalen zou een patiënt kunnen zijn 
bij wie een tumor de darm afsluit. Ter bestrijding van de pijn en het heftige 
braken en om een spoedige dood af te wenden, is een operatie nodig. Wan
neer voor deze patiënt was afgesproken niet te reanimeren en alleen pallia
tief te behandelen, rijst de vraag of deze patiënt moet worden gereanimeerd 
wanneer hij een arrest krijgt tijdens de anaesthesie. Voor de duidelijkheid: 
de vraag is niet of moet worden geopereerd. 

Een aantal auteurs pleit ervoor om een NR-besluit voor de duur van de 
anaesthesie op te heffen. Volgens de anaesthesist Truog moet een patiënt die 
bereid is een operatie te ondergaan, ook een daaröij eventueel noodzakelijke 
reanimatie accepteren (Truog 1991). Zijn argument is dat elke anaesthesie 
gepaard gaat met het deprimeren van de vitale functies, gevolgd door het 
reguleren daarvan. Er zou dus geen scherpe grens te trekken zijn tussen wat 
een anaesthesist normaliter doet en een reanimatie. Bovendien stelt Truog 
dat elk arrest tijdens anaesthesie moet worden beschouwd als een gevolg van 
de anaesthesie. Andere auteurs vermelden dat, als argument voor het ophef
fen van NR tijdens operatie, ook wel wordt gewezen op het feit dat bij 
'dood op tafel' de arts gemakkelijk de schuld voor het overlijden in de 
schoenen geschoven zou kunnen krijgen (Walker 1991, Cohen 1991). 

Dezelfde auteurs bepleiten zelf een genuanceerde aanpak waarbij per 
patiënt wordt bekeken en besproken of het NR-besluit gehandhaafd blijft of 
niet (Cohen 1991, Walkér 1991, Youngner 1991, zo ook AHA 1992). Zij 
stellen overigens expliciet dat onder reanimeren alleen uitwendige hartmas· 
sage is te verstaan. Alle andere, tijdens anaesthesie gebruikelijke, maatrege
len om de borneostasis te bewaren, vallen buiten deze definitie en kunnen 
dus, zo nodig, ook mét NR-besluit worden toegepast. Cohen stelt voor om 
onderscheid te maken naar oorzaak van de eventuele hartstilstand (Cohell 
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1991). Wanneer het onderliggend lijden van de patiënt de bron is, zal de 
kans op succes van een reanimatie veel slechter zijn dan wanneer de stil
S~d wordt veroorzaakt door de anaesthesie zelf. In die laatste gevallen stelt 
hiJ voor wel te reanimeren, ook met een NR-besluit, omdat het doel van 
ans en patiënt (bijvoorbeeld palliatie) nog steeds kan worden bereikt (Cohen 
1991). Truog brengt daar in een later artikel tegenin dat dit onderscheid in 
ontstaan van het arrest geen stand kan houden. Hij stelt dat veel NR-pati
e?ten aan iatrogene complicaties overlijden en dat NR-besluiten hun beteke
llls zouden verliezen wanneer ze in al die gevallen niet van toepassing zou
den zijn (Truog 1992b). 

Walker wijst erop dat een arts, door het NR-besluit op de OK op te 
h~ffen, de patiënt in de (onwenselijke) situatie kan brengen dat hij moet 
kiezen tussen de (gewilde) operatie ter verlichting van het lijden en de kans 
0P een ongewilde reanimatie (Walker 1991). Mocht de patiënt voor wie een 
~-besluit was genomen, tijdens de operatie overlijden dan hoeft de arts 
Zlch niet bezwaard te voelen, stelt Walker. De dood is dan te beschouwen 
als het niet gewilde neveneffect van de operatie (Walker 1991). Een beroep 
0P het principe van het dubbele effect dus (zie 6.2). 

lloe kunnen de genoemde argumenten met elkaar in evenwicht worden 
&~racht? In de eerste plaats verschilt een operatie in moreel opzicht niet 
dtrect van een andere behandeling. Zelfs het feit dat een arrest op de OK 
W~schijnlijk iatrogeen is, betekent nog niet zonder meer dat voor de ope
ratiekamer een uitzondering moet worden gemaakt. Immers, ook op de IC 
0~ Willekeurig welke ziekenhuisafdeling kan een hartstilstand zijn oorzaalc 
VInden in of samenhangen met een ingreep. Bedeli vond zelfs dat dit in 14% 
van de arresten het geval was (Bedell 1991). Wanneer in al die gevallen zou 

be
Worden afgeweken van een NR-besluit zou een NR-besluit veel van zijn 

tekenis verliezen. 
h:~k het feit dat wanneer een patiënt 'op tafel' overlijdt, gemakkelijk de 

C•u.rurg of de anaesthesist als oorzaak van het overlijden wordt gezien, is 
~~Voldoende reden om een NR-besluit (tijdelijk) terug te draaien. De indruk 
we een arts wekt, is immers geen goede grond voor een behandelbeleid. 

anneer een uitdrukkelijke wens van patiënt de basis voor het NR-besluit 
Vormt, kan daarvan ook op de OK niet worden afgeweken. Respect voor de 
autonomie van de patiënt behoort nu eenmaal niet te eindigen bij de deur 
van de operatieafdeling. 

loch kan het moreel aanvaardbaar zijn dat een NR-patiënt tijdens anaes
thesie wordt gereanimeerd. Waar hierboven werd gesteld dat operaties niet 
Vee} verschillen van andere behandelingen, moet daaraan worden toege
~Oegd dat het tegendeel geldt voor de succeskans van reanimaties tijdens en 

n .gevolge van de anaesthesie ten opzichte van andere reanimaties. Reani
:~es tijdens anaesthesie zijn doorgaans succesvoller. Als ('en slechts dan 

s ) duidelijk is dat het arrest een gevolg is van de ingreep en dat reanime
ren een snelle en succesvolle behandeling van de hartstilstand is, zou een 
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NR-besluit mogen worden genegeerd. Dit is temeer redelijk omdat de opera
tie ook al met een bepaald doel werd gedaan. Als dat doel de moeite (van 
een operatie) waard is, wordt dat niet minder het nastreven waard op het 
moment dat een goed te verhelpen hartstilstand optreedt. Wel verdient het 
de voorkeur dat een arts die onder de genoemde omstandigheden wil kunnen 
reanimeren, dat vooraf met de patiënt bespreekt. 

9.3 Varianten: 'slow-codes' en gemodificeerde besluiten 

Als NR-besluiten die meer gevolgen hebben dan bedoeld, plus-varianten 
zouden worden genoemd, gaat deze paragraaf over minus-varianten: 'slow 
codes' en gemodificeerde besluiten. 

'Slow-codes' ontlenen hun naam aan het feit dat bij een hartstilstand met 
een behulp van een bepaalde code het reanimatieteam wordt gealarmeerd 
(2222, 9999 o.i.d.). Dit verklaart ook het Amerikaanse synoniem 'no code' 
voor een NR-besluit. Naar een patiënt voor wie een 'slow-code' is afgespro
ken, dient het team zich 'langzaam te haasten'; liefst zo langzaam dat een 
reanimatie niet eens meer hoeft te worden begonnen, omdat deze toch niet 
zal slagen. 'Half code', 'Hollywood code' en 'light blue code' zijn veelzeg
gende synoniemen. Ook wordt wel afgesproken om bij een hart- of adem
stilstand eerst de behandeld specialist te laten vaststellen of het reanimatie
team moet worden geroepen. 

In alle gevallen is het effect hetzelfde: de start van de reanimatie is ver
traagd en de kans op succes daardoor verminderd, zo niet verdwenen. Met 
goede geneeskunde heeft dit niets te maken: als men wel wil reanimeren, 
moet dit snel gebeuren en als men eigenlijk niet wil reanimeren moet daar
over een duidelijk .besluit worden genomen. Vànwege het onwaarachtige 
karakter van dit soort besluiten (de 'slow-code' is eigenlijk meer een 'show
code'), moet het gebruik van 'slow-codes' van de hand worden gewezen (ZO 
ook: President's cammission 1983: 250, OTA 1987: 192, Hastings Center 
1987: 48, NYS 1988: 7, ACP 1989, AHA 1992: 2287). 'Slow codes' ver
dragen zich niet met de eerlijkheid en oprechtheid diè nodig is voor zorg
vuldige besluitvorming, zoals in het vorige hoofdstuk werd gesteld (8.4). 

Doorgaans worden alle varianten van de 'slow-codes' op één hoop geveegd 
en evenzeer afgewezen. Toch is het de vraag of dat terecht is. Tot de voor
beelden van een 'slow-code' wordt namelijk ook wel de 'partial code' gere
kend. Weliswaar impliceert ook deze term dat slechts een beperkte reani
matie moet worden uitgevoerd, maar dit hoeft niet bedoeld zijn om te mis
leiden. 

Aangezien de kans op succes van een reanimatie mede wordt bepaald 
door arrest-gebonden factoren (zie 5.3.2), kunnen er goede medische rede
nen zijn om alleen bij een bepaalde ritmestoornis (bijvoorbeeld ventri.kelfi
brilleren) in te grijpen. Het is dan ook beter om te spreken van gemodifi-
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ceerde besluiten. Voorwaarde voor zo'n gemodificeerd besluit is wel dat bij 
een eventuele hartstilstand onmiddellijk duidelijk is welke ritmestoornis aan 
het arrest ten grondslag ligt. In de praktijk betekent dit dat de patiënt aan de 
monitor moet liggen en dus in het algemeen op een afdeling voor intensief 
bewaakte patiënten. 

Daarmee zijn niet alle gemodificeerde besluiten gerechtvaardigd. Ook 
deze kunnen als 'show codes' worden gebruikt, bijvoorbeeld door wel één 
keer te defibrilleren (maar niet verder te reanimeren) alleen om de indruk te 
Wekken dat 'alles geprobeerd is'. Als er goede redenen zijn om te twijfelen 
aan het succes van een volledige reanimatie, is er waarschijnlijk geen reden 
0~ aan te nemen dat de kans op succes toeneemt bij een gedeeltelijke po
gmg. Ook dient er voor te worden gewaakt dat het uitblijven van snel suc
ces wordt beschouwd als bewijs voor falen van de reanimatie (cf. Lo 1983). 
Voor het bepalen van het moment waarop een gestarte reanimatie als mis
lukt moet worden beschouwd zijn richtlijnen ontwikkeld (bijvoorbeeld Hoe
YWegen 1989, AHA 1992). Die staan los van een anticiperend NR-beleid. 

9·4 Vastleggen van bet niet-reanimeerbesluit 

Veetal wordt in rapporten en protocollen verlangd dat een eenmaal genomen 
besluit om niet te reanimeren duidelijk en ondubbelzinnig in de medische 
status en op de verpleeglijsten dient te worden vastgelegd (o.a. President's 
~mmission 1983, CMA 1987, Hastings Center 1987, ACP 1989, CBO 
991, AMA 1991, AHA 1992). Hoe de praktijk eruit ziet en hoe die er uit 
~u moeten zien, komt in deze paragraaf aan de orde. Daarbij wordt zowel 
Ingegaan op het feit dat het besluit wordt vastgelegd als op de vorm van de 
notatie. 

Om met het laatste te beginnen: er is geen uniforme notatie voor een niet
~ean.i~eerbesluit. De praktijk kent zeer veel verschillende symbolen. Uit een 
ke ~~nkaanse rechtszaak is bekend dat het in een bepaald ziekenhuis gebrui-

liJk was om NR met behulp van paarse stippen op de verpleegkundige 
Status aan te geven. Deze gang van zaken werd door de jury krachtig ver
Worpen (GJS 1985). Illustratief is het overzicht dat Asplund geeft van de 
symbolen die hij in Zweedse ziekenhuizen aantrof (Asplund 1990). 

Een bepaalde notatie tot de beste uitroepen heeft iets arbitrairs. Aan een 
n~tatie moet echter wel de minimale eis worden gesteld dat deze ondubbel
Zinnig is en goed herkenbaar. Een afkorting als NR verdient daarom de 
Voorkeur boven cijfercombinaties en kleurcodes. 

Ook lijkt het ongewenst is om een kenmerk aan het bed van de patiënt 
aan te brengen. Zelfs al zou dit de herkenbaarheid bevorderen (een status is 
n~ eenmaai niet altijd daar waar de patiënt is), toch lijkt het gevaar van 
Stigmatisering groter dan het voordeel. Dit geldt a fortiori voor door de 
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patiënt te dragen 'oormerken' (bijvoorbeeld een bepaalde armband), zoals 
wel is voorgesteld (Swersky 1990). 

Nu dan het feit dat het besluit wordt vastgelegd. Hoe vaak een NR-besluit 
wordt vermeld in de medische status is bij veel onderzoeken niet te achter
halen, omdat het retrospectieve onderzoeken zijn die juist uitgaan van sta
tussen van NR-patiënten. Toch worden wel getallen genoemd, waarbij voor
al de discrepantie tussen de Verenigde Staten en Europa opvalt. 

In de Verenigde Staten vindt men percentages van 82% tot 99% (Young
ner 1985, Bedeli 1986a, Kyff 1987, Jonsson 1988, Stolman 1989). In 64% 
tot 85% van die gevallen stond niet alleen het besluit in de status maar ook 
de motivatie van dat besluit (Youngner 1985, Jonsson 1988). Doordat de 
'Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations' sinds 1988 
NR-protocollen verplicht stelt en daarin uitdrukkelijk heeft opgenomen dat 
NR-besluiten moeten worden gedocumenteerd (OTA 1988: 16), zullen deze 
percentages inmiddels nog verder zijn opgelopen. 1 

Uit Europa komen geheel andere getallen. Nederlandse gegevens zijn niet 
bekend, maar in een Engels onderzoek bleek 27% van de NR-besluiten te 
zijn genoteerd (Aarons 1991). Een andere publikatie uit dat land meldt dat 
redenen slechts in 2% van de gevallen waren opgegeven (Stewart 1990). In 
Zweden zijn mondelinge NR-besluiten heel gebruikelijk: 43% van de res
pondenten van Asplund schreef deze nooit op; 18% soms niet en soms wel 
(Asplund 1990). Vincent meldt dat ook op IC's het merendeel van de NR
besluiten alleen mondeling werd 'vastgelegd' . Zijn onderzoek omvatte de 
leden van de 'European Society of Intensive Care Medicine' (Vincent 1990). 

Er zijn drie duidelijke redenen voor de wenselijkheid om NR-besluiten vast 
te leggen: opschrijven informeert, het zet de schnjver aan tot motiveren en 
het draagt bij aan de toetsbaarheid van de beslissing. Vastleggen dat voor 
een bepaalde patiënt tot niet-reanimeren is besloten, is nodig om alle 'zorg
verleners' van het besluit op de hoogte te brengen. Om die informatie opti· 
maal beschikbaar te doen zijn, is het nodig om het besluit zowel in de medi
sche als in de verpleegkundige status te noteren. Mèt het noteren van de 
letters NR is het 'dossier' echter niet af. Naast het besluit moeten ook de 
'facts and opinions underlying the order' worden genoteerd (Jonsen 1992: 
30). Het omschrijven van de redenen voor het besluit komt de kwaliteit van 
de besluitvorming ten goede. Opschrijven waarom tot niet-reanimeren is 
besloten, kan ook een aanleiding zijn om na te denken over het nalaten van 
andere behandelingen. 

1 Amerikaanse ziekenhuizen moeten bij deze commissie zijn geaccrediteerd om in aanroer· 
Icing te komen voor vergoeding van behandelingen die ten laste komen van 'Modicare' t:D 
'Medicaid', twee vormen van door de overbeid gefinancierde gezondheidszorg. 
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~ .dit verband kan nog worden gewezen op een aantal juridische bepalingen 
ltl wetgeving die momenteel in voorbereiding is. Aangezien een NR-besluit 
te beschouwen is als een onderdeel van het behandelingsplan (zo ook het 
Tuchtcollege Eindhoven: Anoniem 1992a), kan worden gesteld dat artikel 
l653i van het wetsvoorstel inzake de geneeskundige behandelingsavereen
komst (WGBO, augustus 1991) van toepassing is. Volgens dat artikel moet 
de hulpverlener een dossier inrichten met betrekking tot de behandeling van 
de patiënt. Van vergelijkbare strekking is artikel 40 lid 1 sub c van het 
Wetsvoorstel inzake beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG, juni 
1992). Bovendien kan men zeggen dat het bij de zorg van een goed hulpver
~ener past (art 1653g WGBO) om een NR-besluit te noteren. Dat bevordert 
Immers dat ook andere hulpverleners op de hoogte zijn van het besluit en de 
motivering daarvan. Leenen, tot slot, meent dat de plicht tot het bijhouden 
Van een dossier direct voortvloeit uit de medisch-professionele standaard 
(leenen 1991: 36). 

9.5 Status van een niet-reanimeerbesluit voor andere zorgverleners 

Yolgens de discussienota van het Centraal Begeleidingsargaan voor de 
intercollegiale toetsing (CBO) moeten alle zorgverleners en hun medewer
kers zich in beginsel houden aan een NR-besluit (CBO 1991: 13). Dit is 
rc:<Ielijk aangezien mag worden aangenomen dat een niet-reanimeerbesluit 
filet zomaar is genomen. Als een NR-besluit te pas en te onpas zou kunnen 
Worden genegeerd, had het even goed niet genomen kunnen worden . 
. Dit betekent dat ook niet bij de besluitvorming betrokken zorgverleners 
~~h, bijvoorbeeld tijdens de waarneming, dienen te houden aan de afspraak. 

tteraard kan een waarnemer het met een NR-besluit oneens zijn. Dan is 
~Verleg met de eerste behandelaar de aangewezen stap, niet het negeren van 
et besluit. In gevallen dat toch wordt gereanimeerd, zal de betrokken hulp

Verlener zich hiervoor achteraf moeten verantwoorden ( cf. CBO 1991: 14). 
).n-..In de Verenigde Staten is geopperd om intercollegiale problemen met 
.,!\,besluiten te bespreken in speciale gremia. De President's Commis.sion 
5t:It in dit verband speciale patiëntenbesprekingen voor (President's com
rn~ssion 1983: 252, cf. AMA 1991). Ook wordt de medisch-ethische com
~tssie vaak genoemd als instantie waaraan dergelijke kwesties kunnen wor-

_en voorgelegd (bijvoorbeeld Meiset 1986, MMC 1990). In de Nederlandse 
51tuatie lijkt dit minder nodig . Ziekenhuizen hier te lande kennen veelal een 
~CSchillenregeling en via die weg zal ook dit soort problemen kunnen wor

en opgelost. 
b" Bij het bovenstaande is primair gedacht aan verschillende zorgverleners 
tn~en één instelling. Daarmee is nog niets gezegd over de situatie dat een 

Patient wordt overgeplaatst naar een andere instelling of naar huis wordt 
gezonden. Aangezien een nieuwe behandelaar niet als waarnemer van de 
Oorspronkelijke kan worden beschouwd, is deze niet gebonden aan een 
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eerder genomen NR-besluit. Dat neemt niet weg dat met het verplaatsen van 
de patiënt weinig hoeft te veranderen in de redenen voor een NR-besluit. 
Als daarin inderdaad niets is veranderd, verdient het aanbeveling in de 
overdracht duidelijk te maken dat en waarom tot NR was besloten. Dat 
schept de mogelijkheid voor het voeren van een consequent beleid. 

9.6 Periodieke evaluatie van een niet-reanimeerbesluit 

Een eenmaal genomen NR-besluit kan uiteraard ook weer worden ingetrok
ken. Wanneer bijvoorbeeld de toestand van een patiënt verbetert, kan dit 
een reden zijn om een genomen NR-besluit weer ongedaan te maken. 

In dit verband is wel gesuggereerd om op gezette tijden te bezien of een 
NR-besluit nog op zijn plaats is. Dat geldt dan overigens zowel voor een 
besluit om wel te reanimeren als voor een NR-besluit. Voorbeelden van dit 
soort 'gezette tijden' zijn: elke week tijdens de 'grote visite' of (bijvoor
beeld op IC's) elke dag bij de patiëntbespreking. Dergelijke voorgeschreven 
evaluatiemomenten wordt frequent in een NR-beleid opgenomen (Davila 
1986, Hastings Center 1987: 50, OTA 1987: 196, CMA 1987, NYS 1988: 
85, CBO 1991). 

Ook hier is een keuze voor een bepaald interval een betrekkelijk arbitrai
re zaak. Om te voorkomen dat een NR-besluit onopgemerkt blijft gelden, 
kan het inderdaad goed zijn om bijvoorbeeld af te spreken het besluit ten 
minste eens per week te evalueren. Dat geldt immers ook voor de medicij
nen die een patiënt krijgt. Op afdelingen waar de toestand van de patiënt 
snel kan veranderen, bijvoorbeeld op IC's, moet het interval korter zijn. Bij 
zo'n evaluatie zal moeten worden nagegaan of de redenen voor het genomen 
besluit nog steeds gelden.2 In veel gevallen zal 'deze evaluatie slechts korte 
tijd in beslag nemen. 

9. 7 Moment van besluitvonning 

In 9.6 ging het om de periodieke evaluatie van een al genomen besluit. Het 
is echter ook mogelijk om in een NR-beleid vast te leggen wanneer de vraa8 
naar wel of niet reanimeren voor het eerst moet worden gesteld. In theorie 
kan dat zowel op vaste als op individueel-bepaalde momenten. Vaste mo
menten zijn bijvoorbeeld het moment van opname in het ziekenhuis, het 
moment van opname op de IC of gestructureerde vormen van overleg (grote 
visite, IC-bespreking). 'De keuze van het moment wordt daarentegen indivi
dueel bepaald, wanneer men over NR begint te denken als de toestand va!l 

2 Dit is overigens gelijle een extra reden om die redenen helder in de status te noteren (cf· 
9.4). 
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de patiënt verslechtert of wanneer de patiënt zelf het initiatief neemt om 
daarover te praten . 

.. Volgens de richtlijnen van de American Medical Association (AMA} 
biJVOOrbeeld, moeten artsen praten over wel of niet reanimeren met alle 
I>atiënten die een verhoogd risico lopen op het krijgen van een hart- of 
ademstilstand (AMA 1991, cf. Charlson 1986). Lo stelt echter dat dit in 
zoverre te laat kan zijn dat de patiënt tegen die tijd wilsonbekwaam kan zijn 
geworden (Lo 1991). Precies dat was de bevinding van Bedeli (Bedell 
1986a). Ook het hoge percentage wilsonbekwamen (56%) onder de pati
~nten voor wie een NR-besluit was genomen in het MBL-onderzoek, wijst 
In die richting. Lo suggereert dan ook om met alle patiënten bij opname in 
het ziekenhuis over reanimeren te spreken (zo ook Stephens 1986). Zijn 
suggestie is inmiddels overgenomen door de 'American Heart Association' 
(AllA 1992: 2283). 

In Nederland lijkt een beleid waarbij iedere patiënt bij opname naar zijn 
reanimeer-wensen wordt gevraagd, niet wenselijk. Bij de meeste opnamen is 
een NR-besluit niet aan de orde. Het lijkt redelijker om te verlangen dat wel 
of niet reanimeren aan de orde wordt gesteld zodra het slechter gaat met de 
I>atiënt, dus op individueel-bepaalde momenten. Het onderwerp zou ook 
kunnen worden besproken met patiënten die een verhoogde kans op een 
hart- of ademhalingsstilstand hebben. Met dergelijke patiënten zou eventueel 
lelfs al tijdens het poliklinisch contact overleg kunnen plaatsvinden. 

In dit verband kan nog worden gewezen op een suggestie uit het rapport 
v~ het CBO. Die suggestie behelst opneming van het onderwerp 'wel of 
filet reanimeren' in de informatiebrochure van het ziekenhuis die iedere 
:tiënt bij opname ontvangt (CBO 1991: 8). Dat zou ertoe kunnen leiden 

t patiënten zelf eerder beginnen over wel of niet reanimeren. 
f Als kanttekening kan gelden dat wel bij iedere opname op intensive care 

0 COronary care (hartbewaking) moet worden afgesproken of een reanimatie 
?P zijn plaats is of niet. De kans op een hart- of ademhalingsstilstand is 
lrnrners bij deze patiënten in het algemeen verhoogd. 

9
·8 Niet-reanimeerprotocollen in ziekenbuizen 

~~ nu toe is voomameHjk over de inhoud van een NR-beleid gesproken. 
d n beleid kan, zoals gezegd, worden vastgelegd in een protocol. Hoe is 
e realiteit en wat is de gewenste situatie? 

h D: eerste ziekenhuisprotocollen voor niet-reanimeerbesluiten zijn al aan 

5 et emd van de jaren zestig in de Verenigde Staten opgesteld (OTA 1988: 
b> .. liet duurde echter tot 1976 voordat men met dergelijke protocollen naar 

Uiten trad. In dat jaar werden de protocollen van twee ziekenhuizen uit de 
~ . ~ston gepubliceerd in het gezaghebbende New England Joumal of 
s' edlcme (MGH 1976, Rabkin 1976). In 1983 deed de President's Commis-
100 de aanbeveling tot het opstellen van NR-protocollen (President's Com-
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mission 1983: 248) en legde de verantwoordelijkheid daarvoor mede bij de 
instelling (President's cammission 1983: 10~). Hal~erwege de jar.en tachtig 
kwamen ze in ongeveer de helft van de nekenhmzen voor (Miles 1984, 
arA 1987: 62). Zoals al in 9.4 is opgemerkt, heeft de 'Joint Commission 
on Accreditation of Healthcare Organizations' in 1988 een NR-protocol 
verplicht gesteld voor alle ziekenhuizen die accreditatie verlan~en. Mede 
hierdoor zijn NR-protocollen gemeengoed geworden, althans m de VS. 
Gegevens over het voorkomen van NR-protocollen in Nederlanse ziekenhui
zen ontbreken, al merkt het CBO op dat ze op veel plaatsen onderwerp van 
discussie vormen (CBO 1991: 1). 

Dat protocollen voorkomen, betekent uiteraard nog niet dat ze geen nadelen 
hebben. Tegen protocollen zijn als bezwaren naar voren gebracht dat ze: 
• te algemeen zijn om bruikbaar te zijn in het individuele geval; 
• (daardoor) verkeerde beslissingen kunnen legitimeren; 
• het zicht vertroebelen op wie verantwoordelijk is; 
• de professionele autonomie aantasten; 
• een bepaald mensbeeld impliceren waarmee niet iedereen het eens hoeft 

te zijn (cf. OTA 1988: 3). 
Daartegenover staat ook veel positiefs: 
• ze kunnen de kwaliteit van de besluitvorming ten goede komen door een 

referentiekader te bieden en w ad hoc en arbitraire beslissingen verhinde
ren (cf. President's Commission 1983: 248, OTA 1987: 195, Hastings 
Center 1987: 52, OTA 1988: 3); 

• ze vormen een antwoord op de grotere behoefte aan toetsbaarbeid van het 
medisch handelen (OTA 1988: 6, cf. Casparie 1991). 
Een afweging tussen deze voor- en nadelen hoeft niet een geheel theore· 

tisch debat te zijn. Er zijn inmiddels studies naar het effect van protocollen 
gedaan. Bedeli en 'Jonsson melden dat de frequentie waarmee een NR-besluit 
werd genoteerd, toenam na het van kracht worden van een NR-protocol 
(Bedell 1986a, Jonsson 1988). Stem meent dat het instellen van een NR· 
protocol op haar IC-afdeling ertoe heeft bijgedragen dat niet langer vuchte
loze pogingen om de dood uit te stellen worden ondernomen (Stem 1992~· 
Quill beschrijft dat vage en impliciete afspraken plaats maakten voor exph· 
ciete NR-besluiten (Quill 1986). Hetzelfde effect noemen Kamer en Ahron· 
heim met betreklàng tot New Yorkse wetgeving (zie verderop). Uit hun 
onderzoeken bleek tevens dat het aantal reanimaties niet was toegenomen 
(Kamer 1990, Ahronheim 1992). Dat effect was door tegenstanders van 
wetgeving voorspeld. Die hadden betoogd dat uitgebreide voorschriften 
artsen rouden weerhouden van het nemen van niet-reanimeerbesluiten 
(Prager 1990). 

Mede gezien deze positieve resultaten valt de balans in het voordeel van 
protocollen uit. Bovendien blijken de nadelen goed te kunnen worden opge
vangen wanneer men een protocol niet als een wet van Meden en Perzet' 
beschouwt. Protocollen moeten niet de suggestie wekken dat ze voor atle 
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situaties een kant en klare oplossing bieden. 3 En ook al bieden protocollen 
regels, dan wil dat nog niet zeggen dat nooit van die regels mag worden 
afgeweken, zoals ook al in 7.3 werd betoogd. Men zal zich wel daarvoor 
moeten kunnen verantwoorden, maar juist daarvan mag een verhoging van 
de kwaliteit van de besluitvorming worden verwacht. Zo blijft de verant
woordelijkheid voor besluitvorming én besluit daar liggen waar deze hoort: 
bij de arts. Dat protocollen een bepaald mensbeeld impliceren (het laatst 
genoemde bezwaar) is net w waar als onontkoombaar voor al het medisch 
handelen. Ten slotte bieden protocollen de mogelijkheid om wat algemeen 
als wenselijk wordt ervaren (bijvoorbeeld betrokkenheid van de patiënt) 
onderdeel van de besluitvorming te maken. 

Na deze motivering van de keuze vóór protocollen als zodanig, moet de 
vraag worden gesteld naar de ideale vonn daarvan. Met het oog hierop 
Volgt een korte inventarisatie van bestaande protocollen. 

Er zijn veel voorbeelden van protocollen gepubliceerd (zie bijvoorbeeld 
President's Commission 1983: 494-518 en OTA 1988: 45-74). Het gaat 
daarbij rowel om voorbeelden van ziekenhuisprotocollen als om richtlijnen 
van koepelorganisaties voor het opstellen van protocollen. Eén NR-protocol 
neemt daarbij een bijrondere positie in: in de staat New York is het niet
feanimeerbeleid in een wet vastgelegd (NYS 1988). Deze wetgeving is tot 
stand gekomen nadat een 'Grand Jury' had vastgesteld dat het in een be
Pélald ziekenhuis gebruikelijk was om NR-besluiten alleen in de verpleeg
kundige status aan te geven (zie ook 9.4). Dat gebeurde met paarse stippen 
en zonder dat de patiënt daarvan wist (GJS 1985). 

De in de literatuur beschreven protocollen zijn in twee groepen te verde
len. Enerzijds zijn er dichotome protocollen , anderzijds protocollen met 
Verscheidene klassen (rogeheten 'care-categories'). Uit eigen ervaring is 
&ebleken dat ook in Nederland beide typen van protocollen voorkomen. In 
het geval van een dichotoom beleid wordt alleen onderscheid gemaakt tussen 
Wel of niet reanimeren (voorbeelden: Rabkin 1976, Miles 1982, CMA 1987, 
OTA 1987: 196, AMA 1991). In principe laten deze protocollen het nalaten 
Van andere behandelingen (met opzet) buiten beschouwing. 

Bij het hanteren van meer klassen, worden andere 'non-treatmcnt dccisi
ons• (NTD) juist wel in het beleid betrokken. Zo bevatte één van de in 1976 
~~Publiceerde protocollen, dat van het Massachusctts General Hospital uit 
uoston, vier klassen: 
: Class A: maximal therapeutic effort; 

Class B: maximal therapeutic effort, but with daily evaluation bccause 
, Probability of survival is low; 
, Class C: sclcctive limitation of therapeutic mcasures; 

Class D: all therapy can bc discontinued (MGH 1976). 

) 

Zo OOk Kastclein (1991b) over consenswrichtl ijnen. 

151 



Wanneer een patiënt in klasse C wordt geplaatst moet men specificeren 
welke behandelingen moeten worden nagelaten. Het voorbeeld uit Boston is 
door velen, in diverse varianten, gevolgd (voorbeelden: Wanzer 1984, 
Davila 1986, Meisel 1986, Quill 1986, Jonsson 1988, MMC 1990, Feuth 
1990). 

Protocollen met verscheidene klassen hebben het voordeel dat een te 
ruime interpretatie van NR-besluiten (zoals besproken in 9.2) wordt voorko
men door expliciet te zijn over andere NfD's. Een indeling in klassen 
schiet echter zijn doel voorbij wanneer vaste combinaties van na te laten 
behandelingen worden genoemd. Klasse C van het zojuist genoemde proto
col bijvoorbeeld, bevat ook de bepaling dat patiënten niet moeten worden 
opgenomen op de Intensive Care. De scheiding tussen behandelingen die 
een patiënt ten goede komen en die welke kansloos of disproportioneel zijn, 
hoeft echter niet samen te vallen met de gehanteerde indeling in klassen. 

Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Stel men besluit een patiënt niet 
te reanimeren. De patiënt komt dan in klasse C en zou niet op de IC mogen 
worden opgenomen. Dat die combinatie niet altijd gelukkig is, blijkt uit het 
feit dat iemand soms alleen op de IC een bepaalde palliatieve behandeling 
kan krijgen. In zo'n geval kunnen zowel opname op de IC als een NR
besluit op hun plaats zijn. De plaats van behandelen is immers van mindere 
betekenis dan het doel van de behandeling. Een beleid met vaste combina
ties kan zo tot (misplaatste) vanzelfsprekendheden leiden. Een NR-beleid is 
juist gericht op het tegengaan daarvan. 

Een systeem met drie klassen lijkt overigens voldoende. Tussen de klasse 
waarin alle behandelingen moeten plaatsvinden (ook een reanimatie!) en die 
waarin palliatie voorop staat, bevindt zich in zo'n systeem een klasse waarin 
bepaalde, nader te specificeren behandelingen moeten worden nagelaten· 
Door het ongespecificeerde karakter van deze midden-klasse worden nieuwe 
vanzelfsprekendheden vermeden, maar wordt wel duidelijkheid bereikt over 
de behandelingen die wel en of niet moeten worden nagelaten. Het NR
besluit wordt daarmee meteen in het bredere kader geplaatst van de 'non
treatment decisions'. 

Tot slot nog iets over het opstelJen van een NR-protocol. Dit kan hef beSt 
zo geschieden dat het beleid door een grote groep wordt gedragen. oat 
betekent dat vertegenwoordigers van diverse disciplines hierbij betroJc}cetl 
moeten zijn. In de Verenigde Staten wordt het opstellen van NR-protocollen 
wel als een taak van de medisch-ethische commissie gezien (Hastings center 
1987: 52), een opvatting waarmee men het zonder veel moeite eens kaJ1 
zijn. 

Het OT A wijst er overigens op dat alleen het opstellen van een NR-pro
tocol niet genoeg effect zal sorteren. Beter is het om het uitbrengen daaf"all 
gepaard te laten gaan met scholing, zodat men met de ethische en juridiSC~.c: 
uitgangspunten vertrouwd raakt (OTA 1988: 26). Dat zulke ethische b•J· 
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scholing een gunstig effect heeft op de zorg voor NR-patiënten, blijkt uit 
recent onderzoek (Sulmasy 1992). 

9.9 Sameovattin& 

In dit hoofdstuk is een aantal uitvoeringsfacetten van een NR-beleid bespro
ken. Gevoegd bij hetgeen in hoofdstuk 7 werd gesteld, is voldoende helder
heid bereikt om in het volgende en laatste hoofdstuk een voorstel voor een 
niet-reanimeerbeleid te kunnen doen. 

Voor de overzichtelijkheid volgt een opsomming van de conclusies uit de 
verschillende paragrafen. 
• Een NR-besluit heeft niet automatisch betekenis voor het uitvoeren of 

nalaten van andere behandelingen. Het is evenwel goed denkbaar dat met 
een NR-besluit ook besloten wordt andere behandelingen na te laten. Dit 
moet dan expliciet gebeuren. 

• Een NR-besluit dient met behulp van een ondubbelzinnig symbool (bij
Voorbeeld de letters NR) te worden vermeld in de medische en verpleeg
kundige status. In de medische status dienen bovendien de redenen die 
aan het besluit ten grondslag liggen te worden uiteengezet. 

• Een NR-besluit is bindend voor andere hulpverleners binnen dezelfde 
instelling. Wanneer de patiënt het ziekenhuis verlaat en geen wijzigingen 
zijn opgetreden in de redenen die aan hel NR-besluit ten grondslag lig
gen, dient het NR-besluit met redenen omkleed te worden gemeld aan de 
arts die de behandeling overneemt. 

• Een NR-besluit dient ten minste eens per week te worden bezien. 
• Het is niet nodig aan het begin van elke opname een NR-besluit te over

wegen. Dit moet wel gebeuren als de toestand van de patiënt daartoe 
aanleiding geeft en dan bij voorkeur op een moment in het ziektebeloop 
dat overleg met de patiënt nog mogelijk is. 

• Wanneer een protocol met meer klassen van na te laten behandelingen 
Wordt gehanteerd, verdient een systeem met een ongespecificeerde mid
den-klasse de voorkeur. 
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10 Een voorstel voor een niet-reanimeerbeleid 

Inleiding en dermities 

De techniek van de reanimatie kan worden beschouwd als een machtig 
Wapen in de strijd tegen een ontijdige dood. In een kleine 40% van de 
gevallen slaagt men er met behulp van een reanimatie in de ademhaling en 
bloedsomloop te herstellen en ongeveer 14% van de patiënten kan uiteinde
lijk het ziekenhuis verlaten. 

Desondanks zijn er situaties waarin een reanimatie meer schaduwzijden 
heeft dan goed doet. Of dat w is, kan op het moment van een hart- of 
ademhalingsstilstand niet worden onderzocht aangezien daartoe dan de tijd 
ontbreekt. Daarom is het nuttig over de wenselijkheid van een eventuele 
reanimatie na te denken vóór zich een acute noodsituatie voordoet. 

Onder een reanimatie wordt een behandeling verstaan voor het acuut 
falen van bloedsomloop en/of ademhaling waarvan ten minste hartmassage 
en/of beademing deel uitmaken. Hier wordt pas van een succesvolle reani
matie gesproken als de patiënt levend uit het ziekenhuis is ontslagen. 

Een niet-reanimeerbesluit (afgekort: NR-besluit) is per definitie een 
geëxpliciteerd anticiperend besluit om bij een bepaalde patiënt af te zien van 
een reanimatie wanneer deze een ademhalings- en/of hartstilstand krijgt. 

Vanwege zijn centrale rol in veel discussies over het nalaten van medische 
behandelingen moet in deze inleiding ook het begrip 'medisch zinloos' 
Worden besproken. Of een behandeling medisch zinvol dan wel zinloos is 
moet worden bepaald aan de hand van het criterium 'of van de behandeling 
r~elijkerwijs het beoogde effect bij de patiënt te verwachten is' (Staatscom
missie Euthanasie 1985). 

De term 'medisch zinloos' wordt ook wel gebruikt als de kans bestaat dat 
n~ een geslaagde reanimatie een toestand ontstaat (of wordt gecontinueerd) 
d.1e niet in het belang van de patiënt is of kan worden geacht te zijn. In ro'n 
Situatie zijn de nadelen van een reanimatie groter dan de voordelen. De 
r~imatie kan dan disproportioneel worden genoemd. Deze kwalificatie valt 
buuen de hier gehanteerde definitie van medisch zinloos. Dit wil niet zeggen 
~t artsen zich niet met de proportionaliteit van een reanimatie bezig moeten 

OUden. Integendeel: het bepalen van de kans van slagen van de reanimatie 
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behoort zeker tot het proportionaliteitsoordeel en moet door de arts gebeu
ren. Het volledige oordeel wordt echter door meer dan alleen strikt-medi
sche zaken bepaald. 

Besluitvorming inzake reanimeren moet meer als een proces dan als een 
gebeurtenis worden gezien: patiënt en arts moeten de tijd krijgen en nemen 
om zich een oordeel te vormen. NR-besluiten kunnen bovendien deel uitma
ken van een groter geheel van besluiten om gespecificeerde behandelingen 
na te laten. 

De richtlijnen in dit protocol kunnen helpen de kwaliteit van de besluitvor
ming te verhogen. Optimale besluitvorming vraagt echter meer. Daarvoor is 
ook een bepaalde attitude van de arts nodig. Die moet onder meer bestaan 
uit respect voor de patiënt; eerlijkheid, oprechtheid en trouw, welwillend
heid; geduld en doorzettingsvermogen; en bereidheid om verantwoording af 
te leggen. 

Tot slot moet worden benadrukt dat alle hiernavolgende regels uitzonderin
gen kennen die zich niet altijd laten beschrijven. Ook is het gebruik van 
open eindtermen tot op zekere hoogte onvermijdelijk. 

Algemeen 

Het uitgangspunt van dit NR-beleid is 'altijd reanimeren, tenzij ... '. Dat wil 
zeggen dat in principe iedereen wordt gereanimeerd, tenzij vooraf expliciet 
anders is besloten. 

Dit geldt niet voor patiënten met een uitgebreid gemetastaseerde tumor. 
Aangezien blijkens de literatuur de kans op levend ontslag uit het ziekenhuis 
in deze gevallen nagenoeg nul is, kan voor deze patiënten de vuistregel 
worden omgekeerd: 'niet reanimeren, tenzij ... '. Het maximaal haalbare 
voor hen is een kortdurende overleving na de reanimatie waarna ze vóór 
ontslag overlijden. Slechts in uitzonderingsgevallen zal dan de beslissing om 
wel te reanimeren passend zijn. 

In alle gevallen draagt de behandelend arts de eindverantwoordelijkheid 
voor het NR-besluit. In geval van conflicterende meningen binnen het be
handelteam wordt een besluit zo mogelijk uitgesteld.' 

1 Is dit niet mogelijk dan moeten procedures voor conflicwplossing worden gevolgd. Die 
verschillen per instelling en worden daarom hier niet in extenso genoemd. 
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Besluitvorming over wel of niet reanimeren dient tijdig plaats te vinden voor 
alle patiënten met een verhoogde kans op acute problemen van bloedsom
loop of ademhaling. 

Dit NR-beleid kent slechts twee categorieën: lege artis reanimeren en niet
reanimeren. Afspraken die beperkte pogingen tot reanimeren impliceren zijn 
slechts bij uitzondering te rechtvaardigen. 2 Afspraken die halfslachtige 
show-reanimaties impliceren zijn nooit te rechtvaardigen. 

In geval van een wilsbekwame patiënt 

Een patiënt wordt wilsbekwaam geacht totdat het tegendeel is bewezen. 

Initiatief patienr. De wens van een wilsbekwame patiënt om niet te worden 
gereanimeerd dient te worden gerespecteerd. Wanneer een patiënt zijn arts 
op de hoogte heeft gebracht van zijn wensen inzake reanimeren, dient de 
arts zich ervan te overtuigen dat sprake is van een geïnformeerde keuze. 
Het geven van alle relevante informatie behoort tot de verantwoordelijkhe
den van de arts. Deze informatie mag niet uitsluitend uit een advies bestaan. 

Initiatief ans. Wanneer een arts meent dat een NR-besluit op zijn plaats is, 
dient hij of zij dit met de patiënt te bespreken. De arts verschaft de patiënt 
voldoende informatie zodat deze samen met de arts tot een besluit kan ko
men. 

Ongeacht wie het initiatief neemt, gelden de volgende specificaties: 
• Wanneer de reanimatie medisch zinloos is, wordt een NR-besluit geno

men. 
• Wanneer het de wens van de patiënt is om wel te worden gereanimeerd, 

terwijl de reanimatie medisch zinloos is, moet de arts zich inspannen om 
de patiënt de situatie uit te leggen. Blijft de patiënt bij zijn mening dan 
wordt toch niet gereanimeerd. Van deze beslissing moet de patiënt op de 
hoogte worden gebracht. 

• Wanneer het de wens van de patiënt is om wel te worden gereanimeerd, 
terwijl de arts de reanimatie disproportioneel acht, moet de arts zich 
inspannen om de patiënt de situatie uit te leggen. Blijft de patiënt bij zijn 
mening dan wordt geen NR-besluit genomen. 

• Wanneer de wens van de patiënt de grondslag vormt voor een NR-be
sluit, kan deze te allen tijde het besluit herroepen. 

l 
Alloen voor patit\nten die aan do monitor liggen, rou kunnen worden afgesproken bij-

VOOrbeeld wel bij ventrikelfibrilleren (VF) te reanimeren maar niet bij andere ritmestoomis
sen. De kans op succes is bij VF doorgaans veel groter. 
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Slechts als overleg een kennelijk emstig nadeel voor de patiënt oplevert, kan 
een besluit zonder de patiënt worden genomen. De beslissing om de patiënt 
niet bij het NR-besluit te betrekken dient gemotiveerd in de status te worden 
vermeld. 

Ook kan een patiënt deelname aan besluitvorming over wel of niet reanime
ren afwijzen. Dat dient in principe te worden gerespecteerd, maar pas nadat 
de arts is nagegaan of hij iets aan de achtergrond van die beslissing kan 
doen (bijvoorbeeld door misplaatste angst weg te nemen). De arts moet 
altijd de mogelijkheid bieden om in een later stadium alsnog een gesprek 
over de beslissing over reanimeren te voeren. 

In geval van een wilsonbekwame patiënt 

In een aantal gevallen staat wilsonbekwaamheid van de patiënt diens betrok
kenheid bij een niet-reanimeerbesluit in de weg. Om de wilsbekwaamheid 
van een patiënt met betrekking tot NR-besluiten te evalueren, moet in een 
gesprek met de patiënt worden nagegaan: 
• of de informatie over de kans van slagen goed is begrepen; 
• of de patiënt de gevolgen van het besluit overziet; 
• of aan het besluit van de patiënt een redenering ten grondslag ligt die qua 

validiteit in verhouding staat tot de kans op succes van de reanimatie; dit 
wil zeggen dat voor een weigering van een kansrijke reanimatie een 
strengere eis geldt dan voor het weigeren van een reanimatie met slechte 
kans van slagen. 

Een patiënt die niet aan al deze criteria voldoet, kan met betrekking tot het 
nemen van een NR-besluit wilsonbekwaam wordeh geacht. J 

Voordat een patiënt daadwerkelijk wilsonbekwaam wordt bevonden, 
dienen de bovengenoemde punten, zo mogelijk, op een later tijdstip te wor
den geëvalueerd door een tweede (eventueel specifiek deskundige) arts. 

Als een gesprek met een tijdelijk wilsonbekwame patiënt op korte termijn 
wel mogelijk is, wordt de beslissing, zo mogelijk, tot dat moment uitge
steld. 

Wanneer de arts tot het oordeel komt dat iemand wilsonbekwaam is, 
wordt in de medische status vastgelegd op basis waarvan hij of zij tot zijn of 
haar oordeel is gekomen. 

Wanneer een arts meent dat een wilsonbekwame patiënt niet moet worden 
gereanimeerd, gelden de volgende specificaties: 

3 
Wilsonbekwaamheid is taak-specifiek:. In andere oprichten kan oen patiënt wel degelijle 

wilsbekwaam rijn. 
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• Wanneer de reanimatie medisch zinloos is, kan het NR-besluit worden 
genomen. 

• Als de reanimatie niet medisch zinloos is en er van de wilsonbekwame 
patiënt een duidelijke wens inzake reanimeren bekend is, bijvoorbeeld via 
naasten of via een schriftelijke wilsverklaring, wordt deze in principe 
gerespecteerd. Dit geldt ook voor de mening van een door de patiënt 
aangewezen vertegenwoordiger. 

• Als de reanimatie niet medisch zinloos is en geen duidelijke mening van 
de wilsonbekwame patiënt bekend is, moet de proportionaliteit van de 
reanimatie worden vastgesteld. Dit betekent dat wordt vastgesteld of de 
reanimatie een redelijke kans van slagen heeft en of een reanimatie het 
belang van de patiënt dient. Bij de vaststelling van het laatste moet wor
den gekeken naar de mate van lijden, de mogelijkheden tot communicatie 
en de verwachte levensduur van de patiënt. Daarbij moet zoveel mogelijk 
vanuit de patiënt worden geredeneerd. Alleen de belangen van de patiënt 
zijn relevant. De bepaling van de proportionaliteit van de reanimatie 
geschiedt in onderling overleg tussen naasten van de patiënt en de arts. 
De arts behoudt de eindverantwoordelijkheid. 

Rol van naasten bij de besluitvonnin& 

De situatie waarin naasten meer weten dan de competente patiënt zelf, dient 
te worden vermeden. Beslissingen waarbij de patiënt niet is betrokken om
dat dit voor hem of haar een kennelijk emstig nadeel vormt, zijn hierop een 
uitzondering. 

Wanneer de patiënt wilsonbekwaam is en de reanimatie medisch zinloos, 
dient een NR-besluit aan naasten te worden medegedeeld en de reden ervoor 
te worden uitgelegd. De mening van de naasten zal deze beslissing in princi
pe niet kunnen beïnvloeden. 

Wanneer de reanimatie niet medisch zinloos is en de patiënt wilsonbe
kwaam, worden naasten betrokken bij de besluitvorming over reanimeren 
(zie verder onder vorige sectie). 

Rol van verpleegkundigen bij de besluitvonning 

In vrijwel alle gevallen van reanimatie beginnen verpleegkundigen daarmee. 
liet is mede daarom van cruciaal belang dat zij op de hoogte zijn van een 
NR.-besluit en de onderbouwing daarvan. Het noteren van het besluit in de 
verpleegkundige status kan slechts een deel vormen van de communicatie en 
deze niet vervangen. 
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Daarnaast kunnen verpleegkundigen een belangrijke rol spelen bij de 
besluitvorming door informatie te verschaffen over de medische toestand 
van patiënt. Ook zullen zij bij wilsonbekwame pätiënten de naasten in een 
aantal gevallen kunnen aanvullen op het punt van de waarden die voor de 
patiënt belangrijk waren. 

Betekenis voor andere behandelingen 

Een NR-besluit betekent niets meer dan 'niet reanimeren' en heeft dan ook 
geen invloed op andere behandelingen. Dat neemt niet weg dat de situatie 
die aanleiding vormt voor het NR-besluit, ook kan leiden tot het besluit 
andere behandelingen na te laten. Hierover moeten apart expliciete afspra
ken worden gemaakt. Wanneer van elke verdere behandeling wordt afgezien 
('abstineren') is een NR-besluit uiteraard impliciet verondersteld. 

In alle gevallen dient die zorg te worden gecontinueerd die het welbevin
den van de patiënt verhoogt. 

Notatie in status en overdracht van zorg 

Een NR-besluit dient beargumenteerd in de medische status te worden geno
teerd. Ook in de verpleegkundige status wordt het NR-besluit gemeld. 

Voor de notatie van het besluit wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van 
de letters NR. In ieder geval wordt geen gebruik gemaakt van symbolen die 
voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Aan het bed van de patiënt worden geen 
tekens aangebracht die duiden op een NR-besluit. 

Bij elke overdracht van de patiëntenzorg binnèn het ziekenhuis dient het 
NR-besluit te worden vermeld. Een NR-besluit is bindend voor andere 
hulpverleners binnen het ziekenhuis. 

Wanneer de patiënt het ziekenhuis verlaat en geen wijzigingen zijn opge
treden in de redenen die aan het NR-besluit ten grondslag liggen, dient het 
NR-besluit met redenen omkleed te worden gemeld aan de arts die de be
handeling overneemt. 

Evaluatie besluit 

Een eenmaal genomen NR-besluit dient regelmatig te worden geëvalueerd. 
Hoe vaak dit dient te gebeuren is afllankelijk van de (instabiliteit van de) 
toestand van de patiënt, met dien verstande dat ten minste eens per week 
dient te worden bezien of er redenen zijn om het besluit te heroverwegen. 
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Appendix 
Uitgebreid verslag van het empirisch onderzoek 

A.l Inleiding 

Gezien de heterogeniteit van het lezerspubliek waarop dit proefschrift zich 
richt, mocht worden aangenomen dat een uitvoerig verslag van empirisch 
onderzoek ten minste een aantal lezers ertoe zou brengen dat over te slaan 
en misschien zelfs de rest van dit proefschrift te laten voor wat het is. Van
daar dat besloten is de volledige verantwoording alleen in deze appendix op 
te nemen en in hoofdstuk 3 de resultaten alleen te bespreken. 

Achtereenvolgens komen in deze appendix aan de orde: het controle
onderzoek (en de resultaten daarvan), de gebruikte analysetechnieken en de 
resultaten van de analyses. Ook wordt enige casuïstiek geboden. Aan het 
eind vindt men een verantwoording van de vignetten. 

A.2 Proefonderzoek en controle-onderzoek 

Door de grote tijdsdruk waaronder het MBL-onderzoek stond, kon geen 
Volledige pilotstudie plaatsvinden. Er is volstaan met een beperkt aantal 
Proefinterviews. De vignetten zijn zowel getoetst in proefinterviews waarin 
de hete MBL-vragenlijst werd afgewerkt, als in afzonderlijke interviews. De 
vragenlijst is zo bij twee artsen uit elk van de specialismen getest. 

De vignetten bleken goed te voldoen voor de vraagstelling. De beknopt
heid van de patiëntbeschrijving bleek geen probleem op te leveren bij de 
keuze voor wel of niet reanimeren. Op detailniveau waren enkele aanpassin
gen nuttig. De volgorde van de opvattingen werd bijvoorbeeld gewijzigd, 
0P<1at niet de indruk zou ontstaan dat deze een bepaalde betekenis had . Dat 
leek aanvankelijk wel zo. 

Door het NR-onderzoek uit te voeren in het kader van het MBL-onderzoek, 
bestond er gevaar voor het optreden van een C{)ntext- en/of een volgorde-ef
fect. Een contexteffect zou k'Unnen zijn dat de respondent het MBL-onder
l.Oek zozeer verbindt met de k-westie euthanasie dat hij ook van houding 
Verandert ten opzichte van andere beslissingen zoals het NR-besluit. Een 
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volgorde-effect1 zou kunnen optreden doordat de vignetten pas in de tweede 
helft van het interview aan de orde kwamen. Aangezien het interview ge
middeld 2,5 uur duurde, zou bijvoorbeeld tegen die tijd de alertheid vermin
derd kunnen zijn. Om deze beide invloeden op het spoor te komen zijn 20 
respondenten uitsluitend met vragen over NR benaderd. Deze respondenten 
vormen de controlegroep. 

Deze controlegroep werd als volgt samengesteld. In de oorspronkelijke 
steekproef werd een referentiegroep bepaald van 20 respondenten, die al 
waren geïnterviewd door vier tevoren aangewezen interviewers. Het ging 
om telkens vier cardiologen, chirurgen en neurologen en om acht internis
ten. Uitgaande van de postcode van een referentierespondent werd een 
controlerespondent uitgezocht in de lijst met tot nu toe niet geselecteerde 
specialisten. Gezocht werd naar een respondent wiens adres dezelfde postco
de had. In het geneeskundig adresboek werd gecheckt of de nieuwe res
pondent niet in hetzelfde ziekenhuis werkte als de oorspronkelijke, om te 
voorkomen dat de vragen als afkomstig uit het MBL-onderzoek zouden 
worden herkend. Verder werden dezelfde insluitcriteria gehanteerd als in het 
oorspronkelijke onderzoek. 

De zo geselecteerde respondenten kregen een uitnodigingsbrief van de 
onderzoeker (op briefpapier van het Centrum voor Bio-ethiek en Gezond
heidsrecht) en een aanbevelingsbrief van mw. dr. E. Borst-Eilers in haar 
hoedanigheid van vice-voorzitter van de Gezondheidsraad. Deze respon
denten zijn door dezelfde interviewer benaderd met dezelfde vignetten (in 
dezelfde volgorde) als de oorspronkelijke respondent, de referentierespon
dent 

De duur van deze interviews was gemiddeld een half uur. Het controle
onderzoek werd uitgevoerd in de periode februari - maart 1991. 

A.3 Gegevensopslag, codering en analyse 

Alle gegevens zijn tweemaal ingevoerd, de tweede maal altijd door een 
andere datatypist(e) dan de eerste. De invoer is gecontroleerd op consisten
tie en verschillen zijn gecorrigeerd. 

De argumenten voor de beslissing zijn in gecodeerde vorm opgeslagen. 
De daarvoor benodigde codelijst werd opgesteld na inspectie van de ant
woorden van de eerste 40 respondenten. De codelijst kent een grove inde
ling waarin alleen het type argument een rol speelt (bijvoorbeeld de wens 
van de patiënt) en een fijnere indeling waarmee details van de grove inde
ling kunnen worden gespecificeerd. Inhoudelijk belangrijke argumenten zijn 

1 Hier is niet autocorrelatie binnen de antwoorden op de tien vignetten bedoeld, maar bet 
effect van de plaats van de NR-vragen binnen bet MBL-onderzoek. 
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alle codes van 1 tot 8. De overige codes (9a t/m e) zijn veeleer herken
ningstekens die in de analyses buiten beschouwing blijven. 

Voor de meeste analyses is gebruik gemaakt van de grove indeling. Het 
gaat er immers vooral om vast te stellen welk soort argumenten de arts 
gebruikt; niet hoe hij het argument precies verwoordt. Bij de argumenten 1 
(wens) en 4 (kwaliteit van leven) is echter vaak wel meer in detail gekeken. 

Voor de beslissing om wel of geen NR af te spreken, kon de respondent 
zoveel argumenten geven als hij wilde. Het betrof een open vraag. Per 
respondent zijn echter maximaal drie argumenten gecodeerd en ingevoerd. 
Slechts bij hoge uitzondering (5 keer) werden vier argumenten genoemd, 
waarvan er dan echter altijd twee op één noemer te brengen waren. De 
codering van de argumenten is uitgevoerd door twee onderzoekers en nader
hand door één onderzoeker consistent gemaakt. 

Bij bepaalde analyses is binnen de fijnere codering onderscheid gemaakt 
tussen argumenten ter onderbouwing van de beslissing en opmerkingen die 
juist het verwerpen van het argument impliceren (alle codes beginnend met 
'ondanks'). 'Verwerpen' staat hier voor een scala lopend van 'niet doorslag
gevend' tot een botte weigering (bijvoorbeeld: 'die wens interesseert me 
niet'). 

De resultaten zijn geanalyseerd met behulp van het programmapakket 
GLIM (Baker 1978). Om het verband tussen beslissing en patiëntkenmerk te 
onderzoeken is gebruik gemaakt van regressieanalyse. Gezien het binaire 
karakter van de Y -variabele (wel of geen NR) is allereerst logistische re
gressie toegepast. Deze analyse werd uitgevoerd in een stapsgewijze vorm 
volgens de volgende procedure. Bij de eerste stap wordt de variabele gese
lecteerd die de meeste voorspellende kracht heeft. In stap twee wordt de 
variabele geselecteerd die, in combinatie met die uit de eerste stap, de 
hoogste voorspellende waarde heeft. In alle volgende stappen worden op 
vergelijkbare wijze variabelen aan het regressiemodel toegevoegd totdat 
geen verdere significante (p < 0,05) reductie van de steekproefvariantie is te 
bereiken. 

De relatie tussen beslissing en patiëntkenmerk is nog met een tweede 
techniek onderzocht en wel met 'Automatic Interaction Detection' (AID) 
(Sonquist 1964, Green 1978). Ook bij AID wordt gebruik gemaakt van 
logistische regressie, maar deze techniek doet meer recht aan interacties dan 
de stapsgewijze regressieanalyse. Van een interactie is sprake wanneer het 
effect van een bepaalde variabele afhankelijk is van een of meer van de 
overige variabelen. De methode is een alternatief voor en aanvulling op de 
hierboven beschreven methode van stapsgewijze regressieanalyse. Door 
middel van een serie dichotome splitsingen van de data ontstaat een schema 
Waarin telkens is aangegeven welke factor in een bepaalde groep het meest 
discrimineert. Alleen significante splitsingen (p < 0,05) tellen mee voor de 
constructie van een boomfiguur. 

Door beide methodes te gebruiken konden de nadelen van beide worden 
gecompenseerd. Bij stapsgewijze regressieanalyse wordt gezocht naar ken-
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merken die over de gehele dataset van belang zijn, terwijl bij AID voor elke 
subset naar de meest verklarende variabele wordt gezocht. Bij de laatste 
methode speelt toeval echter een grotere rol. 

De resultaten zijn niet met per stratum verschillende wegingsfactoren sa
mengevoegd. Voorts is bij toetsing in het algemeen genegeerd dat het hier 
niet gaat om onafhankelijke waarnemingen maar om een aantal respondent
gebonden groepen (tien beslissingen per respondent). Informeel is met dit 
probleem rekening gehouden door aan overschrijdingskansen die slechts 
weinig minder waren dan 0,05 weinig aandacht te schenken. 

Bovendien werd het model dat volgens de stapsgewijze regressieanalyse 
is gevonden, een tweede maal berekend met het respondentnummer als 
covariabele. Daarbij bleken significante verschillen tussen individuele artsen 
te bestaan die echter de samenhang tussen patiëntkenmerken en beslissing 
niet verstoorden. Ook bleek de vorige beslissing de volgende niet te be
invloeden; er was dus geen autocorrelatie. 

Op grond van bovenstaande overwegingen zijn de meetuitkomsten als 
onafhankelijke waarnemingen beschouwd, zij het met enig voorbehoud ten 
aanzien van het hanteren van significantiedrempels. 

De beschrijving van de verbanden vindt plaats met behulp van het verschil 
in 'scaled deviance' (d sc dev), het aantal bijbehorende vrijheidsgraden (df) 
en de overschrijdingskans (p-waarde). De betekenis van deze begrippen is 
de volgende. 

Bij logistische regressie is de significantie van het effect van een verkla
rende variabele te vinden door het vergelijken van twee modellen: een 
model met een bepaalde variabele en hetzelfde model zonder die variabele. 
De 'scaled deviance' is de maat die aangeeft hoe goed een model de variatie 
in de waarnemingen-kan verklaren. Het toevoegen aan het model van een 
variabele die in de waarneming een rol speelde, moet een reductie in 'scaled 
deviance' te zien geven. Wanneer er een significant verband is tussen ver
klarende en responsvariabele zal de reductie in 'scaled deviance' groot zijn: 
het model benadert door toevoeging van de bewuste verklarende variabele 
de waarnemingen beter dan daarvoor. Hierbij is ook het aantal vrijheidsgra
den van belang: van een variabele die vier klassen kent, is meer variatie
reductie te verwachten dan van een variabele van twee klassen. Daarom 
wordt behalve de reductie in 'scaled deviance' ook telkens het aantal in 
vrijheidsgraden gegeven. 

De beschrijving van de verbanden is echter pas volledig wanneer 'ook de 
overschrijdingskans (p-waarde) wordt vermeld. Dit is de kans om bij geldig
heid van de nulhypothese ('er is geen verband') een dergelijk groot of nog 
groter verschil in 'scaled deviance' te vinden. Zo valt objectief te bepalen of 
er echt een verband is of dat er slechts sprake is van toeval. 
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A.4 Respons en resultaat van het controle-onderzoek 

A.4.1 Respons 

Om het gewenste aantal van 210 respondenten te bereiken, moesten 352 
adressen van specialisten worden geselecteerd. Van deze 352 voldeden 109 
niet aan de selectiecriteria (hetgeen mede veroorzaakt werd doordat de 
registers niet altijd voldoende infonnatie bevatten). In elf andere gevallen 
bleek het niet mogelijk de geselecteerde respondent te achterhalen doordat 
het juiste adres niet beschikbaar was. Deelname aan het interview werd 
geweigerd door 28 respondenten (12%). Dertien van deze 28 gaven gebrek 
aan tijd als reden op; negen waren tegen het MBL-onderzoek; twee deden 
nooit mee aan enquêtes en vier gaven geen commentaar. Onder deze groep 
werd nog wel een non-responsonderzoek gedaan maar aangezien slechts tien 
specialisten daarin toestemden, is geen uitspraak te doen over de vraag of 
deze non-responsgroep een selectie vonnt. Doordat elke weigerende respon
dent is vervangen door een respondent van gelijke leeftijd, geslacht en 
regio, is echter althans op deze kenmerken geen vertekening ontstaan (zie 
Van der Maas 1991: 21). Overigens is het, gezien de vraagstelling van dit 
onderzoek, van minder groot belang te claimen dat volledige representativi
teit is bereikt. 

De infonnatie van één interview bleek onbruikbaar te zijn, zodat uitein
delijk 203 (352 - 109 - 11 - 28 - 1 = 203) bruikbare interviews plaatsvon
den. De verdeling over de specialismen was als volgt: 34 cardiologen, 34 
chirurgen, 68 internisten, 33 longartsen en 34 neurologen. Details hierover 
zijn te vinden in bijlage C van het MBL-rapport (Van der Maas 1991). 

Aangezien longartsen geen NR-vignetten kregen voorgelegd, bleven 170 
Specialisten over voor de vragen over de vignetten. Aan één respondent 
Werden deze vragen niet voorgelegd wegens tijdgebrek. De antwoorden van 
een andere respondent zijn niet gebruikt omdat deze zelden NR-besluiten 
nam en hij bij alle vignetten aangaf niet met de gegevens uit de voeten te 
kunnen, aangezien de situaties buiten zijn directe vakgebied lagen. De gege
vens van een derde respondent ten slotte, zijn genegeerd omdat deze (even
eens in haast) niet aan het geven van argumenten voor zijn beslissingen (die 
overigens telkens dezelfde waren) toekwam. Zo bleven voor de analyse de 
a~ltwoorden van 167 respondenten over. Elke respondent beantwoordde 10 
Vtgnetten. 

In A.2 is beschreven dat de vragen over NR-besluiten ook zijn gesteld aan 
20 respondenten buiten het MBL-onderzoek. Voor dit controle-onderzoek 
~ijn 26 adressen aangeschreven. Drie respondenten voldeden niet aan de 
Insluitcriteria (twee van hen waren minder dan twee jaar werkzaam; één was 
gepensioneerd). Eveneens drie respondenten weigerden deelname (van wie 
één wegens zwangerschapsverlof, de andere twee, beiden cardioloog, we
gens tijdgebrek). Dit aantal weigeringen is vergelijkbaar met dat uit het 

165 



MBL-onderzoek (resp. 13% en 12%). Geen van deze drie respondenten was 
bereid mee te werken aan een non-responsonderzoek. 

A.4.2 Resultaat van het controle-onderzoek 

Het onderzoek onder de controlegroep werd, zoals gezegd, gedaan om na te 
gaan of het feit dat het vignetonderzoek deel uitmaakte van het MBL-onder
zoek tot vertekening van de resultaten had geleid. Hiertoe werd het materi
aal van de controlegroep op een aantal punten vergeleken met dat van de 
MBL-groep. Wat betreft de kans op een NR-besluit bleek de controlegroep 
niet significant van de MBL-respondenten te verschillen (d sc dev=2,3; 
df=l; p=0,13). 

Tabel 1 Kenmerleen van respondenten (totaal n = 187) 

% n % n 

man 90 169 GeograjiscM hukomst: 

vrouw 10 18 Noord (Gr Fr Dr) 8 15 
Oost (Ov Gel ZYP) 17 32 

MBL-groep 89 167 Randstad (NH ZH Ut) 57 107 

controle-groep 11 20 Zuid (Zid NB Lim) 18 33 

cardioloog 21 39 Academisch ziekenhuis: 

chirurg 19 36 -ja 20 38 

internist 40 74 -nee 80 149 

neuroloog 20 38 

Confessionul ziwnhuis:~ 

Leeftijd!) -ja 46 85 

< 40 jaar 18 33 - n.ee 54 100 

40-50 52 97 

> 50 30 57 Betrollin bij ICU . .JJ 

-ja 36 65 

Ervaring:1J -nee 64 115 

< 10 jaar 30 57 

10-20 51 95 Superspedalisme: 

> 20 19 ; 35 -ja 42 79 
-nee 58 108 

n = aantäl respondënten 
ll In de vragenlijst zijn 5-jaars !dassen gebruikt. 
7l De som van deze aantallen is ldeiner dan 187 omdat informatie van een aantal respon-

denten ontbralc. 
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Tevens is gecontroleerd of de opvattingen van de artsen in de controlegroep 
anders waren dan die van de MBL-respondenten. Hier bleek slechts op één 
punt een significant verschil te bestaan: de respondenten in de controlegroep 
vonden de kosten van de reanimatie relatief belangrijker dan de MBL-res
pondenten (d sc dev=7,3; df=2; p=0,026). Dit verschil zat vooral in een 
verschuiving van 'onbelangrijk' (MBL-groep: 78%, controlegroep: 50%) 
naar 'nauwelijks belangrijk' (resp. 15% en 40%). Een wezenlijke verschui
ving betekent dit echter niet. Op het punt van de overige vijf opvattingen 
(zie 2.4) verschilde de controlegroep niet significant van de MBL-groep. 

Samenvattend kan worden gesteld dat belangrijke contexteffecten en volg
orde-effecten zich niet lijken te hebben voorgedaan. Op grond hiervan zijn 
de antwoorden van de controlerespondenten gevoegd bij die van de MBL
respondenten, zodat uiteindelijk 187 respondenten in de analyse konden 
worden betrokken. De kenmerken van deze respondenten zijn in tabel 1 
weergegeven. Aangezien elke respondent tien vignetten kreeg voorgelegd, 
stoelen de resultaten op 1870 waarnemingen. 

A.S Resultaten van de eerste onderzoeksvraag: patiënten en beslissingen 

Deze paragraaf gaat over de antwoorden op de eerste onderzoeksvraag. 
Voor de analyse van de relatie tussen patiëntkenmerken en beslissing zijn 
twee technieken gebruikt: stapsgewijze regressieanalyse en Automatic Inter
action Deleetion (AID) (zie A.3). Daarna komen aan de orde: de relatie 
tussen het antwoord 'weet niet' en de patiëntkenmerken, de casus waarover 
consensus bestond en de relatie tussen beslissing en artskenmerken. 

A.S.l Patiëntkenmerken 

Eerste tellingen 
In 556 van de 1870 uitspraken (29,7 %) werd een NR-beslissing genomen . 
In 1202 gevallen (64,3 %) werd daarvan afgezien, terwijl 112 keer (6,0%) 
het oordeel luidde: ' weet niet'. Deze laatste antwoorden zijn, om de in 
3.3.3 beschreven reden, als 'geen NR' beschouwd. De spreiding in het aan
tal NR-besluiten per respondent loopt van 0 (15 respondenten) tot 9 (1 res
pondent) met een mediaan en gemiddelde van 3. 

In tabel 2 zijn de waargenomen kansen op een NR-besluit vermeld, gege
ven bepaalde combinaties van vignctkcnmerkcn. De vier in tabel 2 gepre
senteerde vignetkenmerken zijn gekozen omdat deze later bij de stapsgewij
ze regressieanalyse de meeste variatic bleken te verklaren. 
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Tabel 2 Percentage NR-besluiten naar de vignetkenmerken prognose, kwaliteit van leven, 
wens en leeftijd 

Prognose: goed slecht 

Kwaliteit van /even,: goed slecht slecht 

Leeftijd: % n % n % n 

Wen.r van de paliint: 

wilsonbekwaam 85 52 42 65 37 80 85 

60 20 41 43 40 59 83 

35 10 42 12 41 45 76 

wil reanimatie 85 0 41 5 39 4 78 

60 0 40 2 41 81 
35 2 42 0 40 74 

wil geen reanimatie 85 56 43 76 37 88 80 
60 43 42 66 32 63 78 
35 28 40 35 37 63 73 

nog niet overlegd 85 0 38 11 36 35 74 
60 0 40 0 38 6 78 
35 0 38 0 37 2 66 

Tabel 3 geeft een overzicht van het enkelvoudige verband tussen een varia
bele en de kans op een NR-besluit. Tevens worc~t de voorspellende waarde 
per kenmerk beschreven met behulp van het verschil in 'scaled deviance' en 
de p-waarde. Uit de tabel blijkt dat de wens van de patiënt veruit de meeste 
invloed heeft. Deze univariate verbanden hebben echter een beperkte waar
de: een variabele kan hier als een krachtige voorspeller te voorschijn ko
men, terwijl dit in feite een effect is van een associatie met een andere vari
abele. Om dergelijke invloeden op het spoor te komen, is stapsgewijze re
gressieanalyse toegepast. 

Stapsgewijze regressieanalyse 
Uit tabel 3 valt af te leiden dat de wens van de patiënt het sterkst geassoci
eerd is met het besluit om niet te reanimeren. Dit is tevens de uitkomst van 
de eerste stap bij stapsgewijze regressieanalyse. Bij de volgende stap werd 
leeftijd als variabele met de meeste voorspellende waarde geselecteerd. 
Hierna zijn nog van belang (in volgorde van invloed): prognose en kwaliteit 
van leven. Gegeven deze vier variabelen bleken de factoren 'geslacht van de 
patiënt' en 'het al dan niet hebben van een carcinoom' de voorspelling van 
de kans op een NR-besluit niet meer significant te verbeteren. Een en ander 
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resulteert in een vierwegtabel (tabel 4). De spreiding in kansen loopt van 
0,2% tot 90%. 

Tabel 3 Univariate verbanden tussen vignetvariabelen en een NR-beslui~l 

Variabele Aantal vignetten Kans op NR Verschil in scaled 
deviancell 

Wens: 643,4 (3) 

- wilsonbekwaam 487 47 

- wil wel reanimatie 476 2 

- wil geen reanimatie 462 61 

- nog niet overlegd 445 8 

ue.ftijd: 88,1 (2) 

- 85- 89 630 43 

-60-64 634 27 

- 35 - 39 606 19 

Prognose: 62,3 (1) 

-goed 944 22 

-slecht 926 38 

Kwaliteit van le~'t!n: 46,6 (I) 

- ioed 489 18 

- aloebt 1381 34 

Carcinoom: 20,7 (I) 

-Wel 472 38 

• aoen 1398 27 

GeslachJ: 0 (I) 

• lllan 924 30 

·vrouw 946 30 

I) 
Al deze verbanden hebben oen p·waardo < 0,001, met uitzondering van die voor het 

l) 
Verband tussen g lacht en NR: daar is do p-waarde 0,99. 
Tussen hulcje.'l stut het aantal vrijheid!!graJen (df). 
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Tabel4 Kans op een NR-besluit naar patiëntenkenmerken (model na stapsgewijze regres-
sie-analyse zonder interactie) 

Prognose: goed slecht 

Kwaliteit van leven: goed slecht slecht 

Leeftijd: % % % 

Wens van de palii!nt: 

wilsonbekwaam 85 47 65 82 

60 21 36 58 

35 12 23 42 

wil reanimatie 85 1 3 6 

60 0,4 1 2 

35 0,2 0,4 1 

wil geen reanimatie 85 63 78 90 

60 34 52 72 
35 22 37 58 

nog niet overlegd 85 6 11 23 
60 2 4 8 
35 2 5 

In dit stadium van de stapsgewijze regressie is de verhouding tussen de kan
sen bij de verschillende waarden van een bepaalde variabele gelijk binnen 
elk van de klassen Aangezien het niet onwaarsèhijnlijk leek dat deze ver
houdingen in werkelijkheid verschillend zijn, is gezocht naar interactiefacto
ren. Op die manier kon worden ontdekt of een bepaalde variabele in bepaal
de combinaties meer invloed heeft dan in andere. 

Van de zes mogelijke interacties bleek alleen de interactie tussen de wens 
van de patiënt en de prognose significant (d sc dev = 8,6; df= 3; p = 0,03). 
Aangezien de overschrijdingskans slechts weinig kleiner is dan 0,05, kan 
slechts worden geconcludeerd dat de trend bestaat dat de factor prognose 
minder effect heeft wanneer de wens van de patiënt bekend is. Omgekeerd 
speelt de prognose een grotere rol als de patiënt wilsonbekwaam is of als 
nog niet is gevraagd naar de mening van de patiënt. De verschillen met 
tabel 4 zijn echter beperkt en er is slechts sprake van een trend; daarom is 
afgezien van het presen ren van een aparte tabel. 
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In totaal was met deze vier variabelen en de interactie tussen wens en prog
nose een verklarend model te construeren dat een aanzienlijk deel van de 
variatie verklaart (d sc dev=880,3; df=l0).2 

Automatic Interaction Dereetion 
Ook bij Automatic Interaction Detection komt de wens van de patiënt als 
belangrijkste voorspeller naar voren, hetgeen overigens voortkomt uit het 
feit dat de eerste stap qua statistische analyse dezelfde is als die bij stapsge
wijze regressieanalyse (tabel 5). Evenals bij die analyse discrimineert de 
leeftijd van de patiënt hierna het meeste (in drie takken van de boom). 

In de verdere analyse blijkt dat bij de groep wilsonbekwamen per leef
tijdscategorie verschillende factoren het meest discrimineren: het al dan niet 
hebben van een carcinoom bij de oudste leeftijdsgroep, de kwaliteit van 
leven bij 60 jaar, en de prognose van de ziekte bij 35. Hierbij dient te wor
den opgemerkt dat de prognose van de ziekte bij de groepen van 85 en 60 
jaar slechts een marginaal slechtere voorspeller bleek te zijn dan het hebben 
van een carcinoom respectievelijk de kwaliteit van leven. 

Uiteindelijk is de spreiding van kansen groot: de kans op NR bij een man 
van 85 + met een goede prognose die zich nog niet over NR heeft uitgelaten 
maar dat wel zou kunnen is 0%. Aan de andere kant staat de wilsonbekwa
me die eveneens ouder is dan 85 jaar, maar die een carcinoom heeft: nu is 
de kans op NR 88%. De gevonden percentages hebben overigens geen voor
spellende waarde buiten het model. 

Andere opvallende bevindingen zijn de volgende. Bij jongere mensen 
worden minder vaak NR-beslissingen genomen, ongeacht de overige gege
vens. Zo heeft iemand met een slechte prognose van 85 jaar een kans van 
35% om niet te worden gereanimeerd, al is zijn mening niet bekend. Bij 
iemand van 60 daarentegen (met vcrder dezelfde kenmerken) is die kans 
slechts 6%. 

Alleen bij wilsonbekwame patiënten uit de groep 85 + wordt het al dan 
niet hebben van een carcinoom de beste voorspeller. Bij geen van de overi
ge groepen is dit het geval. 

De invloed van de sexe bij de 85-jarige met een goede prognose zonder 
bekende mening vormt waarschijnlijk een voorbeeld van de invloed van 
toeval bij AID. Een factor die, overall gezien, geen invloed heeft, kan in 
een verre uitsplitsing van een tak plotseling significant worden. 

Een wens om niet te worden gereanimeerd, wordt bij een jonge patiënt 
zonder ernstige ziekte gehonoreerd in 31% van de gevallen. Naarmate de 
patiënt ouder wordt, neemt deze kans toe maar zelfs op 85-jarige leeftijd 
wordt de wens slechts in 56% gevolgd. Daarentegen volgt de arts de wens 
bijna altijd, ongeacht de omstandigheden, wanneer de patiënt wel wil wor
den gereanimeerd. 

l De 'scaled deviance' van het initi!!le model was 2276,1; dez.e z.akte tot 1395,8. 
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-~ TabelS Invloed van patienlkenmcrt:en op de Jeans op een 
NR-besluil (Aulolll31iscbe Interactie Detectie) 
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A.S.2 Patiëntkenmerken en 'weet niet' 

Onderzocht is welke vignetten aanleiding waren tot het antwoord 'weet 
niet'. Dit antwoord kwam 112 keer voor. Met behulp van regressieanalyse 
is onderzocht welke vignet- of artskenmerken aanleiding waren tot deze 
antwoorden. Ook hier bleek een significant verband met de wens van de 
patiënt (d sc dev=39,26; df=3; p<O,OOl). Bij wilsonbekwame patiënten 
was de kans op 'weet niet' 10% en bij patiënten die niet gereanimeerd wil
len worden 8%. De gemiddelde kans op 'weet niet' was 6%. Met de overi
ge vignetkenmerken bleek geen significant verband te bestaan. 

Er was wel een verband met het specialisme van de arts: de kans op 
'weet niet' was voor neurologen 8,4%, internisten 7,0%, cardiologen 4,8% 
en chirurgen 2,5% (d sc dev=15,69; df=3; p=0,0015). Dit verband is 
onafhankelijk van het verband met de wens van de patiënt onderzocht. 

A.S.3 Casus waarover consensus bestond 

Er is gezocht naar vignetten waarover alle artsen aan wie die vignetten wer
den voorgelegd hetzelfde oordeelden. Hierbij is enige relativering op zijn 
plaats aangezien een vignet gemiddeld slechts acht keer werd aangeboden 
('internistische' vignetten gemiddeld vijftien keer). 

Er waren vijf casus waarvoor elke respondent die de casus kreeg voorge
legd, tot NR besloot: 
• een 87-jarige man die ernstig dement is, met een coloncarcinoom en 

positieve regionale lymfklieren; 
• een 85-jarige vrouw met multiple sclerose; zij heeft dat al 30 jaar en 

komt nu met een exacerbatie; zij wil niet gereanimeerd worden; 
• een 89-jarige man met een oud Cerebro Vasculair Accident, coronair 

sclerose en hypertensie en hemiparese als restverschijnsel; wil niet gerea
nimeerd worden; 

• een 85-jarige man met een gelocaliseerd glioom, die niet gereanimeerd 
wil worden; 

• een 88-jarige vrouw met een coloncarcinoom en positieve regionale 
lymfklieren, die niet gereanimeerd wil worden. 

Opvallend is dat het in alle gevallen patiënten uit de oudste leeftijdsgroep 
betreft. In vier gevallen gaat het bovendien om patiënten die zelf niet wilden 
worden gereanimeerd. Bij drie vignetten betreft het een carcinoom-patiënt. 
Geen van deze vignetten was voor een internist bestemd. 

Er waren 77 vignetten waarvoor alle betrokken respondenten besloten om 
Wel te reanimeren. In deze groep is een aantal typen te onderscheiden. Deze 
zijn uit tabel 2 te halen door te kijken naar de acht nullen. Bij deze combi
naties van de beschreven vier kenmerken (acht cellen uit de tabel) koos geen 
van de respondenten voor NR. Een voordcel van een analyse op dit niveau 
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is dat de consensus nu een veel breder draagvlak kent, namelijk van onge
veer 40 respondenten. Bij deze casus zal dus minder snel sprake zijn van 
een toevalsbevinding. 

Het gaat om de volgende acht typen van vignetten: 
• patiënt wil worden gereanimeerd, is 80-85 jaar oud, heeft een aandoening 

met een relatief goede prognose en idem kwaliteit van leven (een voor
beeld uit de vignetten is het kleine hartinfarct); 

• dezelfde patiënt als hierboven maar nu 60-64 jaar oud; 
• een patiënt met een goede prognose, goede kwaliteit van leven, met wie 

nog niet over reanimeren is gesproken en die 35-39, 60-64 of 80-85 jaar 
oud is (drie typen samengevoegd); 

• een jonge patiënt (35-39) die wil worden gereanimeerd, een ziekte heeft 
met een goede prognose maar een mindere kwaliteit van leven (bijvoor
beeld colitis ulcerosa); 

• een patiënt van 35-39 of 60-64 jaar, met een goede prognose en matige 
kwaliteit van leven met wie nog niet over reanimeren is gesproken (twee 
typen samengevoegd). 

Bij deze casus valt op dat alle patiënten een goede prognose hadden en 
ofwel zelf wilden worden gereanimeerd ofwel daarover nog niet geconsul
teerd waren. De leeftijd speelt dan blijkbaar geen rol. 

A.5.4 Artskenmerken 

Aangezien bij het toewijzen van de vignetten geen rekening werd gehouden 
met artskenmerken en de patiëntkenmerken gelijkmatig over de vignetten 
waren verdeeld, bestaat er tussen de arts en he! hem of haar voorgelegde 
vignet geen door de onderzoeksopzet veroorzaakt verband. Wanneer tussen 
beslissing en artskenmerk dan toch een verband wordt gevonden, betekent 
dit dat bepaalde artsen sneller tot NR-besluiten dan andere. 

Evenals hierboven is het materiaal met behulp van stapsgewijze regressie
analyse geanalyseerd. Alle verbanden zijn onderzocht onafhankelijk van het 
in A.5.1 geschetste patiëntmodeL Aangezien het nu om de kenmerken van 
de (187) respondenten gaat en niet om de vignetten is uitgegaan van 187 in 
plaats van 1870 waarnemingen. Per arts werd een gemiddelde kans op · NR 
bepaald uit de antwoorden op 10 vignetten. 

Van de artskenmerken bleek de leeftijd van de arts (gegroepeerd in 5-
jaars klassen) de belangrijkste verklarende variabele. Worden dé oudste 
( > 60) en jongste leeftijdscategorieën ( < 36) genegeerd vanwege te weinig 
waarnemingen (11 resp. 4), dan blijkt in de leeftijdsgroep van 46-50 jaar het 
meest voor NR te zijn gelrozen (35% ). Zowel de jongere als oudere artsen 
besloten minder tot NR (d se dev=43,7; df=6; p<0,001). 

Gegeven de leeftijd van de arts bleek vervolgens het specialisme het 
meeste invloed op het gedrag te hebben: cardiologen namen in 27% een 
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NR-besluit, chirurgen in 26%, internisten in 32% en neurologen in 31% (d 
sc dev=15,75; df=3; p=0,002). 

Vervolgens bleek ook de ervaringsduur (eveneens gegroepeerd in 5-jaars 
klassen) van invloed (d sc dev=14,41; df=5; p=0,013). Als laatste verkla
rende variabele kon de regio waarin de arts werkte, aan het model worden 
toegevoegd. Hiervoor zijn de provincies samengevoegd tot regio's, zoals in 
tabel 1 beschreven (d sc dev=9,52; df=3; p=0,023). Aangezien de percen
tages per klasse weinig verschillen én een interpretatie van de verschillen 
moeilijk is, kan aan deze laatste twee stappen weinig waarde worden ge
hecht. 

De volgende eigenschappen van artsen werden tijdens geen van de stap
pen als (meest) significante factor geselecteerd: geslacht, werken in een 
academisch ziekenhuis, wel of geen superspecialisme beoefenen, de signa
tuur van de instelling (confessioneel of niet) en het werken op een intensive 
care. 

Deze tien artskenmerken beschrijven natuurlijk slechts een deel van de 
mogelijke kenmerken van respondenten. Daarom is ook gekeken in hoeverre 
het respondentnummer als indicator voor alle overige eigenschappen van de 
arts, verband hield met de kans op NR. Inderdaad blijkt dit een significante 
voorspeller te zijn: uitgaande van het basismodel (dus ronder de patiëntken
merken) zakte de ' scaled deviance' bij toevoeging van het respondentnum
mer als variabele van 2276,1 naar 1930,2 (d sc dev = 345,9; df= 186). 

De conclusie van deze analyses is dat de persoon van de beslisser invloed 
heeft op de beslissing. Voor het al of niet nemen van een NR-besluit maakt 
het uit welke arts je hebt. In feite rou voor deze variabele moeten worden 
gecorrigeerd voordat de invloed van de patiëntkenmerken wordt bekeken, 
maar daar er geen verband bestaat tussen de arts en het hem voorgelegde 
vignet, mag randomisatie worden aangenomen. 

A.6 Resultnten van de tweede onderzoeksvraag: argumenten 

In deze paragraaf komt de tweede onderzoeksvraag aan de orde, te weten 
die naar de argumenten voor een beslissing. Eerst komt de relatie tussen de 
genoemde argumenten enerzijds en de beslissing gegeven een aantal pati
entkenmerken anderzijds aan de orde. Daarnaast is ook de volgorde bepaald 
Waarin de argumenten werden genoemd. 

A.6.1 Eerste verdelingen 

In tabel 6 is het aantal argumenten gepresenteerd naar beslissing. Duidelijk 
is dat voor de beslissing om niet te reanimeren significant meer argumenten 
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zijn genoemd dan voor de beslissing om wel te reanimeren, respectievelijk 
1,6 en 1,2 per beslissing. 

Tabel 6 Aantal argumenten naar beslissing 

Aantal argumenten: 

0 

1 

2 

3 

Gemiddeld aantal 

Reanimeren 
n = 1314 

13% 

55% 

28% 

4% 

1,2 

1> Dit verschil is significant (d se dev=45, 57; df=l; p<O,OOl). 

NR-besluit 
n = 556 

1% 

49% 

37% 

14% 

Tabel 7 is een weergave van de verdeling van de argumenten over de beslis
sing, gepercenteerd op het totaal aantal keren dat die beslissing voorkwam. 
Opvallend is dat de wens van de patiënt het meest wordt genoemd bij een 
beslissing om niet te reanimeren. Een beslissing om wel te reanimeren 
wordt vooral op de prognose gebaseerd, maar het omgekeerde is niet waar: 
als argument komt de prognose niet significant vaker voor bij wel reanime
ren dan bij niet reanimeren. Verder valt het grote verschil op in het voorko
men van kwaliteit-van-leven-argumenten: die worden voornamelijk genoemd 
om een NR-besluit te ondersteunen. Toch blijkt kwaliteit van leven ook 
gebruikt te zijn ter ondersteuning van het besluit om wel te reanimeren. De 
kosten van een reanimatie zijn noch genoemd ter ondersteuning, noch ver
worpen als argument. Blijkbaar komt dit aspect hoe dan ook niet op in het 
hoofd van de respondenten. 

Relatief weinig argumenten zijn expliciet verworpen. Hiervoor kan de 
volgende reden worden gepostuleerd: een beslissing om te reanimeren kaJl 
zowel een keuze voor reanimeren, als een tegen NR impliceren. Alleen in 
het tweede geval zullen argumenten worden verworpen. Aangezien de regel 
is 'altijd reanimeren, tenzij' is het verwerpen van argumenten voor NR een 
betrekkelijk toevallige zaak en het zal daarom in de verdere analyses buiteil 
beschouwing blijven. 

Uit tabel 7 bUjkt dat er geen significant verschil bestaat tussen het n~ 
men van de naasten bij een NR-besluit en bij de beslissing om wel te reani
meren. Voor deze groep is nog een tweede analyse uitgevoerd waarbij oo.k 
de frequentie van het noemen van naasten bij het antwoord 'weet niet' 15 

bepaald. Van de 102 keer dat de naasten bij de beargumentering van . h~ 
antwoord werden genoemd, luidde dat antwoord in 25 gevallen 'weet met · 

176 



Dat is significant vaker dan in de totale groep waar dit antwoord slechts in 
6% van de gevallen voorkwam (chi2=71,5, df=2, p<O,OOl). 

Tabel 7 Frequentie van argumenten naar beslissing 

Reanimeren NR p-waarde significante 
n = 1314 n = 556 verschillen 

% % 

Ondusteunende arg~nten: 

-wens 34 47 < 0,001 

- lamsopsucces 2 7 < 0,001 

-prognose 39 37 n.s. 

- kwaliteit van leven 7 36 < 0,001 

- leeftijd 9 21 < 0,001 

-naasten 5 6 n.s. 

-kosten 

-anders 9 4 < 0,001 

ALr argument verwo~n: 

·wens 7 0,5 < 0,001 

• kansopsucces 0,7 0,2 n.s. 

-prognose 2 0,7 n.s. 

• lcwa!itcit van leven 5 0,2 < 0,001 

- leeflijd 3 0,7 < 0,011 

-kosten 

n.a.: niet ignifiCAnt (p > 0 ,05) 

A.6.2 Welke argumenten als eerste genoemd? 

Ook via de vcrdeling van de argumenten die als eerste door de respondent 
Werden genoemd, is een indruk te krijgen van het relatieve gewicht van de 
argumenten (tabel 8). Hiertoe zijn eerst per argument alle respondenten 
&eselectccrd die dat argument hadden genoemd. Voorts is vastgesteld in 
Welk percentage van de gevallen dat argument als eerste werd genoemd. Dit 
Percentage staat dus los van de frequentie waarmee het argument werd ge
~OCmd .. De argumenten zijn onderzocht uitgaande v~ .de grove indelin~, 

halve m het geval van de categoricén wens en kwalttett van leven. Oven
&ens moet worden bedacht dat de informatie op het vignet in een vaste volg
Orde werd aangeboden: achtereenvolgens leeftijd, geslacht, diagnose en de 
Wens van patiënt of het ontbreken daarvan (zie ook A.9). 

177 



Uit tabel · 8 blijkt dat de argumenten 'patiënt wil geen reanimatie', 'patiënt 
wil wel reanimatie', 'ik honoreer de wens, mits' en 'er is nog niet overlegd' 
relatief vaak als eerste werden genoemd. Ook hieruit blijkt de prominente 
positie die de wens van de patiënt inneemt in de argumentatie van de res
pondent. 

Tabel 8 Hoe vaak werden argumenten als eerste genoemd? 

Ik honoreer de wens, mits ... 

Patiënt wil geen reanimatie 

Patiënt wil wel gereanimeerd 

Er is nog niet overlegd 

Leeftijd 

Prognose van de ziekte 

Onbekwaamheid 

Te weinig informatie over wens 

Kans op succes van de reanimatie 

Te weinig informatie over kwaliteit van 
leven 

Naasten 

Kwaliteit van leven 

Aantal waarnemingen 

70 

210 
316 
61 
230 
724 
175 

52 
71 
49 

102 
84 

A.6.3 Welke argumenten bij welke patiënten~ 

A.6.3.1 Algemeen 

Als eerste genoemd(%) 

91 
83 
81 
79 
65 

62 
61 

59 

54 

49 

43 
30 

Om het verband tussen patiëntkenmerk, beslissing en genoemd argument te 
onderzoeken, zijn zowel patiëntkenmerken als beslissing (wel of geen NR) 
beschouwd als verklarende factoren voor het noemen van een argument. 
Ook hier zijn de argumenten onderzocht uitgaande van de grove indeling 
behalve in het geval van de categorieën wens en kwaliteit van leven. 

Eerst is met behulp van stapsgewijze regressieanalyse per argument een 
model gecreëerd. Dat wil zeggen dat voor elk argument werd vastgesteld 
welke variabelen het noemen van dat argument het beste voorspelden. In 
tabel 9 worden de best voorspellende variabelen per argument gepresen
teerd. 
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Tabel 9 Bij welke patiënten worden welke argumenten genoemd? 

Argument n Voorspellende variabele (odds ratio's) 

la wil geen CPR 280 

lb wil wel CPR 467 kvl (1,0; 2,1), lft (1,0; 0,7; 0,5) 

Ie wens, mits 747 besl (1,0; oo) 

ld niet overlegd 665 wens (1,0 ; -; -; oo), kvl (1,0; 3,0) 

lf te weinig informatie over wens 1870 wens (1,0; oo; oo; oo), besl (1,0; -oo) 

2 kansopsucces 1870 bes! (1,0; 7,0), care (1,0; 4,2), 
wens (1,0; 1,6; 0,5; 3,0), 
kvl (1,0; 0,3), prog (1,0; 2,1) 

3 prognose 1870 wens (1,0; 1,1; 1,1; 2,1), 
care (1 ,0; 0,6) 

4a kwaliteit van leven 1870 wens (1,0; 0,4; 0,3; 1,1), 
bes! (1 ,0; 30) 

4b onbekwaamheid 487 besl (1,0; oo), lft (1,0; 1,1; 0,5) 

4d te weinig informatie over kwaliteit van 1870 wens (1,0; 0,01; 0,03; 0,1), 

leven bes! (1 ,0; 0,02) 

s leeftijd 1870 besl (1 ,0; -co), I ft (1 ,0; 9,4; 16) 
wens (1 ,0; 2,0; 0,8; 2,3) 

6 naasten 1870 wens (1 ,0; -co; 0,1; 0,02), 
bes! (1,0; 9,2) 

legenda: oo: heel groot, - oo : heel klein, --: geen waarnemingen. 

Tot!lichting: 
Allo odd& ratio's (OR) rijn uitgodrukt ten opz:ichte van do k:ans (eigenlijk: odds) op het 
noemen van het argument als de variabie de eerste waarde aanneemt. Een OR > 1 betekent 
dat de 1wu op het noemen van het desbetreffende araurnent aroter is wanneer de geaeven 
Variabele die waarden aanneemt, dan wanneer dezo de oen;l.o waarde aanneemt. Het omgo
lcoerdo geldt voor een OR < 1. 

De volgorde van waarden (en dus van de odds ratio's) is per variabele: beslissing (CPR; 
NR), wens (onbekwaam; wil CPR; wil NR; niet overlegd), prognose (goed; slocht), kwali
teit van leven (goed; slecht), carcinoom (geen; wel), leeftijd (SS; 60; 35). 

Een voorbeeld ter verduidelijking: wanneer de ORs voor 'beslissing' (1 ,0; 9,2) zijn, 
U)a]s bij het argument n.u.sten, betekent dit dat do kans op het noemen van het desbetroffen
do argument groter is als do variabele 'beslissing' de waarde NR aanneemt, dan bij de 
OC:rste waarde (CPR). 

Datdon niet in allo gevallen do hele groep (1870) omvat, komt doordat sommige argu
menten alloen bij bepaalde vignetten in aanmerking kwamen. Dan is alleen binnen die groep 
!laar het voorkomen van het argument gekelcen. Do groepen met een afwijkende n zijn als 
Volgt iodefinieerd: 
la: be&Ji ing NR + patiënt wil NR; 
lb: besli ing CPR + patiënt wil CPR; 
Ie: {be&Ii ing NR en wil NR) + (beslissing CPR en wil CPR); 
ld: be&!i ing CPR + (niet overlegd of patiënt wil nbekwaam); 
4b: patiënt wilsonbekwaam. 
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Vervolgens is binnen de modellen uit tabel 9 gezocht naar interacties. Uit 
die interacties viel op ten minste één punt een belangwekkende conclusie te 
trekken. Alle mogelijke interacties tussen een patiëntkenmerk en de beslis
sing bleken significante invloed te hebben op het noemen van de prognose 
als argument. Met name de interactie tussen prognose en beslissing geeft 
een interessant beeld te zien. Uit tabel 1()1 blijkt namelijk dat bij één en de
zelfde prognose van de patiënt de prognose ongeveer even vaak: wordt ge
noemd als argument voor de beslissing 'reanimeren' als voor een NR-be
sluit. 4 

Tabel 10 De bns dat de arts de prognose noemt als argument voor zijn beslissing, afgezet 
tegen de beslissing en de prognose van de patient 

Prognose: goed slecht 
% % 

Reanimeren 34 44 
NR-besluit 29 46 

Vervolgens zijn de modellen (inclusief interacties) gebruikt om een multidi
mensionele tabel te creëren waarin de kans op het noemen van een argument 
is gerelateerd aan het voorkomen van bepaalde patiëntkenmerken en de be
slissing. De winst van deze benadering is dat nu vanuit patiënt(kenmerk)en 
kan worden geredeneerd, in plaats van vanuit argumenten. Dat vergemakke
lijkt de vertaling naar de praktijk. 

De bedoelde tabel wordt hier niet integraal gepresenteerd vanwege de 
grote omvang. In !'lbel 9 is wel met behulp van odds ratio's (OR) aangege
ven wat het effect is van de verschillende variabelen op de kans dat het 
argument wordt genoemd. Met behulp van deze odds ratio's is de tabel in 
principe te reconstrueren. De belangrijkste verbanden worden hierna bespro
ken. Daarbij worden, waar nodig, delen uit de tabel gepresenteerd. Aange
zien deze alle afkomstig zijn uit één tabel worden ze alle aangeduid als tabel 
11. De bespreking van die tabel(len) is geordend aan de hand van de acht 
groepen die ontstaan door de varianten van de wens van de patiënt (zie hier
voor tabel 3) te combineren met de beslissing wel of geen NR. Hieraan 
vooraf gaat een bespreking die voor alle subgroepen (bij een bepaalde be-

1 In deze en de volgende tabellen ontbreekt de n omdat het gaat om oen model dat met 
behulp van regressieanalyse is gecreëerd. In dit model komt de invloed van de verschillende 
factoren beter tot uitdrulling dan in de waargenomen aantallen. 
4 De in tabel 10 genoemde getallen veranderen nauwelijb als de gevallen waarin de arts 
het antwoord 'weet niet' gaf en die waarin hij om moer informatie over de prognose vroeg, 
buiten beschouwing worden gelaten. 
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slissing) geldt. Alle gepresenteerde verschillen tussen getallen zijn signifi
cant. 

A.6.3.2 Argumenten voor de beslissing om wel te reanimeren 

Algemeen 
Wanneer men in tabel 9 zoekt naar alle keren dat de beslissing wel reanime
ren (CPR) samenhangt met het noemen van een argument, ziet men dat dit 
vooral het geval is bij de argumenten 'te weinig informatie over de wens', 
'te weinig informatie over de kwaliteit van leven', 'te weinig informatie 
over naasten van de patiënt' en 'leeftijd van de patiënt'. Dit betekent dat 
voor de beslissing om wel te reanimeren relatief vaak op deze overwegingen 
werd gewezen. Het frequent vragen om meer informatie wijst er op dat men 
bij twijfel voor reanimeren kiest, conform de regel 'reanimeren, tenzij'. 

In alle vier hieronder onderscheiden situaties volgt de kans op het noe
men van prognose als argument hetzelfde patroon. De prognose wordt voor
namelijk genoemd bij patiënten van 60 jaar en als de patiënt een carcinoom 
heeft (zie tabel lla). Op het eerste gezicht lijkt dit een vreemde uitkomst, 
aangezien de prognose bij een carcinoom juist slecht is. Inspectie van de 
antwoorden leert dat de respondent zich dat vaak ook wel realiseerde, maar 
toch tot reanimeren besloot omdat hij of zij, bijvoorbeeld, nog meer gege
vens wilde hebben over de gezondheidstoestand, de toestand niet acuut le
vensbedreigend vond of meende dat de prognose toch onvoorspelbaar was. 

Wilsonbekwame paJibuen 

Tabel I la De kans dat de arts de proi nose noemt als ariUment voor :z.ijn beslissini om wel 
te reanimeren bij oen wilsonbekwame patiënt 

Prognou: goed tocht 

Kwaliteit van goed slecht 
kwm: 

Carcinoom: geen wel geen 

u eflijd: % % % % 

85 34 30 39 28 

60 38 34 44 32 

35 31 27 36 2S 

In deze gevallen (n = 256) wordt vaker dan in alle andere situaties om meer 
informatie over de kwaliteit van leven (16 %) of over naasten gevraagd. Dat 
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laatste is afhankelijk van de leeftijd: 27% bij 85-jarigen, 24% bij 60-jarigen 
en 20% bij 35-jarigen. De verdelingen in de kans op het noemen van pro
gnose als argument zijn al bij Al beschreven. Voor deze groep staan ze in 
tabel lla. 

Parienten die wel willen worden gereanimeerd 
De leeftijd van de patiënt wordt vooral als reden om te reanimeren opge
voerd als de patiënt jong is: 1,2% bij 85 jaar, 10% bij 60 en 17% bij 35 
jaar. 

Dat de patiënt wil worden gereanimeerd, wordt in deze gevallen (n=467) 
vooral als reden voor het besluit genoemd als de kwaliteit van leven van de 
patiënt slecht is en de patiënt ouder is. In tabel: 

Tabel llb De kans dat de arts de wens van de patient om wel te worden gereanimeerd 
noemt als argument voor zijn beslissing om die patient te reanimeren 

Kwaliteit van leven: goed slecht ~ 
Leeftijd: % % 

85 64 79 

60 53 71 

35 48 66 

Patiemen die niet willen worden gereanimeerd 
De kans op de vraag om meer informatie is in alle gevallen (n = 182) groter 
dan gemiddeld, maar is dat vooral bij ouderen: 28% bij 85 jaar, 23% bij 60 
en 17% bij 35 jaar. 

PaJilnlen met wie nog niet is overlegd 
Het argument 'er is niet overlegd met de patiënt' wordt hier (n=409) uiter~ 
aard vaker dan gemiddeld genoemd, maar vooral bij slechte kwaliteit van 
leven (18%) (tegenover 7% bij een goede kwaliteit van leven). Verder geldt 
voor alle vignetten dat, als nog niet met de patiënt was overlegd, voor de 
beslissing (welke dan ook) vaker een beroep op de prognose wordt gedaan. 

A.6.3.3 Argumenten voor de beslissing om niet te reanimeren 

Algemeen 
Voor een NR-besluit worden de volgende argumenten vaker genoemd dan 
voor de beslissing om wel te reanimeren: de kans op succes van de reanima~ 
tie, de kwaliteit van leven, de wilsonbekwaamheid van de patiënt en de 
naasten. (Dit zijn alle gevallen waarin in tabel 9 de OR bij de beslissing NR 
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groter is dan bij de beslissing CPR.) Bovendien werden bij deze beslissing 
meer voorwaarden gesteld in de vorm van 'mits ... '. 

Wanneer een NR-besluit wordt genomen, neemt het noemen van leeftijd 
als argument toe met de leeftijd van de patiënt. Bij de beslissing om te rea
nimeren is dat omgekeerd. 

Ook de argumenten voor de gevallen waarin werd besloten om niet te 
reanimeren, kunnen in vier groepen worden besproken. Twee van deze 
groepen zijn echter te klein om te analyseren. De groep waarin besloten 
werd niet reanimeren terwijl de patiënt dat wel wilde, bestond uit negen 
gevallen; die waarin niet werd gereanimeerd en nog niet was overlegd uit 
36. Vandaar dat hier nu verder slechts twee subgroepen worden besproken. 

Wilsonbekwame pati~nten 
In deze situatie (n=231) neemt, wals gezegd, de kans dat de arts wijst op 
de leeftijd als argument voor zijn beslissing toe met de leeftijd van de pati
ent De percentages zijn verwaarloosbaar bij 35-jarigen en 60-jarigen; bij 
85-jarigen is het percentage 41%. In deze groep wordt bij een NR-besluit 
vaker dan bij de beslissing om te reanimeren gewezen op de wilsonbe
kwaamheid. Dit is bovendien afhankelijk van de leeftijd: 74% bij 85-jari
gen, 76% bij 60-jarigen en 57% bij 35-jarigen. 

Evenals bij de beslissing om wel te reanimeren (A.6.3 .2) worden naasten 
bij beslissingen om wilsonbekwame mensen niet te reanimeren vaak ge
noemd. Opmerkelijk is dat dit nu vooral gebeurt bij 35-jarigen. Wanneer 
voor reanimeren wordt gekozen, wordt juist bij 85-jarigen om de mening 
van naasten gevraagd. 

Het argument 'vanwege de prognose' wordt in deze groep vooral gevon
den wanneer er een carcinoom is en juist niet bij een goede prognose en 
goede kwaliteit van leven. In tabel: 

Tabel llc De bns dat de arts do prognose noemt al argument voor zijn be81i ing om 
niet te reanimeren bij een wilsonbekwame patient 

Prognose: goed al echt 

Kwaliteit ~'Q/1 goed slecht 
ben: 

CarciiWOm: geen wel goen 

Letftijd: % % % % 

8S 6 27 73 52 

60 4 20 65 44 

3S 6 27 73 53 
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Patilnten die niet willen worden gereanimeerd 
Ook in deze groep wordt de prognose van de ziekte vooral genoemd als er 
sprake is van een carcinoom. Het patroon is niet anders dan in de vorige 
groep. 

Wanneer respondenten werden geconfronteerd met vignetten waarin de 
patiënt de uitdrukkelijke wens te kennen had gegeven niet gereanimeerd te 
worden (in totaal 462 keer), volgde 280 keer (61 %) een NR-besluit (zie 
tabel 3). In 74% van deze 280 gevallen (209) gold de wens van de patiënt 
zonder meer als argument. In 59 (andere) gevallen (21 %) werden voorwaar
den gesteld in de trant van 'mits hij bij zijn mening blijft nadat ik het er nog 
eens uitvoerig over heb gehad'. (Terzijde: slechts in 10 gevallen werden 
voorwaarden gesteld bij een patiënt die wel gereanimeerd wilde worden.) 

Het noemen van de 'wens, mits ... ' als argument gebeurt vaker bij een 
goede prognose en bij jongere patiënten. In tabel: 

Tabel lld De kans dat de arts de 'wens, mits ... ' noemt als argument voor zijn beslissing 
om niet te reanimeren bij mensen die dat niet willen 

Prognose: 

Leeftijd: 

85 

60 

35 

A.6.4 Overige argumenten 

goed 

16 

35 

37 

slecht 

7 

17 
18 

In een aantal gevallen werd een argument genoemd, dat buiten de rubrieken 
van de codelijst viel (totaal 138 keer). Onder deze antwoorden kwam een 
aantal opmerkingen regelmatig terug: 
• 'er is geopereerd en dus moet je ook reanimeren' (22 keer genoemd); 
• 'de patiënt is nu eenmaal opgenomen en dus moet je reanimeren' (21 

keer genoemd). 
In totaal zijn deze 43 opmerkingen in de trant van 'wie A zegt, moet ook B 
zeggen' gemaakt door 27 respondenten . 

Daarnaast werd 20 keer (13 respondenten) een gemodificeerd. besluit 
genomen (bijvoorbeeld: 'alleen één keer klappen') .5 

' 'Klappen' is jargon voor defibrilleren: het toedienen van oen elelctrische schok bij eeD 
ritmestoornis die tot hartstilstand leidt. 
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A. 7 Resultaten van de derde onderzoeksvraag: opvattingen 

Na de vragen over NR-besluiten is de respondenten gevraagd van een aantal 
mogelijke argumenten voor een niet-reanimeerbesluit aan te geven in welke 
mate die voor hen van belang waren in de besluitvorming. Met behulp 
hiervan kan de derde onderzoeksvraag, die naar de opvattingen, worden 
beantwoord. 

Uit tabel 12 blijkt dat gegevens over de prognose de meeste invloed 
hebben op beslissing van artsen. De wens van de patiënt scoort het hoogste 
in de categorie 'doorslaggevend', maar de mening over dit argument kent 
een grotere spreiding dan die over het argument prognose. De complete 
rangorde van de invloed van de verschillende argumenten is: 1 prognose, 2 
wens van de patiënt, 3 kwaliteit van leven, 4 kans op succes, 5 leeftijd, 6 
kosten. In tabel 12 is de volgorde aangehouden waarin de argumenten op 
kaart werden gepresenteerd. 

Tabel12 Opvattingen over het gewicht van een aantal argumenten voor NR-besluiten 
(n = 187) 

gewicht 

2 3 4 5 4+5 4+5 
cumula- gewogen 

Lief 

% % % % % % % 

Wens patiënt 4 11 48 36 84 41 

Kans op succes 10 9 21 43 16 59 28 

Prognose riekte 0 2 7 63 29 92 44 

Kwaliteit van 2 5 20 51 15 72 34 
leven 

leeftijd 8 16 32 40 4 44 20 

Koten 75 18 5 2 

ToeJichtin : do gewichten 1 tlm 5 van do opvattingen hebben do volgende betekenis: 
onbelangrijk, 2 nauwelijks belangrijk, 3 min of meer belangrijk, 4 belangrijk, 5 doorslag
acvend. 

Do getallen in do laatslo twoo kolommen rijn al volgt berc:kend: in do cumulatiovo 
kolom rijn do percentages van score 4 en 5 opgeteld; in do gewogen kolom rijn do pereen
Lages bij 4 met 4 vermenigvuldigd en die bij 5 met 5. Het z.o verkregen getal is door 900 
llodoetd om gewogen gemiddelde pereent.ages to krijgen. 

E.r is vervolgens onderzocht of deze opvattingen afhankelijk waren van be
})aalde artskenmerken (de eerste subvraag bij onderzoeksvraag 3). Daartoe is 
nagegaan of er significante verbanden bestonden tussen de in tabel 1 be
SChreven tien artskenmerken en de zes opvattingen. Dit bleek, op één com
binatie na, niet het geval te zijn. De uitzondering betreft het al eerder (in 
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A.4.2) genoemde verband tussen de opvatting over de kosten van een reani
matie en het al of niet deel uitmaken van de controlegroep (d sc dev=7,3; 
df=2; p=0,026). In de controlegroep vonden de respondenten de kosten 
significant vaker 'nauwelijks belangrijk' in plaats van 'onbelangrijk'. Zoals 
in A.4.2 al werd uiteengezet is de betekenis van dit verband beperkt. 

Interessanter is dat kenmerken als specialisme, ervaring en het werken in 
een academisch ziekenhuis tegen de verwachting in geen verband blijken te 
hebben met de opvattingen. 

In A.5.1 zijn de verbanden tussen patiëntkenmerken en beslissing besproken 
als antwoord op de eerste onderzoeksvraag. Nu de opvattingen van artsen 
zijn beschreven, kan worden bezien of deze het verband tussen patiëntken
merken en beslissing beïnvloeden (de tweede subvraag bij onderzoeksvraag 
3). 

Om dit te onderzoeken, werd per opvatting gezocht naar die splitsing 
tussen de vijf klassen die zo goed mogelijk twee groepen (van elk 50%) 
opleverde. Vervolgens is nagegaan of er een verband bestond tussen de twee 
groepen ('belangrijk' en 'onbelangrijk') die zo waren gecreëerd, en de be
slissing op basis van de patiëntkenmerken. Voor dit laatste werd gebruik 
gemaakt van het model dat na stapsgewijze regressieanalyse was verkregen 
(zie tabel 4). 

Op één geval na bleek er geen interactie te bestaan tussen de opvattingen 
en de beslissing gegeven de patiëntkenmerken. De uitzondering betreft de 
opvatting van de arts over het gewicht van de wens van de patiënt. Respon
denten die de wens van de patiënt belangrijk vonden, namen sneller een 
NR-besluit (d sc dev=21,5; df=3; p<O,OOl). Hierbij moet worden aange
tekend dat bij praktisch iedereen de wens om gereanimeerd te worden geëer
biedigd wordt (zie bijvoorbeeld tabel 5), waardoor de variatie alleen voort
komt uit gedrag ten opzichte van patiënten die geen reanimatie willen. 

A.S Casui:stiek 

De nu voorliggende paragraaf staat enigszins los van de voorgaande. Hier 
worden geen statistische berekeningen gepresenteerd maar opmerkingen die 
de respondenten maakten bij de vignetten. Vanzelfsprekend zijn deze opmer
kingen niet representatief; wel illustratief. Ze zijn opgenomen om meer 
recht te doen aan de veelheid aan opinies die in de praktijk een rol spelen. 
Waar in de voorgaande secties juist is getracht het generale beeld te be
schrijven, komen hier de extremen aan bod. In een statistische bewerking 
verdwijnen die gemakkelijk uit het zicht. 

Wensen van patilnten 
Hoe dokters omgaan met de wensen van hun patiënten komt goed tot uiting 
in de volgende opmerkingen. 
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• De wens van een 39-jarige man met een hernia nuclei pulposi die geen 
reanimatie wil, legt de arts naast zich neer: 'dat zou moord zijn'. 

• Een eveneens 39-jarige man met een infarct weigert uitdrukkelijk een 
reanimatie. De arts: 'Ik zou hem naar huis sturen of hij moet akkoord 
gaan met reanimatie'. 

• Een andere arts daarentegen meent ten aanzien van precies dezelfde 
patiënt: 'Het is contre coeur, maar de klant is nu eenmaal koning; daar 
tegenin gaan zou strafbaar zijn' en besluit tot NR. 

• Ook een 38-jarige man met een colontumor en positieve regionale lymf
klieren wil niet gereanimeerd worden. De arts is het daar echter niet mee 
eens: 'Vervulling van die wens komt bijna neer op euthanasie. Ik zou 
daar wel moeite mee hebben'. Hij neemt geen NR-besluit. 
Voor een aantal respondenten is het van groot belang dat de beslissing 

van de patiënt voor hen invoelbaar is: 'Patiënt wil niet en zijn slechte pro
gnose maakt dat ook erg invoelbaar.' En: 'Al wil hij niet, ik reanimeer hem 
toch. Die man moet naar de psychiater. Ik moet hem wel kunnen snappen!' 
Overigens gaat het niet alleen om gevallen waarin de patiënt geen reanima
tie wenst. Ook het omgekeerde komt voor. Een respondent besloot tot hono
rering van de wens om wel te worden gereanimeerd van een 62-jarige 
vrouw met een coloncarcinoom en positieve regionale lymfklieren, maar 
stelt dat hij 'slechts één keer zou klappen'. 

Wilsonbekwame pari~nJen 
De vignetten waarin wilsonbekwame patiënten werden gepresenteerd waren 
aanleiding tot geheel verschillende reacties. 
• Een 35-jarige zwakzinnige man met een hernia bracht respondenten tot 

de volgende opmerkingen: 'Ik ben geen Hitlerl ', 'Je mag niet op de 
plaats van God gaan staan' en 'Wie ben ik om niet te reanimeren?' . 
Allen besloten deze patiënt in het eventuele geval van een hartstilstand 
wel te reanimeren. 

• Een andere respondent stelt echter met betrekking tot een 85-jarige de
mente man met dezelfde diagnose dat 'je, als je zo iemand gaat reanime
ren, natuurlijke grenzen overschrijdt'. 

• Een 85-jarige demente vrouw met een heupfractuur zou wel gereani
meerd worden door de respondent die opmerkte: 'Ik weet weliswaar niet 
hoe haar levenskwaliteit is, maar ik heb daarover ook niet te beslissen: 
dat zou een typisch voorbeeld van afglijden zijn'. 

• Over een 35-jarige vrouw met een CV A zegt een respondent: 'het mens
zijn is als het ware weg'. Hij zou haar niet reanimeren. 

• Geconfronteerd met een 88-jarige vrouw met een coloncarcinoom en 
positieve regionale lymfklieren stelt een andere arts: 'Een reanimatie 
draagt niet bij tot enige zinnige voortgang van het leven'. 

• Een ongeveer even oude patiënt met colitis ulcerosa brengt een respon
dent tot de volgende optelsom: '85 jaar + dement + emstig behoeftig = 
medisch zinloos handelen'. Ook hij besluit tot NR. 
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• Weer een andere arts meent dat reanimeren niet 'in het belang' is van 
een patiënt die lijdt aan decompensatio cordis en 85 jaar oud is. 

illustratief voor het morele probleem dat velen in deze gevallen voelen, is 
de opmerking ten aanzien van een 61-jarige wilsonbekwame vrouw met een 
klein onderwand-infarct 'Moeilijk! Ik kan de (relatief goede) prognose niet 
goed afwegen tegen de dementie. Ik weet niet wat ik moet beslissen'. 

Heel extreem is de mening van de respondent die besluit tot NR omdat 
'zwakzinnigenzorg een grote belasting voor de maatschappij is; hier NR is 
beter voor iedereen', ook al kwam de 39-jarige zwakzinnige vrouw voor een 
electieve cholecystectomie. 

Overige opmerkingen 
Zonder dat ze een bepaalde groep van vignetten tot onderwerp hadden, 
waren verder nog saillante opmerkingen: 
• 'Boven de 80 reanimeer ik niet. Hartstilstand is een normaal levensein

de.' 
• 'Reanimeren is geen ingrijpende handeling en moet dus wel gebeuren.' 
• 'Iemand moet maar één keer sterven. Een reanimatie rou twee keer 

sterven betekenen' (bij een oude man met decompensatio cordis). 
• 'Patiënt is naar mij verwezen dus moet ik hem behandelen al doe ik het 

met tegenzin en waarschijnlijk met weinig succes. Reanimeren hoort daar 
ook bij' (bij een 38-jarige zwakzinnige man met decompensatie cordis.) 

• 'Ik rou alleen een NR-besluit nemen als patiënt (pre)terminaal was'. 

A.9 Verantwoording van de vignetten 

In deze paragraaf wordt de keuze voor de gehanteerde diagnosen toegelicht 
en onderbouwd. Aan het eind zijn enkele voorbeelden van vignetten opgeno
men. 

A.9.1 Dennities van waarden van variabelen 

Prognose: 
• goede prognose indien de levensverwachting niet of op lange ter~ijn met 

slechts enkele jaren verminderd is; 
• slechte prognose indi n de levensverwachting beperkt is; gekozen is voor 

een geobserveerde vijfjaars-overleving van ± 35%. 

Kans op succes bij reanimatie: 
• succes wordt gedefinieerd als levend ontslagen uit ziekenhuis; 
• goede kans op succes bij reanimatie is de gemiddelde kans op succes of 

beter, dat wil zeggen > 15%; 
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• slechte kans op succes is een succespercentage van ± 5%. 

Kwaliteit van leven: 
• het gaat om de veronderstelling van de arts over de kwaliteit van leven 

van de patiënt; 
• goede kwaliteit indien de aandoening geneeslijk is, of het leven weer zo 

goed als normaal verder gaat na het doorstaan hebben van de ziekte; 
• de kwaliteit is aangetast indien de aandoening ongeneeslijk is. 

A.9.2 Van diagnosekarakteristiek naar diagnose 

Op basis van de in 3.3.4 beschreven diagnosekarakteristieken en de hierbo
ven geformuleerde definities zijn per specialisme de volgende diagnosen 
gekozen. 

Diagnose 1 (goede prognose, goede kans op succes van reanimatie, goede 
kwaliteit van leven en geen carcinoom): 
• Internist: klein onderwandinfarct, eerste infarct, negatief inspannings 

ECG; 
• Cardioloog: klein onderwandinfarct, eerste infarct, negatief inspannings 

ECG; 
• Neuroloog: hernia (nuclei pulposi); 
• Chirurg: electieve cholecystectomie (galblaasverwijdering). 

Diagnose 2 (goede prognose, goede kans op succes van reanimatie, slechte 
kwalüeit van leven en geen carcinoom): 
• Internist: reumatoïde arthritis, al 20 jaar, nu exacerbatie, matige deformi

teit, alleen NSAID'S tijdens aanval; 
• Cardioloog: reumatoïde arthritis, al 20 jaar, nu exacerbatie, matige de

formiteit, alleen NSAID'S tijdens aanval; 
• Neuroloog: multiple sclerose, al 30 jaar, nu exacerbatie; 
• Chirurg: colitis ulcerosa waarvoor eerder totale colectomie (dikke darm 

verwijdering) en een AP (stoma). 

Diagnose 3 (slechte prognose, slechte kans op succes van reanimatie, slechte 
kwaliteit van leven en geen carcinoom): 
• Internist: ernstige decompensatio cordis (hart falen), klassificatie NYHA 

lil; 
• Cardioloog: ernstige decompensatio cordis (hart falen), klassificatie 

NYHA lil; 
• Neuroloog: oud CV A bij een patiënt met coronair sclerose en therapie

resistente hypertensie; hemiparese als restverschijnsel; 
• Chirurg: heup fractuur bij tevoren reeds immobiele patiënt, met decom

pensatio cordis (NYHA 11). 
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Diagnose 4 (slechte prognose, slechte kans op succes van reanimatie, slechte 
kwaliteit van leven en een carcinoom): 
• Internist: kanker van de dikke darm met positieve regionale lymfklieren; 
• Cardioloog: kanker van de dikke darm met positieve regionale lymfklie

ren; 
• Neuroloog: hersentumor: gelocaliseerd glioom; 
• Chirurg: kanker van de dikke darm met positieve regionale lymfklieren. 

De cardioloog heeft geen specialisme-specifieke diagnosen gekregen, omdat 
deze zich bij elke diagnose een oordeel moet kunnen vormen over reanima
tie. Dit is immers bij uitstek een behandeling van een aandoening van het 
hart. Bij een cardioloog is de 'internistische' diagnose gebruikt, aangekleed 
met een onbeduidende cardiologische aandoening (RA+, colonca + ). Op het 
vignet stond: 'de reden van opname op uw afdeling is de evaluatie van een 
onbeduidende ritmestoornis.' Tijdens de proefmterviews bleek deze toevoe
ging het beantwoorden van de vragen niet te bemoeilijken. 

De combinatie van een diagnose met 'jonge leeftijd' heeft in een aantal 
gevallen geleid tot aanpassingen van de beschrijving van de diagnosen. Dit 
gebeurde in de volgende gevallen als volgt: 
• reumatoïde arthritis: exacerbatie -- > eerste aanval; 
• multiple sclerose: exacerbatie -- > eerste aanval; 
• decompensatio cordis: toegevoegd: patiënt is niet transplantabel door een 

bijkomende ziekte die de prognose niet beïnvloedt; 
• heupfractuur: er is afgezien van de combinatie met 35 jaar. 

Het gevolg van het laatste is dat het aantal vignetten voor chirurgen 
afneemt van 48 tot 44. 

A.9.3 Verantwoording van de keuze van diagnosen 

Hieronder worden per diagnose achtereenvolgens besproken: de details die 
in het vignet worden genoemd, gegevens over de prognose en gegevens 
over de kans op succes bij reanimatie (CPR). 

Klein onderwandinfarct 
Details: Eerste infarct, negatief inspannings ECG. 
Prognose: Na de acute fase is de mortaliteit ongeveer 5% (Braunwald 

1980); bij eerste infarct en < 71 jaar is de sterfte < 2.5 % per 
jaar ( > 70 jaar: 22 %) (Moss 1990). 

CPR: Locatie van het infarct heeft geen invloed op succes (Bedell 
1983). Het percentage ontslagen patiënten: 15% (Peatfield 
1977); 14% (Bedell 1983). 
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Hernia nuclei pulposi 
Prognose: Geen noemenswaardige mortaliteit te verwachten. 
CPR: Geen invloed op succes reanimatie te verwachten. 

Cholecystectomie 
Details: Electief; patiënt moet nog geopereerd worden. 
Prognose: Geringe mortaliteit te verwachten. 
CPR: Geen invloed op succes reanimatie te verwachten. 

ReumaJofde arthritis 
Details: Al twintig jaar, nu exacerbatie; er is een matige deformiteit van 

de gewrichten; tot nu toe alleen NSAID's gebruikt tijdens aan
val. 

Prognose: Er is sprake van een licht verminderde levensverwachting van 3 
tot 7 jaar. De verhoogde mortaliteit komt vooral op het conto 
van de mensen met ernstige deformiteiten en agressieve medica
tie (Petersdorf 1991). 

CPR: Er zijn niet direct cardiale verwikkelingen te verwachten 
(Petersdorf 1991), zodat normale kans op succes mag worden 
aangenomen. 

Multiple sclerose 
Details: Al dertig jaar, nu exacerbatie. 
Prognose: De ziekte begint in de derde of vierde decennium. Er treedt 

meestal een langzame, stapsgewijze achteruitgang op, met een 
gemiddelde overleving van 30 jaar na het constateren van de 
diagnose (Petersdorf 1991 ). 

CPR: De ziekte heeft invloed op het succes van reanimatie, 
wanneer pulmonale verwikkelingen ontstaan of wanneer de 
patiënt geïmmobiliseerd raakt (Bedell 1983). 

Coliris ulcerosa 
Details: Therapieresistente colitis waarvoor eerder totale colectomie met 

AP (stoma) nodig waren. 
Prognose: Enige beperking van de levensverwachting, oa atllankelijk van 

ontstaan van tumoren. Overall: 10% mortaliteit in 10 jaar 
(Petersdorf 1991). 

CPR: Waarschijnlijk normale succeskans. 

Decompensario cordis 
Details: New York Heart Association (NYHA) indeling: klasse lil. 

Oorzaak decompensatie: coronair sclerose. 
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Prognose: 5-jaarsoverleving: 48% (McFate Smith 1985); 6-jaarsoverleving: 
26% (Kannel 1989), 41% (McFate Smith 1985).6 

CPR: Percentage ontslagen patiënten: 8% (Bedell 1983); 5% (Peatfield 
1977). 

Cerebrovasculair accident 
Details: Oud CVA bij patiënt met coronair sclerose en hypertensie; rest

verschijnsel: hemiparese. 
Prognose: 5-jaars overleving wordt door cardiale co-morbiditeit en hyper

tensie gereduceerd van 85% naar 35% voor mannen en van 70% 
naar 55% voor vrouwen (Sacco 1982). 
3-5-jaarsoverleving bij hemiplegie is 36% (Scmidt 1988). 

CPR: Succes wordt vooral bepaald door de immobiliteit. Bij 
immobiele patiënten is succes in 5% van de gevallen te ver
wachten (Bedell 1983). 

Heupfractuur 
Details: Tevoren reeds immobiele patiënt. Tevens decompensatie cordis 

(NYHA ll). 
Prognose: De mortaliteit na een heupfractuur is 20% hoger dan normaal. 

Deze mortaliteit ontstaat vooral in de eerste vier maanden (Cum
mings 1985), zodat de 5-jaarsover-leving vooral bepaald wordt 
door de decompensatie cordis NYHA 11. De overleving van 
NYHA 11 is gelijk aan die van NYHA lil (McFate Smith 1985). 
zie verder onder decompensatie cordis. 

CPR: Succes wordt vooral bepaald door de immobiliteit. Bij 
immobiele patiënten is succes in 5% van de gevallen te ver
wachten (Bedell 1983). 

Coloncarcinoom 
Details: Positieve regionale lymfklieren. 
Prognose: 5-jaarsoverleving: 33% (Cancer Registry Norway 1980). 
CPR: Ervan uitgaande dat de patiënt niet lijdt aan 'metastatic disease' 

(Bedell 1983), geldt voor patiënten met kanker een succesper
centage van 7% (Bedell 1983). 

Hersentumor 
Details: Gelocaliseerd glioom. 
Prognose: 5-jaarsoverleving: 34% (Hakulinen 1981). 

' Kannel haalt zijn aeaevens uit de Framinaham study na 30 jaar follow up, McFat.e smith 
uit dezelfde studie na 20 jaar follow up. I1c noem aan dat de 'ware' 5-jaaraovcrlcvinl 
slechter is dan Mcfate Smith beschrijft en ± 33% bedraagt. Levcnsverwachtina han&t niet 
samen met de leeftijd (Franciosa 1983). 
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CPR: Patiënten met kanker hebben een succespercentage van 7% 
(Bedell 1983). 

A.9.4 Voorbeelden van vignetten 

Een aantal dagen geleden is in uw ziekenhuis een patiënt opgenomen. Het 
gaat om een 85-jarige man met een klein onderwandinfarct Het is het eerste 
infarct en er is een negatief inspannings ECG. 
Patiënt is niet goed in staat zijn situatie te overzien en op adequate wijze 
een beslissing te nemen in verband met een ernstige dementie. 

Neemt u het besluit om niet te reanimeren? 

Een aantal dagen geleden is in uw ziekenhuis een patiënt opgenomen. Het 
gaat om een 64-jarige vrouw met een reumatoïde arthritis. Zij heeft dat al 
20 jaar, tot nu toe met matige deformiteiten van de gewrichten. Tijdens 
aanvallen werden alleen NSAID's gebruikt. Zij komt nu met een exacerba
tie. De reden voor opname op uw afdeling is de evaluatie van een onbedui
dende ritmestoomis. 
Patiënt heeft uitdrukkelijk de wens te kennen gegeven wel gereanimeerd te 
Willen worden. 

Neemt u het besluit om niet te reanimeren? 
··----------------------------------------------------

Een aantal dagen geleden is in uw ziekenhuis een patiënt opgenomen. Het 
&aat om een 64-jarige man met een oud CVA, coronair sclerose en hyper
tensie. Rcstverschijnsel: hemiparese. 
Patiënt heeft uitdrukkelijk de wens te kennen gegeven niet gereanimeerd te 
Willen worden. 

Neemt u het besluit om niet te reanimeren? 
-----------------------------------------------------

Een aantal dagen geleden is in uw ziekenhuis een patiënt opgenomen. Het 
&aat om een 39-jarige man met een coloncarcinoom en positieve regionale 
lymfklieren. 
Er is nog niet met de patiënt overlegd over al of niet reanimeren. 

Neemt u het besluit om niet te reanimeren? 
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Samenvatting 

De strijd tegen een ontijdige dood is een element van de geneeskunde dat bij 
uitstek tot uitdrukking komt in een reanimatie. Een geslaagde reanimatie is 
een overwinning op de dood. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de 
moderne reanimatietechniek wordt beschouwd als een van de doorbraken die 
de geavanceerde medische wetenschap de mensheid heeft geboden. Het 
belang van de reanimatie is gegeven met het feit dat iedereen uiteindelijk 
dood gaat. Bij iedereen komt dus een moment waarop het hart of de adem
haling stokt en daarmee is iedereen in principe kandidaat om ooit gereani
meerd te worden. 

Een reanimatie heeft echter ook schaduwzijden. Reanimaties lukken 
vaker niet dan wel en hun uitvoering brengt het nodige technische geweld 
met zich mee. Lukt de reanimatie niet, dan kan een stervensproces emstig 
zijn verstoord zonder dat daar iets positiefs tegenover staat. Bovendien is de 
dood voor Jang niet alle mensen iets waartegen met alle macht moet worden 
gestreden. Kortom, soms is het beter maar helemaal niet te reanimeren. De 
vraag die dan rijst is 'wanneer niet?' Over die vraag gaat deze dissertatie. 

Hier komt bij dat men snel met reanimeren moet beginnen of er van af 
moet zien. De vraag 'moet deze patiënt wel of niet worden gereanimeerd?' 
moet worden beantwoord op een moment dat er tijd is om na te denken. 
Wanneer dit soort besluitvorming plaatsvindt en leidt tot de beslissing om 
niet te reanimeren, is een zogeheten 'niet-reanimeerbesluit' (of kortweg: 
NR-besluit) genomen. De centrale vraag van deze studie luidt dan ook: op 
Welke gronden mag een niet-reanimeerbesluit worden genomen. Deze vraag 
ontleent zijn moreel belang aan het feit dat in het geval van een niet-reani
meerbesluit de verantwoordelijkheid wordt genomen voor de mogelijkheid 
dat het leven van de patiënt wordt bekort. 

De doelstelling van deze studie is niet beperkt tot een normatieve analyse 
van de redenen voor niet-reanimeren. Het doel is tevens een aantal overwc
gingen te bieden waarmee een niet-reanimeerbeleid kan worden geformu
leerd. In een ander opzicht is de studie wel beperkt: de beantwoording van 
de vragen is gericht op het nemen van niet-reanimeerbesluiten in ziekenhui
zen en bij meerderjarige patiënten. 

Om de genoemde doelen te bereiken is een aantal studies verricht. In de 
medische literatuur is gezocht naar gegevens die voor het nemen van niet-
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reanimeerbesluiten en het opstellen van een beleid relevant zijn. Daarnaast 
is empirisch onderzoek verricht om te ontdekken welke redenen in de prak
tijk een rol spelen bij het nemen van een niet-reanimeerbesluit Dergelijke 
gegevens zijn nuttig om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. 
Wil een argumentatie aanspreken dan zal deze moeten aansluiten bij de 
overwegingen en ervaringen van degenen voor wie de argumentatie is be
doeld. Tot slot is een gerichte normatieve theorie (ook wel 'modest theory' 
genoemd) ontwikkeld om de normatieve aspecten van de bovengenoemde 
vraag te beantwoorden. 

In hoofdstuk 2 wordt de achtergrond van reanimeren en die van niet-reani
meerbesluiten uiteengezet. Een reanimatie wordt gedefinieerd als een behan
deling voor het acuut falen van bloedsomloop en/of ademhaling waarvan ten 
minste hartmassageen/of beademen deel uitmaakt en zonder welke de dood 
zeker zal intreden. Medicamenteus ingrijpen (vlak) voordat een stilstand 
optreedt en de simpele behandeling na verslikken worden niet als een reani
matie beschouwd. De definitie van een niet-reanimeerbesluit luidt: een 
geëxpliciteerd anticiperend besluit om af te zien van een reanimatie wanneer 
een patiënt een hart- en/of ademhalingsstilstand krijgt. Hierin komt tot 
uitdrukking dat alleen besluiten genomen voorafgaand aan een eventueel 
arrest, als niet-reanimeerbesluit gelden. Een besluit tot beëindiging van een 
al begonnen reanimatie valt dus niet onder deze definitie. 

Uitgaande van de genoemde defmities, blijken reanimaties in Nederland 
in 1 tot 2 procent van de ziekenhuisopnamen plaats te vinden. Niet-reani
meerbesluiten komen vaker voor, namelijk in ongeveer 6 procent van de 
ziekenhuisopnamen, ofwel 91.000 keer per jaar. Het belang van een zorg
vuldige besluitvol11!ing bij dergelijke besluiten spreekt ook uit het feit dat bij 
60 procent van de mensen die in het ziekenhuis overlijden voor die tijd een 
niet-reanimeerbesluit is genomen. Niet-reanimeerbesluiten maken dus deel 
uit van de dagelijkse praktijk in ziekenhuizen. 

De opzet en resultaten van het empirisch onderzoek komen in grote lijnen 
aan de orde in hoofdstuk 3 en worden in detail besproken in de appendix en 
in de bijlagen. De besluitvorming van artsen is op diverse manieren onder
zocht. Er is gekeken wat artsen in bepaalde gevallen beslissen; er is ge
vraagd op grond van welke argumenten de artsen tot hun besluit waren 
gekomen en er is gevraagd waarop zij hun besluiten doorgaans baseren. De 
eerste twee vragen zijn gesteld aan de hand van speciaal geconstrueerde 
patiëntbeschrijvingen. Die zijn voorgelegd aan in totaal 187 medisch specia
listen (internisten, chirurgen, cardiologen en neurologen). In de meeste 
gevallen ( 167) vormden de vragen een onderdeel van het onderzoek voor de 
commissie-Remmelink. Deze commissie onderzocht, in opdracht van het 
kabinet, het voorkomen van Medische Beslissingen rond het Levenseinde. 
De overige 20 artsen vormden een controlegroep. Aan hen werden alteen 
vragen over niet-reanimeerbesluiten voorgelegd. 
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Het empirisch onderzoek toont aan dat de respondenten in hoge mate 
afgaan op de wens van de patiënt inzake reanimatie, maar dat ze die wens 
wel moeten kunnen billijken om er in mee te gaan. De puur medische pijler 
onder de besluiten, bestaande uit de prognose van de ziekte en de kans op 
een succesvolle reanimatie, blijkt veel zwakker te zijn dan verwacht en dan 
artsen zelf denken. Wat voor de één nog een redelijke prognose is, blijkt 
voor de ander een reden voor een niet-reanimeerbesluit te vormen. De kans 
op succes van de reanimatie werd als argument opvallend weinig gebruikt. 

Andere factoren blijken daarentegen een grotere rol te spelen dan ver
wacht: de kwaliteit van leven van de patiënt en diens leeftijd. Naasten spe
len vooral een rol wanneer besloten wordt een wilsonbekwame patiënt niet 
te reanimeren. Twee argumenten bleken niet of nauwelijks een rol te spelen 
voor de artsen: de kosten van een reanimatie en van verdere behandeling en 
de diagnose 'kanker' als zodanig (dat wil zeggen los van de prognostische 
betekenis). Tot slot mag ook de rol van de arts zelf niet worden uitgevlakt. 
Ook diens opvattingen, leeftijd en ervaring beïnvloeden de beslissing. 

In hoofdstuk 4 komt de vraag aan de orde of de verzamelde gegevens 
slechts het object vormen waarover met behulp van een normatieve redene
ring uitspraken worden gedaan, of dat deze gegevens ook zelf een inbreng 
kunnen hebben in het proces van argumenteren. In een deductivistische 
theorie, waarin morele oordelen van principes worden afgeleid, is voor 
feitelijke gegevens vooral de eerste rol weggelegd; in een reflectief-even
wichtmodel van ethisch redeneren meer de tweede. 

Redeneringen van het laatste type beginnen met een aantal weloverwogen 
morele oordelen. Die worden vanuit diverse principes belicht, waardoor de 
morele dimensies van de oordelen duidelijk worden. Achtergrondtheorieën 
bieden vcrvolgens de gelegenheid de balans tussen oordelen en principes te 
toetsen. Ze doen dat door informatie in te brengen die losstaat van de uit
gangsoordelen en de principes. Karakteristiek voor het reflectief-evenwicht
model is dat men coherentie tussen elementen van vcrschillend reflectieni
veau nastreeft, zonder een van die elementen een speciale positie toe te 
kennen. In hoofdstuk 4 wordt een aantal voor- en nadelen van dit model 
besproken. 

Uit het reflectief-evenwichtmodel vloeit voort welke elementen nodig zijn 
Voor de redenering. Het in hoofdstuk 3 beschreven onderzoek heeft feiten 
over functionerende normen in de praktijk opgeleverd. Deze kunnen in het 
reflectief-evenwichtmodel de plaats innemen van weloverwogen morele 
OOrdelen. De empirische gegevens dienen zo niet alleen ter explicitering van 
de te evalueren werkelijkheid maar vormen de start van het redeneren. Voor 
het formuleren van een 'modest theory' is daarnaast inbreng nodig van 
moreel relevante feiten, morele principes en normatieve achtergrondtheo
rieën. Die vormen dan ook de onderwerpen van de hoofdstukken 5 en 6. 
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Als eerste van een aantal moreel relevante feiten wordt in hoofdstuk 5 be
schreven hoe groot de kans van slagen van reanimatie is. Door de uitkom
sten van een groot aantal studies te vergelijken is berekend dat een reanima
tie in ongeveer 38 procent van de gevallen aanvankelijk succesvol is, dat wil 
zeggen dat het hart weer op gang komt. Omdat veel patiënten (even) later 
alsnog overlijden, is de kans op ontslag uit het ziekenhuis echter veel gerin
ger, namelijk ongeveer 14 procent. Deze kans wordt onder meer bepaald 
door het onderliggende lijden van de patiënt, door het type ritmestoornis dat 
aan de hartstilstand ten grondslag ligt en door de snelheid waarmee de 
reanimatie wordt gestart. 

Niet al deze factoren zijn bekend op het moment dat een niet-reanimeer
besluit wordt overwogen; de gezondheidstoestand van de patiënt echter wel. 
Grosso modo is een onderscheid mogelijk tussen cardiologische patiënten 
(bij wie een reanimatie relatief vaak lukt) en patiënten in het terminale 
stadium van hun ziekte (bij wie reanimeren meestal zonder succes blijft). 
Bovendien kan men een reanimatie als kansloos beschouwen voor patiënten 
met een uitgebreid gemetastaseerd carcinoom. 

Ook de gezondheidstoestand na een reanimatie wordt in hoofdstuk 5 
beschreven. Eén op de vijf patiënten die de reanimatie aanvankelijk overle
ven maar voor ontslag overlijden, komt voor die tijd nog bij bewustzijn. 
Daarnaast blijken neurologische stoornissen voor te komen bij eenderde van 
de mensen die de reanimatie langdurig overleefden. De ernst van deze 
schade varieert echter aanzienlijk. 

Voorts blijkt dat slechts in een minderheid van de gevallen met de patiënt 
wordt overlegd over een niet-reanimeerbesluit Patiënten hebben in het 
algemeen echter wel behoefte om bij de besluitvorming te worden betrok
ken. De resultaten van het eigen empirisch onderi.oek worden in grote lijnen 
bevestigd door andere onderzoeken naar de redenen van artsen voor een 
niet-reanimeerbesluit Ook in die studies blijken de kwaliteit van leven en de 
leeftijd van de patiënt, naast medische overwegingen, het oordeel van de 
arts te bepalen. 

Ondubbelzinnig spreken over argumenten voor een niet-reanimeerbesluit 
vergt een beschouwing van het principe van eerbied voor het leven. Hoofd
stuk 6 begint daarom met een uiteenzetting over het principe van eerbied 
voor het leven. De stelling wordt verdedigd dat het biologische leven geen 
absolute waarde heeft, maar zijn waarde ontleent aan het menselijk leven 
waarvoor het een voorwaarde is. Een uitvloeisel van dit standpunt is dat 
men niet hoeft te proberen met behulp van een reanimatie het leven te ver
lengen van mensen die het bewustzijn permanent missen. 

Vervolgens wordt nagegaan of het klassieke onderscheid tussen gewone 
en buitengewone behandelingen steun kan bieden bij het onderscheiden van 
situaties waarin wel en die waarin niet zou moeten worden gereanimeerd. 
Dit blijkt alleen het geval te zijn als men het onderscheid ziet als het ver
schil tussen proportionele en disproportionele middelen, waarbij proportio-
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naliteit wordt opgevat als de verhouding tussen de 'burdens and benefits' 
van een behandeling. Ook wordt voorgesteld om de stervensfase, ondanks 
de bezwaren die daar tegenin te brengen zijn, enig moreel gewicht toe te 
kennen. Al kan het feit dat iemand stervend is niet als zelfstandig criterium 
fungeren, het is wel van invloed op de proportionaliteit van de behandeling. 
Het hanteren van een gekwalificeerd principe van eerbied voor het leven 
voert zodoende naar vragen als 'wat is goed voor een ander?' en 'wie be
paalt dat?' 

Voor een antwoord op die laatste vraag wordt een beroep gedaan op het 
principe van autonomie. Voor de gezondheidszorg blijkt het vooral van 
belang patiënten te respecteren als autonome mensen. Dit betekent: afzien 
van vrijheidsbeperkingen en alleen handelen met 'informed consent'. Maar 
ook: nagaan of iemand wilsbekwaam is. 

Het eerste leidt ertoe dat de patiënt in principe moet worden betrokken 
bij het nemen van een niet-reanimeerbesluit Omgekeerd moet een geïnfor
meerde weigering van een reanimatie worden gerespecteerd, wat niet bete
kent dat men die beslissing van de patiënt niet mag bevragen. Ook de keuze 
van een patiënt om zijn dokter te laten beslissen, dient men te respecteren. 
Op de therapeutische exceptie, inhoudende dat de arts de patiënt niet op de 
hoogte brengt van een niet-reanimeerbesluit uit angst hem of haar te zeer te 
belasten, mag slechts in uitzonderingsgevallen een beroep worden gedaan. 

Om autonome wensen te kunnen uiten moet men wilsbekwaam zijn. 
Wilsbekwaamheid wordt gedefinieerd als een taak-specifiek drempelbegrip 
dat zich moet richten op de besluitvorming. Als maatstaf wordt een variabel 
criterium voorgesteld: met het toenemen van de kans van slagen van een 
reanimatie zouden hogere eisen aan de besluitvorming moeten worden ge
steld. 

Vervolgens wordt het oordeel van de arts geanalyseerd. In het kader van 
het afzien van behandelingen speelt vooral het begrip 'medisch zinloos' een 
grote rol. Wanneer een arts meent dat een behandeling medisch zinloos is, 
hoeft hij die niet te verrichten, ongeacht de mening van de patiënt. Maar 
waarop berust dat oordcel en verdraagt dat zich wel met het gebrek aan 
inbreng van de patiënt? Het onderzoek van deze vragen leidt ertoe dat artsen 
Wel alleen tot zinloosheid van de behandeling kunnen besluiten wanneer dat 
oordeel op de werkzaamheid van de behandeling berust, maar niet wanneer 
~et is gebaseerd op de proportionaliteit van de behandeling. Dat oordeel 
Impliceert een evaluatie van de toestand van de patiënt waarbij diens in
breng niet kan worden gemist. 

Bij wilsonbekwamen levert deze stelling echter problemen op. Hoe moet 
men dan de verhouding bepalen tussen de 'burdens and benefits' van reani
meren? In de eerste plaats bleek dat dit niet altijd nodig is. Wanneer duide
lijke wilsuitingen (of waarden) van de patiënt bekend zijn, kan men op 
grond van 'substituted judgement' tot een besluit komen. Zijn die niet (of 
niet duidelijk) bekend dan zal op basis van 'best interests' moeten worden 
besloten. Als dimensies waarop men zich moet richten om 'best interests' te 
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kunnen bepalen, worden genoemd: de mate van lijden eventueel gecombi
neerd met de mogelijkheden tot communicatie en de verwachte levensduur 
(stervensfase). Als norm moet daarbij niet zozeer de redelijke persoon wor
den aangehouden. Er moet juist zoveel mogelijk vanuit de patiënt zelf wor
den gedacht, waarbij eventuele vroegere (niet-expliciete) wensen kunnen 
meewegen. Beslissingen over de proportionaliteit van een reanimatie moeten 
in die gevallen door naaste(n) van de patiënt en arts gezamenlijk worden 
genomen. Al staat consensus voorop, toch houdt de arts de eindverantwoor
delijkheid. 

Behalve de belangen van de patiënt zouden ook diens leeftijd en de kos
ten van de reanimatie een rol kunnen spelen bij het nemen van een niet
reanimeerbesluit. Geconcludeerd wordt dat de leeftijd alleen een rol mag 
spelen in de bepaling van de kans van slagen van een reanimatie. De kosten 
van een reanimatie mogen geen rol spelen bij besluiten op microniveau. 

De empirische gegevens (in hun rol van weloverwogen morele oordelen) 
worden in hoofdstuk 7 'geconfronteerd' met de moreel relevante feiten, 
principes en achtergrondtheorieën, conform het reflectief-evenwichtmodeL 
Op basis daarvan wordt een aantal regels en overwegingen geboden waar
mee zorgvuldige besluitvorming inzake reanimatie mogelijk is. Deze regels 
worden opgevat als 'prima facie' regels: in bepaalde gevallen kan er van 
worden afgeweken, maar dat moet dan wel met goede redenen gebeuren. 

De eerste regel luidt 'altijd reanimeren, tenzij ... '. Deze regel wordt in de 
praktijk in feite al gehanteerd, zoals bleek uit het empirisch onderzoek, en 
wordt zowel door de moreel relevante feiten als het principe van eerbied 
voor het leven onderbouwd. 

Voorts leiden 76>wel empirisch onderzoek als het principe van respect 
voor de autonomie van de patiënt tot de regel dat de wens van een wilsbe
kwame patiënt inzake reanimatie dient te worden gerespecteerd. De bevin
dingen uit hoofdstuk 3 zorgen echter voor een belangrijke nuancering. Het 
bleek immers dat de respondenten meer moeite hadden met de wens van de 
patiënt om geen reanimatie te ondergaan, naarmate de kans op succes daar
van beter was. Daarom wordt gesteld dat artsen bij twijfel aan de juistheid 
van het besluit van de patiënt zich ervan dienen te overtuigen dat sprake is 
van een geïnformeerde keuze. Verder dan het onderzoeken van de deugde
lijkheid van de besluitvorming moeten zij echter niet gaan. Op grond van 
het eigen oordeel over de zin van reanimeren het besluit van de patiënt naast 
zich neerleggen, is slechts in enkele gevallen te rechtvaardigen. 

De wens van de patiënt inwilligen, kan natuurlijk alleen maar als die 
wens bekend is. Aangezien patiënten niet snel het initiatief blijken te nemen 
om over niet-reanimeren te spreken en vaak ook niet eens bekend zullen zijn 
met het fenomeen reanimeren, blijft bovenstaande regel zonder effect als 
men de patiënt niet betrekt bij de besluitvorming. Als regel moet men dat 
dus wel doen. Deze regel moet worden genuanceerd door een beroep op de 
therapeutische exceptie toe te laten. Deze uitzondering mag echter niet te 
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gemakkelijk worden gehanteerd en zeker niet tot regel worden verheven. 
Een patiënt niet betrekken bij de besluitvorming mag alleen als dat een 
kennelijk emstig nadeel voor hem of haar oplevert. 

De genoemde regel behoeft nog een tweede nuancering. Het blijkt dat de 
behoefte van patiënten om geïnformeerd te worden groter is dan die om 
beslissingen te nemen. Bovendien vormt ziek-zijn een bedreiging van de 
mogelijkheden tot zelfbeschikking. Beide omstandigheden vormen goede 
redenen om te stellen dat een arts de patiënt niet alleen moet laten in de 
besluitvorming, maar juist samen met hem of haar tot een beslissing moet 
trachten te komen. 

Ook het oordeel van de arts wordt in hoofdstuk 7 op diverse manieren 
belicht. Dat dit oordeel op meer dan alleen strikt medische factoren berust, 
is op zich geen probleem. Wel een probleem is het feit dat de strikt medi
sche pijler onder de besluiten, bestaande uit de prognose van de ziekte en 
uit de geschatte kans op een succesvolle reanimatie, veel zwakker is dan 
verwacht en dan artsen zelf denken. Er wordt dan ook geconcludeerd dat 
artsen de kans van slagen van een reanimatie meer moeten betrekken in hun 
overwegingen bij het nemen van niet-reanimeerbesluiten. Moderne genees
kunde is een 'evidence-based medicine'. In dat verband wordt voorgesteld 
om per ziekenhuis ten minste één arts aan te wijzen die zich verdiept in de 
epidemiologische gegevens over de werkzaamheid van reanimaties. Deze 
arts, bijvoorbeeld het hoofd van de Intensive Care, zou geraadpleegd kun
nen worden bij beslissingen om wel of niet te reanimeren. Dat zou een 
zorgvuldige besluitvorming ten goede komen. 

De laatste conclusie met betrekking tot het oordcel van de arts vloeit 
voort uit de discrepantie tussen wat artsen zeggen (en denken) te doen en 
wat er in feite gebeurt. Dat bij dezelfde prognose zowel frequent, onder 
verwijzing naar die prognose, voor reanimeren werd gekozen als frequent 
voor niet-reanimeren maakt deze factor tot op zekere hoogte tot een gele
genheidsargument. Daarnaast betekent het feit dat de prognose veel vaker 
wordt genoemd dan gebruikt, dat het oordcel als medisch wordt gepresen
teerd, terwijl eigenlijk andere dan strikt medische factoren het oordcel 
bepalen. Dat is vooral een probleem als met het benoemen van een oordeel 
als medisch ook de beslissingsbevoegdheid wordt geregeld. Dat laatste is 
bijvoorbeeld het geval met het oordeel 'medisch zinloos'; daarop heeft de 
Patiênt geen invloed, juist omdat het oordcel geacht wordt op medische 
feiten alleen te zijn gebaseerd. Als dat laatste in feite niet het geval is, is 
uitsluiting van de patiënt van de besluitvorming niet te rechtvaardi~en. De 
gegevens uit het empirisch ondcr:roek onderstrepen daarmee het hterboven 
&~ouden pleidooi voor een werkelijk medische invulling van een als 'me-
dtsch' bestempeld oordeel. .. 

Ten slotte wordt in hoofdstuk 7 geconcludeerd dat de leeftiJd van de 
Patiënt slechts een beperkte invloed op de beslissing over reanimatie mag 
hebben en de kosten daarvan helemaal geen, allhans voorzover het beslissin
gen van individuele artsen met betrekking tot individuele patiënten betreft. 
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Het gevoerde pleidooi voor gezamenlijke besluitvorming door familie en 
arts in het geval van een wilsonbekwame patiënt van wie geen duidelijke 
wilsuitingen bekend zijn, blijkt door de gegevens uit de hoofdstukken 3 en 5 
te worden ondersteund. 

V oor een zorgvuldige besluitvorming is meer nodig dan alleen de regels die 
zijn geformuleerd op basis van het reflectief evenwicht. Een arts die alleen 
die regels volgt is daardoor nog geen goede arts. Hij of zij zal ook moeten 
streven naar het hebben van bepaalde goede (karakter)-eigenschappen. Daar
om is hoofdstuk 8 gewijd aan een bespreking van deugden. 

In dat hoofdstuk komen twee methoden aan de orde om een lijst van 
gespecificeerde deugden te formuleren. In beide gevallen hebben deugden 
een afgeleide waarde, maar in de ene redenering ontlenen ze die aan hande
lingsregels en in de andere aan het doel van de geneeskunde. Beide metho
den kennen hun bezwaren. In het eerste geval fungeren de deugden alleen 
als dispositie om de regel uit te voeren. Dat resulteert in een te magere 
plaats voor deugden. Het gaat immers niet alleen om het uitvoeren van de 
regels, maar ook om de motivatie van de actor. Maar ook de afleiding van 
specifieke deugden van het doel van de geneeskunde is niet zonder proble
men. 

In weerwil van deze bezwaren wordt gesteld dat beide methoden hun 
plaats hebben. Het blijkt wel degelijk mogelijk een uitspraak te doen over 
het doel van de geneeskunde. Geneeskunde is immers een bijzondere vorm 
van weldoen. Weldoen kan daarom als ijkpunt fungeren voor de deugden 
van de geneeskunde. Voor de bepaling van de deugden die in de context van 
niet-reanimeerbesluiten van belang zijn, vormen daarnaast de eerder gefor
muleerde handelingsregels een oriëntatiepunt. 'Het gaat er om dat de karak
tereigenschappen van de arts dezelfde waarden weerspiegelen als de waar
den die in die regels tot uitdrukking komen. 

Op basis hiervan worden voor niet-reanimeerbesluiten de volgende deug
den relevant geacht: zorgvuldige aandacht voor technische kunde en vaar
digheden; respect voor de patiënt; eerlijkheid, oprechtheid en trouw; ge
duld, bescheidenheid en doorzettingsvermogen; welwillendheid, mededogen 
en medemenselijkheid; openheid en bereidheid tot verantwoording afleggen. 

De kern van een niet-reanimeerbeleid is in hoofdstuk 7 geschetst. In hoofd
stuk 9 komen de uitvoeringsfacetten van een niet-reanimeerbeleid aan de 
orde. Onder een niet-reanimeerbeleid wordt in deze studie verstaan: een 
geheel van geformalrseerde afspraken op afdelings- en instellingsniveau over 
het reanimeren van patiënten. Een niet-reanimeerbeleid kan men vastleggen 
in een (schriftelijk) protocol, maar dat hoeft niet per definitie het geval te 
zijn. Ten aanzien van zo'n niet-reanimeerbeleid wordt een aantal regels 
geformuleerd. Gesteld wordt dat een niet-reanimeerbesluit niet automatisch 
betekenis heeft voor het uitvoeren of nalaten van andere behandelingen. Het 
is evenwel goed denkbaar dat met een niet-reanimeerbesluit ook besloten 
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wordt andere behandelingen na te laten. Dit moet dan wel expliciet gebeu
ren. 

Een niet-reanimeerbesluit dient voorts met behulp van een ondubbelzinnig 
symbool (bijvoorbeeld de letters NR) te worden vermeld in de medische en 
verpleegkundige status. In de medische status dienen bovendien de redenen 
die aan het besluit ten grondslag liggen te worden uiteengezet. 

Een niet-reanimeerbesluit is bindend voor andere hulpverleners binnen 
dezelfde instelling. Wanneer de patiënt het ziekenhuis verlaat en geen wijzi
gingen zijn opgetreden in de redenen die aan het niet-reanimeerbesluit ten 
grondslag liggen, dient het niet-reanimeerbesluit met redenen omkleed te 
worden gemeld aan de arts die de behandeling overneemt. 

Een niet-reanimeerbesluit dient ten minste eens per week te worden 
bezien. Het is niet nodig aan het begin van elke opname een niet-reanimeer
besluit te overwegen. Dit moet wel gebeuren als de toestand van de patiënt 
daartoe aanleiding geeft en dan bij voorkeur op een moment in het ziektebe
loop dat overleg met de patiënt nog mogelijk is. 

In hoofdstuk 10, ten slotte, wordt een en ander gecombineerd tot een voor
stel voor een niet-reanimeerbeleid . Hopelijk is hiermee een bijdrage gele
verd aan de verhoging van de kwaliteit van medische beslissingen rond het 
levenseinde. 
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Summary1 

The fight against an untimely death is an element of medical science which 
comes to the fore especially with cardiopulmonary resuscitation. A succes
sful resuscitation constitutes a victory over death. Hence modem resuscitati
on techniques are considered one of the breakthroughs which advanced 
medical science has offered humanity. The importance of resuscitation is 
reinforeed by the fact that everyone eventually dies. For everyone there is 
the moment when heartbeat and/or respiration fails. Thus all humanity is a 
possible candidate for resuscitation. 

However, resuscitation has its drawbacks. Resuscitation is more often 
than not unsuccessful and practising it involves some technical violence. 
When the resuscitation attempt is not successful, than the process of dying 
can be severely disturbed while nothing positive can be attributed to the 
intervention. Moreover, not for all people death needs to be fought with all 
possible force. In short, somelimes it is better not to resuscitate at all. The 
question which then needs to be faced is 'when not to resuscitate?'. This 
question is the subject of the present dissertation. 

An added problem is the fact that the decision to resuscitate needs to be 
taken quickly. Hence the question 'should this patient be resuscitated or 
not?' must be answered when there is time to think it over. When this kind 
of decision-making process leads to the decision not to intervene, a DO 
NOT RESUSCIT A TE-decision has been taken. The central issue of this 
thesis is: Which grounds allow a DNR-decision to be taken. This matter 
derives its moral importance from the fact that by taking a DNR-decision 
one takes the responsibility that the decision may shorten a patient's life. 
The objective of this study is not limited to a norrnalive analysis of the 
reasons not to resuscitate. The aim is to offer some considerations with 
which to fonnulate a DNR-policy as well. In another aspect the study is 
limited: the answers to the questions poscd are aimed at taking DNR-decisi
ons in hospitals and for patients who have reached majority. 

In order to reach the objectives mentioned several studies were underta
ken. Medical literature was searched for data relevant to the taking of DNR
decisions and the fonnulation of a related policy. Next to that empirical 

1 Met (voel) dank aan drs. M.-A. van der Woude voor de vertaling. 
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research was carried out to discover which reasoos play a role in medical 
practice when taking a DNR-decision. Such data are useful to bridge the 
gap between theory and practice. A convincing argument requires a connee
tion to the considerations and experience of the people for whom the argu
ment is meant. Finally, a specific normative theory has been developed to 
answer the normative aspects of the issue of 'taking DNR-decisions' (a so
called modest theory). 

In chapter 2 the backgrounds of resuscitation and of DNR-decisions are 
stated. Resuscitation is defined as a treatment for acute failure of circulation 
and/or respiration, and of which at least chest compressions and/or breat
hing form a part, without which treatments death is certain. Drug therapy 
before arrest and the simple treatment given after choking are not conside
red to constitute cases of resuscitation. The definition of a DNR-decision is 
formulated as follows: an explicit, anticipatory decision not to resuscitate 
when a patient gets a heart-and/or-breathing arrest. Hence only decisions 
taken before a possible arrest are looked upon as DNR-decisions. A decisi
on to stop a resuscitation attempt already in progress is not covered by this 
definition. 

Taking these definitions as a starting point, then resuscitations take place 
in 1 to 2 % of the hospital admissions in The Netherlands. DNR-decisions 
occur more frequently, in 6 % of the hospital admissions, or 91.000 times a 
year. The importance of carefut decision-making becomes evident when one 
considers the fact that such decisions are taken in 60 % of all cases when 
people die in hospital. DNR-decisions form an intrinsic part of daily medi
cal practice in hospitals. 

The structure and results of the empirical research are outlined in chapter 3 
and discussed in detail in the appendix and supplements. The metbod of 
decision-making of physicians was investigated in several ways: what do 
doctors decide in eertaio cases; what are the foundations on which they 
based their decisions; what are their usual foundations for their decisions. 
The first two questions were posed with especially constructed clinical 
vignettes. These vignettes were presented to a total of 187 medical specia
lists (specialists in intemal medicine, surgeons, cardiologists and neurolo
gists). In most cases (167) the questions formed a part of the research pro
ject of the Remmelink-committee. This committee was charged, by the 
Dutch govemment, to examine the 'taking of Medical Decisions conceming 
the End of Life'. The other 20 physicians formed a control group. Only the 
questions conceming the DNR-decisions were presented to this group. 

The empirical research shows that the respondents largely base their 
decisions conceming resuscitations on the wishes of the patients. Ho wever, 
they need to be able to appreciate those wishes in order to comply with 
them. The genuinely medical mainstay for the DNR-decisions, consisting of 
the prognosis of the disease and the chance of a successful resuscitation, is 
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proved to be weaker than expected and also weaker than doctors themselves 
imagine it to be. What constitutes a reasonable prognosis for one specialist, 
is for another a reason to found a DNR-decision on. Generally, the chance 
of a successful intervention was hardly ever put forward as an argument. 

In contrast, other aspects prove to play a more considerable role than 
was expected: the quality of life of the patients and their age. Next of kin 
mostly play a role in decision-making when patients are incompetent. Two 
arguments proved hardly or not at all to play a role for the physicians: the 
oost of resuscitation and of further treatment and the diagnosis 'cancer' as 
such (that means apart from its prognostic meaning). Finally, it should be 
noted that the role of the doctors themselves can not be ignored. Their 
opinions, ages and length of experience influence the decisions. 

Chapter 4 poses the question whether the data collected are only the object 
statements are formulated about, or can these data themselves have an input 
in the process of formulating arguments. In a deductive theory, moral jud
gements can be derived form principles. In this kind of theory usually only 
the former role is reserved for factual data. In a reflective equilibrium 
model of ethical argument, however, the latter approach is valid. 

Arguments of the latter kind start with a number of considered moral 
judgements. Such judgements are highlighted by several principles, by 
which means the moral dimensions of those judgements become evident. 
Background theories offer the opportunity to test the balance between judge
ments and principles. They do so by putting in information that is not rela
led to the original judgements and principles. It is characteristic for the 
reflective equilibrium model to aim at coherence between elements of diffe
reJlt reflective levels, without according a special position to any of those 
elements. Chapter 4 discusses some pros and cons of this model. 

From the reflective-equilibrium model arises which elements are required 
for the argument. The research project described in chapter 3 has supplied 
facts conceming norms functioning in medical practice. These criteria can, 
in the reflective equilibrium model, take the place of considered moral 
judgements. In this way the empirica) facts not only serve to make explicit 
the reality to be evaluated, but form the starting point of the argument. In 
order to formulate a 'modest theory' it is required to put in morally relevant 
facts, moral principles and normative background theories as well. These 
are the subjects of the chapters 5 and 6. 

As the first of a number of morally relevant facts chapter 5 describes the 
chance of success of resuscitation. By means of oomparing the results of a 
considerable number of studies it is calculated that resuscitation is initially 
successful in 38 % of the cases, that means, that heartbeat is restore(l. As a 
lot of patients die a little later after all, the chance of discharge from hospi
tal is much smaller, to wit 14 %. Factors determining this percentage are 
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the underlying illness of the patient; the type of rhythm disorder with which 
the arrest began; and the time before resuscitation is started. 

Notall these aspects are known at the moment a DNR-decision is consi
dered; but the patient's condition is. Roughly, it is possible to distinguish 
between cardiac patients (where resuscitation is relatively successful) and 
patients in the terminal phase of their illness (where resuscitation attempts 
are mostly without success) . Moreover, one can consider resuscitations as 
futile with patients suffering from an extended metaslatic cancer. 

The condition of the patient after resuscitation is also described in chap
ter 5. One out of 5 patients who initially survive the resuscitation but who 
die before discharge from hospital, regain consciousness. A number of 
neurologie disorders occur with one-third of the surviving patients. 

It seems that only a minority of the patients is consulted about the decisi
on-making. However, in general patients do feel the need to be involved in 
the decision-making stage. The results of the present empirical research 
confirms the general outoornes of other studies about the reasans why doc
tors take a DNR-decision. In those studies too, the quality of life and the 
age of the patient are found, next to medical considerations, to determine 
the judgement of the specialists involved. 

Speaking without ambiguity about arguments for a DNR-decision requires 
one to consider the principle of the sanctity of life. Chapter 6 starts with an 
exposition of this principle. The statement is defended that biological life in 
itself bas no absolute value, but that it derives its value from the human life 
for which it is a precondition. A consequence of this point of view is that it 
is not necessary to try to lengthen the life of permanently unconscious peop
le, with the help of the resuscitation technique. · 

Then we check' whether the traditional distinction between ordinary and 
extraordinary means can be helpful with distinguishing situations where one 
should or should not resuscitate. This seems to be only a suitable tooi when 
one interprets this distinction as the difference between proportional and 
disproportional means, defining proportionality as the ratio between the 
'burdens and benefits' of a treatment. Moreover, it is also proposed to 
accord the phase of dying some moral influence, in spite of the objections 
that can be put forward to doing so. Even if the fact that someone is dying 
cannot function as an independent criterium, it influences the proportionality 
of the treatment. . 

Dealing with a qualified principle of the sanctity of life leads to questions 
such as: "what is righ for another person" and "who decides what is right 
for someone?". In order to formulate an answer to the latter question, we 
appeal to the principle of autonomy. In healthcare it is of supreme importan
ce to respect patients as autonomous people. This means relinquishing re
strictions of Iiberty and acting only with 'informed consent'. However, it 
also means checking whether someone is competent to decide. 
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The former statement necessitates involving the patiem> in the decision
making process of a DNR-decision. Also, an 'informed refusal' of resuscita
tion has to be respected, which does not mean that one cannot question the 
patient's decision. The choice of the patient to let his doctor decide needs to 
be respected, too. However, hardly ever should one appeal to the 'therapeu
tic privilege' when the doctor does not inform the patient of a DNR-decision 
for fear of over-burdening him or her. 

In order to express autonorneus wishes one needs to be competent. Com
petence is defmed as a task-specific threshold concept that aims at the deci
sion-making process. A variabie criterium is proposed as a norm: with an 
increasing chance of successful resuscitation higher demands have to be set 
for the process of decision-making. 

The next step is analyzing the judgement of the physician. In the frame
werk of forgoing treatment the concept 'medically futile' plays an important 
role. When a doctor considers a treatment medically futile he or she is not 
required to give it, whatever the opinion of the patient on the subject. But 
what are the foundations underlying the assessment and how does it relate to 
the patient's Jack of participating in the decision-making process? Investiga
ting these questions leads to the condusion that doctors can only decide that 
treatment is medically futile when that judgement is based on the effective
ness of the treatment, but not when it is based on the proportionality of the 
treatment, as this implicates an evaluation of the condition of the patient in 
which he or she needs to participate. 

With incompetent patients this point of view is problematic. How does 
one define the ratio between the 'burdens and the benefits' in those cases? 
Sometimes it is not necessary to define the ratio. When there are clear 
expressions of volition of the patient available, one can take a decision on 
the foundation of 'substituted judgement'. If those are not available or not 
clear, then decisions will have to be based on the 'best interests' standard. 
As relevant aspects of determining 'best interests' can be mentioned: the 
degree of suffering; possibly in combination with the possibilities of com
municating; the expected lifespan. 

As a standard one should not take in mind 'the reasonable person'; quite 
the opposite, one should take in mind the specific patient and weigh also 
earlier and/or non-explicit wishes. In those cases decisions conceming the 
proportionality of a resuscitation have to be taken by the next of kin and the 
doctor together. Even though consensus is of the first importance, the physi
cian retains the final responsibility. 

As well as the interests of the patients their ages and also the costs of 
resuscitation could be taken into account at the taking of a DNR-decision. 
The condusion is that age can only play a role in determining the chance of 
success of resuscitation. The costs of resuscitation should not play any part 
in decisions on the micro level. 
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The empirica! data (in their role of considered rnaral judgements) are con
fronted in chapter 7 with the 'morally relevant facts, principles and back
ground theories', according to the model of reflective equilibrium. On this 
foundation a number of rules and considerations are affered to accommodate 
careful decision-making concerning resuscitation. These rules are regarded 
as 'prima facie' rules, so there are cases in which they can be disregarded, 
however, there have to be valid reasons to do so. 

The frrst rule is: 'always resuscitate, unless ... '. This rule is already 
applied as general practice, as is shown by the empirica! research, and is 
given a basis by the rnarally relevant facts as well as by the principle of the 
sanctity of life. 

Subsequently the empirica! research as well as the principle of respect for 
the autonomy of the patient lead to the rule that the wish of a competent 
patient concerning resuscitation needs to be respected. The fmdings listed in 
chapter 3 however, lead to considerable modifications. The respondents 
were proved to have more hesitation in respecting the patient's wishes not to 
be resuscitated when the probability of a successful intervention was higher. 
Hence it is stated that doctors who doubt the correctness of the choice of the 
patient ought to be convineed of the fact that it is an 'informed choice'. 
However, they should not go any further than investigating the thoroughness 
of the decision-making. To ignore the patient's decision on the ground of 
personal apinion conceming the effectiveness of resuscitation can only in 
very few cases be justified. 

To grant a patient's wishes is only possible when those wishes are 
known. As few patients take the initiative to discuss the matter of resuscita
tion andfor are not even aware of the phenomenon, the rule mentioned 
above remains without effect if one does not irtvolve the patient in the pro
cess of decision-making. Hence one ought to do so as a rule. This rule has 
to be modified to al.low an appeal to therapeutic privilege. However, the 
exception may not be applied too readily and certainly should not become 
the general practice. Not invalving a patient in the decision-making process 
is only permitted when doing so is obviously detrimental to the patient. 

The rule concemed requires a second modification. Research shows that 
the need of patients' to be informed is bigger than their need to take decisi
ons. Moreover, illness constitutes a threat to the possibilities of self-deter
mination. Both circumstances are valid reasons to state that a doctor should 
not leave patients to their own devices, but on the contrary, should try to 
help them to reach a decision about resuscitation. 

In chapter 7 also the judgement of the physician is looked at from diffe
rent aspects. That these judgements rely on more than strictly medical fac
tors does not, in itself, constitute a problem. However, it is probiernatie that 
the medical support underlying the decisions (consisting of the prognosis of 
the disease and the estimated chance of successful resuscitation) is much 
more insubstantial than expected and than is supposed by the specialists 
themselves. This leads to the condusion that doctors have to pay more 
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attention to the chance of successful resuscitation when they are consirlering 
taking DNR-decisions. Modem medicine is an 'evidence-based medicine'. 
Therefore I suggest to appoint one physician per hospita! who studies the 
epidemiological facts relating to the effectiveness of resuscitations. This 
physician, for instanee the head of the Intensive Care unit, could be consul
led about decisions whether or not to resuscitate. Such a procedure wou1d 
improve careful decision-making. 

A last condusion related to the judgement of doctors sterns from the 
discrepancy between what doctors say (and think) to be doing and what 
actually happens. Under reference to the same prognosis doctors choose as 
frequently for resuscitation as for not resuscitating, which turns this factor 
into a somewhat arbitrary argument. It also means that the prognosis is 
more frequently mentioned than used in presenting a medical opinion, while 
other aspects than strictly medical ones determine the assessment. That is 
especially probiernatie in cases where, with the medical judgement, the 
authority to decide is determined at the same time. Such is the case with the 
opinion 'medically futile'; the patient has no intlucnee on that judgement, 
just because it is supposed that this opinion is solely based on medical facts. 
When this does not happen to bc truc in reality, it is not justifiable to exclu
de the patient from the process of decision-making. The data of the empiri
ca! research stress the importance of this plea to give only a truly medical 
interpretation to judgements labelled 'medica)'. 

Finally, chapter 7 concludes that thc age of the patient should only be 
allowed to have a limited intlucnee on decisions concerning resuscitation. 
The costs of this treatment may never intlucnee the decisions, at least not 
where it concerns decisions of individual doctors about individual patients. 
The plea pursued in this chapter for a joint decision of next of kin and 
physician in the case of an incompetent patient who did not Jeave clear 
directions of how to act, is supported by the data of chapters 3 and 5. 

A carcful process of decision-making requires more than just formulating 
rules on the basis of the model of rctlective equilibrium. A doctor who only 
follows the rules does not become a good doctor due to doing so. He or she 
will also have to aspire to having certain virtues. Hence chapter 8 is dedica
ted to a discussion of virtues. 

Two methods are introduced to formulate a list of specified virtues. In 
both cases virtues possess a derivative value, but in one thoory this value is 
derived from the rul es of a doontological thoory, and in the other from the 
goals of medicinc. Both methods have their drawbacks. In the first case 
virtues only function as a disposition to cxecutc thc rulc. This results in a 
position of too little distinction for the virtues. Especially, because it does 
not just concern the application of thc rules, but also thc motivation of the 
actor. However, the denvation of specific virtues of the goal of medicine is 
not without its problcms cither. 
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In spite of these problems it is stated that both methods have a function. 
It appears to be possible to make a statement about the goal of medicine, as 
medicine is a particular form of 'doing good'. Therefore 'doing good' can 
function as a standard measure for the virtues of medicine. Next to that, the 
rules formulated earlier form a point of reference to determine the virtues 
which are relevant in the context of DNR-decisions. The virtues of the 
physician should reflect the same values as those expressed by the rules. 

On this foundation the following virtues are considered relevant for 
DNR-decisions: careful attention to technical knowledge and skills; respect 
for the patient; honesty, sincerity and faith; patience, modesty and stamina; 
benevolence, compassion and humanity; an open attitude and a readiness to 
give an account of one's decisions. 

The core of a DNR-policy is outlined in chapter 7. Chapter 9 deals with the 
aspects of executing a DNR-policy. In this study a DNR-policy is under
stood to mean: a total of formalized agreements on the level of a unit and 
on the level of an institute conceming the resuscitation of patients. A DNR
policy can be laid down in a written protocol, but that is not an absolute 
requirement. A number of rules conceming a DNR-policy are formulated. 1t 
is stated that a DNR-decision does not have any automatic consequences for 
the execution of or for refraining from other medical treatments. However, 
it is quite possible that with the taking of a DNR-decision it is also decided 
to refrain from other treatments. Nevertheless, this bas to be an explicit 
decision. Moreover, a decision not to resuscitate needs to be mentioned with 
an unambiguous symbol in the medical/nursing case history. The medical 
statusalso needs to explain the reasons on which the decision is based. 

A DNR-decision is binding for other disciplines within the same institute. 
When the patient ·is discharged from hospita! and there occur no changes in 
the reasons underlying a DNR-decision, then the decision and the arguments 
involved have to be reported to the physician who continues the treatment. 

A DNR-decision needs to be reviewed at least once a week. It is not 
necessary to consider a DNR-decision at the start· of every admission to 
hospita!. But it bas to be considered when the condition of the patient deteri
orates and then, preferably, at a moment that the course of the illness still 
allows consultation of the patient. 

Finally, in chapter 10, all elements presented are combined into a proposal 
fora DNR-policy. Hopefully, this policy will contribute to raising the quali
ty of medical decisions conceming the end of life. 
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ACHTERGRONDGEGEVENS 

la U bent: 

lb U werkt in de volgende provincie 

lc Wat is Uw leeftijd? 

2a Wat is Uw specialisme? 

2b Behandelt U op grond vu.n verdere 
spec:ial.isatie voornamelijk patiënten met een 
bepaald type aandoening? 

3a Hoe lang oefent U pralerijle uit als specialist? 

3b Werkt U als beh:1ndelend :uts in meer dan 
U.n insrelli.ng? 

3c Werkt U: 
l.in ol meer an....,.,rden unkn ... cn 

0 man 

0 vrouw 

0 25-29jaar 

0 30- 34 jaar 

0 35 - 39 jaar 

0 4()- 44 jaar 

0 45- 49 jaar 

0 50- 54 jaar 

0 55- 59 jaar 

0 60- 64 jaar 

0 65 - 70 jaar 

o nee 

0 ja, nl.: ...................................... ................... .. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0. -' jau 

5- 9 jaar 

10 - 14 jalll' 

15 - 19 jau 

20- 24 jau 

25 jaar of langer 

jn, IOI3iÛ in .... ... insrelli.ngen 

nee 

:illeen 

met collega's in een mnarschnp 

o mei collega's mau niet in een maarschap 

o als chef de clinique 

0 als nfdelingshoofd 

0 anders, nl.: .. ............................. .................. .. 
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3d Bent U het gehele jaar door dagelijks 
wc:r lczaam als behanddend arts van klinisch 
opgenomen patiënten? 

4a Aan wat voor type instelling bent U als 
behandelc:nd arts verbonden? 
éc!n ot meer antwoorden aanb'uiKn 

4b Wat is de signatuur van de instelling? 

4c Bestaat in Uw instelling een medisch

ethische commissie? 

0 

0 

0 

0 

0 

ja 

nee, gaarne toelichten 

academisch zieleenhuis 

niet-ac:~demisch algemeen ziekenhuis 

psychiatrisch zieleenhuis 

0 anders, nl.: ··········-·-··-··--····-·-···-·········· .. 

0 Rooms katholiek 

0 Nederlands Hervormd 

0 Gereformeerd (alle richtingen) 

0 neutraal 

0 anders, nl.: ·····-····-·····-·····-························ 

0 

0 

ja 

ja, alleen voor toetsing van medisch 

experimenten 

o nee 

Als de rupondcnr in meer dan één iosrellinc wcrwam is, word! mei "irurellin&" in vn•& 4 die irureltinc bedoeld wur hij her 
p-ooure ded wn zijn ...,rtz.umheden als behandelend aru ""rrichr. 

5 Bent U op de ttn of andere wijze 
betrolclcen bij de dagelijlcse gang van z.U:en 
op een Intensive Care? 

0 

0 

6a Hoeveel opnamen waren er op Uw afdeling in 19897 

6b Bij hoeveel van de onder 6a genoemde opnamen 
was U de behandelend arts? 

6c Hoeveel andere specialisten van Uw specialisme zijn er 
als behandelend arts aan Uw afdeüng verbonden? 

6d Hoeveel arts-assistenten (al dan nie t in opleidi ng) 

zijn er verbonden aan Uw afdeling? 

ja 

ooe 

lnstc:lling 2 

Kolom 2 en 3 alleen inwllen. ind ien de respondenr on mee r dan éin onsrellinc 1ls behandelend aru wcrla.oam os. 
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Tijdens lzf!t volgtndl! duf \'On het incervif!W moet een aancal vrogtn wordtn gtsteld Ol'f!f gtjingttrdt gt1•allen. 
Dl! rtspondent moet aangtvtn of un niet-uanimeer btsluit genomm :ou wordm. 
Ptr rtspondmt wordtil titn vigtlf!lii!S geprestmemi Dt tekst van dl! n"glll!ltts wordt dt ri!Spondtnt op un 
kaart aangebodtn: dl! vragen staan daar niet op maar wordtn door dl! itlttrviewtr voorgtleun. De tekst op de 
kaart is de enige infonnatit dit de rtspondmt knjgr; de inJuviewer nuzg gf!D1 atra informatie gnom. 

Dt nummm \'on dl! tif!n vigntttts die U lzuft mugtkrtgm kunt U al I'OOr het ÎllleM·tw invulltn op de 

antwoordbladzijden. 

Introductie 
Wij willen u nu oog een aantal vragen stellen over een aantal fictieve gevallen. 
Het gaat weer om het antlciperrnde besluit om iemand bij een eventuele bast- eo/of ademstilstand niet 
te r~uimerrn . Het gaat hierbij dus niet om het besluit, dat pas genomen wordt wanneer de patiënt al 
een stilstand heeft. 

Laten we er van uitgaan dat u de gewoonte beeft om bij iedere patiënt vast te steUen of deze gereani
meerd moet worden. Misschien is dat i.o werkelijkheid niet bet geval, maar dat doet er nu even niet toe. 
!Ie zou graag tien casusbeschrijvingen aan U voorleggen. Wilt U zich zo goed mogetijk inleven in de 
situatie dat U de behandelend arts bent van de beschreven patiënt? 

Guf de vigneltes ün voor ün aan dl! rtspondmt. De vrogtn staan op de 1"0/gmde bladzijdt. 

237 



VRAGEN 

N.B. eerst nummer vignet~ notertn! 

1. Neemt U het besluit om niet te reanimeren? 

Na beantwoording van flik (tien) vignettes: 

We willen nu alle vignettes nog even kort met U doornemen. 

2. Wilt U kort aangeven waarop Uw antwoord is gebaseerd? 

238 

Indien ik respondent zegt te weinig infonnotie tt hebben om een kruu te maken vraag dan welke 
infonnotie hij/zij nog mist. Eventueel mag het antwoord op vraag 1 weer genoemd worden. 



Antwoord op: 

Vraag 1 

nr. vigneue ...... . 

1 DNR 

2 geen DNR 

3 weet niet 

nr. vignette ···-·· 

1 DNR 

2 geen DNR 

3 weet niet 

nr. vignette ...... . 

1 DNR 

2 geen DNR 

3 weet nier 

nr. vignette ·--·· 

1 DNR 

2 geen DNR 

3 weel niet 

nr. vignc tle ···--

1 DNR 

2 geen DNR 

3 weet niet 

Vraag 2: Argumenten/gemiste informatie 

. ...................................................................................................................................................................... . 

ooo.oooo-oooo oo oooooooooo oo ooooo oo oo-oooo ooo o•o••••·•·•·•·• ••••·••·••·•• •••• •••••·•·•·• •• • •• • ••·•• • • ••• •••·•·• •••-oouoo.o--•-·•·••• • •·• ••••••·•••·• • • •• •• ••••·oooooo oo.oo 

............................................................................................................................................................................... 

OOOO.O O O- OHO O O-OOO·OOOO OOO·O OOO o o -ooo ooo oo ooo.ooo ... ooo oo o oooo oo •oooOoo-o ooo·ouooo.o.o.oo oo.o oo o o o o.o ooo oo oo.o ..... o.oo o.ooo.o o u .oo ooooo ooo•o o oo o.ooooo o o o o ooo o ooo.oooo 

............................................................................................. .. ....................................................... ..................... 

.................... .. ................................ .. .............. .. ......... ........... ..................... ...................................... 
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Ter afsluiting van dit onderdeel zou ik U nog het volgende willen ~een: 

Wut U van de volgeode mogelijke argumenten voor een niet-reanimeerbesluit aangeven in wellee :::~ate zij 
voor U van belang zijn voor het nemen van een dergelijk besluit? 
Wilt U dat aaogeveo op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor 'onbelangrijk' en 5 voor 'van 
doorslaggevend belang'. 

Geef de rtSpontknt de volgende argumenten op een kaart en lam de scolt! omcirkelen 

onbeLangrijk na.....elijks min o( meer belangrijk dooalac-
bclangnjk beLangrijk ~ 

De wens van de patiënt ten aanzien van reanimeren 2 3 4 5 

De kans op succes van de reanimatie 1 2 3 4 5 

De prognose van de ziekte van de patiënt 1 2 3 4 5 

De inschatting van de kwaliteit van leven 2 3 4 5 
van de patiënt 

De leeftijd van de patiënt 2 3 4 5 

De kosten van een reanimatie en van de daarna 2 3 4 5 
eventueel verder noodzakelijke behandeling 
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UN IV ER SITA IR CE TR M VOO R BlO - ETHI EK EN 

datum uw l rnmerl dood.l c!lnummtr 

ondtr<Atrp 

DNR-o nd e rzoe k 

Zeer geachte collega .. .............. , 

Gaarne vraag ik Uw aandacht voor het volgende. 

Me dische be s lissingen bij meerderjarige wil so nbe kw ame pati ë n

ten bchoren tot do moei li j kste s ituati es in d e g nccs kund e . 

Deze problemati k staat op h t wer kpr ogramma v a n d G zond 

h idsraad. D G zondheid s raad he ft bes l oten dit o nd rw rp op 

twee manieren ter hand t e nem n: in opdracht van de Ra ad zal 

e ne rzijd s een lit e ratuurstudio wordon verricht, ondorzij d s d 

praktijk word e n o nd rzocht. D opdro c h g g v n aa n h t 

Unive r sitai r Ce ntrum voo r Bio-ethi k n G zondheidsr c h t. 

lt doel van di o nd r zo k 

voo r m disch b s l issing n m 

m als wil se nbe kwam pati '' nt 

zoek toe te s pitsen op het 

r a nim r n. 

i s e n a n a ly v a n d 

b tr kking t o zow 

n. Er is voor g koz 

anticiperende be s luit 

org um nt n 

wil sb kw n-

n dit o nd r -

om niet t 

In h t kod r v a n h o nd r zo k zuil n 200 s p cia li s t n wor -

d n g ïn rvi wd o v r hun rvaring n m t ni t-r a n!m r -b 

s lui n. Daar bi j zal oo k g bruik g maakt word n v a n cas usb -

schri jvi nge n van ficticv pati1nt n. 

n van d 200 sp 

dit o nd rzo k graag wi ll o n 

lil l is n d i wij in h t kad r v a n 

int rvi we n . Door midd 1 v a n n 

ll< oddhrr glun ~ . 1\Jl~ 
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teevalssteekproef hebben wij Uw naam getrokken uit het bestand 

van medis che specialisten. U wordt dan ook binnenkort gebeld 

door collega ........... om een afspraak te maken. De aard van 

het onderzoek brengt met zich mee dat de interviews zijn ge

richt op personen die tenminste twee jaar in dezelfde instel

ling klinisch werkzaam zijn. Het is ons niet bekend of dit 

voor U geldt. Mocht dit niet zo zijn, wilt U ons dat dan -

liefst zo spoedig mogelijk - laten weten? Het betreffende te

lefoonnummer staat aan het slot v an deze brief . 

Wellicht ten overvloede wijs ik U erop dat de bruikbaarheid 

van de onderzoeksresultaten staat of valt met een goede res

ponse vanuit de beroepsgroep . Ook wanneer U nog nooit een 

niet-reanimeer besluit hebt genomen, of wanneer U ernstige 

bezwaren heeft tegen het nemen van dergelijke beslissingen, is 

het voor ons van groot be 1 a ng om Uw meningen te mogen ho ren. 

Ik wijs U daarbij ook gaarne op bijgaande aanbevelingsbrief 

van de vice-voorzitter van de Gezondheidsraad mevr dr E 

Borst-Eilers. De uitvoering van het onderzoek komt uiteraard 

voor de verantwoordelijkheid van het Centrum voor Bic-ethiek 

en Gezondheidsrecht. 

Aan de bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegeve ns 

wordt maximale· zorg besteed. De gegevens worden o nmidd e 1 ij k na 

binnenkomst geanonimiseerd en zullen voor geen a nder doel wor

den gebruikt dan voor vraagstelling van het onderzoek. 

Wanneer U prijs stelt op nadere informatie zal i k U die uiter

aard gaarne geven. Het telefoonnummer is 030- 534399. 

Gaarne vertrouw ik op Uw bereidheid om aa n dit o nderzo ek mee 

te werken . 

Hoogachtend, 

JJM van Delden, arts 
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.......................... GEZONDIIEIDSRAAD ········-················ 

Onderwerp 

Uw kenmerk 

ons kenmerk 

Bijlagen 

Datum 

Vice- voiJTZ it ter 

DNR-onderzoek 

U-6683/BE/NF/309-R 

Zeer geachte collega, 

Momenteel is een aantal wetgevingsvoorstellen in voorbereiding 
waarin bepalingen voorkomen die betrekking hebben op de rela
tie tussen arts en wilsonbekwame patiënt. De Gezondheidsraad 
overweegt een bijdrage te leveren aan de beantwoording van een 
aantal fundamentele vragen betreffende de problematiek rond 
medische beslissingen bij wilsonbekwame patiënten. 
Wij menen dat het voor een zorgvuldige beantwoording van deze 
vragen van groot belang is over geanonimiseerd& praktijkgege
vens te beschikken door middel van een onderzoek. Een opdracht 
daartoe is gegeven aan het Universitair Centrum voor 
Bio·-ethiek en Gezondheidsrecht. Bijgaand ontvangt U van de 
onderzoeker een uitnodiging om deel te nemen aa n dit onderzoek. 

Ik heb mij persoonlijk overtuigd van de zorgvuldige opzet van 
het onderzoek en van de zorgvuldigheid waarmee de privacy van 
de deelnemende artsen wordt beschermd. Ook wat dat betreft 
verdient dit onderzoek alleszins Uw vertrouwen e n medewerking. 

De vice-voorzitter van de Gezondheidsraad, 

mw dr E Borst-Eilers, 

Ponadr~s 

Pos tbus 905 17 
2509 lN · s·Grav~nhage 

Telefoon (0701 17 H -11 

Bezoekadres 
Pnnses ~brgn~tplanuoen 20 
·s rav~nha e 
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Codelijst argumenten 

la de wens van patiënt om niet gereanimeerd te worden 
lb de wens van patiënt om wel gereanimeerd te worden 
lc ik honoreer de wens van de patiënt, mits ... (in de zin van meer eisen) 
ld er is niet overlegd met patiënt 
le ondanks de wens van de patiënt 
1f te weinig informatie over de wens van de patiënt 

2a de kans op succes van de reanimatie 
2b het resultaat van een eventueel geslaagde reanimatie 
2c ondanks de kans op succes van de reanimatie 
2d te weinig informatie over de kans op succes van de reanimatie 

3a de prognose van de ziekte van de patiënt (medische redenen) 
3b ondanks de prognose van de ziekte 
3c te weinig informatie over de prognose van de ziekte 

4a de inschatting van de kwaliteit van leven van de patiënt 
4b de wilsonbekwaamheid (zwakzinnigheid resp. dementie) 
4c ondanks de wiJsonbekwaamheid/kwaliteit van leven 
4d te weinig informatie over de kwaliteit van leven (of over de wilsonbe

kwaamheid) 

5a de leeftijd van de patiënt 
5b ondanks de leeftijd 

6a mits overlegd met de naasten 
6b want er is nog niet overlegd met naasten 
6c te weinig informatie over naasten van de patiënt 

7 de kosten 

8a anders (en niet 8b-8d) 
8b opereren en dus reanimeren 
8c opnemen en dus reanimeren 
8d gemodificeerd besluit (bijvoorbeeld 'alleen één keer klappen') 

9a geen enkele reden voor NR I vraag is niet aan de orde 
9b hoofddiagnose niet op mijn terrein 
9c te weinig informatie (ongespecificeerd) en dus geen NR (mag niet in 

combinatie met een gespecificeerde wens om meer informatie) 
9d gewijzigd antwoord (laatste keuze invoeren) 
9e geen enkel argument genoemd 
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Curriculum vitae 

Hans van Delden werd op 7 september 1960 geboren te Amsterdam. Vanaf 
1968 tot heden woonde en studeerde hij echter in (de omgeving van) 
Utrecht, zodat deze stad meer aanspraak maakt op de titel 'vaderstad'. In 
Utrecht doorliep hij vanaf 1972 het Christelijk Gymnasium, ging vervolgens 
in 1978 aan de andere kant van de Singel Geneeskunde studeren en behaalde 
in 1985 het artsdiploma. 

Hierna vervulde hjj de militaire dienstplicht, aanvankelijk als bataljons
arts, later als arts-assistent op de afdeUng Interne Geneeskunde van het 
Mjljtair Hospitaal te Utrecht. In hetzelfde ziekenhuis was hij, aansluitend op 
de dienstplicht, gedurende tweeëneenhalf jaar arts-assistent op de Intensive 
Care. In die periode kwam hij in contact met het Centrum voor Bio-ethiek 
en Gezondheidsrecht en studeerde hij ethiek aan de Universiteit van Utrecht. 

Gevoegd bij de praktische ervaring mondde de belangstelling voor ethiek 
uit in het onderzoek voor dit proefschrift. Het werk geschiedde deels in 
opdracht van de Gewndheidsraad, voor welk orgaan hij verschillende secre
tariaatswerkzaarnheden vervulde. Tijdens zijn promotie-onderzoek werkte 
hij vanuit het instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg mee aan het on
derzoek voor de commissie-Remmelink naar Medische Beslissingen rond het 
Levenseinde. Hij is lid van de medisch-ethische commissie van het Acade
misch Ziekenhuis Utrecht en van de medisch-ethische toetsingscommissie 
van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid. 

Vanaf mei 1993 is Hans van Delden in opleiding tot huisarts bij het 
Utrechtse Universitair Huisarts Instituut. Een grotere verandering in het 
leven van hem en zijn vrouw betekent de in mei te verwachten geboorte van 
hun eerste kind. 
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