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Patiënt A, een 89-jarige weduwnaar en vader van 5 kin-
deren, woont al jaren in een verzorgingshuis. Hij heeft 
insuline-afhankelijke diabetes mellitus, nierinsufficiën-
tie en beginnend hartfalen en een langzaam toenemende 
cognitieve achteruitgang bij een dementieel syndroom 
(Mini-mental state examination: 18/30). In verband met 
pijn op de borst belt de verzorging ’s nachts de huisart-
senpost, die direct een ambulance stuurt.
Patiënt wordt opgenomen in een academisch ziekenhuis 
en ontslag volgt na enkele dagen met de diagnose ‘myo-
cardinfarct zonder ST-elevaties’. Vanwege de nierinsuffi-
ciëntie en de leeftijd van patiënt wordt hij conservatief 
behandeld. In een weekend, 3 weken na de opname, wordt 
patiënt opnieuw benauwd en de waarnemend huisarts 
besluit de ambulance te bellen. Vanwege een dreigende 
astma cardiale bij ischemie volgt een ziekenhuisopname 
waarbij naast de cardioloog ook de geriater en de nefro-
loog betrokken worden.
Er heeft nog geen ACP-gesprek plaatsgevonden en pati-
ent is niet meer in staat om zijn belangen over de medi-
sche zorg te behartigen. Daarom nodigt de huisarts zijn 
kinderen – als wettelijke vertegenwoordigers – uit voor 
een gesprek. Aan hen spreekt zij haar vermoeden uit dat 
hun vader in zijn laatste levensmaanden is gekomen. Ze 
richt zich vervolgens vooral op de kwaliteit van leven van 
de patiënt: wat zou hij nog willen en wat zouden zijn kin-
deren hem nog willen geven?
De huisarts spreekt met de kinderen af om een palliatief 
beleid te voeren. Met andere woorden: de zorg wordt 
gericht op comfort, dat is wat hun vader ook het liefst zou 
willen. Ziekenhuisopnames passen hier in principe niet 
bij en ze spreken af deze zoveel mogelijk te vermijden. 
Ook wordt een niet-reanimeren(NR)-verklaring opge-
steld en overgedragen aan de huisartsenpost, in combi-
natie met een overdracht over afspraken rond het pallia-
tieve beleid.
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In de volgende maanden bezoeken de kinderen hun vader 
regelmatig om hem datgene te geven waar aan hij 
behoefte heeft. Langzaam gaat patiënt verder achteruit. 
Een half jaar na het ACP-gesprek overlijdt patiënt in het 
verzorgingshuis in het bijzijn van zijn kinderen.

Patiënt B, een 77-jarige vrouw, woont met haar vitale 
echtgenoot zelfstandig, maar gaat steeds meer achteruit. 
Zij is bekend met diabetes mellitus type 2, diabetische 
retino- en nefropathie, hartfalen, adipositas en invalide-
rende pijnklachten bij polyartrose. Zij bezocht jarenlang 
regelmatig het spreekuur van de huisarts, maar dat wordt 
lastiger vanwege valincidenten. Patiënte is bekend bij de 
internist-nefroloog, bij de cardioloog vanwege boezemfi-
brilleren en hartfalen en bij de praktijkondersteuner voor 
de diabetescontroles. Het lukt haar man niet goed om 
mantelzorg te verlenen, omdat hij veel activiteiten bui-
tenshuis verricht en moeite heeft met de klachten van 
zijn echtgenote. Vanwege toenemende problemen met de 
activiteiten van het dagelijks leven (adl) krijgt patiënte 
thuiszorg.
In het tijdsbestek van een jaar volgen een aantal zieken-
huisopnames vanwege toegenomen benauwdheid bij 
hartfalen gecombineerd met haar valneiging, adipositas 
en sociale omstandigheden. Tijdens een visite die de 
huisarts haar brengt, kort na een opname, meldt patiënte 
zelf dat ze niet meer gereanimeerd wil worden. Kort 
daarna wordt zij opnieuw opgenomen, nu op de afdeling 
Geriatrie. Ze krijgt een furosemidepomp. De behande-
ling slaat niet aan en de geriater voert met haar een ACP-
gesprek. Patiënte geeft aan dat ze ‘klaar is met het leven’ 
en dat ze geen behandeling meer wil voor haar terminale 
hartfalen. Na uitleg kiest ze voor een palliatief beleid en 
ze wil haar laatste zorg ontvangen in een hospice. Binnen 
2 weken na opname in het hospice overlijdt patiënte.

Patiënt C, een 74-jarige man, woont zelfstandig met zijn 
echtgenote. Samen hebben ze 4 kinderen. Patiënt is 
bekend met paroxysmaal atriumfibrilleren, hypertensie 
en een myocardinfarct in de voorgeschiedenis. Hij 
bezoekt de huisarts regelmatig voor controle van hart en 
bloeddruk. Op een dag komt patiënt op het spreekuur 
vanwege aanhoudende hoestklachten. Onderzoek toont 
een niet-kleincellig longcarcinoom met doorgroei in het 
mediastinum.
Er zitten 4 weken tussen de eerste thoraxfoto en de defi-
nitieve uitslag die bepaalt wat het behandelplan zal wor-
den. Nadat het behandelplan bekend is legt de huisarts 
een visite af bij patiënt. Zij neemt er de tijd voor, zodat zij 
ook aandacht kan schenken aan ACP. Patiënt is reëel over 
zijn ziekte en uit zich gemakkelijk over zijn voorkeuren. 
Zo wil hij geen euthanasie maar wel palliatieve sedatie 
als dat nodig is.

6 weken na de start van de behandeling gaat patiënt ach-
teruit. Hij heeft veel bijwerkingen van de chemotherapie, 
vooral misselijkheid en uitputting; de Hb-concentratie is 
4,6 mmol/l (referentiewaarde: 8,5-11,0). Omdat de behan-
deling niet aanslaat en de tumor doorgroei vertoont, stelt 
de longarts voor om over te gaan tot palliatie.
Een week later voert de huisarts opnieuw een ACP-
gesprek met patiënt. Hij gaat snel achteruit en beseft zelf 
niet hoe ziek hij eigenlijk is. De huisarts maakt hem dui-
delijk dat hij mogelijk in zijn laatste levensdagen is geko-
men en vraagt hem opnieuw welke wensen hij nog heeft. 
Patiënt wil voor zijn dood afscheid nemen van zijn kinde-
ren en kleinkinderen: hij wil ze allemaal rond zijn bed 
hebben.
Na het bezoek van de huisarts belandt patiënt in bed en 
diezelfde avond worden alle familieleden bij elkaar 
geroepen. De volgende middag, enkele uren nadat de 
huisarts hem opnieuw bezocht heeft en terwijl patiënt 
rustig in zijn bed ligt maar nog nauwelijks kan spreken, 
overlijdt hij omringd door zijn dierbaren.
Een jaar na het overlijden vertelt zijn vrouw dat het goed 
met haar gaat en dat ze er heel snel vrede mee had dat 
haar man ‘er niet meer was’. Ze wil graag dat de huisarts 
op dezelfde manier met haar in gesprek zal gaan als zij 
ooit ongeneeslijk ziek zou worden.

Beschouwing

Een oudere patiënt is kwetsbaar als er sprake is van com-
plexe problematiek door beperkingen op somatisch, 
functioneel, maatschappelijk, psychisch of communica-
tief gebied, waarbij een kleine verstoring van het even-
wicht aanleiding kan zijn tot het ontstaan van één of 
meer geriatrische syndromen, bijvoorbeeld vallen of een 
delier. Deze kwetsbaarheid verhoogt het risico op nega-
tieve gezondheidsuitkomsten en geeft daarmee een ver-
hoogd risico op functieverlies.1 ACP anticipeert op de 
situatie waarin de patiënt zelf niet meer goed in staat is 
om zijn wensen aan te geven.2 Omdat kwetsbare ouderen 
een grote kans lopen in een toestand te komen waarin zij 
niet meer in staat zijn om goed te communiceren, is juist 
bij hen ACP zo belangrijk.
Voor specialisten ouderengeneeskunde is ACP een kern-
activiteit.3 Naast de specialisten ouderengeneeskunde 
zijn ook huisartsen in een goede positie om ACP met 
kwetsbare ouderen te bespreken. Huisartsen hebben 
vaak al een langdurige arts-patiëntrelatie, het voeren van 
een gesprek in de thuissetting is gunstig en huisartsen 
kunnen bij herhaling, zoals bij patiënt C, de wensen met 
de patiënt bespreken.4-6 Desgewenst kunnen huisartsen 
de expertise op het gebied van ACP inschakelen van een 
specialist ouderengeneeskunde die werkzaam is in de 
eerste lijn als consultant of medebehandelaar.
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In een steekproef onder de Nederlandse bevolking bleek 
dat veel mensen hebben nagedacht over de zorg rond hun 
levenseinde, maar gesprekken met artsen daarover zijn 
nog zeldzaam.7 Huisartsen zijn meer geneigd om met 
patiënten met de diagnose ‘kanker’ een gesprek aan te 
gaan dan met patiënten die een andere diagnose maar 
wel een beperkte levensverwachting hebben.8

Een recente systematische review heeft aangetoond dat 
het gebruik van NR-wilsverklaringen het aantal zieken-
huisopnames doet afnemen en de palliatieve zorg of zorg 
in een hospice doet toenemen.2 Volgens onderzoek dat 
voornamelijk in de VS is uitgevoerd leiden complexe 
ACP-interventies tot zorg die beter is afgestemd op de 
wensen van de patiënt.2,9 Ook zijn er studies die aantonen 
dat ACP stress, angst en depressie bij de nabestaanden 
reduceert.9

Juiste timing
Kwetsbare ouderen kunnen makkelijk in een situatie 
terechtkomen waarin zij niet meer zelf goed in staat zijn 
om beslissingen te nemen. Mede daarom is ACP – bij 
voorkeur in de eerste lijn en door de huisarts gestart – zo 
belangrijk. Zowel bij patiënt A als bij patiënt B begon de 
huisarts te laat met ACP. Patiënt B nam zelf het initiatief 
door aan te geven dat ze niet meer gereanimeerd wilde 
worden; op dat moment had de huisarts ook kunnen vra-
gen of patiënte nog andere behandelwensen had. Tijdens 
de klinische opnames van patiënt A werd geen ACP-
gesprek gevoerd. De huisarts begon pas met ACP nadat 
patiënt tweemaal opgenomen was geweest, en toen zijn 
dementie in een gevorderd stadium was.
Een juiste timing is essentieel voor het optimaliseren van 
ACP. In een recent artikel werd in dit verband de term 
‘Goldilocks-fenomeen’ gebruikt.6 Deze term is ontleend 
aan de avonturen van Goudlokje en de drie beren, waarin 
Goudlokje de ene kom soep te heet vindt, de ander te 
koud en de derde precies goed. Een te vroeg gevoerd 
gesprek kan ervoor zorgen dat het zelfmanagement van 
de patiënt om de eigen conditie te optimaliseren wordt 
verstoord, zo bleek uit een onderzoek onder COPD-pati-
enten.5

Het kiezen van het juiste moment kan moeilijk zijn. Een 
hulpmiddel hiervoor is de ‘surprise question’. Vraag uzelf 
eens af: zou het mij verbazen als deze patiënt binnen een 
jaar zal overlijden?6,10,11 Als het overlijden binnen een jaar 
u niet verbaast, is dat een reden om een ACP-gesprek aan 
te gaan. Deze ‘surprise’-vraag is niet alleen behulpzaam 
voor huisartsen. Juist bij kwetsbare ouderen met een 
beperkte levensverwachting die een complicatie oplopen 
in het ziekenhuis kan deze vraag van belang zijn. Het 
antwoord dient bij voorkeur in samenwerking met de 
huisarts gezocht te worden.
Verder geeft de multidisciplinaire richtlijn ‘Anticipe-

rende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare 
ouderen’ mogelijke aanleidingen om als arts de reani-
meerwens met de patiënt te bespreken.11 Ook kan de 
patiënt of zijn vertegenwoordiger het initiatief nemen, 
bijvoorbeeld als er vragen zijn over de zorg rond het 
levenseinde of als melding wordt gemaakt van een NR-
verklaring of -penning of van een andere zorgverkla-
ring.11

De verzorging of verpleging – thuis of in de zorginstel-
ling – kan een belangrijke signalerende rol hebben wan-
neer een patiënt toe is aan een ACP-gesprek.5 Bij een 
patiënt met cognitieve achteruitgang of beginnende 
dementie zou met ACP moeten worden gestart als de 
patiënt er nog de mentale capaciteit voor heeft. Als de 
dementie vergevorderd is kan niet meer met de patiënt 
gesproken worden over ACP.12

AAnBevelingen
Het voeren van ACP-gesprekken bij kwetsbare ouderen is 
erg belangrijk, zoals blijkt uit de casuïstiek. Vaak zijn er 
belemmerende factoren bij artsen waardoor deze 
gesprekken niet plaatsvinden, zoals het gebrek aan tijd, 
het ontbreken van vaardigheden en de attitude van de 
arts.4

Onze gezondheidszorg zou een ACP-gesprek moeten 
erkennen als voorwaarde voor het leveren van kwalitatief 
goede zorg.4 Door voorlichting kunnen ouderen gestimu-
leerd worden om met hun arts een levenseindegesprek 
aan te gaan in navolging van het initiatief van de KNMG, 
patiëntenorganisaties en de ouderenbonden.11,13 Er moet 

▼   leerpunten  ▼

•	 ‘Advance	care	planning’	(ACP)	is	het	proces	waarbij	de	
patiënt	met	zijn	behandelend	arts	zijn	voorkeuren	voor	
zorg	rond	het	levenseinde	bespreekt,	vooruitlopend	op	
het	moment	dat	de	patiënt	zelf	niet	meer	in	staat	is	om	
beslissingen	te	nemen.

•	 ACP	moet	onderdeel	zijn	van	goede	zorg	voor	kwetsbare	
ouderen.

•	 De	timing	van	ACP	is	cruciaal:	bij	kwetsbare	ouderen	is	de	
huisarts	in	de	beste	positie	om	hiermee	te	beginnen,	  
daarbij	eventueel	ondersteund	door	de	specialist	
ouderengeneeskunde.

•	 Het	gesprek	over	ACP	dient	te	worden	herhaald	bij	een	
verandering	in	de	gezondheidssituatie,	een	nieuwe	  
diagnose,	bij	achteruitgang	of	na	een	ziekenhuisopname.

•	 De	vraag	‘Zou	het	mij	verbazen	als	deze	patiënt	binnen	
een	jaar	overlijdt?’	is	een	handig	hulpmiddel	voor	de	
juiste	timing	van	een	gesprek.

•	 ACP-interventies	dragen	bij	aan	zorg	die	beter	is	  
afgestemd	op	de	wensen	van	de	patiënt.
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meer bewijs komen voor de effectiviteit van ACP. Een 
ACP-gesprek zou op grond van een individuele afstem-
ming moeten plaatsvinden en niet op basis van het invul-
len van een afvinklijstje.5

Dames en heren, bij kwetsbare ouderen vindt ACP nu 
nog maar weinig plaats en in veel gevallen te laat, bijvoor-
beeld pas op de spoedeisende hulp. De KNMG-handrei-
king ‘Tijdig praten over het levenseinde’ stelt dat het de 
professionele verantwoordelijkheid van artsen is om tij-
dig, open en eerlijk met de patiënt te spreken over 
gewenste zorg rond het levenseinde.14 Bij voorkeur dient 
in de eerste lijn al te worden begonnen met ACP. Huis-
artsen zijn in een goede positie om ACP te initiëren bij 
hun kwetsbare oudere patiënten. De Landelijk advies-
groep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen ontwikkelde 
recent een ‘toolkit’ over ACP die hiertoe goede onder-
steuning biedt.15 Aanvullend kunnen specialisten oude-
rengeneeskunde samenwerken met huisartsen. De erva-
ring leert dat de meeste kwetsbare ouderen en hun 

naasten een gesprek over ACP waarderen en dat het de 
arts-patiëntrelatie ten goede komt. ACP kan bijdragen 
aan zorg die beter is afgestemd op de wensen van de 
kwetsbare oudere patiënt.2,6

In	de	serie	Oud,	(g)een	probleem?	publiceren	we	het	komend	jaar	een	

groot	aantal	artikelen	over	complexe	zorg	voor	ouderen.	De	serie	is	deels	

gebaseerd	op	uitkomsten	van	het	onderzoeksprogramma	Nationaal	

Programma	Ouderen.	Jacobijn	Gussekloo,	hoogleraar	

huisartsgeneeskunde	in	het	LUMC,	en	Marcel	Olde	Rikkert,	hoogleraar	

geriatrie	in	het	Radboudumc,	vormen	de	gastredactie.
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