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Een systematische literatuurstudie

Palliatieve zorgverlening is een gegeven waarmee wellicht ieder mens vroeg of laat 

geconfronteerd zal worden. Een patiënt komt in aanmerking voor palliatieve zorg-

verlening indien voldaan wordt aan één van de volgende criteria:

1. een persoon lijdt aan een ongeneeslijke aandoening die ongunstig evolueert en een 

algemene verslechtering van zijn fysieke en psychische toestand teweeg brengt. 

2. therapeutische ingrepen en revaliderende therapie geen invloed meer hebben op 

de aandoening.

3. een ernstige fysieke, psychische, sociale en geestelijke nood zich voordoet die een 

tijdsintensieve en volgehouden inzet vraagt.

4. de patiënt zich in de terminale fase ten gevolge van een somatische oorzaak be-

vindt, dit wil zeggen dat de prognose slecht is en het overlijden binnen korte tijd 

verwacht wordt (na 24 uur en binnen de drie maand) (Omega, 2011).

Een belangrijke bemerking in het kader van deze problematiek is dat, hoewel volle-

dig onterecht, palliatieve zorg door de maatschappij nog steeds gelijkgesteld wordt 

aan stervensbegeleiding of terminale zorg. In de praktijk komt dit erop neer dat 

palliatieve zorg vaak pas aangevraagd of ingeschakeld wordt door professionele 

instanties of hulpverleners wanneer de patiënt reeds terminaal is, terwijl een pal-

liatieve zorgverlening veel meer omvat (zie tabel 1). Hierdoor missen patiënten in 

het algemeen, en psychiatrische patiënten in het bijzonder, enorm veel kansen op 

gebied van professionele zorg op maat. 
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Inleiding
Bij het verstrekken van palliatieve zorgverlening kunnen medische beslissingen een 

belangrijke rol spelen. Hierbij is het noodzakelijk om, ondanks hun verwantschap, het 

concept ‘medische beslissingen bij het levenseinde’ (MBL’s) te differentiëren van het 

concept ‘palliatieve zorg’ (zie tabel 1). Een belangrijk differentiërend element hierbij is 

dat MBL’s exclusief tot het domein van de arts behoren terwijl de invulling van pallia-

tieve zorgverlening mede door de patiënt wordt bepaald. In dit systematisch overzicht 

van de literatuur werd het begrippenkader van LEIF en niet van de Federatie Palliatieve 

Zorg Vlaanderen gebruikt om deze MBL’s te beschrijven aangezien de door ons geïnclu-

deerde artikels i.v.m. MBL’s dezelfde terminologie bleken hanteren als deze van LEIF. 

Onderzoek toont aan dat MBL’s vaak voorkomend zijn in Vlaanderen: in 2007 waren 50% 

van alle overlijdens het gevolg van een MBL (Bilsen e.a., 2009). Desondanks is er van 

de 4 bestaande categorieën van MBL’s (zie tabel 1) evenwel maar één met een specifiek 

uitgebouwd wettelijk kader, te weten euthanasie. De andere 3 MBL-categorieën worden 

ondersteund door de wet op Patienten-

rechten (2002), waarvan de toepassing 

veel vager blijkt te zijn . Deze wet ga-

randeert een aantal rechten waarvan 

één het recht op een kwaliteitsvolle 

zorg is. Hierbij wordt gesteld dat een patiënt recht heeft op informatie en zijn/haar toe-

stemming dient te verlenen wanneer MBL’s ingeschakeld worden. Uit onderzoek blijkt 

evenwel dat deze wet niet altijd goed opgevolgd wordt in het kader van MBL’s. Zo stelden 

Chambaere e.a. (2010) vast dat 66 van 208 overlijdens t.g.v. lethale middelen in 2007 

geschiedden ‘zonder’ de toestemming van de patiënt.In tegenstelling tot de wet op Pati-

entenrechten heeft de wet op euthanasie veel duidelijkere richtlijnen. Enerzijds moet de 

euthanasievraag gebaseerd zijn op een vrijwillige en bewuste keuze, anderzijds moet er 

sprake zijn van een ondraaglijk lijden (LEIF, 2009). Ondanks deze afbakening blijft eutha-

nasie een controversieel maatschappelijk onderwerp met tal van voor- en tegenstanders. 

In het kader van patiënten met een psychiatrische stoornis kan dit nog complexer worden. 

Er zijn namelijk talloze factoren die deze beslissing kunnen bemoeilijken. Vooreerst 

wordt de wilsbekwaamheid van de psychiatrische patiënt vaak in vraag gesteld. Bij 

schizofrene patiënten kan deze namelijk sterk verminderd zijn wanneer er sprake is van 

een gestoorde realiteitszin. Meer specifiek gaat het hier dus om de moeilijkheid of ‘de 

vraag tot euthanasie’ gesteld wordt vanuit het ziektebeeld of vanuit een (psychisch) on-

draaglijk lijden. Bij schizofrenie kan de doodwens namelijk een symptoom zijn van de 

ziekte, hetgeen de interpretatie van de euthanasievraag uiteraard zal bemoeilijken (Hul-

selmans e.a., 2009, Pasman e.a., 2009). Ernstige psychiatrische stoornissen (EPS), met 

name schizofrenie, bipolaire en majeure depressieve stoornis, zijn vaak voorkomende 

ziekten (Goldenberg e.a., 2000, De Hert e.a., 2000). Deze psychiatrische stoornissen 

zijn ongeneeslijk en kennen een chronisch verloop met een verhoogde morbiditeit en 

mortaliteit (De Hert e.a., 2001; De Smet, 2007; Hulselmans e.a., 2009; Kisley e.a., 2010; 

“Euthanasie blijft een controversieel 

maatschappelijk onderwerp. Voor 

patiënten met een psychiatrische 

stoornis is het nog complexer.”
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Lawrence e.a., 2010; Pompili e.a., 2007). Daarom vereisen personen met EPS vaak een 

langdurige, levenslange behandeling. Deze vaststellingen doen de vraag rijzen naar de 

noodzaak aan kwalitatieve begeleiding in het kader van palliatieve zorgverlening voor 

deze patiënten (De Hert, 1995, Woods, e.a., 2008). In dit artikel werd evenwel de keuze 

gemaakt om enkel over het lichamelijk en/of terminaal lijden van de patiënt met EPS 

te spreken en niet over diens psychisch lijden. Er is namelijk zeer weinig literatuur 

beschikbaar over psychisch ondraaglijk lijden, hetgeen onderstreept dat dit een nog 

onbekend of miskend domein is.

Het doel van deze literatuurstudie is tweevoudig: enerzijds willen we na gaan wat 

er reeds beschreven is over MBL (specifiek euthanasie) en/of de palliatieve zorg bij 

psychiatrische patiënten in het algemeen en bij patiënten met EPS in het bijzonder. An-

derzijds bekijken we wat de rol, attitude en betrokkenheid van verpleegkundigen kan/

dient te zijn in het kader MBL en/of palliatieve zorg.

Methodologie
Zoekstrategie

Relevante studies werden gezocht met behulp van diverse elektronische databanken: 

Cochrane Database, Pubmed, Psychinfo, Web of Science en Cinahl. De volgende zoek-

termen werden hierbij gebruikt: ‘severe persistent mental illness’, ‘schizophrenia’, ‘bi-

polar disorder’, ‘majeur depressive disorder’, ‘terminal care’, ‘end-of-life care’, ‘pallia-

tive care’, ‘euthanasia’, ‘psychiatric nurse’, ‘mental health nurse’, ‘psychiatric nursing’, 

‘nursing’, ‘hospice and palliative nursing’, ‘mental health worker’, ‘suicide’, ‘mortality’, 

‘morbidity’, ‘medical end of life decisions’, ‘psychiatric patient’ en ‘psychiatric disor-

der’. Databanken werden geraadpleegd van 1966 tot en met december 2010. In eerste in-

stantie werden de gevonden artikels gelezen. Vervolgens werden de bibliografieën van 

de bruikbare artikels doorzocht om verder te zoeken naar andere relevante literatuur. 

Selectie literatuur

Volgende inclusiecriteria werden gehanteerd bij de selectie van artikels: (1) de onder-

zochte populatie omvatte bij voorkeur patiënten met psychiatrische stoornissen en een 

leeftijd tussen 18 en 65 jaar, (2) de studie diende een beschrijving te geven over MBL’s 

(specifiek euthanasie) en/of palliatieve zorg, (3) het onderzoek diende de rol en/of de 

betrokkenheid van (bij voorkeur psychiatrische) verpleegkundigen bij MBL’s (specifiek 

euthanasie) en/of palliatieve zorg te beschrijven. Enkel artikels die tot het Nederlands-

talige en Engelse vakgebied behoren, werden weerhouden. 

Resultaten
Onze zoekstrategie leverde 142 artikels op. Gebruik makend van de weerhouden inclu-

siecriteria werden er van deze groep 120 artikels uitgesloten omdat ze niet relevant wa-

ren voor de onderzoeksvraag (N=97), ze niet tot het Engelstalige of Nederlandstalige 

vakgebied behoorden (N=1), en/of de besproken populatie jonger dan 18 of ouder dan 

65 jaar was (N=22) (Figuur 1). 
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Van de 22 artikels die werden weerhouden waren er, 7 beschrijvende studies, 7 cross-

sectionele studies, 2 explorerende studies, 2 brieven aan de editor, 1 case report, 1 

inhoudsanalyse, 1 tekst op basis van een Grounded Theory en 1 review (Tabel 1). Een 

belangrijke bevinding is dat alle gevonden literatuur gaat over lichamelijk ondraaglijk 

lijden bij (niet) terminale aandoeningen. Psychisch ondraaglijk lijden is een onbekend 

en/ of miskend terrein, terwijl dit in de geestelijke gezondheidszorg een wel omstreden, 

relevant onderwerp is.

In de exploratie van de literatuur naar wat beschreven is over MBL ( euthanasie) en 

palliatieve zorg bij EPS werden de resultaten samengevat in bemoeilijkende factoren 

op de implementatie van palliatieve zorg en van MBL (specifiek euthanasie) bij EPS. 

Factoren die de implementatie van palliatieve zorg bij psychiatrische (EPS) 

patiënten bemoeilijken?

Factoren gekoppeld aan de hulpverleners

Er zijn echter een aantal factoren die de implementatie van bekwame hulpverleners in 

de palliatieve zorg bij psychiatrische patiënten bemoeilijken (Foti e.a., 2005): 

1) de angst van hulpverleners om negatieve reacties uit te lokken 

2) de overtuiging van hulpverleners dat psychiatrische patiënten niet in staat zijn tot 

het formuleren en communiceren van levenseinde beslissingen 

3) het gebrek aan kennis, training en standaardzorgmaatregelen bij hulpverleners in de 

geestelijke gezondheidszorg. 

Wettelijke factoren

Een ander probleem betreft de plaats en wettelijke omkadering van de palliatieve zorg-

verlening binnen de gezondheidszorg. In tegenstelling tot het goed uitgewerkte wet-

telijk kader van euthanasie, geeft de wet omtrent palliatieve zorg enkel aan dat iedere 

patiënt in België recht heeft op palliatieve zorg (Distelmans e.a., 2009). De studie van 

Pasman e.a. (2009) illustreert bij-

voorbeeld dat 70% van de zieken-

huizen weliswaar een geschreven 

beleid hebben inzake euthanasie 

en hulp bij zelfdoding, maar niet 

over een beleidskader beschikken inzake palliatieve zorg. Nochtans zijn beide onlos-

makelijk met elkaar verbonden. Bovendien is het zo dat ondanks het feit dat algemene 

ziekenhuizen bij wet verplicht zijn tot het aanbieden van een palliatieve zorgvorm dit 

niet het geval is voor psychiatrische ziekenhuizen. Ten slotte wordt palliatieve zorg bin-

nen psychiatrische ziekenhuizen niet gefinancierd door de overheid hetgeen het moei-

lijk maakt om binnen de geestelijke gezondheidszorg een palliatief beleid op te starten. 

Factoren die verband houden met de gezondheidszorg.

Patiënten met EPS zoeken vaak laattijdig hulp, vinden, mede vanuit hun beperkt ziekte 

inzicht, de drempel tot hulpverlening dikwijls te hoog en hebben daarenboven een be-

“Er zijn een aantal factoren die 

de implementatie van bekwame 

hulpverleners in de palliatieve zorg bij 

psychiatrische patiënten bemoeilijken.”
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perkte toegang tot kwaliteitsvolle somatische zorg (Baker, 2005, Craun e.a., 1997, Galla-

gher, 2002, Howard, 2010, Spiess e.a, 2006). Hun psychiatrische ziektebeeld in combinatie 

met bijkomende problemen maken van deze populatie niet de meest geliefde binnen het 

gezondheidszorgsysteem (Woods e.a., 2008), waardoor deze mensen de kans op een 

kwaliteitsvolle zorg in de gezondheidszorg missen. We zien dan ook dat terminale psychi-

atrische patiënten of psychiatrische patiënten die nood hebben aan palliatieve zorg van-

uit een ernstig psychisch lijden de noodzakelijke zorgen vaak niet (kunnen) verkrijgen. 

Enerzijds bereikt de gezondheidszorg deze mensen maar in beperkte mate en anderzijds 

is er geen expertisegebied inzake palliatieve psychiatrie of psychiatrische palliatie. Noch-

tans toonde Hotopf e.a. (2011) met zijn klinische ervaringen aan dat suïcidale patiënten 

met een sterke doodswens hun meningen kunnen veranderen door het aanbieden van 

kwaliteitsvolle palliatieve zorg. Het toepassen van een palliatieve filter, die de onechte 

euthanasievragen filtert door het aanbieden van informatie aan de patiënt over palliatieve 

alternatieven en comfortzorg, kan een hulpmiddel zijn om het onderscheid tussen suïci-

dale en palliatieve psychiatrische patiënten te maken (Lemiengre e.a., 2009). 

Factoren die de uitvoering van MBL’s en in het bijzonder euthanasie bemoeilijken 

Wilsbekwaamheid en euthanasie bij patiënten met EPS.

De problematiek van euthanasie bij psychiatrische patiënten wordt bemoeilijkt door 

diverse elementen:

1) de moeilijkheid om de wilsbekwaamheid van de psychiatrische patiënt in te schat-

ten. De inschatting van de wilsbekwaamheid is essentieel aangezien, zoals hierbo-

ven reeds werd gesteld, de euthanasievraag gebaseerd moet zijn op een vrijwillige 

bewuste keuze.

2) de moeilijkheid om in te schatten of de keuze tot euthanasie geschiedt vanuit het 

ziektebeeld of vanuit een ondraaglijk lijden 

De wilsbekwaamheid bij de psychiatrische patiënt wordt al te gemakkelijk in vraag 

gesteld. Men denkt vaak dat de psychiatrische ziektetoestand altijd gepaard gaat met 

een gebrekkige wilsbekwaamheid, hetgeen het vraagstuk omtrent euthanasie of hulp 

bij zelfdoding m.b.t. de psychiatrische patiënt in vele gevallen overbodig zou maken. 

Wilsbekwaamheid duidt op “het menselijk vermogen bewust te streven naar of over te 

gaan tot het verrichten van een handeling waarvan het resultaat gewenst wordt, dan 

wel naar het doen intreden of bestendigen van een toestand” (Veys, 2006). De beoorde-

ling van deze wilsbekwaamheid behoort te gebeuren door de behandelende beroepsbe-

oefenaar (Hotopf e.a., 2011). Een patiënt met psychiatrische problemen is wilsbekwaam 

zolang het tegendeel niet vaststaat (Sturman e.a., 2005, Van Staden e.a., 2003). 

Foti e.a. (2005) toonden door middel van hun onderzoek aan dat psychiatrische pati-

enten wel degelijk in staat zijn tot het begrijpen en het inschatten van levenseindebe-

slissingen indien zij zich in een periode van remissie bevinden. Aan de patiënt werd 

gevraagd om aan de hand van hypothetische terminale situaties een behandelingskeuze 

te maken voor zichzelf en een denkbeeldige andere persoon. De hypothetische situaties 

waren het toedienen van pijnmedicatie bij ongeneeslijke kanker en een levensverlen-
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gende behandeling bij een onomkeerbaar coma. Hieruit bleek dat een hoge mate van 

congruentie werd gevonden tussen de keuzen die patiënten maakten voor zichzelf als 

voor de denkbeeldige andere. 

De aanwezigheid van psychiatrische symptomen hoeft ook niet noodzakelijk een keuze 

tot euthanasie te beïnvloeden. Een Nederlandse cohortstudie ging na welke determi-

nanten en trends bepalend zijn voor levenseindebeslissingen. Een vijfde van de pati-

enten met Amyotrofische Laterale Sclerose namen de beslissing tot euthanasie. In deze 

groep van patiënten werden er evenwel geen significante verbanden gevonden tussen 

hun keuze en het doormaken van een vroegere of huidige depressie, het gebruik van 

antidepressiva of het uiten van depressieve symptomen. Deze studie toont dus aan dat 

een bijkomend psychisch ziektebeeld, zoals een depressie, niet noodzakelijk de keuze 

tot euthanasie beïnvloedt (Maessen e.a., 2009). 

In het geval er toch geen sprake is van wilsbekwaamheid zijn andere oplossingen moge-

lijk om ‘onnodig’ lijden van een psychiatrische patiënt te voorkomen, zoals blijkt uit de 

casus van een 41-jarige vrouw met een schizo-affectieve stoornis en een terminaal nier-

falen. Ze bleek niet wilsbekwaam te zijn om een nierdialyse toe te staan of te weigeren. 

Uiteindelijk overleed ze na 2 dagen onnodig lijden. Om dergelijke situaties te vermij-

den zijn de twee door Ang e.a. (2009) voorgestelde oplossingen relevant: het opstellen 

van een vroegtijdig zorgcontract met levenseindebeslissingen en het aanstellen van een 

wettelijke vertegenwoordiger. Deze mogelijkheden behoren altijd besproken te worden 

rekening houdend met de wet van de rechten van de patiënt (Veys, 2006). Bovendien 

kunnen deze mogelijkheden enkel voorgesteld worden indien de patiënt zich in een 

toestand van remissie bevindt (Ang e.a., 2009). 

Tijdens het inschattingsproces van wilsbekwaamheid kan er ook gebruik worden ge-

maakt van gestandaardiseerde onderzoeksinstrumenten zoals ‘The MacArthur Compen-

tence Assessment Tool-Proxy’ (MACCAT-P) en ‘The Healthcare Preferences Questionnaire 

(HCPQ)’. Het gebruik van dergelijke vragenlijsten in combinatie met de deskundigheid 

van een psychiater zou de mogelijkheid kunnen geven om in te schatten van waaruit de 

vraag tot euthanasie wordt gesteld (Appelbaum e.a, 2001, Candilis e.a., 2004). De meeste 

psychiaters vinden het werken met gestandaardiseerde vragenlijsten zelfs aangewezen en 

liefst gehanteerd door twee onafhankelijke artsen/psychiaters (Ganzini e.a., 2000).

Het omgaan met terminale en/of EPS patiënten vereist een specifieke, getrainde aanpak 

waarin er met volle respect wordt gehandeld naargelang de kwetsbaarheden, mogelijk-

heden en wensen van de patiënt. De verpleegkundige lijkt de meest geschikte kandidaat 

om deze zorg aan te bieden aangezien zij het meeste tijd spendeert met de patiënt en 

het kortste bij de patiënt staat. 

De rol, attitude en betrokkenheid van verpleegkundigen inzake MBL en/of pal-

liatieve zorg

Inghelbrecht e.a. (2008) stelden vast dat verpleegkundigen die werkzaam zijn in zieken-

huizen en rusthuizen frequent geconsulteerd worden zowel bij levenseindebeslissingen 

(respectievelijk 67,8% en 39%), als bij euthanasie (74,1% en 47,9%), het stopzetten 
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van een levensverlengende behandeling (70,9% en 44,5%) en pijn- en symptoomcon-

trole (64,8% en 35,2%). Vooral in het geval van lager geschoolde patiënten blijken 

artsen veelvuldig beroep te doen op verpleegkundigen. Bilsen e.a. (2004) deden een 

gelijkaardige studie maar vergeleken de ziekenhuis situatie met de thuissituatie. Hier 

bedroegen de percentages van het aantal verpleegkundigen die betrokken werden bij 

levenseindebeslissingen respectievelijk 52% en 24,1%. In het ziekenhuis diende 58,8% 

van de verpleegkundigen in het geval van eu-

thanasie de lethale dosis toe. In de thuissituatie 

bedroeg dit percentage 25,2%. De meeste ver-

pleegkundigen (93%) vinden het belangrijk dat 

de arts toestemming vraagt aan de patiënt om 

een levensverlengende behandeling te starten of 

te stoppen (Inghelbrecht e.a., 2009). Ook al lijkt dit evident, toch blijkt uit een recente 

studie van Chambaere e.a. (2010) dat in het jaar 2007 het starten of beëindigen van de 

levensverlengende behandeling, in 66 van de 208 overlijdens ten gevolge van de toe-

diening van lethale middelen geschiedden ‘zonder’ toestemming van de patiënt wat in 

contrast staat met de Patientenrechten wet (2002).

Diverse studies gingen na welke elementen de attitude en betrokkenheid van verpleeg-

kundigen en andere zorgverstrekkers inzake levenseindebeslissingen beïnvloeden. Een 

explorerende studie in Polen (Brzostek e.a., 2008) evalueerde de attitude van ervaren 

en pas afgestudeerde universitaire verpleegkundigen. Het enige door de auteurs vast-

gestelde verschil tussen beide groepen was dat ervaren verpleegkundigen zich in hun 

houding meer dan de pas afgestudeerde universitaire verpleegkundigen lieten bepalen 

door het wettelijk kader (Brzostek e.a., 2008). 

In een kwalitatief onderzoek van Denier e.a. (2009) werd er exploratief gekeken naar 

de betrokkenheid van verpleegkundigen in het zorgproces omtrent euthanasie in Vlaan-

deren, België. Hieruit bleek dat de manier hoe een verpleegkundige betrokken is in dit 

zorgproces, bepaald wordt door een proceduraal-actiegericht of een existentieel-inter-

pretatief perspectief. Verpleegkundigen met het eerste perspectief vinden een goede 

organisatie van het proces belangrijk. Verpleegkundigen met het tweede perspectief 

vinden het belangrijk de euthanasievraag van de patiënt ten volle te begrijpen en een 

eerder begeleidende functie te hebben in het proces. 

Ondanks het feit dat verpleegkundigen al een belangrijke rol lijken te spelen in levens-

eindebeslissingen blijken zij echter niet voldoende opgeleid te zijn in het verstrekken van 

de zorg die noodzakelijk is bij levenseindebeslissingen in het kader van de psychiatrische 

problematiek. Volgens Durkin (2003) is het daarom ook noodzakelijk om palliatieve zorg 

te integreren in de opleiding psychiatrische verpleegkundigen. Hiervoor haalt hij de vol-

gende argumenten aan: 1) de noodzakelijke vaardigheden bij levenseinde zorg (luisteren, 

communicatie, slecht nieuws brengen, etc.) zijn de vaardigheden die ook aan bod komen 

in de opleiding voor psychiatrische verpleegkundige, 2) euthanasie, vaak geassisteerde 

suïcide genoemd, behoeft dezelfde vaardigheden als suïcide zelf dat ook uitgebreid aan 

bod komt in de opleiding van psychiatrische verpleegkundige, 3) psychiatrische proble-

“Volgens Durkin (2003) is het 

daarom ook noodzakelijk om 

palliatieve zorg te integreren 

in de opleiding psychiatrische 

verpleegkundigen.”
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men komen vaak voor tijdens de terminale fase 4) psychiatrische patiënten in een termi-

nale fase hebben ook recht op een kwaliteitsvolle levenseinde zorg. 

Besluit
Personen met EPS hebben in vergelijking met de algemene bevolking een levensver-

wachting die 20% lager ligt en sterven 13 tot 30 jaar vroeger dan de gemiddelde burger. 

Cardiovasculaire ziekten hebben het belangrijkste aandeel bij dit vroegtijdige overlij-

den (De Hert e.a., 2010, De Hert e.a., 2009, De Hert e.a., 2001, Hulselmans e.a., 2009, 

Pompili e.a., 2007). Onderzoek over palliatieve zorg en/of MBL’s bij deze populatie is 

daarom ook erg relevant. 

Desondanks bestaat er evenwel weinig relevante literatuur omtrent deze topic, die dan 

bovendien beperkt lijkt te zijn tot het ondraaglijk ‘lichamelijk’ lijden bij terminale EPS 

patiënten. Het psychisch ondraaglijk lijden van een EPS patiënt in een niet terminale 

situatie is een ‘miskend’ domein in de literatuur, doch erg relevant voor de klinische 

praktijk. Omwille van deze beperking werd in deze literatuurstudie dan ook enkel ge-

sproken over ‘lichamelijk’ ondraaglijk lijden bij terminale EPS patiënten. In dat kader 

werd er ingezoomd op één specifieke MBL: euthanasie. Ook al lijkt euthanasie op het 

eerste zicht extra moeilijkheden op te leveren bij mensen met EPS, o.a. omwille van 

hun vaak in vraag gestelde wilsbekwaamheid, tonen verschillende studies evenwel aan 

dat mensen met EPS in remissie wel degelijk wilsbekwaam zijn en dat het maken 

van een levenseindebeslissing niet altijd bepaald wordt door de psychiatrische symp-

tomatologie. Bovendien bestaan er in de praktijk gestandaardiseerde hulpmiddelen die 

het beslissingsproces voor een zorgteam kunnen vergemakkelijken (Ang e.a., 2009, 

Candilis e.a., 2004, Veys, 2006, Woods e.a., 2008). De andere MBL’s, die ondersteund 

worden door de wet op de Patientenrechten (2002), blijken niet altijd conform deze wet 

uitgevoerd te worden (Chambaere e.a., 2010). Een duidelijke ‘wettelijke’ definiëring van 

deze MBL’s dringt zich dan ook op. 

Er zijn verschillende factoren die de implementatie van palliatieve zorg met of zonder 

MBL’s bemoeilijken. Uit deze literatuurstudie komt sterk naar voren dat naast het gege-

ven dat het gezondheidszorgsysteem niet ‘toegankelijk’ genoeg is voor deze specifieke 

populatie, deze factoren erg gerelateerd zijn aan de kennis en houding van hulpverle-

ners,. Omwille van hun jarenlange ervaring in het behandelen van patiënten met EPS, 

hebben psychiatrische verpleegkundigen een belangrijke vertrouwensrol verkregen. 

Net omwille van deze bevoorrechte positie zijn zij dan ook de kandidaten (mits een 

gedegen opleiding) bij uitstek om te exploreren naar de ‘behoeften’ van personen met 

EPS inzake ‘palliatieve zorg’ bij hun levenseinde. Hiervoor is er evenwel behoefte aan 

exploratief onderzoek omtrent de ‘noden’ van terminale en niet-terminale EPS patiën-

ten. In dit kader is het interessant te vermelden dat de eerste auteur van dit artikel op 

dit ogenblik bezig is met een kwalitatief onderzoek waarbij personen met schizofrenie 

bevraagd worden omtrent hun inzichten en verwachtingen ten aanzien van het le-

venseinde in het algemeen en de zorg hieromtrent. Buiten al deze elementen blijft een 

belangrijk obstakel voor de uitbouw van palliatieve zorg binnen de Geestelijke Gezond-
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heidszorg dat er hiervoor vaak geen financiële middelen ter beschikking worden gesteld 

omdat het nog steeds niet ‘wettelijk’ verplicht is om deze specifieke zorg binnen deze 

sector aan te bieden. Het is dan ook onze oprechtste hoop dat er evenzeer op dit gebied 

enige reglementering zou komen.
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Tabel 1: Verklaring van concepten

CONCEPT BESCHRIJVING

Ernstige psychiatrische stoor-
nissen (EPS)

Chronische, terugkerende ziekten, die invloed hebben op de dagelijkse functionele 
mogelijkheden van een individu en een langdurige, levenslange behandeling vereisen. 
Meestal worden schizofrenie, bipolaire stoornis en majeur depressieve stoornis tot 
deze stoornissen gerekend (Addington-Hall, 2000, Foti, 2003, Foti e.a., 2005, Golden-
berg e.a., 2000, Ruggeri e.a., 2000, State Board, 1990, Woods e.a., 2008)

Palliatieve zorg Omvat meer dan stervensbegeleiding of terminale zorg. Het is een multidisciplinair 
concept dat volgende begrippen omvat: pijn- en symptoomcontrole, psychologische 
opvang, sociale ondersteuning en spirituele begeleiding. Daar waar curatieve zorg 
ophoudt, begint palliatieve zorg(Leif, 2009, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, 2004).

Mogelijke subonderdelen van palliatieve zorg kunnen zijn:
-

ners zowel in de thuissituatie als in de residentiële zorgvoorzieningen, aanbiedt om 
het welzijn en comfort van de palliatieve patiënten te waarborgen

aanbieden van zorg in de laatste dagen/weken van het stervensproces.

Levenseinde beslissingen Beslissingen die de patiënt maakt met uitzicht naar het einde van zijn leven. Het einde 
van een mensenleven kan worden begeleid, ondersteund, verlengd of verkort met 
behulp van de medische technologie. Bijgevolg zijn medische beslissingen bij het 
levenseinde onlosmakelijk verbonden met levenseindebeslissingen (Leif, 2009). 

Medische beslissingen bij het 
levenseinde (MBL) – (Distel-
mans e.a., 2009)

Beslissingen van artsen om handelingen te stellen of af te zien van handelingen met 
de bedoeling om het levenseinde van de patiënt te bespoedigen, of waarbij de arts op 
zijn minst rekening houdt dat daardoor het levenseinde van de patiënt waarschijnlijk 
bespoedigd wordt.
MBL’s bestaan uit 4 categorieën:
1 stoppen of niet starten van een behandeling: vb. stoppen met sondevoeding
2 pijn en symptoomcontrole: vb. toedienen van morfine
3 lethale middelen:

– euthanasie,
– hulp bij zelfdoding,
– levensbeëindiging zonder verzoek

4 continue diepe sedatie/ palliatieve sedatie (Bilsen e.a., 2009, Bilsen e.a., 2007, 
Deliens e.a., 2000, Leif, 2009, van der Heide e.a., 2001).

Euthanasie Opzettelijk levensbeëindigende handeling door een arts op uitdrukkelijke vraag van de 
patiënt zelf. De patiënt moet aan de wettelijke voorwaarden voldoen (Leif, 2009).

Hulp bij zelfdoding De arts geeft of schrijft een dodelijk middel aan iemand met een ernstig gezondheids-
probleem. De patiënt neemt dit middel in op een tijdstip dat hij/zij zelf bepaalt en 
waarvan de arts verder niet op de hoogte is (Leif, 2009).

Levensbeëindiging zonder 
verzoek

Een voorbeeld hiervan kan het stelselmatig opdrijven zijn van de medicatie tijdens de 
palliatieve sedatie bv. omdat de familie vindt dat het stervensproces van hun bewus-
teloos gemaakte familielid te lang aansleept (Leif, 2009). 

Palliatieve sedatie: continue 
diepe sedatie

Het induceren van een diepe slaap bij een (terminale) patiënt. Het verlagen van het 
bewustzijn is een middel om dat te bereiken. Meestal is er sprake van continue 
sedatie tot aan het overlijden, maar in sommige gevallen kan sedatie kortdurend of 
intermitterend worden toegepast. Doorgaans wordt tegelijkertijd afgezien van het 
kunstmatig toedienen van voeding en vocht, omdat dat geen zin meer heeft en zelfs 
gevaarlijk kan zijn bij gesedeerde patiënten( Leif, 2009).

Medisch Begeleid Sterven 
(Broeckaert F e.a., 2006)

Bestaat uit 3 grote categorieën:
1 keuzes ivm curatief of levensverlengend handelen: wordt een dergelijke behande-

ling opgestart of nagelaten, voortgezet of gestaakt?
2 keuzes ivm palliatief handelen en symptoomcontrole: het geheel van behandelin-

gen dat erop gericht is op een actieve wijze de levenskwaliteit en het comfort van 
de ongeneeslijke zieke patiënt te maximaliseren.

3 keuzes ivm actieve levensbeëindiging: waarbij doelgericht letale medicatie wordt 
toegediend (Broeckaert F ea, 2006).
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Tabel 2: Beschrijving van de geïncludeerde studies. 

STUDIE BESCHRIJVING RESULTATEN

Ang, 2009. Case report over de ethische 
problematiek bij het terminaal 
nierlijden van een schizo-affectie-
ve patiënt. 

Levenseindebeslissingen kunnen vroegtijdig besproken en 
vastgelegd worden d.m.v. een vroegtijdig zorgcontract en het 
tijdig aanduiden van een wettelijke vertegenwoordiger.

Baez e.a., 2010 Brief aan de editor die een be-
schrijving geeft over de problema-
tiek bij terminale schizofrenen. 

Schizofrenie is een ziekte die aanleiding kan geven tot een 
hoge lijdensdruk. Terminale schizofrenen zijn een ‘vergeten’ 
populatie

Berk e.a., 2008 Beschrijvend onderzoek of er 
nood is aan palliatieve psychiatrie 
als de ziekte niet te genezen valt. 

Er is nood aan integratie van palliatieve en psychiatrische 
denkmodellen en aan toename van expertise.

Bilsen e.a., 
2004

Cross-sectionele, retrospectieve 
studie waarin een vragenlijst werd 
gestuurd naar artsen die een 
overlijdensakte hadden onderte-
kend. De bevraging ging over de 
frequentie waarin vpk1 werden 
geconsulteerd bij MBL’s2 .

vpk werden meer geconsulteerd in een instituut (52%) dan in 
de thuissituatie (21%). vpk dienen meer lethale middelen toe 
wat betreft levensbeëindiging zonder verzoek (82,7% instituut 
en 25,2% thuissituatie) euthanasie (58,8% instituut en 17,2 % 
thuissituatie)

Brozstek e.a., 
2008

Explorerend onderzoek over de 
perceptie van net afgestudeerde 
en ervaren vpk t.a.v. palliatieve 
zorg en MBL’s. 

Beide groepen van vpk begrepen de termen palliatieve zorg en 
euthanasie en vonden dat deze termen elkaar niet uitsloten. 
51% van de ervaren en 47% van de net afgestudeerde vpk 
vinden dat euthanasie niet toegepast kan worden op een 
verwante(n). Ervaren vpk vinden in vergelijking met net afge-
studeerde vpk dat de wet meer bepalend is hun houding t.o.v. 
euthanasie en palliatieve zorg.

Candilis e.a., 
2004

Het ontwikkelen van een model 
voor levenseinde zorg bij psychia-
trische patiënten. Onderzoek naar 
gestandaardiseerde instrumenten 
omtrent beslissingsbekwaamheid 
en suïciderisico

De werkinstrumenten MACCAT-P 3 en HCPQ4 zijn een begin 
voor een gestandaardiseerd omgaan met levenseindebeslissin-
gen. Meer onderzoek is noodzakelijk.

Chambaere 
e.a., 2010

Beschrijvend onderzoek omtrent 
het gebruik van letale middelen 
met of zonder toestemming van 
patiënten. Representatieve steek-
proef (n=6927): Vlaanderen tussen 
juni en november 2007.

Response rate: 58,4%
208 overlijdens door letale middelen:

-
ling van de terminale ziekte en kortere levensduur.

Denier e.a., 
2009

Het verkennen van de betrokken-
heid van vpk in het euthanasie 
‘proces’ bij terminale, mentaal 
competente patiënten in alge-
mene ziekenhuizen in Vlaande-
ren, België dmv een Grounded 
Theory5. 

Twee soorten van aanpakken door vpk:

Ze sluiten elkaar niet uit en werken complementair.

Durkin e.a., 
2003

Beargumenteren dat levenseinde 
zorg geïntegreerd moet worden in 
de opleiding van psychiatrische 
verpleegkunde

Gelijkende vaardigheden in levenseinde zorg en psychiatrische 
verpleegkunde.
Noodzakelijke vaardigheden in omgang met suïcide zijn = 
vaardigheden nodig in omgang met euthanasie
Psychische problemen komen vaak voor in een terminale fase.
Psychiatrische patiënten met terminale aandoening hebben 
ook recht op een goede palliatieve zorg

Foti e.a., 2005 Het vastleggen van de wensen 
van psychiatrische patiënten 
betreffende levenseindebeslis-
singen. Via HCPQ nagaan wat 
patiënten voor zichzelf en voor 
de denkbeeldige andere zouden 
kiezen in geval van:

ongeneeslijke kanker

behandeling bij onomkeerbaar 
coma

Ongeneeslijke kanker:

34% zichzelf
Onomkeerbaar coma:

28% andere en 29% zichzelf

zichzelf
Psychiatrische patiënten zijn bekwaam om keuzes te maken in 
de behandeling inzake levenseinde. Verder onderzoek is nodig 
voor de effectmeting van vroegtijdige zorgplanning.
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STUDIE BESCHRIJVING RESULTATEN

Ganzini e.a., 
2000

Cross-sectioneel onderzoek adhv 
een vragenlijst

456 forensische psychiater (augustus – oktober 1997): res-
ponse rate 64% / 290 responders

‘wilsbekwame’ patiënten

door de psychiaters

door psychiaters

mede te bepalen
-

heid te bepalen

Gruber e.a., 
2008

Nagaan wat het effect is van 
medische educatie op de attitude 
van studenten naar levenseinde-
beslissingen bij acuut zieken. Via 
een cross-sectionele design werd 
d.m.v. een vragenlijst nagegaan 
wat de attitude van medische en 
niet-medische studenten is ten 
opzichte van levenseindebeslis-
singen. 

CPR 6: ja

Stopzetten levensndz behandeling: ja

Euthanasie minder geaccepteerd naargelang het aantal jaren 
opleiding stijgt.

Hotopf e.a., 
2011

Brief aan de editor Noodzaak dat psychiaters zich gaan toeleggen op een moge-
lijke wetsverandering inzake hulp bij zelfdoding in Engeland. 

Inghelbrecht 
e.a., 2009.

Houding en rol van vpk tov MBL. 
Verschillen tussen vpk a.d.h.v. 
confounders Cross-sectioneel 
onderzoek. Steekproef vanuit de 
dataset van federale overheid. 
Random steekproef van 6000 vpk

Vpk zijn akkoord met:

behandeling levensbeëindigende behandeling: 93% vpk

92% vpk
Bij de uitvoering van een MBL worden vpk in 90% geconsul-
teerd of betrokken door de arts.
Determinanten: opleidingsniveau, werkplaats, religie, ervaring 
met MBL.

Inghelbrecht 
e.a., 2008

Welke patiënt- en beslissings-
kenmerken zijn gerelateerd aan 
het consulteren van vpk en het 
toedienen van de lethale dosis 
door vpk? Aan de hand van een 
gestratificeerde steekproef van 
5005 overlijdensakten. Er werden 
anonieme vragenlijsten opge-
stuurd naar de geneesheren.

Kenmerken van de patiënt
MBL instituut – MBL thuis:

Consultatie vpk
MBL instituut – MBL thuis:

Toedienen lethale dosis door vpk
MBL instituut – MBL thuis:
euthanasie (47,7%en 32,7%)
levensbeëindiging zonder aanvraag van de patiënt (68,7% en 
28,8%)

Determinanten

Institute for Pal-
liative Medicine, 
2009

Beschrijving van de integratie van 
geestelijke gezondheidszorg in 
palliatieve zorg.

Sinds juli 2006 is er een palliatief psychiatrisch zorgprogramma 
in San Diego.
Het biedt klinische innovatie, toegepast onderzoek en educatie 
om de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen.
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STUDIE BESCHRIJVING RESULTATEN

Irwin e.a., 2008 Palliatieve patiënten met psychi-
sche klachten

Ondersteuning van de psychiater ten aanzien van depressie, 
angst, delirium, zorg voor familie.
Nood aan educatie

Lemiengre e.a., 
2009

Inhoudsanalyse van euthanasie-
beleidsdocumenten in Vlaanderen 
bij woon- en zorgcentra. 

737 woon- en zorgcentra (response rate: 83% = 612):

15% schriftelijk bevestigd

en in interdisciplinair overleg toegepast.

Maessen e.a., 
2008

Artsen (n=204) en informele 
zorgverstrekkers (n=198) die ALS 7 
patiënten, overleden zijn tussen 
2000 en 2005, behandelden. 
Onderzoek naar beïnvloedende 
factoren in levenseindebeslissin-
gen bij ALS en de invloed van tijd 
op deze factoren.

Determinanten: 

Euthanasie en hulp bij zelfdoding:

Smets e.a., 
2010

Anonieme databaseverzameling: 
alle gerapporteerde euthanasie 
– procedures van set 2002 – dec 
2007 (n=1917)

Toename van rapportage: 0,23% in 2002 – 0,49% in 2004.
Euthanasie bij:

Werth e.a., 2009 De belangrijkheid aantonen van 
de rol van psychologen en andere 
zorgverstrekkers bij terminale 
patiënten. Redenen om geeste-
lijke gezondheidszorgwerkers te 
betrekken:

symptoom bij terminale patiën-
ten

in het kader van wilsbekwaam-
heid

Psychologen hebben professio-
nele competentie nodig, bewust-
zijn van eigen competenties en 
waarden.

Meer onderzoek nodig naar professionele competentie en 
communicatie van andere geestelijke gezondheidszorgwerkers.

Woods e.a., 
2008

Wat is er literatuur terug te vinden 
over palliatieve zorg bij ernstige 
psychiatrische problematieken

Beslissingsbekwaamheid versus MBL: enkel in remissie moge-
lijk en aanstellen van een wettelijk vertegenwoordiger.
Toegang tot zorg:
Zoeken te laat goede zorg op en palliatieve zorg komt ook 
meestal te laat. Hebben een beperkt sociaal systeem, wettelijk 
vertegenwoordiger niet altijd mogelijk.
Aanbieden van zorg op maat

(1) vpk: verpleegkundige(n)
(2) MBL’s: medische beslissingen aan het levenseinde
(3) MACCAT-P: The MacArthur Competence Assessment Tool-Proxy is een vragen-

lijst met betrekking tot het levenseinde
(4) HCPQ: The Health Preferences Questionnaire is een vragenlijst met betrekking 

tot de voorkeur van de ‘terminale’ patiënt
(5) Grounded Theory: is een vorm van kwalitatief onderzoek, waarbij gegevens 

volgens een specifieke strategie worden verzameld en verwerkt. De onderzoeks-
strategie is erop gericht nieuwe theorieën te formuleren.

(6) CPR: cardiopulmonaire resuscitatie of reanimatie. Hierbij wordt er geprobeerd 
om de spontane activiteit van het hart en de ademhaling tegelijkertijd op gang te 
brengen.

(7) ALS: Amyotrofische Lateraal Sclerose of Ziekte van Lou Gehrig: aandoening van 
de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenen.


