Moet alles wat kan? (Wanneer is er sprake van overbehandelen?)

Wat is passend bij 70-plusser

Moet alles wat kan
Eens moeten mensen
sterven en daarna volgt
het oordeel.
Hebreeën 9:27

Paul Lieverse, anesthesioloog
en voorzitter van CMF Nederland
website paullieverse.nl
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Zorgkosten naar leeftijd

Zinvol doel te bereiken?
Gewenst of niet?
Proportioneel?

5 00 0 0
4 50 0 0

De waarde van een
mensenleven

Betaalbaar?
Visie op geneeskunde
Visie op de mens

4 00 0 0
3 50 0 0
3 00 0 0
2 50 0 0
2 00 0 0
1 50 0 0

De waarde van deze
behandeling

Eﬀectief of niet?
Kansrijk of kansloos?
Kan de patiënt het aan?

1 00 0 0
5 00 0
0
< 1 jaa r

1 -14 jr

1 5-2 4 jr

2 5-4 4 jr

Totale kosten (miljoen €)
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Aantekeningen van Paul Lieverse
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4 5-6 4 jr

6 5-7 4 jr

7 5-8 4 jr

8 5-9 4 jr

9 5+

Kosten per inwoner (€)
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De praktijk

De wens van de KNMG

• Langer willen leven

• Praten over het levenseinde
meer gewoon

• Praten over
doodgaan taboe
• Thuis sterven
steeds minder

Demografische ontwikkeling

Artsen nodigen weinig uit
om wensen rondom sterven
te uiten

Zorg rond het levenseinde

Artsen dóen liever dingen
dan dat ze práten

• Richtlijnen ook over ‘laten’
• Beslissingen neem je samen
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Maar geeft ook voldoening:
“Tot eind goed zorgen, dat
voelt goed”

8

9

Wilsbekwame patiënt
beslist over wel of niet

Wettelijke
behandelen
regels

Laatste wensen
Hoe ACP starten:

Start het
gesprek
- op tijd

Dit geldt ook als een
besluit niet redelijk lijkt

• Wat verwacht u van de
toekomst – met uw
ziekte?
• Waar hoopt u op?
• Waar bent u bang voor?

Patiënt kan arts niet
dwingen een behandeling
te doen
Indien niet wilsbekwaam,
dan beslist wettelijk
vertegenwoordiger
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Leven beschermen
Verder lijden
voorkomen

Is de aandoening ‘reversibel’

Dood accepteren
als gevolg van ziekte

Basale zorg (voeding en vocht)

Dood accepteren
bij niet-behandelen

Geavanceerde zorg (dialyse)

• Gering eﬀect te
verwachten
• Nare bijwerkingen
• Patiënt wil niet
• Extreem hoge kosten

Reanimatie-poging passend?

Behandelen met risico
op eerder overlijden
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Overbehandelen

‘Surprise question’
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Wel of niet reanimeren
• Is het medisch zinvol? (kans van slagen)
• Is het proportioneel? (kans op complicaties)

Het is niet de vraag
óf we moeten stoppen
met behandelen,
maar wannéér.
Maar we stoppen niet
met zorgen.
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