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B EEL D : I S A B EL N A B U U R S

Meeste
artsen vinden
euthanasie
emotioneel
belastend, blijkt
uit enquête
‘Jíj moet er
uiteindelijk
mee verder
leven’

21

Euthanasie is een waardevol onderdeel van het
artsenvak, maar het is ook
emotioneel belastend en
een onderwerp waarbij de
arts in toenemende mate
druk van de patiënt en zijn
naasten ervaart. Dit zijn
enkele uitkomsten van de
enquête Helder communiceren over euthanasie,
die vorig jaar door KNMG,
LHV, NHG, Verenso en
FMS werd gehouden.
“Patiënten hebben
soms onrealistische
verwachtingen.”

P

aulus Lips is huisarts in de Amsterdamse Jordaan en heeft als bestuurslid
van de LHV het onderwerp euthanasie
in portefeuille. Hij noemt euthanasie een
onderdeel van zijn vak dat – ook als het niet
tot uitvoering komt – tot mooie dingen kan
leiden. “Je voert ingrijpende gesprekken
met patiënten; over wat ze raakt, wat ze belangrijk vinden in hun leven. Gesprekken
waarbij ze hun ziel en zaligheid blootleggen.”
Hoewel driekwart van de respondenten het
bij het (huis)artsenvak vindt horen, wordt
euthanasie wel als emotioneel belastend
ervaren. Met de stelling ‘Ik lig soms wakker
van euthanasie’ is ruim 49 procent van de
respondenten van het onderzoek het eens.
De emotionele belasting werd door de
meeste respondenten van het onderzoek
als het allermoeilijkst bij een euthanasieverzoek genoemd.
Lips verbaast zich niet over die uitkomst.
“Ik slaap er zelf ook altijd een paar nachten niet van. Je zit met een raar innerlijk
conflict: je wilt mensen helpen, ze ondersteunen om hun lijden te verlichten. Maar
je bent ook opgevoed met de norm: ik mag
niet doden. Dat maakt het zo moeilijk.”
Want dat is het grote verschil met alle andere handelingen van een arts, benadrukt
Mart Calff, hoofd patiëntenzorg Medische
Psychologie van het AMC. Zij is medebehandelaar van lichamelijk, vaak ernstig
zieke patiënten met psychopathologie als
comorbiditeit. Daarnaast geeft zij bijscholingscursussen aan (huis)artsen, specialisten en verpleegkundigen over communicatie in lastige situaties, zoals bij euthanasie.
“Jouw handeling en de dood zijn rechtstreeks met elkaar verbonden. Iemand gaat
‘dood aan de naald’, om het plat te zeggen.
Dat is heel anders dan wanneer een patiënt besluit een therapie te weigeren of
een behandeling te willen staken.” Om die
reden, zo heeft Calff gemerkt, willen artsen
‘super-zeker’ zijn dat euthanasie écht is wat
de patiënt wil. “Niet 100, maar 180 procent
zeker.”

▪ STEUN VAN COLLEGA’S
Erover praten met collega’s helpt, zo blijkt
uit de enquête. Ruim 71 procent van de respondenten geeft aan steun van collega’s te
ondervinden bij het afwegen en uitvoeren
van een euthanasieverzoek. Lips bespreekt
een euthanasiecasus na met zijn maat en in
zijn intervisiegroep. “Het is een ingrijpende gebeurtenis en het is belangrijk om je
gemoed te luchten bij iemand die weet wat
het is, die weet hoe het voelt. Dat kan niet
bij een partner of vrienden.”
Ook Calff benadrukt de heilzame werking
van het nabespreken met collega’s. “Niet alleen familie en nabestaanden van de overledene, ook de arts heeft dat nodig. Over
wat goed ging en wat een volgende keer
beter kan, maar vooral over wat het met je
doet.”

‘Jouw handeling en de
dood zijn rechtstreeks
met elkaar verbonden.
Dat is anders dan wanneer
iemand therapie weigert’
▪ GRENZEN VERSCHUIVEN
De enquête van de artsenorganisaties is onderdeel van het project Helder communiceren over euthanasie. Dit project richt zich op
goede communicatie over de (on)mogelijkheden rond euthanasie, om zo misverstanden te vermijden en samen met de patiënt
en zijn familie tot een goede afweging te
komen. De uitkomsten worden gebruikt
om te kijken wat nodig is om de communicatie over euthanasie te vergemakkelijken.
Aan vervolgstappen wordt op dit moment
gewerkt. Er zullen in ieder geval voorbeeldbrieven worden opgesteld die door artsen
aan een patiënt met een euthanasieverzoek
kunnen worden meegegeven.
Begin het gesprek over euthanasie in een
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'Euthanasie is een
ingrijpende
gebeurtenis. Het
is belangrijk om je
gemoed te luchten
bij iemand die
weet wat het is en
hoe het voelt'

vroeg stadium, luidt Lips’ advies. “Het is
belangrijk om snel te weten wat de patient wil en waar hij bang voor is. Maar ook
over alles wat jij als huisarts in die laatste
levensfase te bieden hebt.”
Wat patiënten in zo’n vroeg gesprek aangeven, is niet in beton gegoten, is zijn ervaring. “Grenzen verschuiven. Wat een patiënt in een vroeg stadium onverdraaglijk
vindt – afhankelijk worden, niet meer naar
buiten kunnen –, verandert als het eenmaal
zover is.Gelukkig heb je dit soort gesprek-

ken tientallen malen vaker dan dat het ook
echt tot euthanasie komt. Euthanasie wordt
vaak als de ultieme ontsnapping gezien.
Het idee dat het kan geeft mensen rust en
zekerheid.”
▪ HARDOP ZEGGEN
In de communicatie over euthanasie kunnen dokter en patiënt zich in verschillende
fasen bevinden, heeft Calff gemerkt. “Soms
is de dokter nog bezig met de vraag hoe hij
het ziekteproces kan stoppen, terwijl de

patiënt voelt dat het afgelopen is en al nadenkt over wat hij nog wil. Of andersom:
de patiënt wil er niet aan dat hij binnen afzienbare tijd zal sterven, terwijl de dokter
het erover wil hebben.”
Ook in die gevallen is goede communicatie essentieel, zegt Calff. In haar cursussen
leert ze artsen om – als dat ook maar enigszins mogelijk is – de (medische) feiten direct op tafel te leggen, niet om de hete brij
heen te draaien. “Natuurlijk moet je het copinggedrag van de patiënt in aanmerking
nemen, maar in het algemeen is het goed
om hardop te zeggen: ‘We kunnen u helaas
niet meer genezen, dit is de laatste fase van
uw leven.’ Dat vinden veel artsen moeilijk,
maar als je direct bent, kun je de rest van
je consult besteden aan de emoties die dit
oproept en aan de vraag: hoe nu verder?
Durf onder woorden te brengen wat je aan
houding of gevoelens bij een patiënt signaleert. Maak het hem makkelijk om alles
wat hem bezighoudt, ter sprake te brengen.
Ook als je merkt dat iemand op euthanasie
aanstuurt, terwijl jij nog niet zo ver bent.
Heb het daar dan over en leg uit wat de procedure is.”
▪ NIET VANDAAG GEREGELD
Uit de enquête blijkt tevens dat artsen druk
van patiënten of hun naasten ervaren om
een euthanasieverzoek in te willigen. Bijna
70 procent antwoordt ‘ja’ op de vraag of hij

Casus voor intervisie
Marleen van Venrooij, dertig
jaar huisarts en werkzaam bij
NHG, schat dat zo’n 50 tot 70
procent van de casussen die
de leden van haar Balint-groep
inbrengen, over euthanasie
gaan. In Balint-groepen doen
huisartsen intervisie volgens
een bepaalde aanpak, vernoemd
naar de Hongaars-Engelse psychiater Michael Balint.
In de Balint-groep ligt de focus
op de vraag: wat zegt het over

jou dat jij dit zo ervaart, dat jij
hier moeite mee hebt? “Dan
blijkt dat een euthanasieverzoek
iemand confronteert met de
herinnering aan het overlijden
van zijn vader bijvoorbeeld. Of
dat hij of zij het moeilijk vindt
om grenzen te stellen, of te veel
verantwoordelijkheid op zijn
schouders neemt.”
Vaak gaat de discussie over de
beoordeling van de ondraaglijkheid van het lijden. “Of het

invoelbaar is dat een patiënt zijn
lijden als ondraaglijk ervaart,
heeft alles te maken met je persoonlijkheid, je eigen normen en
waarden. Daarom is het juist zo
belangrijk erover te sparren met
collega’s.”
De Balint-groep biedt Van Venrooij de gelegenheid om dat op
haar gemak te doen. “Het fijne is
dat het niet tussen de bedrijven door hoeft. Je hebt niet
het gevoel dat je een collega

belast. Integendeel: iedereen
gaat er eens goed voor zitten als
er een euthanasiecasus wordt
ingebracht. Er is alle ruimte om
met elkaar mee te denken en dat
leidt tot een enorme verrijking.”
Een ander ‘heikel punt’ dat
nogal eens aan de orde komt, is
de dwingendheid waarmee sommige patiënten hun euthanasiewens uiten. “Soms wordt de
huisarts echt als een verlengstuk
van de spuit gezien.”
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die druk wel eens heeft gemerkt en bijna
64 procent vindt dat die druk de laatste
jaren is toegenomen.
Paulus Lips heeft het in zijn praktijk nooit
ervaren, zegt hij, maar hij merkt wel dat
sommige patiënten onrealistische verwachtingen over euthanasie koesteren.
“Mensen realiseren zich bijvoorbeeld niet
dat een euthanasietraject tijd kost. Het is
niet vandaag even geregeld.”
Omgaan met die druk is een belangrijk
leerpunt in de bijscholingscursussen van
Calff. “Zodat je tegen een patiënt die vindt
dat het morgen moet gebeuren, kunt zeggen: ‘Dat kan ik u niet bieden. Ik wil eerst
nog uitgebreid met u spreken.’ Het is heel
lastig om te gaan met de druk van een ziek
mens dat lijdt, of een familielid dat zegt:
‘Maar kijk nou toch eens hoe vader erbij
ligt!’ Daar heb ik ook geen kant en klare
teksten voor. Maar juist in die situaties
moet je – met respect voor de patiënt – je
eigen grenzen kunnen aangeven. Laat je
niet onder druk zetten om het eerder te
doen dan jij eraan toe bent. Zeg je spreekuur er niet voor af, doe het bij voorkeur aan
het eind van de dag zodat je daarna geen patiënten meer hebt. Realiseer je dat de wens
van de patiënt niet het enige is dat telt. Het
gaat ook over jóú en hoe het voor jou draaglijk is. Want jíj moet er uiteindelijk mee
verder leven.”

5 tips voor communiceren
over euthanasie
Mart Calff heeft een aantal tips
voor een heldere communicatie
over euthanasie. De Dokter zet
ze kort op een rij:

WEES DUIDELIJK
“Durf hardop te zeggen: ‘We
kunnen u niet meer genezen, dit
is de laatste fase van uw leven.
Wat zijn uw wensen?’”

HELP OMGAAN MET
EMOTIES

Bespreking van een euthanasiecasus in de Balint-groep
kan als een soort toetsing
vooraf fungeren, vindt Van
Venrooij. “Heb je niks over
het hoofd gezien? Is het écht
de wens van de patiënt of
wil hij de familie niet tot last
zijn? Hoe zorgvuldig je alles
ook doet, er blijft altijd enige
onzekerheid. Ik vind het elke
keer weer een opluchting als
de goedkeuringsbrief van de

toetsingscommissie in de bus
ligt.”
De Balint-groep heeft de
drempel om over twijfels en
vragen te praten voor Van
Venrooij verlaagd. “Ik accepteer ze beter, signaleer ze
sneller en breng ze makkelijker onder woorden. Ik heb
geleerd mijn gevoel serieus te
nemen.”

Help patiënten om te gaan met
de emoties die door de nieuwe
werkelijkheid teweeg worden
gebracht. “Een enorm belangrijke taak, want zo staat je patiënt
er niet alleen voor.”

GEEF GELEGENHEID
Breng onder woorden wat je bij

een patiënt signaleert. Zo bied
je hem of haar de gelegenheid
een onderwerp te agenderen,
vragen te stellen of twijfels te
uiten. “Als jij iets bagatelliseert
of iemand moed probeert in te
spreken, bereik je het tegenovergestelde: de patiënt voelt
zich in de kou staan.”

GEEF JE EIGEN GRENZEN
AAN
“Het is belangrijk daar goede
communicatieve tools voor te
hebben. Laat je nooit onder
druk zetten. Anders vergroot je
de kans op spijt achteraf.”

BLAAS STOOM AF
“Onderken dat emoties erbij
horen. Je wordt er een betere
dokter van.”

UITKOMSTEN ONDERZOEK
Geïnteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek? U vindt ze,
samen met meer informatie over het project Helder Communiceren
op www.lhv.nl/euthanasie.

