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Behoud van autonomie bij een onzekere toekomst
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In dit artikel geven de auteurs een overzicht van de belangrijkste aspecten van advance
care planning voor personen met gevorderd longfalen, zoals COPD en longfibrose, en
geeft men handreikingen voor het initiëren en opvolgen van advance care planning
(ACP).

Inleiding
De laatste jaren is er toenemend bewustzijn dat advance care planning (ACP, proactieve
zorgplanning) van groot belang is voor personen met chronisch longfalen, zoals COPD of
longfibrose.1,2 ACP stelt individuen in staat om doelen en voorkeuren voor toekomstige behandeling
en zorg vast te stellen, deze te bespreken met familie en zorgverleners, en indien nodig vast te
leggen en aan te passen.3 Ondanks dit toenemende bewustzijn, wordt ACP bij personen met
chronisch longfalen vaak niet of pas laat in het beloop van de ziekte geïntroduceerd. 2,4,5 Een
Nederlandse studie heeft laten zien dat bij slechts zes procent van de personen met gevorderd
COPD zowel de patiënt als de longarts aangaven dat ACP had plaatsgevonden.5 Toch erkennen
longartsen het belang van ACP. Ze benoemen ACP als het belangrijkste aspect van palliatieve zorg
bij personen met COPD, maar tegelijkertijd ook als een belangrijk aspect dat verbeterd zou kunnen
worden.1 Ook bij longfibrose is er weinig aandacht voor ACP. Communicatie over het levenseinde
vindt significant vaker plaats bij personen met longkanker dan met longfibrose.6 Als er al aandacht
is voor ACP, is dat vaak pas in de laatste dagen van het leven.2 Ook huisartsen bespreken
belangrijke onderwerpen van ACP vaak niet met personen met chronisch longfalen.4 Als gevolg
hiervan zal ACP vaak niet of beperkt hebben plaatsgevonden bij personen met longfalen waar de
specialist ouderengeneeskunde als behandelaar bij betrokken wordt. Het initiëren en opvolgen van
ACP is dan ook een essentieel onderdeel van de zorg die de specialist ouderengeneeskunde kan
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bieden aan de persoon met gevorderd longfalen en zijn of haar naasten.7 Dit artikel geeft een
overzicht van de belangrijkste aspecten van ACP voor personen met gevorderd longfalen, zoals
COPD en longfibrose, en geeft handreikingen voor het initiëren en opvolgen van ACP.

Effecten van advance care planning interventies
Een systematische literatuurstudie heeft aangetoond dat ACP-interventies bij diverse populaties
verschillende positieve effecten hebben gehad. Door ACP-interventies worden vaker gesprekken
gevoerd over het levenseinde en worden vaker wilsverklaringen opgesteld. De geboden zorg
rondom het levenseinde sluit beter aan bij de eerder geuite voorkeuren voor zorg. Ook andere
uitkomsten, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van communicatie over het levenseinde kunnen
verbeteren.8 Enkele onderzoeken hebben specifiek gekeken naar ACP bij patiënten met chronisch
longfalen. Twintig jaar geleden is reeds aangetoond dat ACP-educatie tijdens een
longrevalidatieprogramma ACP kan bevorderen. Door ACP-educatie werden niet alleen vaker
wilsverklaringen opgesteld, maar werd ook vaker door patiënten met hun arts gesproken over ACP.
Meer patiënten in de educatiegroep dan in de controlegroep gaven aan dat hun arts op de hoogte
was van hun wensen voor levensverlengende behandelingen.9 Een onderzoek in de VS heeft het
effect onderzocht van een feedbackformulier voor zorgverleners gebaseerd op door de patiënt met
COPD ingevulde vragen over voorkeuren voor communicatie, levensverlengende behandelingen en
zorg rondom het levenseinde. Door deze eenvoudige interventie werd vaker en beter door
zorgverleners gesproken over zorg rondom het levenseinde.10 Ook liet dit onderzoek een relatie
zien tussen ACP en de ervaren kwaliteit van zorg. Als patiënten met hun zorgverlener gesproken
hadden over zorg in de laatste levensfase, gaven ze vaker aan dat ze de best mogelijke zorg
kregen dan wanneer ze deze gesprekken niet hadden gehad.11 Een recente interventiestudie
uitgevoerd in Australië onderzocht het effect van een ACP-interventie uitgevoerd door
verpleegkundigen bij patiënten met longkanker, COPD of longfibrose. Zij voerden ACP-gesprekken
met patiënten, stimuleerden ACP-gesprekken met naasten en artsen en ondersteunden bij het
maken van wilsverklaringen en het aanwijzen van een wettelijk vertegenwoordiger. Ook deze
studie bevorderde het houden van ACP-gesprekken en het maken van wilsverklaringen.12
Ondanks het succes van deze drie interventies, bleef er een belangrijke groep patiënten over
waarbij de interventies niet leidden tot ACP gesprekken (28-70% voor de verschillende
studies).9,10,12 ACP is dan ook een complex proces waarbij niet alleen de patiënt en zijn
hoofdbehandelaar betrokken zijn, maar ook zijn naasten en meerdere andere zorgverleners.
Al deze betrokkenen kunnen hun eigen belemmeringen ervaren voor het initiëren van ACP.1315

Artsen noemen bijvoorbeeld als belemmeringen gebrek aan tijd en angst om hoop weg te

nemen.14 Patiënten en naasten voelen zich niet altijd klaar om te praten over toekomstige
behandelingen of het levenseinde.15 Optimale interventies zijn waarschijnlijk dan ook
multidimensioneel, waarbij rekening gehouden wordt met deze belemmeringen, zorgverleners
worden getraind in ACP-communicatievaardigheden en patiënten worden empowered om hun
autonomie zolang mogelijk te behouden. Empowerment is noodzakelijk omdat de meeste patiënten
wachten tot hun zorgverleners ACP initiëren,16 terwijl ACP juist patiënten in staat stelt om regie te
blijven voeren over hun leven, zorg en behandeling. ACP kan patiënten een gevoel van controle
geven, hoop bevorderen en angsten wegnemen.17
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Behandelvoorkeuren
Om personen met gevorderd longfalen goed te kunnen begeleiden bij besluitvorming over
toekomstige levensverlengende behandelingen en zorg rondom het levenseinde is inzicht nodig in
de wijze waarop patiënten deze besluiten nemen. De meeste patiënten met gevorderd COPD geven
aan dat ze indien nodig gereanimeerd en invasief beademd willen worden (beiden 71%).5 Deze
voorkeuren zijn echter niet stabiel en bij ruim één-derde van de patiënten verandert de voorkeur
binnen een jaar.18 Tegelijkertijd geeft de meerderheid van deze patiënten aan dat ze geen
belastende behandeling wensen met een beperkte kans op een positieve uitkomst.5 Dit staat in
contrast met hun voorkeuren voor reanimatie en invasieve beademing. Dit kan verklaard worden
doordat patiënten vaak hun overlevingskansen overschatten na een levensverlengende
behandeling, zoals reanimatie.19 Aangezien patiënten geen of weinig informatie hierover krijgen
van hun zorgverleners, wordt het beeld dat patiënten hiervan hebben vaak gevormd door de
media. Overlevingspercentages op televisie zijn echter vaak hoger dan in de werkelijkheid. 19,20

Informatie nodig om weloverwogen besluiten te kunnen nemen
Patiënten blijken hun besluiten over levensverlengende behandelingen te baseren op de volgende
drie aspecten: de belasting van de behandeling, de mogelijke uitkomst van de behandeling en de
kans op een negatieve uitkomst.5 Het geven van deze informatie is dan ook een taak van de
specialist ouderengeneeskunde als onderdeel van ACP. Van de patiënten met een chronische
longziekte die in het ziekenhuis gereanimeerd wordt, overleeft 15%. Slechts 6% kan naar huis
ontslagen worden en 2% overleeft zes maanden zonder heropname.21 Een patiënt met COPD die al
behandeld wordt met zuurstof thuis heeft 23% kans om te overlijden tijdens invasieve beademing
voor respiratoir falen tijdens een exacerbatie en 45% kans om alsnog binnen een jaar te
overlijden.22 Met informatie over de belasting van de behandeling, de mogelijke uitkomst en de
kans op een negatieve uitkomst, zijn de meeste personen in staat om hun voorkeuren voor
behandeling aan te geven.5

De rol van wilsverklaringen
Ook voorkeuren over levensverlengende behandelingen die bepaald zijn op basis van volledige
informatie veranderen regelmatig.23 ACP volstaat dan ook niet met het eenmalig bespreken van
deze voorkeuren en het vastleggen hiervan in een wilsverklaring. In een wilsverklaring kunnen
wensen voor een aantal behandelingen worden vastgelegd, maar bestaande wilsverklaringen
schieten vaak tekort in andere situaties. Besluiten zijn vaak afhankelijk van de situatie op dat
moment en het op voorhand nemen van besluiten over behandelingen in mogelijke toekomstige
scenario’s is niet eenvoudig. ACP is dan ook veel meer het voorbereiden van patiënten en hun
naasten op besluiten die in de toekomst genomen moeten worden.24 Op het moment dat deze
besluiten genomen moeten worden, kunnen wilsverklaringen zeker helpen in de besluitvorming.
Nog belangrijker echter zijn eerder gevoerde gesprekken met naasten en zorgverleners over de
wensen van de patiënt, doelen van zorg en wat voor een patiënt belangrijk is in het leven.25
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Communicatie over het levenseinde
ACP hoort zeker niet beperkt te zijn tot het bespreken van voorkeuren voor levensverlengende
behandelingen. Belangrijke onderwerpen van ACP bij chronisch longfalen zijn de diagnose en het te
verwachten ziektebeloop.26 Onbekendheid met de aandoening kan ertoe leiden dat er geen reëel
beeld bestaat van de aandoening.27 Zo geeft één van de deelnemers van de kwalitatieve studie van
Lindell en collega’s aan: “ik was zo opgelucht dat het geen longkanker was. Ik wist niet wat
longfibrose was, maar ik dacht, het kan nooit zo erg zijn als longkanker”.28

Onzekere prognose
De onzekere prognose van COPD en longfibrose wordt vaak ervaren als een belemmering om deze
te bespreken.29 Toch is juist het bespreken van deze onzekere prognose een belangrijk deel van
ACP (zie kader 1) voor patiënten met chronisch longfalen.26 Het eerder door Lynn en Adamson
beschreven hypothetische ziektebeloop bij chronisch longfalen, gekenmerkt door een geleidelijke
achteruitgang met acute exacerbaties,30 zal door een deel van de patiënten herkend worden, maar
zeker niet door alle patiënten. Ziektetrajecten aan het einde van het leven zijn sterk individueel
bepaald.31 Patiënten leven vaak vele jaren met hun aandoening,32 maar het beloop van COPD en
longfibrose is erg heterogeen.33,34 Exacerbaties kunnen levensbedreigend zijn, maar patiënten
kunnen ook vele exacerbaties overleven.35 Daarnaast is het belangrijk om niet uit het oog te
verliezen dat zeker niet iedere persoon met COPD ook overlijdt aan COPD. Comorbiditeiten komen
vaak voor en kunnen zowel de levensverwachting als de kwaliteit van leven bepalen.36-39

Behandelmogelijkheden
Het bespreken van behandelmogelijkheden is een ander belangrijk deel van ACP.26 Hierbij gaat het
om ziektegerichte behandeling, maar ook om de mogelijkheid van palliatieve zorg en het
integreren van ziektegerichte behandeling met palliatieve interventies (zie kader 1). Het bespreken
van behandelmogelijkheden is juist van belang als er gesproken wordt over behandelbeperkingen.
Hierbij hoort aandacht besteed te worden aan wat er wel geboden kan worden als er
bijvoorbeeld niet invasief beademd gaat worden. Juist het bespreken wat wel gedaan kan worden,
helpt om patiënten het gevoel te geven dat ze niet in de steek gelaten worden.40,41 Niet-invasieve
beademing wordt frequent toegepast bij acute respiratoir falen42 en uitleg hierover hoort bij ACP
voor patiënten met chronisch longfalen. Een recent onderzoek onder patiënten behandeld met nietinvasieve beademing vanwege acuut respiratoir falen heeft laten zien dat ze zelden met
zorgverleners hebben gesproken over levensverlengende behandelingen terwijl ze daar wel
duidelijke voorkeuren voor hebben. De meerderheid van deze patiënten wilde bijvoorbeeld niet
gereanimeerd worden, maar indien nodig wilde men wel opnieuw behandeld worden met nietinvasieve beademing.43 Ook het bespreken van mogelijkheden voor palliatie van dyspnoe is
onderdeel van ACP bij chronisch longfalen. Angst voor dyspnoe en angst om te stikken komt vaak
voor, maar wordt door patiënten vaak niet spontaan gemeld.27,44
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Kader 1. Ziektespecifieke aspecten van ACP voor patiënten met chronisch longfalen
•

Uitleg over de diagnose bij onbekendheid met de aandoening.

•

Onzekere prognose van COPD of longfibrose.

•

Bespreken van behandelmogelijkheden en (integratie van) ziektegerichte en palliatieve behandeling.

•

Informatie over de belasting van levensverlengende behandelingen, de mogelijke uitkomst en de kans op
een negatieve uitkomst.

•

De mogelijkheid van niet-invasieve beademing bij acuut respiratoir falen.

•

Angst voor dyspnoe en angst om te stikken.

•

Mogelijkheden voor palliatie van dyspnoe.

Praten over doodgaan
Patiënten kunnen ook behoefte hebben aan praten over doodgaan en hoe dat kan
gaan.26 Patiënten kunnen irreële verwachtingen hebben over het doodgaan.45 Het bespreken van
wat een goede dood betekent voor een patiënt kan helpen met het voorbereiden van patiënt en
familie op beslissingen die in de toekomst mogelijk genomen moeten worden. De meeste patiënten
kunnen aangeven waar ze dood willen gaan, maar deze voorkeuren zijn heel dynamisch en
afhankelijk van de actuele omstandigheden.46 In een studie in de VS rapporteerden veteranen met
COPD de volgende aspecten als belangrijk rondom het sterven: vergoeding van zorgkosten;
vermijden van belasting voor de naasten; vrede hebben met het sterven; tijd door kunnen brengen
met partner en kinderen; waardigheid behouden; symptoomcontrole; niet bang zijn om te sterven;
behandelvoorkeuren besproken te hebben met hun zorgverlener; vermijden van invasieve
beademing om het leven te verlengen; en ten slotte de energie hebben om de dingen te kunnen
doen die ze willen doen.47

Informatie titreren naar behoefte
Niet iedere patiënt en naaste wil al deze informatie ontvangen en zeker niet allemaal
tegelijk.48 Informatie hoort getitreerd te worden naar de behoeften van patiënten en naasten en de
bereidheid om informatie te ontvangen. Dat kan een grote uitdaging zijn voor zorgverleners, zeker
indien patiënt en naasten andere behoeften hebben en dit stelt dan ook eisen aan de
communicatievaardigheden van specialisten ouderengeneeskunde. Hiervoor is het dan ook
belangrijk dat ACP als een proces van communicatie wordt gezien en niet als een gesprek dat
eenmalig gevoerd wordt. Het gradueel bieden van informatie, afgestemd op de bereidheid van
patiënten om informatie te ontvangen, is onderdeel van dit proces van ACP.49

Initiëren van ACP
Het kiezen van het juiste moment om te starten met ACP bij chronisch longfalen is niet
eenvoudig.50 Bij het stellen van de diagnose kan reeds de eerste stap worden gezet door
zorgvuldige uitleg te geven over de diagnose, het te verwachten beloop en de
behandelmogelijkheden. Daarnaast zijn er verschillende momenten in de loop van een ziekteproces
die door patiënten en zorgverleners worden herkend als mijlpalen en die gebruikt kunnen worden
om ACP te initiëren, zoals het starten met een nieuwe of andere behandeling (bijvoorbeeld met het
starten van zuurstoftherapie), het gebrek aan nieuwe behandelopties, beperkingen in activiteiten
en ziekenhuisopnames.51 Een verpleeghuisopname is uiteraard ook een ingrijpende gebeurtenis die
aangegrepen kan worden om ACP te initiëren.
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Focus op niet-behandelbesluiten als valkuil
Eén van de valkuilen bij het initiëren van ACP is de focus op het maken van afspraken over
levensverlengende behandelingen. Hoewel er zeker bij opname in het verpleeghuis gevraagd kan
worden naar bestaande wilsverklaringen, kan de focus op behandelbeperkingen confronterend zijn
of op dat moment niet aansluiten bij waar de patiënt mee bezig is. Voor het kunnen nemen van
zorgvuldige besluiten over toekomstige levensverlengende behandelingen, is het allereerst van
belang om de patiënt te leren kennen en te begrijpen hoe hij of zij in zijn of haar ziekteproces
staat. Een aantal vragen kunnen hierbij behulpzaam zijn. Deze vragen gaan over verwachtingen
van de toekomst, hoop en zorgen van patiënten (zie kader 2).52 Nadat de doelen van zorg duidelijk
zijn geworden, is het pas mogelijk om wensen voor toekomstige levensverlengende behandelingen
te bespreken. Ook hier is inzicht in wat belangrijk is voor de patiënt essentieel. Het reflecteren op
eerdere ervaringen en het bespreken van hoop en zorgen voor toekomstige situaties kan hierbij
ondersteunend zijn (zie kader 2).

Kader 2. Voorbeeldvragen voor ACP bij personen met chronisch longfalen*
Initiëren van ACP
•
Wat verwacht u van de toekomst met uw longziekte?
•
Waar hoopt u op?
•
Waar bent u bang voor?
Exploreren van wensen voor toekomstige behandelingen
Denkt u eens aan de laatste keer dat u zo kortademig was, dat u moest worden opgenomen
in het ziekenhuis. Als u weer in die situatie zou komen, waar zou u op hopen? Waar zou u de
meeste zorgen over hebben?
Sommige patiënten zeggen dat ze, zelfs als ze zo ziek zijn dat ze niet meer met hun naasten
kunnen praten, toch alle mogelijke behandelingen willen om hun leven te verlengen. Andere
patiënten geven aan dat ze dan liever een behandeling willen gericht op comfort. Wat voor
persoon bent u?
* Afgeleid van Fried et al.52

Aanwezigen bij het gesprek
Niet alleen het kiezen van het juiste moment vraagt aandacht, maar ook het bepalen wie aanwezig
zal zijn bij dit gesprek is van belang.40 Naasten hebben hun eigen behoeften aan ACP. Zij wensen
bijvoorbeeld informatie over de beschikbaarheid van zorg en hulpmiddelen en hoe te handelen bij
een noodsituatie.53 Het praten met de patiënt en zijn naasten over de rol van de wettelijk
vertegenwoordiger is ook een onderdeel van ACP en zal de overeenstemming tussen patiënt en
wettelijk vertegenwoordiger over behandelvoorkeuren bevorderen.54 Ook andere zorgverleners dan
de behandelend arts kunnen een belangrijke rol hebben bij ACP. Verpleegkundigen hebben
belangrijke vaardigheden voor ACP, zoals het ondersteunen van hoop, focus op kwaliteit van leven,
en het geven van prognostische informatie aansluitend bij wat de patiënt al weet.55 De
aanwezigheid van een verpleegkundige of verzorgende waarmee de patiënt vertrouwd is, kan dan
ook een belangrijke meerwaarde hebben. Ook de communicatie met andere betrokken
zorgverleners vraagt aandacht. Uiteraard is het verwarrend als verschillende artsen verschillend
informatie geven aan patiënten. Afstemming met de betrokken longarts is daarom ook van groot
belang.40

Overeenkomsten en verschillen met andere aandoeningen
Vele aspecten die beschreven zijn in dit artikel zijn ook van toepassing bij andere aandoeningen
zoals bijvoorbeeld chronisch hartfalen en chronisch nierfalen. Immers, ook deze aandoeningen
beperken de levensverwachting en zijn gekenmerkt door een onzekere prognose en een wisselend
ziektebeloop.56,57 Ook bij deze aandoeningen wordt ACP vaak niet gedaan, terwijl patiënten hier
wel behoefte aan hebben.5,58 Er zijn echter ook bij deze aandoeningen ziektespecifieke aspecten
waarmee rekening gehouden dient te worden. Denk bijvoorbeeld aan het praten over het uitzetten
van de Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) of het staken van dialyse.59,60
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Conclusies
ACP wordt nog te beperkt en vaak pas laat geïnitieerd. ACP is geen eenmalig gesprek, maar een
proces van communicatie tussen zorgverleners, patiënten en naasten, rekening houdend met de
individuele behoeften en het referentiekader van de patiënt. Reflecteren op eerdere ervaringen
hierbij is belangrijk. Wilsverklaringen hebben een rol bij ACP, maar nog belangrijker zijn eerder
gevoerde gesprekken met naasten en zorgverleners over de wensen van de patiënt, doelen van
zorg en wat voor een patiënt belangrijk is in het leven. Bij ACP hoort aandacht te zijn voor ziektespecifieke aspecten, zoals bijvoorbeeld angst voor dyspnoe en de rol van niet-invasieve
beademing. Informatie hoort geleidelijk gegeven te worden, getitreerd op de bereidheid van
patiënten en naasten om informatie te ontvangen. Empowerment van patiënten om met hun
zorgverleners te praten over ACP ondersteunt de mogelijkheid tot regievoering over het eigen
leven en de behandeling. Op deze wijze kan ACP het behoud van autonomie faciliteren.
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