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Wat doet een internist ouderengeneeskunde?

Rozemarijn van Bruchem-Visser

Internist ouderengeneeskunde

Even voorstellen?

 Rozemarijn van Bruchem-Visser

 Internist ouderengeneeskunde

 Erasmus Medical Center

 Voorzitter Commissie Medisch Ethische Vraagstukken

 Poli Complexe Behandelbeslissingen
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Definitie ouderengeneeskunde/geriatrie

 Medisch specialisme, speciaal voor ouderen met meerdere

aandoeningen tegelijkertijd. Vaak een combinatie van lichamelijke, 

psychische en sociale problemen. 

Wat is oud?
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Wat is oud?

Of, bij de heren..
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Referentiekader 

 0 tot 39 jaar: piepjong

 40 tot 65 jaar: jong

 66 tot 85 jaar: enigszins op leeftijd

 86 tot 95 jaar: ouder

 96 jaar of ouder: oud

Bevolkingspyramide 2009 Bevolkingspyramide 2025
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Levensverwachting 

Getallen

 2,3 miljoen mensen zijn ouder dan 65 jaar en 800.000 is ouder dan 75 

jaar. In 2025 zullen 6 miljoen mensen ouder zijn dan 55 jaar.

 2,5 miljoen huishoudens worden door ouderen gevoerd. 2010: 3 

miljoen.  

 Dubbele vergrijzing. Ouderen worden gemiddeld ouder, daarnaast 

worden er ook meer mensen ouder
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Hoe word ik internist ouderengeneeskunde?

 6-jarige specialistische opleiding

 4 jaar algemene interne geneeskunde

 2 jaar ouderengeneeskunde, waaronder een aantal maanden  

psychiatrie en neurologie

InternistenKlinische
geriatrie

InternistenKlinische
geriatrie

ouderenGNK

Internisten Verpleeghuis-
arts

Specialist
ouderenGNK

Sociaal
geriater (GGZ)

Ouderengeneeskunde in Nederland
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Welke patiënten komen naar een internist 
ouderengeneeskunde?

 Meerdere medicijnen

 Meerdere ziektes

 Vallen

 Geheugenproblemen

 Of een combinatie van alles!

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis?

 Polikliniek

 Dagkliniek

 Opname 

 Intercollegiaal consult

 Medebehandeling
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Wat gebeurt er dan?

 Comprehensive Geriatric Assessment

 Somatisch

 Psychisch

 Sociaal

 Functioneel

 De mens als geheel, niet alleen de ziekte

Levensverwachting vs. Time until benefit
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Chronologische leeftijd (jrn)

B
io

lo
g

is
ch

e 
le

ef
tij

d

BEHANDELING VOLGENS DE 
RICHTLIJN

ANDERE 
BEHANDELIN

G?

BEHANDELING OP 
MAAT:

VOORKOMEN VAN
OVERBEHANDELING FRAIL

ONDERBEHANDELING 
VITAAL

Biologische vs kalenderleeftijd

Het is niet altijd wat het lijkt…

 http://youtu.be/ubNF9QNEQLA
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Eerst doen, dan denken?

Wie heeft het nou eigenlijk voor het zeggen?

Rozemarijn van Bruchem-Visser

Internist ouderengeneeskunde
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Wie heeft het voor het zeggen?
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Wie heeft de regie?

Wie heeft het voor het zeggen?
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Vroeger was alles beter?

Aktueel thema:  passende zorg
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Welke vragen kom je tegen?

 Wel/niet doorverwijzen?

 Wel/niet naar het ziekenhuis?

 Wel/geen onderzoeken om een oorzaak te vinden?

 Wel/geen operatie?

 Wel/geen dialyse

 Wel/geen chemotherapie?

 Wel/geen reanimatie?

 Praten over euthanasie?

 Waar wil iemand overlijden?

Welke vragen kom je tegen?

 Wel/niet doorverwijzen?

 Wel/niet naar het ziekenhuis?

 Wel/geen onderzoeken om een oorzaak te vinden?

 Wel/geen operatie?

 Wel/geen dialyse?

 Wel/geen chemotherapie?

 Wel/geen reanimatie?

 Praten over euthanasie?

 Waar wil iemand overlijden?
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Wat is nodig? 

 Weten waarover het gesprek zal gaan.

 Tijd nemen (en krijgen).

 Een open houding, vertrouwen in de gesprekspartners.

 De juiste mensen aan tafel (wie zou u meenemen?).

 De juiste informatie, toegepast op de unieke situatie van de patiënt.

 Kijken naar de mens voorbij de aandoening.

 Extra advies vragen bij gespecialiseerde collega’s.

 De vraag stellen: ”Wat zou u willen?”

 De vraag stellen: “En dan?”
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Wie heeft wanneer de regie? 

 0-12 jaar: vertegenwoordiger (ouder).

 12-16 jaar: “ouders” en kinderen samen.

 16- ?? jaar: wilsbekwame patiënt.

 Als niet wilsbekwaam: vertegenwoordiger.

Wilsbekwaam?

 Wie test wilsbekwaamheid?

 Hoe test je wilsbekwaamheid?
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Wilsbekwaamheid

 Belangrijkste argument is wilsbekwaamheid.

 Wanneer is iemand wilsONbekwaam?

 Als een patiënt de informatie over de behandeling niet meer kan 

begrijpen en afwegen. 

 Als een patiënt niet begrijpt wat de gevolgen van een besluit (over 

de behandeling) zijn. 

 En/of hij/zij geen besluit kan nemen. 

 Wilsbekwaamheid gaat alleen over de vraag van dat moment.

Wat als u wilsonbekwaam bent?

 Vertegenwoordiger neemt dan de regie over.

 Maar is die vertegenwoordiger op de hoogte van de wensen van de 

patiënt? En de rest van de familie?

 Zijn de wensen bekend bij alle behandelaren?
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Vertegenwoordiger

 Van rechtswege: partner of kinderen.

 Indien gewenst kan een andere vertegenwoordiger (mentor) door de 

rechter worden aangesteld.

 Vertegenwoordiger wordt geacht te handelen met belang van cliënt 

voor ogen, anders geen goede vertegenwoordiger.

 Maar wat als de vertegenwoordiger handelt in strijd met belang van de 

patiënt?

 Als er niemand is dan wordt de zorgverlener geacht als goed 

hulpverlener te handelen.

Vertegenwoordiger?

 Ayalon: bij end-of-life” beslissingen, is er maar matige overeenkomst 

tussen wat patiënten met dementie zelf willen en wat partners denken 

dat ze willen

 Bravo: een zelf opgestelde verklaring lijkt meer overeen te komen met 

de eigen wens dan de inschatting van de familie.

Ayalon, Int Psychogeriatrics 2012
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Beslissingen in de spreekkamer

 Uitgangspunt zou altijd moeten zijn: verbetering van kwaliteit van leven 

voor de patiënt.

 Beslissingen worden genomen in samenspraak tussen patiënt en arts

 Maar: het moet wel medisch kansrijk zijn!

Advance directive / wilsverklaring

 In een wilsverklaring legt iemand wensen vast voor  medische 

behandeling of levenseinde. Bijvoorbeeld over reanimeren. Een 

wilsverklaring is voor situaties waarin iemand niet meer over dit soort 

beslissingen kan praten met de arts. 
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Wilsverklaring oplossing voor alles?

 Verschuivende grenzen.

 Nieuwe mogelijkheden.

 Veranderde levensomstandigheden.

 Dus: regelmatig nakijken, eventueel herzien.
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Levenstestament 

 Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. 

 In een levenstestament wordt iemand aangewezen in wie de patiënt het 

volste vertrouwen heeft om zijn/haar belangen te behartigen. Zo houdt 

de patiënt zelf de regie en worden de zaken volgens zijn/haar wensen 

geregeld.

Doorgaan met behandelen/onderzoeken

 Belangrijk om einddoel voor ogen te houden.

 Bij elke behandeling/elk onderzoek opnieuw afwegen: wegen de baten 

op tegen de lasten (voor de patiënt, niet financieel).

 Moeilijk om “tegen de stroom” in te gaan. 

 We worden opgeleid om te doen en worden vaak alleen betaald voor 

handelingen.

 Beslissingen nemen in een “goede periode”.
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Wat als ik niet ga dialyseren?

 Conservatieve behandeling, gericht op vermindering van klachten en zo 

lang mogelijk behouden van de lichamelijke conditie

 Deze behandeling bestaat uit

 Medicijnen om klachten te verminderen die ontstaan door nierfalen

 Een dieet om de ophoping van afvalstoffen in het bloed tegen te 

gaan

 Een zoutbeperking om vochtophoping tegen te gaan; soms ook 

een vochtbeperking

 Mentale en/of geestelijke begeleiding

Wat is daarover bekend?

 Onderzoek in 10 jaar (2004-2014) in Nederlands ziekenhuis: geen 

verschil in overleving tussen patiënten van 80 jaar en ouder die wel, of 

niet voor dialyse kozen

 In 2009: ongeveer 15% van de patiënten gekozen voor conservatieve 

behandeling
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En dan?

 Het ziektebeloop hangt af van hoe snel de nierfunctie achteruitgaat

 Meestal langzaam beloop

 U blijft onder behandeling van een nefroloog

 Levensverwachting is afhankelijk van een aantal factoren

 uw leeftijd

 hoe goed uw nieren nog werken

 hoe snel de nieren achteruitgaan

 of u naast nierfalen nog andere ziekten hebt

En dan?

 Laatste fase: bewustzijnsverlies (coma) door ophopende afvalstoffen. 

Hart wordt steeds zwakker en stopt uiteindelijk met kloppen

 Veel mensen met conservatieve behandeling overlijden aan iets anders 

dan het nierfalen
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Euthanasie

 Het handelen van een arts dat tot doel heeft het leven van een patiënt 

op diens uitdrukkelijk en aanhoudend verzoek te beëindigen.

 Is geen normaal medisch handelen.

 Is geen “recht”.

 Moet voldoen aan wettelijke voorwaarden.

 Is een proces wat tijd kost.

 Is niet hetzelfde als palliatieve sedatie of stoppen van behandeling.
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Euthanasieverklaring

 Is rechtsgeldig.

 Alleen… arts moet wel bereid zijn!

 Euthanasie is voor patiënt en familie emotioneel en moeilijk, en ook 

voor de arts.

 Ook met euthanasieverklaring moet er voldaan worden aan de 

wettelijke voorwaarden.
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Stoppen met behandelen

 Stoppen met curatieve behandeling is niet hetzelfde als “niets meer 

doen”.

 Bestrijden van symptomen (palliatieve behandeling) wordt altijd 

gecontinueerd.

 En dat is dan weer niet hetzelfde als palliatieve sedatie…
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Boodschappen voor thuis

Bedankt voor uw aandacht!

Zijn er nog vragen?
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Euthanasie, de voorwaarden

 De arts moet:

 ervan overtuigd zijn dat er sprake is van een vrijwillig en weloverwogen 
verzoek van de patiënt;

 ervan overtuigd zijn dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk 
lijden van de patiënt;

 de patiënt informeren over de situatie waarin deze zich bevindt en over 
diens vooruitzichten;

 met de patiënt tot de overtuiging komen dat er voor de situatie waarin 
deze zich bevindt geen redelijke andere oplossing is;

 ten minste één andere, onafhankelijke arts raadplegen, die de patiënt 
ziet en schriftelijk zijn oordeel geeft over de zorgvuldigheidseisen, 
bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 4;

 de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding op medisch zorgvuldige 
wijze uitvoeren.

 Terug
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