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WEEG ETHISCHE KADERS ZORGVULDIG AF IN GEZAMENLIJK OVERLEG

Wie zet de
pacemaker uit?
DE VRAAG
De heer Pod (1930) had sinds 2006
een pacemaker.1 Toen zijn vrouw was
overleden, wilde hij dat deze werd
uitgezet. Zijn kinderen stonden achter
zijn besluit. Maar wat doe je als verantwoordelijke zorgprofessional in zo’n
geval? Isala hield een moreel beraad en
maakte een richtlijn.

rubriek
de
kwestie
In de rubriek ‘De Kwestie’ legt
Medisch Contact praktijkdilemma’s voor aan haar
lezers en deskundigen.
Sinds twee weken staat de
casus ‘Wie zet de pacemaker
uit?’ op de website van Medisch
Contact. Daarop heeft u in
groten getale gereageerd.
Hier een selectie uit de
reacties en het uitgebreide
commentaar van drie zorgverleners die zich voor deze
kwestie geplaatst zagen.
Heeft u ook een casus die u
wilt delen, stuur deze dan naar:
redactie@medischcontact.nl
onder vermelding van De
Kwestie. Publicatie kan ook
anoniem, mits uw naam bij de
redactie bekend is.
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aar aanleiding van het overlijden van de heer Pod, in
2011, enkele dagen nadat zijn
pacemaker was geherprogrammeerd, signaleerden verpleegkundigen van de hartfalenpoli van Isala dat
de communicatie over het uitzetten van
zijn pacemaker niet goed was verlopen.
De vraag wat goede zorg was voor deze
patiënt werd door de betrokkenen namelijk heel verschillend ingevuld, waarbij
bij sommigen de emoties hoog opliepen.
Een soortgelijke situatie had zich al vaker
voorgedaan. En de conclusie moest al
met al luiden dat er geen goede afspraken
bestonden over de vraag wie verantwoordelijk is voor het al dan niet uitzetten van
2
cardiale implantaten ofwel CIED’s.
Na enig overleg is gekozen voor de organisatie van een moreel beraad rond het

uitzetten van een CIED. Daarbij gingen, volgens het Utrechts stappenplan,
verschillende disciplines met elkaar in
gesprek, plenair en in kleine groepen,
over hun eigen professionele perspectief
3
en hun persoonlijke waarden.
Ethische aspecten
Tijdens de bijeenkomst gaf eerst de geestelijk verzorger informatie over ethische
aspecten van de laatste levensfase, algemeen én in het geval van de heer Pod. Het
ging hier om de begrippen schildrecht,
medisch zinloos handelen en euthanasie
of levensbeëindiging, die belangrijk zijn,
maar niet zomaar op elke situatie zijn te
plakken. Het schildrecht bijvoorbeeld is
het recht dat elke wilsbekwame patiënt
heeft om een behandeling te weigeren.
Dit recht, vastgelegd in artikel 11 van de
grondwet, gaat over de onaantastbaarheid
van het menselijk lichaam. Een duidelijk
voorbeeld hiervan is het recht om een
operatie of chemotherapie te weigeren.
Maar is uitzetten van een CIED hetzelfde
als het weigeren van een behandeling?
Een ander belangrijk ethisch kader in
dit verband is het al dan niet medisch
zinloos handelen. Als een behandeling
geen medisch effect meer heeft en geen
redelijk doel dient, kan de arts beslissen
om de behandeling te staken. Maar in het
geval van een implantaat gaat het niet

Verschillend perspectief
Daarna presenteerde de betrokken verpleegkundige de casus en verwoordden
verschillende professionals hun perspectief op de casus en wat zij als belangrijkste waarde beschouwden.
De verpleegkundige had een band met de
heer Pod, had begrip voor diens verzoek
en wilde hem graag helpen. Maar daarvoor moest wel een arts de verantwoordelijkheid nemen.
Voor de cardioloog was het echter geen
eenvoudig verzoek. ‘Het gaat over een actieve handeling die tot de dood zal leiden.
Het raakt aan euthanasie.’ En: ‘Zijn er
geen palliatieve opties?’
De pacemakertechnicus, die in opdracht
van de cardioloog bij de patiënt thuis de
pacemaker moest herprogrammeren, zei
dat het uitzetten van de pacemaker bij
deze patiënt niet goed voelde. ‘De man
liep nog gewoon rond in huis.’ En: ‘Het
leek wel actieve euthanasie.’
De huisarts vertelde dat de vraag van de
heer Pod paste in het proces dat hij met
hem had doorgemaakt. Hij zag dat het
lijden voor hem ondraaglijk was.
De geestelijk verzorger vroeg zich af in
hoeverre het recente overlijden van de
echtgenote een rol had gespeeld bij het
verzoek om de pacemaker nu uit te laten
zetten.
Op basis van deze verschillende perspectieven en waarden is geconcludeerd dat
een multidisciplinaire overlegstructuur
nodig is rond het uitzetten van pacemakers. Daarbij zijn een goede overdracht en
duidelijke afspraken over verantwoordelijkheid belangrijk. Ook zou in een eerder

THINKSTOCK

zomaar om staken, maar om een actieve
handeling, namelijk het uitzetten van de
CIED. Daarbij is weer de vraag cruciaal
of de CIED als een integraal deel van het
lichaam wordt beschouwd of als extern
hulpmiddel. In het laatste geval gaat het
4
om passieve euthanasie.
Voor euthanasie, het beëindigen van
iemands leven door een arts op uitdrukkelijk verzoek, zijn strikte regels opgesteld. Onze casus maakt duidelijk dat de
beleving niet altijd exact aansluit op de
definitie.

‘Het leek wel actieve euthanasie’
stadium van de ziekte met patiënten moeten worden gesproken over de mogelijkheid om de CIED aan het levenseinde uit
te zetten. Tot slot was men van mening
dat een toetsingskader of een stappenplan ontwikkeld moet worden voor het
uitzetten van een CIED.
Isala-richtlijn
Het moreel beraad over deze casus was
aanleiding om niet alleen het beleid omtrent het deactiveren van een pacemaker,
maar ook dat voor overige cardiale implantaten, zoals ICD’s en CRT-systemen,
in een richtlijn te beschrijven. De Isalarichtlijn is gebaseerd op de landelijke

richtlijn van de NVVC over pacemakers en
ICD’s in de stervensfase. Centraal staat
dat wanneer de palliatieve fase aanvangt
en de patiënt een CIED heeft, de hoofdbehandelaar zich realiseert dat er mogelijk
een herprogrammering moet plaatsvinden om ongemakken tijdens het sterven
te voorkomen. Daarnaast worden in de
regio aan huisartsen en verpleeghuisartsen lessen gegeven over deze richtlijn. Het
herprogrammeren gebeurt bij voorkeur
in het ziekenhuis, contra-indicaties
moeten worden uitgesloten en de rol van
zorgverleners zoals de technicus zijn
5
helder omschreven.
Het gaat in de richtlijn om het deactive-
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ren van een CIED in de laatste levensfase
of wanneer de palliatieve fase aanvangt,
bijvoorbeeld bij comorbiditeit. Met deze
problematiek zullen niet alleen artsen
binnen de kliniek, maar ook huisartsen
en specialisten in de ouderenzorg steeds
vaker te maken krijgen. Elke behandelaar
moet zich afvragen of de CIED-behandeling mogelijk ook tot een ongewenste
situatie kan leiden, zoals het afgeven van
shocks door een ICD tijdens het stervensproces. Daarnaast is het van belang om te
weten dat een functionerende pacemaker
of CRT het overlijdensproces niet zal
verstoren. Een functionerende pacemaker
of CRT kan juist belangrijk zijn voor het
comfort van de patiënt.
De-activering van de pacemakerfunctie
of CRT kan leiden tot (toename van)
cardiale klachten. Dit was ook het geval
in de casus van de heer Pod. Toepassing

UW MENING
Hieronder een selectie van
de reacties op deze kwestie.

Recht
Meneer Pod is wilsbekwaam
en heeft het recht een behandeling te weigeren. De pacemaker is een behandeling.
Er moet dus aan het verzoek
voldaan worden.
Coen Rasch, radiotherapeut,
Amsterdam

Het is een handeling
Dit is een wat moeilijker
dilemma dan weigeren van
behandeling. Het uitzetten
van een pacemaker is een
handeling, niet het nalaten
van een handeling. Eigenlijk
is de beslissing conform het

uitzetten van beademing
of een voedingspomp. Die
laatste twee handelingen om
behandeling te beëindigen
behoren te zijn omgeven met
grote zorgvuldigheid, ook
als de patiënt wilsbekwaam
is. In dit geval moet dus met
patiënt worden besproken
wat hij kan verwachten na het
uitzetten van de pacemaker
en vooral moet er met patiënt
een plan worden gemaakt om
de te verwachten problemen
te ondervangen en de juiste
palliatie zo nodig te gaan
toepassen.
Bart Bruijn, huisarts,
Streefkerk

Palliatieve zorg
In de eerste plaats moet het
de patiënt duidelijk zijn dat je
pas een dergelijke handeling
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moet verrichten als je weet
wat de gevolgen zijn. In de
tweede plaats is het van belang om de indicatie voor de
pacemaker te kennen en om
welke soort pacemaker het
gaat. Goede palliatieve zorg
voor deze patiënt vraagt een
proactief zorgplan en een uitgebreide voorlichting die niet
in een polibezoekje afgehandeld kunnen worden.
Karel Schuit, huisarts/consulent
palliatieve zorg, Groningen

Meedenken
Patiëntgericht meedenken
is de oplossing van dit dilemma. Wat beoogt de heer
te bereiken? Stopzetten van
de pacemaker is geen garantie voor een pijnloze dood.
Een gesprek over de wensen
en mogelijkheden in zijn

situatie kan de impasse verbreken. Hierna dient hij samen met zijn familie begeleid
te worden bij het nemen van
een gezamenlijk besluit. Ik
denk dat de huisarts hierin
een belangrijke rol kan
spelen.
S. van Maurik-Brandon, huisarts,
’s-Gravenhage

Vreemde vraag
Als de pacemaker een CRT
(cardiale resynchronisatie
therapie)-functie heeft, kán
er na het deactiveren een vrij
snelle dood volgen. Indien dat
zijn bedoeling is, dan is dat
uiteraard ook mogelijk, alleen
niet nu op deze poli. Dus in
deze casus is de vraag wat
vreemd gesteld. Het uitzetten
is niet de kwestie, dat is een
minuscule technische hande-

Discussiëren over zulke existentiële
zaken is een groot goed

van de huidige richtlijn op zijn situatie
zou betekenen dat de huisarts contact
kon opnemen met de afdeling Cardiologie
om advies te vragen over de gevolgen van
het al dan niet uitzetten van de pacemaker. In onze casus betekent dit volgens
de richtlijn dat de pacemaker niet wordt
uitgezet, maar dat huisarts en cardioloog
bespreken hoe een comfortabel levenseinde kan worden bewerkstelligd van een
patiënt die nog leeft dankzij een complexe en intensieve behandeling. Nadat
de pacemakertechnicus de heer Pod

ling, die overal kan plaatsvinden. De vraag moet zijn: wie
praat en wie denkt mee en
wie helpt vervolgens de patiënt na het genomen besluit?
Kea Fogelberg, huisarts,
consulent palliatieve terminale
zorg, Zoeterwoude

‘Stopzetten van
de pacemaker
is geen garantie
voor een
pijnloze dood’
Heftige rouwreactie
Ik zou willen weten of de
heer Pod dit wenst vanuit
een heftige rouwreactie of

thuis had bezocht en daar wegens een
technisch probleem de instellingen niet
kon wijzigen, is de patiënt per ambulance
naar het ziekenhuis gebracht en
is de pacemaker daar geherprogrammeerd, oftewel op een iets lagere stand
gezet. Een paar dagen later is de heer
Pod thuis overleden.
De richtlijn biedt een goed handvat
om tijdig aandacht te schenken aan
zowel de technische als de morele vragen
die spelen in de laatste levensfase.
Ondanks deze richtlijn en alle protocol-

zelfs depressie. Het lijkt mij
belangrijk om de heer te begeleiden in de eerste weken/
maanden na het overlijden
van zijn vrouw. Als de wens
consistent aanwezig blijft en
niet vanuit een stoornis voortvloeit, is er natuurlijk geen reden om er niet aan te voldoen.
Anne-Marie van Dam, psychiater,
Amsterdam

Richtlijn
Het stopzetten van een behandeling die niet langer door
patiënt gewenst is, mits hij
conform WGBO wilsbekwaam
is en goed voorgelicht, heeft
niets met euthanasie te maken. Belangrijk is wel dat er
multidisciplinair en transmuraal wordt samengewerkt en
er een goed plan ligt waar
deze patiënt dan zal overlij-

len zullen er altijd situaties blijven waar
beslissingen en afwegingen moeilijk zijn.
De mogelijkheid om tijdens een moreel
beraad over dit soort existentiële en
vitale zaken te discussiëren om zo tot
de ‘beste’ beslissing te komen, is een
groot goed.

contact
a.j.hasker@isala.nl
c.c.: redactie@medischcontact.nl
Geen belangenverstrengeling gemeld.

web
Eerdere afleveringen van de Kwestie vindt u op
onze website onder het menu Opinie.
De voetnoten vindt u onder dit artikel op
medischcontact.nl

den. Graag wil ik de lezers attenderen op de richtlijn vanuit
de Nederlandse Vereniging
van Cardiologie die beschrijft
hoe om te gaanmet ICD
en pacemaker in relatie tot
het levenseinde. Deze
is te vinden op pallialine.nl.
Binnenkort volgt een
YouTube-tutorial over de
richtlijn.
Yvonne van Ingen, specialist
ouderengeneeskunde,
Zuid-Scharwoude

Alternatief
Is de patiënt volledig pacemakerafhankelijk, dan is te
verwachten dat hij overlijdt
direct volgend op het uitschakelen. Dan heeft de uitschakelhandeling meer met
euthanasie van doen en zou
naar mijn mening een eutha-

nasieprotocol van toepassing
moeten zijn. Als de patiënt
niet pacemakerafhankelijk is
(er staat ‘grotendeels afhankelijk’), dan is de beslissing
wel wat makkelijker, maar
is het risico van geleidelijke
achteruitgang, eventueel
vallen met risico op een botbreuk, waardoor het lijden
van de patiënt alleen maar
toeneemt en er toch geen snel
einde aan het leven komt. Het
alternatief wordt niet besproken: staken van het Lasixinfuus. Dat kan hij zelf doen
en is een duidelijker vorm van
uitoefenen van autonomie en
niet-behandelen. De te verwachten benauwdheid kan
dan bestreden worden.
Ruud Koster, cardioloog,
Amsterdam
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