
Problemen van de huisarts bij de behandeling van de ongeneeslijke patient* 
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Mijn voorganger en vriend Rassers schreef in het 
Nederlands Tijdsehrift voor Geneeskunde van 4 ja
nuari 1941 over de behandeling van lijders aan 
inoperabele maagkanker. Wanneer men thans dit 
voortreffelijke artikel nog eens doorleest blijkt, dat 
vele problemen, die zieh bij de behandeling van de 
ongeneeslijke zieke voordoen, nog steeds dezelfde 
zijn gebleven; zij zullen dit ook weI altijd blijven. 
Een medisehe behandeling wordt in het algemeen 
gegrond op een experiment en getoetst aan de resul
taten. Deze beide mogelijkheden mooten wij mis
sen bij de behandeling van de ongeneeslijke patient. 
Immers, de dode kan ons nooit zijn ervaringen over 
onze behandeling mededelen, zodat het twijfelach
tig wordt of wij weI ooit met zekerheid hierover iets 
kunnen zeggen. 

Toch meen ik dat de vorderingen in de genees
kunst in de laatste decennien van dien aard zijn ge
weest, dat het zin heeft te trachten deze moeilijke 
problemen nog eens onder woorden te brengen. 
Wanneer ik hier spreek over de vorderingen der 
geneeskunst, denk ik in de eerste plaats aan de 
zich steeds meer verbreidende nieuwe benaderings
wijze van de patient, waarbij de door Descartes ge
formuleerde scheiding tussen lichaam en geest weer 
wordt verlaten en waarbij niet aIleen de somatische 
symptomen van belang zijn, doch waarbij de gehele 
mens in onze besehouwing wordt betrokken, de 
mens, zoals hij is en zoals hij leeft in zijn omgeving. 
Wij hebben daarbij leren inzien dat ieder mens in 
een zeker evenwicht is met zijn omgeving en dat 
een verstoring van dit evenwicht ziekte betekent, 
ongeaeht of deze evenwichtsverstoring nu van bae
teriele, hormonale, psychisehe, sociologische of an
dere aard is. 

Daamaast denk ik aan de vorderingen der ge
neeskunst van meer teehnisehe aard, die ons thans 
in staat steIlen, ik zou haast willen zeggen de dode 
weer tot leven te brengen (reanimatie) en de leven
de niet te laten sterven, al ware het sleehts dat wij 
in staat zijn aIleen zijn hart te doen blijven kloppen. 
Dat deze technisehe vorderingen ertoo hebben ge
leid dat wij thans redding kunnen brengen aan vele 
zieken, die enige jaren geleden nog als ongeneeslijk 
werden beschouwd, is een van de grootste verdien
sten van de modeme geneeskunde. Dat vele van 
deze modeme methoden dikwijls sIeehts tot kort
durende of twijfelaehtige resultaten leiden, maakt 
dat thans de behandeling van de ongeneeslijke zieke 

* Voordracht gehouden op de Boerhaave-cursus Toepassing 
van de medische psychologie door de huisarts, maart 1963. 

dikwijls veel moeilijker wordt dan vrooger het geval 
was. 

Wanneer wij hebben leren inzien dat ziekte een 
verstoring is van het evenwicht van de patient, zal 
ook bij de ongeneeslijke patient de behandeling ge
rieht moeten zijn op deze evenwiehtsverstoring. 
Staan wij dus voor de taak een ongeneeslijke zieke 
te behandelen, dan zullen wij ons niet alleen over 
de patient zelf, maar ook over zijn gezin en zijn om
geving een helder beeld mooten vormeri. De ziekte 
van de ongeneeslijke patient betekent een zeer em
stige verstoring van het evenwicht, dat tevoren be
stond tussen deze mens en zijn omgeving. Onze taak 
zal moeten zijn deze patient met zijn omgeving door 
de nu volgende tijd als het ware heen te loodsen 
en wij zuHen daarbij moeten traehten in deze omge
ving en bij de patient een zo groot mogelijke harmo
nie te waarborgen. 

Hoe eenvoudig dit alles ook klinkt, het is duide
lijk dat met deze theoretisehe beschouwingen de 
moeilijkheden niet zijn opgelost en dat er zich bij 
de verwezenlijking van onze taak vele problemen 
voordoon. 

Eerst zou ik naar voren willen brengen dat, even
min als er ooit twee volkomen gelijke mens en zijn, 
er ooit twee ongeneeslijke zieken op preeies dezelfde 
manier zullen moeten worden behandeld. Karakter
structuur en intellect van de patient en zijn omge
ving, de leeftijd, de aard van de omgeving en de 
aard van de harmonie en de relaties, welke de pa
tient in zijn omgeving onderhoudt, zijn slechts enke
Ie der vele factoren, waarmede men rekening zal 
moeten houden. Zeker zal hierbij ook de religie van 
de patient moeten worden genoemd en zal men zieh 
goed moeten realiseren, dat ook de zogenaamde on
kerkelijken weI degelijk dikwijls een intens religieus 
leven hebben. Ook de persoonlijkheidsstructuur van 
de behandelende arts zelf is van grote betekenis bij 
de behandeling van de ongeneeslijke zieke. 

Naast de patient als mens in zijn omgeving is 
natuurlijk de aard van de ongeneeslijke ziekte van 
belang. Welke afwijking of welke ziekte is onge
neeslijk? Wanneer zal men de patient als ongenees
lijk besehouwen? Wij allen weten dat thans vele 
vormen van vrooger als ongeneeslijk besehouwde 
ziekten voor behandeling toegankelijk zijn, maar wij 
weten ook, dat deze behandelingen soms slechts 
tijdelijk zijn. Meestal weten wij echter niet zeker 
bij wie van onze patienten deze behandeling van 
korte duur zal zijn en over de duur van de ziekte 
kunnen wij slechts gebrekkige voorspellingen doen. 
Ook de levenswil van de patient speelt hier een 
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grote rol, een door ons zeer moeilijk of in het ge
heel niet te meten grootheid. 

Wij moeten dus door onze eigen gebrekkige ken
nis bij het doen van uitspraken weI zeer terughou
dend zijn. Bovendien zou ik er de nadruk op willen 
leggen, dat het voor ons uitermate moeilijk, zo niet 
onmogelijk is tevoren te peilen hoe onze woorden 
door de patient en zijn omgeving worden opgevat, 
begrepen en uitgelegd. Ret is typisch menselijk 
bepaalde dingen uit een gesprek te horen en andere 
dingen uit hetzelfde gesprek niet te horen. Ook is 
het mogelijk dat twee mensen uit hetzelfde gesprek 
geheel verschillende conclusies trekken. 

Laten wij al deze omstandigheden goed beden
ken alvorens onze woorden te kiezen en uit te spre
ken. En als wij dan zodoende komen bij de beklem
mende vraag, of wij al of niet de infauste diagnose 
zuBen uitspreken, met andere woorden of wij de 
waarheid of de leugen zullen hanteren, dan geloof 
ik dat wij moeten trachten deze vraag zichzelf te 
laten beantwoorden. Vooreerst moeten wij ons de 
bovengenoemde grenzen van ons weten en kunnen 
goed voor ogen stellen; immers, wij weten niet hoe 
het verloop van deze ziekte bij deze patient zal zijn 
en hoe deze patient met zijn omgeving op de dia
gnose zal reageren. Eigenlijk moeten wij dus mets 
zeggen, omdat wij dit alles niet precies weten. 
Evenwel, wij moeten de patient en zijn omgeving 
helpen de laatste levensperiode zo goed en zo har
monisch mogelijk door te komen. Nu is het mijn er
varing dat alles het meest harmonisch verloopt wan
neer wij zo min mogelijk zeggen en dat de tijd de 
omstandigheden geleidelijk zo zal wijzigen, dat al
les duidelijk wordt zonder onnodige schokken en 
zonder onnodige problemen en moeilijkheden. 

Natuurlijk zal men de omgeving weI voorzichtig 
moeten inlichten, dat "de toestand ernstig" is, "niet 
vooruit gaat", "minder goed is", maar dit kan men 
geleidelijk en voorzichtig doseren, waarbij men zorg
vuldig dient te overwegen wanneer en aan wie men 
iets moet zeggen. De hulp van de omgeving moet 
men hierbij niet onderschatten of verwaarlozen. Ge
sprekken met personen uit de omgeving van de pa
tient kunnen ons waardevolle inlichtingen geven, 
niet aIleen over de patient, maar ook over de reac
ties in het gezin en over het ziekte-inzicht van de 
patient. Met terzijdestelling van al onze autoritaire 
gevoelens, met aanvaarding van de hulp van de 
omgeving van de patient, ook zelfs met de hulp 
van de patient zelf, zullen wij de situatie moeten 
volgen en soms gedeeltelijk leiden. Teneinde dit al
les te kunnen verwezenlijken zullen wij de kunst 
moeten verstaan van aandachtig luisteren; verder 
moeten wij begrijpen wat men ons vertelt en met 
de hulp van de zo verkregen gegevens moeten wij 
trachten dit moeilijke werk te doen. Laten wij 
vooral met zo hooghartig zijn de inlichtingen van 
sommige led en van de omgeving van de patient te 
verwaarlozen, omdat wij deze leden als onbelang
rijk kwalificeren, want in deze kwalificatie zijn bij 
ons te vaak belangrijkheid en intellect synoniem en 

wij vergeten dan dat in deze situaties juist de ge
voelskwaliteiten het meest belangrijk zijn. 

Met nadruk zou ik hier ook willen wijzen op het 
grote nut, dat de aanwezigheid van een medicus
familielid in de omgeving van de patient voor ons 
kan betekenen, een situatie die, naar ik hoor, nogal 
eens door sommige artsen wordt geschuwd, ten on
rechte naar ik meen. Met ren medicus-familielid 
kan en mag men natuurlijk aIles bespreken; deze 
kan ons dikwijls over de interne situatie van het 
gezin waardevolle aanwijzingen geven, die voor een 
goede behandeling van grote betekenis kunnen zijn. 
Bedoeld heb ik hier een medicus in de relatie van 
zoon, neef of vriend; is de collega de echtgenoot of 
vader van de patient, dan zal hier grotere voorzich
tigheid zijn geboden. 

Misschien heb ik in dit verb and iets teveel de 
nadruk gelegd op de aanwezigheid van een medi
cus-familielid. Ik geloof dat vele artsen dit maar al 
te vaak een lastige situatie vinden, ook bij de be
handeling van geneeslijke ziekten. Ret is mijn stel
lige overtuiging dat dit onjuist is. Door een goed 
contact met dit collega-familielid te leggen en te 
onderhouden kan men daaruit dikwijls grote voor
delen putten, die ren harmonische en rustige situatie 
mede helpen bevorderen. 

Nu zal men mij tegenwerpen: wat bereiken wij 
met luisteren; de mensen willen juist alles van ons 
weten. In Amerika heeft de psycholoog Rogers een 
vorm van gesprekstherapie ontwikkeld, waarbij de 
therapeut eigenlijk aIleen maar aandachtig luistert. 
Rogers heeft daarbij waargenomen, dat op deze 
wijze de patient de gelegenheid krijgt al sprekende 
zelf zijn problemen beter te kunnen zien. Door dit 
zo verkregen nieuwe inzicht gelukt het de patient 
dan dikwijIs zelf zijn problemen op te lossen. Wij 
kunnen iets dergelijks dikwijls op ons spreekuur 
waarnemen. Soms korrit een patient bij mij met een 
heel moeilijk probleem en dan vraag ik mijzelf af: 
"hoe kan ik dit probleem oplossen?" AIs.·ik dan de 
patient laat spreken gebeurt het dikwijls, dat deze 
in korte tijd zelf tot een passende oplossing komt. 

Zo zal het aandachtig luisteren bij de behande
ling van de ongeneeslijke zieke, de patient niet de 
indruk geven "dat hij niet te horen krijgt, wat hij 
weten wil". Dit aandachtig luisteren van de arts zaJ 
de patient de gelegenheid bieden zijn problemen te 
uiten, waardoor hij zijn problemen zalleren zien en 
begrijpen, en beter kunnen aanvaarden, wanneer 
een oplossing niet mogelijk is. Ret luisteren van de 
arts zal "de gemoederen lucht geven", het zal de 
situatie van het ogenblik niet verstoren, het zal de 
harmonie van de patient en de omgeving bevor
deren. 

Maar, zo zal men vragen, wat te doen, wanneer 
de patient niet alleen regelrecht naar de onverbid
delijke waarheid vraagt, doch er bovendien aan toe
voegt dat hij sterk genoeg is om het ergste te ver
dragen? Men late zich hierbij met door de patient 
in een dwangpositie brengen, want het mededelen 
van de diagnose betekent in het algemeen veel on-
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heil voor de patient en zijn omgeving en dikwijl" 
onoverkomelijke mooilijkheden voor de behande
lende arts. Op zo'n directe vraag kan men voorzich
tig met een wedervraag pareren, bijvoorbeeld met 
de woorden: "Waarom vreest toch iedereen altijd 
het ergste?" De patient zal hierop ingaan en meest
al kan zich zo een rustig en goed gesprek ontwik
kelen, waarin de arts vooral de luisterende, de pa
tient de sprekende partij zal moeten zijn. Op deze 
wijze kan de arts zich in het algemeen vrij gemak
kelijk uit de dwangpositie redden, zeer tot heil van 
de patient. Mocht de patient hier inderdaad geen 
genoegen mee nemen, dan zullen wij ons achter 
onze onwetendheid, de grilligheid van het lot en de 
feilbaarheid van de medische wetenschap moeten 
en kunnen verschuilen. Immers, het is de waarheid, 
dat wij het eigenlijk nooit helemaal zeker weten. 

Een enkele maal zal de patient zelf ons mede
delen, dat hij gaat sterven. Men zal bij dergelijke 
mededelingen uiterst voorzichtig moeten zijn, daar 
men met een valstrik te doon kan hebben, waardoor 
de patient de waarheid te weten tracht te komen. 
Is de patient echter te goeder trouw, dan kan men 
de waarheid mooilijk tegenspreken. Zo weinig mo
gelijk zelf zeggen, zoveel mogelijk de patient laten 
spreken en hem begeleiden, lijken mij ook hier de 
beste handelwijzen. 

Dan zijn er nog de voorbeelden van hen, die de 
waarheid beslist moeten weten omdat zij nog alles 
willen regelen. Verscheidene suiciden zijn in deze 
gevallen op het horen van de waarheid gevolgd, 
zonder dat er iets was geregeld. Waarom deze men
sen niet voorgehouden dat ieder mens sterfelijk is, 
geheel onafhankelijk van de bestaande ziekte - en 
zeker mensen boven de 30 a 40 jaar -? De patient 
kan dan aan het regelen gaan, hetgeen misschien 
een zeer nuttige bezigheid is om de laatste levens
periode door te komen. 

Voor katholieke patienten is er het probleem van 
bediend te moeten worden. Vroeger heb ik, als niet
katholiek, dit probleem dikwijls zo lang mogelijk 
uitgesteld, omdat ik meende dat het bedienen gelijk 
stond met het uitspreken van het onherroopelijke 
vonnis met aile gevolgen van dien. Ik heb echter 
leren inzien dat het bedienen dikwijls grote rust 
kan geven, zowel aan de patient als aan zijn omge
ving; het zal hierbij weI zo zijn, dat de patient, die 
zelf weI weet dat hij gaat sterven, rust krijgt, terwijl 
de patient, die nog weI hoop heeft op een goede 
afloop, deze hoop niet verliest, want hij weet, dat 
het bedienen uit voorzorg isgeschied en dat vele 
mensen nog jaren ema hebben geleefd. Ais tussen
stadium kan men bij emstige patienten de geeste
lijke laten vragen wat frequenter te komen; in dit 
gevaI kan de geestelijke, in overleg met patient en 
arts, het meest geschikte ogenblik voor het bedienen 
kiezen. Bovendien werd mij van katholieke zijde 
verzekerd, dat het bedienen ook een gebed om ge
nezing inhoudt. 

De behandelend arts zal zich ook zelf moeten be
zinnen over het probleem van het sterven. Zoals de 

geboorte is het begin, is het sterven het einde van 
het leven. Zoals de mens in het algemeen bestand 
is tegen de geboorte, zal hij ook bestand zijn tegen 
de dood, aangezien beide fysiologische en normale 
episoden zijn van het leven. Reeds het besef van 
deze eenvoudige waarheden zal ons behoeden voor 
veel angst voor de dood. Wij zullen moeten trachten 
ook de dood te aanvaarden, zoals wij thans, als van
zelfsprekend, elke dag ons leven aanvaarden. Dat 
wij hiertoe fysiologisch en psychologisch in staat 
zijn, blijkt uit het feit dat al onze voorgangers hier
toe in staat waren en vrijwel altijd, zoals wij hebben 
kunnen zien, op zeer rustige wijze. Ook onze in
zichten, die zich met het stijgen van onze leeftijd 
steeds zuHen wijzigen, duiden in deze richting. De 
jongeren achten dood gaan iets onmogelijks, het 
leeft niet in hun gedachtensfeer; de ouderen praten 
erover als iets vanzelfsprekends. 

De angst VOOr het sterven kan men mijns inziens 
op goede gronden temperen: immers, meestal zaI 
reeds enige tijd voor de dood een toestand van be
wusteloosheid of bewustzijnsvermindering intreden, 
waardoor de patient niet meer lijdt, ook aI is er bij
voorheeld longoedeem en lijkt hij voor de omstan
ders benauwd. Deze toestand is vergelijkhaar met de 
narcose, waarover men later geen herinnering meer 
heeft. Ret wegnemen van angst bij de patient en 
diens omgeving is een belangrijk deel van de zorg 
voor de ongeneeslijke zieke. 

N aast de gesprekken met de patient zal steeds 
ook een behandeling nodig zijn en hierbij staan wij 
dikwijls voor een groot dilemma: moot het leven zo 
lang mogelijk wordengerekt of moot de behande
ling uitsluitend worden gericht op verzachting van 
het lijden? 

V ooral de zich steeds verbeterende chirurgische 
techniek en mogelijkheden, de kunstmatige beade
ming enzovoo.ft, maken dit probleem mooilijker dan 
het in vrooger jaren was. Wanneer is een tumor nog 
weI, wanneer niet meer operabel, welke palliatieve 
operatie heeft zin en welke niet, welke patient zal 
in de "ijzeren long" moeten worden opgenomen en 
hoe lang? 

Daartoo behoort ook het probleem van de onge
neeslijke zieke, die gedurende zijn laatste ziekbed 
een ziekte krijgt, waarvan gezonde mensen gemak
kelijk zijn te genezen; ik denk bijvoorbeeld aan een 
antibiotische therapie bij een intercurrente pneu
monie. Zal men de patient, die in het laatste stadium 
van een carcinoomlijden een pneumonie krijgt, anti
biotisch behandelen? Deze problemen breng ik te 
berde zonder er een oplossing van te kunnen geven. 
De juiste oplossing is afhankelijk van vele factoren: 
de aard van de ziekte, de karakterstructuur van de 
patient. de omstandigheden in zijn omgeving en 
stellig ook van de persoonlijke instelling van de be
handelende arts, zodat nooit een vaste gedragslijn 
is te geven. Een goed overleg met de patient en 
diens omgeving is in de eerste plaats aangewezen, 
want zij zijn het die de beslissing zuHen moeten 
nemen; de taak van de arts mag hier slechts een 
adviserende zijn. 
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N aast de genoemde problemen betreffende de 
therapie, zal een doordachte conservatieve behan
deling van het grootste belang zijn: zorgvuldig toe
zien op de verpleging, op de ligging, het regelen 
van het dieet, het doseren van een voorzichtige 
mobilisatie, het aandacht schenken aan de tijdsbe
steding, het toezien dat de patient de zo nodige 
contacten met zijn omgeving kan onderhouden, 
waarbij men desgewenst de pastoor, oude vrienden 
en collegae dient in te schakelen, enzovoort. Dit 
uitgebreide gebied van verpleging en verzorging 
geeft de arts, zeker de arts voor wie lang aandachtig 
luisteren moeilijk is, een goode mogelijkheid de pa
tient te helpen en gerust te stellen. Rij zal daarbij 
steeds moeten bedenken dat een plotseling verslap
pen van aandacht en zorg, omdat men er het nutte
loze van inziet, angst en onzekerheid bij de patient 
en diens omgeving zullen veroorzaken. Ook door 
onze houding kunnen wij de infauste diagnose ver
raden. 

Vele patienten begrijpen dat de toestand hope
loos is, wanneer de arts ondoordacht heeft gezegd, 
dat vanaf nu aIle spijzen mogen worden genuttigd; 
een eenvoudig, met zorg uitgekozen dieet, zal men 
moeten blijven handhaven. Bovendien zal men door 
geregeld lichamelijk onderzoek de diagnose steeds 
blijven controleren en eventuele nieuwe symptomen 
behandelen. Een extra specialistisch onderzoek kan 
soms veel rust geven en zal aIleen om deze reden 
reeds dikwijls moeten worden aangeraden. 

Soms zal de patient of zijn omgeving ons de vraag 
voorleggen, of niet-medische hulp mogelijk redding 
kan brengen, onder het motto dat "toch alles moet 
worden beproefd". Dergelijke, in onze ogen uit
zichtloze behandelingen, die bovendien nog in
spanning en kosten van de patient vergen en nieuwe 
teleurstelling zullen geven, zal men tot het uiterste 
moeten ontraden. Krijgt men echter de indruk dat 
het nalaten ervan onrust geeft bij patient en diens 
omgeving en later mogelijk schuldgevoelens bij de 
nabestaanden zou kunnen veroorzaken, dan verzette 
men zich er niet tegen. 

Een enkele maal zaI, wanneer thuis de nodige 
hulpmiddelen ontbreken, opneming in een verpleeg
inrichting noodzakeIijk worden. Ook dit is een be
langrijk probleem dat in goed onder ling overleg 
vooraf uitvoerig moet worden besproken. 

Over de medicamenteuze behandeling met opia
ten zou ik kort willen zijn; wij zijn er allen voldoen
de van op de hoogte. Slechts twee opmerkingen: 

men beginne nid met opiaten voordat aIle andere 
middelen of maatregelen hebben gefaaId; is dit een
maal het geval, dan zij men er niet zuinig mee. Bij 
de medicamenteuze behandeling van het terminale 
stadium dienen ook de corticosteroiden (bijvoor
beeld twee- tot driemaal daags 5 mg prednison) te 
worden genoemd, waarvan soms een gunstig effect, 
mogelijk door het veroorzaken van euforie, wordt 
verkregen. Wanneer men hiermede moot beginnen 
is moeilijk te zeggen omdat het terminale stadium 
individueel verschillend van duur is en afhankelijk 
van het primaire lijden. Te vroeg toedienen kan tot 
verergering van de situatie leiden. Ret mamma
carcinoom neemt hierbij een uitzonderingsplaats in 
daar prednison in dit geval soms een gunstige wer
king op het primaire proces heeft. 

Ook alcohol kan een belangrijk hulpmiddel zijn 
in het laatste stadium; dit geldt echter voomamelijk 
voor patienten, die hieraan vroeger gewend waren; 
patienten die vroeger nooit alcohol hebben gebruikt, 
geve men het, naar mijn ervaring, liever niet. 

Tot slot nog iets over het ziekenbezoek. Laten 
wij ons er voor hoeden zo gauw mogelijk hele 
families van heinde en ver naar de patient te ont
bieden. Ook hier is een goede dosering van het 
grootste belang. Zo raad ik aan dat het bezoek Iang
zamerhand wat wordt vermeerderd, dat bijvoor
beeld volwassen kinderen van elders eens een extra 
weekeind op bezoek komen. Ook in het zogenaamde 
Iaatste stadium, dat dikwijls langer duurt dan men 
denkt, zal men het bezoek voorzichtig moeten dose
ren. Vooral geen kamer vol met kinderen en klein
kinderen, die willen ovemachten, zoals ik dat weI 
eens heb aangetroffen. Een verstandige verdeling 
van de wacht bij de patient is hier de enige bevre
digende oplossing. 

Samenvattend zou ik willen zeggen dat het be
handelen van een ongeneeslijke zieke moet zijn het 
leiden van de patient en diens omgeving door de 
moeilijke laatste Ievensperiode; deze Ieiding moet 
vooral zijn gericht op het scheppen van een rustige, 
harmonische situatie en op het verre houden van 
vrees en angst, het enige, wat men de patient en 
zijn omgeving kan bieden. Ret aandachtig luisteren 
naar hetgeen de patient en diens omgeving te zeg
gen hebben zal de belangrijkste bijdrage zijn, welke 
de arts kan leveren. Geen waarzegger of profeet, 
geen hoge autoriteit, maar een goede vriend en een 
begeleider in de nood zal hij moeten zijn. 
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