journa al

Vrijwillig stoppen met
eten en drinken in de
laatste levensfase
Mensen die vrijwillig stoppen met
eten en drinken (VSED) doen dit met de
wens om ondraaglijk lijden in de laatste levensfase sneller te beëindigen.
Huisartsen kunnen deze patiënten
en hun naasten ondersteunen door ze
te informeren over vrijwillig stoppen
met eten en drinken, ze bij te staan en
symptoombehandeling aan te bieden.
Dit blijkt uit Nederlands onderzoek
naar de rol van de huisarts bij de zorg
voor VSED-patiënten. De onderzoekers
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Bewegen bij acute
lagerugpijn
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