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Levenseinde 

Inhoud : deel I 

• LEIF – Levenseinde → beslissingen 

• Euthanasiewet 

 - voorwaarden 

 - knelpunten  

 - practisch :  - euthanasie binnenkort 

     terminaal ↔ niet terminaal 

                                → schriftelijk verzoek 



Levenseinde 

Inhoud : deel I 

 - practisch :  - euthanasie later → wilsverklaring 

• Wet inzake patiëntenrechten → negatieve wilsverklaring 

• Uitvoering en registratie van euthanasie 

• Palliatieve zorg 

• Palliatieve sedatie 

• DNR beleid 

• Vroegtijdige zorgplanning 

 

 

 



Levenseinde 

Inhoud : deel II 

 

• Ouderen  

 

 Levenseindevragen bij hoogbejaarden 

 Existentieel en psychisch lijden in de geriatrie 

 

 



LEIF 

Wat ? 

 

• LEIF arts ≠ LIJF arts 

• LEIF : Levens Einde Informatie Forum 

• streeft naar waardig levenseinde voor iedereen 

• adviesfunctie bij euthanasievraag 

• informeren en opleiden 



LEIF 

Ontstaan vanuit 

 

• angst voor levenseinde 

 - bang om af te zien, schrik voor pijn 

 - zal men levenseinde bewust beleven ? 

 - respect voor zelfgenomen beslissingen ? 

• veel onzekerheid en onwetendheid 

 



Levenseinde 

 

• Vroeger 

Overlijden tgv acute ziekten:  

 TBC, griep, longontsteking... 

 

• Nu 

Overlijden tgv chronische ziekten: 

 kanker, hart/vaatziekten, longziekten, dementie...                    

 

 



Levenseinde 

 

• Vroeger 

meestal thuis sterven 

 

• Nu 

vaak sterven in een ziekenhuis 

 

 



Levenseinde 

  

 Gigantische technologische evolutie  

in de geneeskunde 

↓ 

grensverleggend 

  levensverlengend 

     stervensverlengend ? 

 





. 



Levenseinde 

 

 

 

  Moét alles wat kan ? 



Levenseinde 

We moeten ons hoeden voor 

« therapeutische hardnekkigheid » 

• wanneer men in een zinloos geworden behandeling blijft 
volharden 

• de behandeling is helemaal niet in verhouding met het 
verwachte resultaat 

• wordt zelfs schadelijk omdat het de levens/stervenskwaliteit 
aantast 



Levenseinde 

   

 

 « Wanneer het levenseinde  

 lijden wordt 

 komt de dood 

 als een vriend » 



Levenseinde 

 

In Vlaanderen  

wordt het levenseinde  

in bijna 50 % van de gevallen 

beïnvloed door een beslissing 

omtrent het levenseinde 

(dwz medisch gestuurd) 

 



Levenseinde 

Beslissingen omtrent het levenseinde: 

- Stoppen van behandeling vb stop dialyse bij terminale patiënt 

- Niet opstarten van behandeling vb geen chemo 

- Opdrijven pijnstilling doel: pijnvrij 

- Levensbeëindiging zonder verzoek  
    vb pasgeborene met extreme afwijkingen 

- Hulp bij zelfdoding arts levert voorschrift/middel, is niet aanwezig 

- Euthanasie 1.9%(2007) -> 4,6%(2013) opzettelijke levensbeëindiging dr arts, op verzoek 



Levenseinde 

Taboe → Debat → Wetgeving 

 

• Euthanasiewet (28 mei 2002) 

• Wet op de patiëntenrechten (2002) 

• Wet op Palliatieve zorg (2002) 

 



Euthanasie 

• Herkomst: 

     < Eu – Thanatos  =  « Goede Dood » 

• Definitie: 

 = het opzettelijk beëindigen van het leven van een ander,  

  op diens uitdrukkelijk verzoek 

  dit feit is niet strafbaar indien het is begaan door een arts die 

  daarbij voldoet aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen.  



Euthanasie 

• Doel: 

 het lijden te doen ophouden 

• Euthanasie wordt erkend als  

 “het recht van iedere zieke om te kiezen  

 voor het leven of de dood,  

 voor zover hij zich bevindt  

 in de omstandigheden bepaald in de wet.” 

 



Euthanasiewet 

Voorwaarden: 

• meerderjarig > 18 jaar, ontvoogde minderjarige,  

          wetswijziging 28 febr 2014: oordeelsbekwame minderjarige 

                                                                                                         (ouders, terminaal, fysiek lijden) 

• handelingsbekwaam/wilsbekwaam 

• weloverwogen verzoek: vrijwillig, herhaald, duurzaam 

• schriftelijk 

• ernstige aandoening : medisch uitzichtloos/ongeneeslijk 

• ondraaglijk lijden 



Euthanasiewet  

Knelpunten: 

- minderjarig vb.12-jarige uitbehandelde kankerpatiënt 

    reeds uitbreiding wetswijziging 28/02/14 : minderjarige die oordeelsbekwaam is 

- wilsonbekwaam vb. dementie  

- “ernstige” aandoening (ziekte/ongeval):   

  terminaal ↔ niet terminaal 

  lichamelijk ↔ psychisch  

             vb. zeer hoogbejaarde die levensmoe is 





Euthanasiewet 

Knelpunten: 

• “ondraaglijk” lijden 

  Wat is lijden ? Patiënt bepaalt ! 

• documenten  

  gebrekkige kennis - veel verwarring 

• doorverwijzing 

        euthanasie is niet afdwingbaar ! 



Euthanasiewet 

Practisch: 

 

A. Je wil binnenkort euthanasie 

 

B. Je wil later euthanasie, als je het zelf niet meer kunt vragen 



Euthanasiewet 

A. binnenkort 

• TERMINAAL : overlijden te verwachten binnen enkele maanden 

 vb.: vergevorderde kanker, eindstadium hartfalen of longlijden 

 - overleg met arts 

 - schriftelijk verzoek, « actueel verzoek » 

   event. mondeling als betrokkene niet meer kan  

     schrijven en opgetekend door onafhankelijk iemand 

 - 2de arts (gaat wettelijke voorwaarden na, maakt verslag) 



Euthanasiewet 

A. binnenkort 

• NIET TERMINAAL, wél ongeneeslijk ziek 

 vb.: volledige verlamming, MS, beginstadium dementie... 

 - overleg met arts 

 - schriftelijk verzoek 

 - 2de arts (gaat wettelijke voorwaarden na, maakt verslag) 

 - én 3de arts (specialist/psychiater) 

 - wachttijd 1 maand ! 



Euthanasiewet 

B. later 

• ONOMKEERBAAR  COMA 

 - wilsverklaring euthanasie 

 - 2 getuigen tekenen mee (minstens één onafhankelijk)  

 - event. aanduiden vertrouwenspersoon 

 - bekendmaking door vertrouwenspersoon  

   of via wettelijke registratie 



Euthanasiewet 

B. later 

• ONOMKEERBAAR  COMA 

 - behandelend arts  

  gaat na of ongeneeslijk ziek, stelt onomkeerbaar coma vast 

 - 2de arts  

  gaat onomkeerbare toestand en voorwaarden wet na, maakt verslag 



Euthanasiewet 

Opgelet ! : 

 

- euthanasie is niet afdwingbaar, arts kan niet verplicht worden 

  om euthanasie uit te voeren 

- euthanasie later kan énkel in geval van  

 ONOMKEERBAAR  COMA, 

   dus niet bij gevorderd stadium van de  

 ziekte van Alzheimer of bij hersentumor.... 



Schriftelijk verzoek 

• verplicht gegevens verzoeker 

   Naam + voornaam, datum, handtekening 

  « Ik, X, wens euthanasie » 

 

• wanneer patiënt lucied is, maar verzoek niet zelf kan schrijven  
   (vb. verlamd, te zwak, analfabeet): 

 onfhankelijk persoon (geen erfgenaam) mag verzoek  

 opschrijven  

 + reden waarom betrokkene niet zelf kan schrijven  

 + naam van schrijver + naam van behandelend arts  

 (arts moet aanwezig zijn bij het opschrijven) 



Schriftelijk verzoek 

 

 

• op eender welk stukje papier 

  

• geen registratie nodig 

 



Wilsverklaring 

 

• verplicht gegevens verzoeker 

 

• verplicht gegevens getuigen: 

 - verklaren het document echt 

 - minstens één is geen belanghebbende,  

   dus geen erfgenaam 

   



Wilsverklaring 

 

 

• optioneel vertrouwenspersoon 

 - “om het even wie”, mag ook getuige zijn 

 - rol van bekendmaker als patiënt in coma 

 - dient als spreekbuis 

  



Wilsverklaring 

 

• slechts 5 jaar geldig !  

 - moet in principe hernieuwd worden 

 - maar in geval van optredende wilsonbekwaamheid  

     vervalt ze niet  

 

• kan geregistreerd worden via de gemeente 

 - belang inzake bekendmaking 

 



Wilsverklaring 

 

 

• wordt opgemaakt in evenveel exemplaren  

   als er ondertekenaars zijn  

  (verzoeker, getuige, vertrouwenspersoon) 

 

• huisarts krijgt ook exemplaar 



Wilsverklaring 

 

 

 

voorafgaandelijke (positieve) wilsverklaring    

euthanasie 



Wilsverklaring 

 

        voorafgaandelijke (positieve) wilsverklaring    

euthanasie 

 

↕ 

 

             (voorafgaandelijke) negatieve wilsverklaring   
  

 



Wet inzake patiëntenrechten 2002  

• Kwaliteitsvolle dienstverstrekking 

• Vrije keuze beroepsbeoefenaar 

• Informatie over gezondheidstoestand 

• Geïnformeerde toestemming 

• Zorgvuldig bewaard medisch dossier 

• Bescherming persoonlijke levenssfeer 

• Recht op neerleggen klacht 

• Recht op pijnbestrijding 

• Vertegenwoordiging 

 

 

 

 



Wet inzake patiëntenrechten 

 

• Informatie over gezondheidstoestand 

• Geïnformeerde toestemming 

• Vertegenwoordiging 

 

                             ↓ 

  

   voorafgaande negatieve wilsverklaring 

 



Negatieve wilsverklaring 

 

• ook « Levenstestament » genoemd 

• document waarin je bepaalt wat je NIET meer wenst te 
ondergaan 

• wanneer je het zelf niet meer kan vragen 

 “wilsonbekwaam” 

• blijft altijd/onbeperkt van kracht, tenzij je ze herroept 

• er kan vertegenwoordiger aangeduid worden 

 



Negatieve wilsverklaring 

• weigeren van behandeling 

vb.: 

- reanimatie                                  - toediening sondevoeding 

- kunstmatige beademing             - toediening bloed 

- nierdialyse                                 - toediening infuus 

- operatie                                      - antibiotica 

- chemotherapie/bestraling           - transfer naar ziekenhuis 

- opname op intensieve                - .... 

 



Negatieve wilsverklaring 

• weigeren van onderzoeken 

vb.: 

 - arteriografie/coronarografie 

 - CT scan / MRI scan 

 - RX 

 - bloedafname 

 - parameters (bloeddruk, temperatuur...) 

 - ... 

 



Negatieve wilsverklaring 

 

Opgelet : 

 - is afdwingbaar !  

   arts dient zich hieraan te houden 

behalve: 

 - in noodsituaties 

 - bij dubbelzinnige opstelling 

 - zolang de verzoeker zijn wil nog kan kenbaar maken 



Negatieve wilsverklaring 

 

• wanneer men zijn wil niet meer kan kenbaar maken,  

  wilsonbekwaam 

vb.: 

 bij hersenbeschadiging na ongeval 

 bij dementie 



Negatieve wilsverklaring 

 

• vertegenwoordiger 

 - om het even wie 

 - maakt negatieve wilsverklaring bekend 

 - waakt erover dat rechten van patiënt  

   niet geschonden worden 

 

• geen getuigen nodig 

 

 



Negatieve wilsverklaring 

 

• vertrouwenspersoon ↔ vertegenwoordiger 

 - wanneer iemand wilsbekwaam is, kan hij/zij zich laten bijstaan 

     tijdens contacten met het medisch team 

 - om het even wie 

 - deze ondersteunt maar kan NIETS in de plaats van patiënt       

   beslissen 

 = vertrouwenspersoon 



Negatieve wilsverklaring 

 

• vertrouwenspersoon ↔ vertegenwoordiger 

 - bij opstelling van negatieve wilsverklaring voor het geval men 

    wilsonbekwaam wordt, kan men formele vertegenwoordiger 

    aanduiden 

 - om het even wie, kan vroegere vertrouwenspersoon zijn 

 - waakt over rechten van patiënt 



Negatieve wilsverklaring 

• vertegenwoordiger 

 - wat indien niemand aangesteld is ? 

  Cascadesysteem: 

   - gehuwde (samenwonende) partner 

   - meerderjarige kinderen 

   - overlevende ouders 

   - broers/zussen 

   - medisch team 

 



Euthanasie 

Wilsverklaring inzake 

euthanasie    
 

Verzoek om 

euthanasie in geval 

van coma 
 

2 getuigen 
 

Vertrouwenspersoon 
 

5 jaar 

 

Patiëntenrechten 

Negatieve wilsverklaring 

 

Weigeren van behandeling 

 

Geen getuigen 
 

Vertegenwoordiger 
 

Vervalt niet 

 

 



Familie ? 

• uitdrukkelijke toestemming van patiënt is nodig om met familie  

  te spreken 

 

• bij weigering raadzaam om patiënt te overtuigen om dit toch toe 

  te laten, mede om gecompliceerde rouw bij familie te vermijden 

 

• als familie zich verzet, mag euthanasie toch doorgaan, als aan 

  de wettelijke voorwaarden voldaan is 

 



Uitvoering euthanasie 

 

• van zodra alle wettelijke vereisten in orde 

• arts bereidwillig 

• gebeurt op een geplande dag  

• arts haalt zelf producten bij apotheek 

• toediening 

 - via infuus 

 - via de mond (drankje) 

 



Uitvoering euthanasie 

 

• Wat gebeurt er ? 

 - toediening overdosis barbituraten 

   (slaapmiddel)     

   -> verlies van bewustzijn na enkele sec 

   -> overlijden meestal binnen enkele min 

 - eventueel toediening van myoplegicum 

   (spierverslapper) 



Registratie euthanasie 

 

• na uitvoering euthanasie dient uitvoerende arts een 

  registratiedocument (hele bundel) in te vullen en op te sturen 

  naar Federale Controle en Evaluatiecommissie  Euthanasie 

  binnen de 4 werkdagen 

 

• Commissie oordeelt binnen de 2 maanden of er voldaan is aan  

  de wettelijke voorwaarden 



Welke documenten ? 

• Schriftelijk verzoek  

• Wilsverklaring euthanasie (“positief”)  

• Negatieve wilsverklaring (“levenstestament”) niet registreerbaar  

• Verklaring voor orgaandonatie 

• Verklaring inzake wijze teraardebestelling 

• Lichaam schenken aan de wetenschap niet registreerbaar  

 

allemaal te vinden in LEIFblad 

verkrijgbaar bij apotheek, bibliotheek, gemeente, huisarts 

 



Welke documenten ? 

• Leifkaart 

 

 

 

 

 

 
- informeert artsen zodat ze rekening kunnen houden met wat je wil 

- verwijst naar de wilsverklaringen die je opgesteld hebt 



Palliatieve zorg 

« Palliatieve zorg bevordert de levenskwaliteit van patiënten met  

  een levensbedreigende ziekte en hun familie  

 door het vermijden en bestrijden van lijden. 

  Dit gebeurt door het vroegtijdig herkennen en behandelen van 

  pijn en andere fysieke problemen, alsook van de psychosociale 

  en spirituele noden. » 

  

 WHO Genève 2002 



Palliatieve zorg 

• bestrijdt pijn en andere hinderlijke symptomen 

 

• legt de nadruk op leven en  

  beschouwt sterven  als een normaal proces 

 

• heeft niet de bedoeling de dood te bespoedigen of uit te stellen 

 

• integreert de psychologische en spirituele aspecten van 

  patiëntenzorg 



Palliatieve zorg 

 

• voorziet in ondersteuning om patiënten tot het einde toe  

  zo actief mogelijk te laten leven 

 

• ondersteunt de familie in het omgaan met de ziekte en  

  in hun rouwverwerking 

 

• werkt in team om aan de noden van de patiënt en zijn familie  

  te beantwoorden, begeleidt bij rouwzorg indien nodig 

 



Palliatieve zorg 

• streeft naar een betere levenskwaliteit en  

  tracht het ziekteverloop gunstig te beïnvloeden 

 

• is al vroeg in het ziekteproces van toepassing,  

  in samenwerking met andere behandelingen  

  die een levensverlenging nastreven 

 

• comfortzorg niet enkel in terminale fase ! 



Palliatieve sedatie 

• Wat ? 

 

= Het toedienen van sedativa in doseringen en combinatie  

 die vereist zijn om het bewustzijn van een terminale patiënt  

 in zijn laatste levensfase (2 tal weken)  

 zoveel mogelijk te verlagen als nodig  

 om één of meerdere refractaire (weerbarstige) symptomen  

 op een adequate wijze te controleren 



Palliatieve sedatie 

 

• Refractaire symptomen ? 

 

 vb. persisterend braken, onophoudelijk hikken, niet-controleerbare  

       bloeding, ernstige ademnood, ondraaglijke pijn, extreme onrust… 



Palliatieve sedatie 

• Verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie : 

  

1.  intentie: 

  bij palliatieve sedatie:  

    symptoomcontrole 

  bij euthanasie: 

    levensbeëindiging 

 



Palliatieve sedatie 

• Verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie : 

  

2.  handeling:  

  bij palliatieve sedatie: 

   zoveel medicatie als nodig  

   om symptomen te controleren 

  bij euthanasie 

   om leven te beëindigen 

 



Palliatieve sedatie 

• Verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie : 

  

3.  resultaat: 

  bij palliatieve sedatie: 

   levensverkorting is uitzonderlijk 

  bij euthanasie: 

   levensverkorting is doel 

    

 



Therapiebeperking 

DNR codering : Do Not Reanimate  

• in overleg tussen arts en patiënt (of vertegenwoordiger-naaste) 

• formulier met als doel  

- eenvormigheid in het medisch beleid te bewerkstelligen  

- ervoor te zorgen dat alle artsen en het zorgteam op de hoogte zouden zijn 
van de therapiebeperkingsbeslissingen.  

• komt tot stand na interdisciplinair overleg  

• wordt genoteerd in dossier, datum 

• kan gewijzigd, geannuleerd worden   

 



Therapiebeperking 

DNR codering : Do Not Reanimate  

 

• 5 codes 
- Code 0 

- Code 1  

- Code 2  

- Code 3  

- Code 4  

 



Therapiebeperking 

DNR codering : Do Not Reanimate  

• Code 0: geen beperkende maatregelen. 
• Geen enkele therapeutische restrictie. 

• Alle zorg wordt gegeven. 

 

  

 



Therapiebeperking 

DNR codering : Do Not Reanimate  

• Code 1: niet reanimeren. 
• Geen reanimatie. 
• De maximale zorgen worden verstrekt met  
   uitzondering van het aangeduide item. 

• Geen defibrillatie noch thoraxmassage bij hartstilstand. 
• Geen medicatie bij hartstilstand. 
• Geen invasieve ventilatie bij respiratoir falen. 
• Geen niet-invasieve ventilatie bij respiratoir falen. 

 
  

 



Therapiebeperking 

DNR codering : Do Not Reanimate  

• Code 2: therapie niet uitbreiden. 
• geen reanimatie, geen defibrillatie. 

• + per patiënt vastgelegde beperkingen:  worden individueel bepaald  

Vb.  - Geen transfer naar ICU/MCU. 

   - Niet opstarten of wijzigen van antibiotica. 

   - Niet opstarten van sondevoeding. 

   - Niet opstarten van dialyse. 

• De individuele beperkingen zijn afhankelijk van de situatie van de 

   patiënt, biologische leeftijd, comorbiditeit. 



Therapiebeperking 

DNR codering : Do Not Reanimate  

• Code 3: therapie afbouwen. 
• Comfortzorg met pijnbestrijding en symptoomcontrole op de voorgrond. 

• De afbouw van de therapie is individueel per patiënt af te spreken. 

   - pijnbestrijding en symptoomcontrole, 

   - stoppen vocht en voeding, 

   - afbouw vasopressoren en/of inotropica,  

   - afbouw of stopzetting kunstmatige ventilatie, 

   - andere. 



Therapiebeperking 

DNR codering : Do Not Reanimate  

• Code 4: stoppen van alle therapie behalve comfortzorgen. 
• Staken van alle actieve en supportieve behandelingen  

   wanneer het stervensproces reeds ingezet is. 

• Comfortzorg is een evidentie en behoort tot de basisbehandeling van  

   elke patiënt. 

  

 



Therapiebeperking 

DNR codering : Do Not Reanimate 

• probleem: 

 - verschillende DNR-coderingen in omloop in de verschillende ZH en WZC 

    -> streven naar éénvormigheid -> minder verwarring 

 - bedoeling dat DNR blad voor iedereen ingevuld wordt 

 echter nog veel schroom om hierover te beginnen 

 - DNR blad wordt vaak maar in laat stadium ingevuld 

   dan niet altijd evident om nog te bespreken 

-  DNR betekent niet dat je niet meer behandelen moet ! 

 

 



Vroegtijdige zorgplanning 

• Denk na over wat je wél nog en wat je niét meer wil later,  

  zodat anderen daar rekening mee kunnen houden 

• Is geen statisch gegeven maar dynamisch proces,  

  je wensen kunnen zich wijzigen onderweg, 

  je kunt je grenzen verleggen 

• Wanneer is een goed moment ? Hoe moeilijk het ook is om  

  over “het einde” te spreken, stel niet uit tot het te laat is… 

• Praat met je naasten, achteraf zullen ze je dankbaar zijn 



Vroegtijdige zorgplanning 

• Praat vooral met je huisarts 

  - hij zal in de meeste gevallen doorverwijzer zijn 

  - hij kan je helpen met de verschillende documenten  

    -> handig bij urgentie/wachtdienst  

• WZC spelen zeer belangrijke rol ! 

  - bij nieuwe opname 

  - lang contact -> kan in verschillende fazen 

  - info bekomen in WZC kan doorgegen worden aan ZH 



Besluit: euthanasiewet in notedop 

 

• meerderjarig, oordeelsbekwame minderjarige 

• handelingsbekwaam/wilsbekwaam 

• ondraaglijk lijden 

• vrijwillig, duurzaam en aanhoudend verzoek  

  uitgaande van patiënt zélf 

• medisch uitzichtloze (ongeneeslijke) aandoening 

 



Besluit: euthanasiewet in notedop 

• medisch uitzichtloze (ongeneeslijke) aandoening 

 
- terminaal (verplichte raadpleging 2de arts) 

 

- niet terminaal (verplichte raadpleging van 2de en 3de arts én  

één maand wachttijd tussen schriftelijk verzoek en uitvoering euthanasie) 

 

• voorafgaande wilsverklaring:  

     enkel geldig bij onomkeerbaar coma 
 

 





 

 

pauze 



Ouderen 

 

• Geriatrie - A. Wat ? 

                  - B. Wat maakt geriatrie zo bijzonder ? 

    - C. Gerontologie 

• Ouder worden - a. primaire veroudering 

                           - b. secundaire veroudering 

• Hoe moeilijk is (heel) oud worden ?  

 





Geriatrie 

A. Wat ? 

= het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere 
patiënt in het ziekenhuis 

• werkend vanuit een holistisch perspectief  

  (patiënt in zijn geheel) 

• in een multidisciplinair team: arts samen met 
verpleegkundigen, ergotherapeut, kinesist, sociaal 
assistent, psycholoog, logopedist, pastoraal 
verantwoordelijke, diëtist... 

 

 



Geriatrie 

 

• rekening houdend met de kwetsbaarheid/belastbaarheid 

van patiënt 

 

• met de nadruk op herstel en behoud van de 

zelfredzaamheid 

 



Geriatrie 

B. Wat maakt geriatrie zo bijzonder ? 

 = zeer brede discipline 

 

 1. « de oudere » 

  in theorie:  > 75j   

  in praktijk: 65j ---> 105j  =  40 jaar ! 

          → zeer diverse populatie 



Geriatrie 

dé geriatrische patiënt ? 

 - nog veel kunnen maar niet meer willen 

                               ↕ 

   niets meer kunnen en toch nog willen 

 - helemaal alleen en toch nog willen 

                             ↕ 

   omringd en niet meer kunnen/willen 









Geriatrie 

2.  polyproblematiek 

   - acute pathologie: vb. delier, val, pneumonie 

   - chronische ziekten: vb. diabetes, hartfalen, 

           COPD, Parkinson... 

   - cognitieve problemen 

       → nood aan samenwerking tussen              

       verschillende specialiteiten  

 



Geriatrie 

 3.  polyfarmacie → interactie → complex 

 

 4.  bij uitstek klinisch, kliniek echter vager 

 

 5.  nood aan revalidatie 

  - rustiger tempo 

    - langdurige hospitalisaties 

    - dieper menselijk contact  

 

 

 

 



Geriatrie 

  

6.  sociale problematiek 

   

  - organisatie thuiszorg 

        - plaatsing WZC 

  



Geriatrie 

  

 7.  confrontatie met de eindigheid van het leven 

   

  - problematiek van het sterven en de dood 

  - vragen omtrent het levenseinde 

 

 



Geriatrie 

 

C. Gerontologie 

 

= basis-wetenschap die het «ouder worden» bestudeert 

zowel in lichamelijk, maatschappelijk als in geestelijk 

opzicht 



Geriatrie 

 

« Ouder worden ? » 

 

• Wat betekent dit eigenlijk ? 

• Wat gebeurt er dan ? 

• Wat zijn de mentale en fysieke gevolgen ? 

• Hoeveel ervan is onvermijdelijk ? 



Ouder worden 

• « ouder worden » is moeilijk in een duidelijke definitie te 

vatten, vb. : 

 « proces waarbij een gezond individu van een bepaalde soort 

geleidelijk achteruitgaat tot het een zwak individu is,                    

bij wie de lichamelijke vermogens en reserves                      

continu verminderen met een toenemende snelheid,                           

zodat hij steeds kwetsbaarder wordt voor ziekte en         

uiteindelijk de dood » 

 



Ouder worden 

• onderscheid: 

 

a. primaire veroudering 

 

b. secundaire veroudering 

 



Ouder worden 

a. « primaire veroudering » 

• veroudering is een volledig endogeen biologisch proces, 
dat een genetische basis heeft (DNA) 

• veroudering is een actief proces dat ingebakken zit in de 
cel zelf 

• « apoptose » = zelfvernietiging op een gecontroleerde en 
gedirigeerde manier 

• is dus niet beïnvloedbaar van buiten 

 



Ouder worden 

b. « secundaire » veroudering 

 

• de levensverwachting wordt echter mee bepaald door 

exogene factoren en levensgewoonten 

• wel te beïnvloeden  

       →  gemiddelde levensverwachting is            

     voortdurend gestegen de laatste decennia 

 



Ouder worden 

 

- individuele mannen en vrouwen worden met verschillende 

snelheden ouder  

- erfelijk DNA heeft invloed op de duurzaamheid van elk 

orgaan en het geheel 

- maar goed onderhoud en passend gebruik optimaliseren 

niet alleen het functioneren maar ook de 

levensverwachting  



Ouder worden 

 

« Growing old is inevitable,  

   growing up is optional. » 

 

 

 (Anon)  

  





Ouder worden 

 

« You can’t help getting older, 

 but you don’t have to get old. » 

 

 
 (George Burns) 





Ouder worden 

• oud worden is geen ziekte op zich 

   er is een verschil tussen oud worden en ziek worden  

 

• oud worden is wel een risicofactor voor bepaalde ziekten  

 ouderen zijn steeds minder in staat zich te verdedigen 

tegen een dreigende ziekte, ze worden vatbaarder voor 

aandoeningen  

 



Ouder worden 

 - reserves nemen af 

   - verminderde homeostase /  

     wankele balans 

   →    spanningsveld tussen  

       kwetsbaarheid en weerbaarheid 

                   ~                          ~ 

               “frailty”                  “taai” 

            



Ouder worden 

• mensen worden steeds ouder 

 - vooruitgang medische wetenschap 

 - verbeterde levensomstandigheden 

• het aantal ouderen stijgt enorm 

 

→ belangrijke vergrijzing van de bevolking 



Ouder worden 

 

• Hoe moeilijk is oud en vooral  

 héél oud worden ? 

 

• Willen we wel zo oud worden en  

 welke prijs zijn we bereid hiervoor te betalen ? 



Ouder worden 

 

« Het is geen kunst om oud te worden,  

 het is een kunst ermee te leven. » 

 

 
 (Goethe) 





Ouder worden 

 

 « It’s not the years 

    in your life that count, 

    it’s the life  

    in your years. » 

 

    (Abraham Lincoln) 

 

 

 





Ouder worden 

 

• oud worden is een nieuwe ontwikkelingsfase  

   in je leven ingaan 

• net als alle andere stadia heeft het zijn lichamelijke 

   veranderingen en  beperkingen 

• het vermogen om zich aan te passen en die beperkingen 

   te aanvaarden, is bepalend voor waardig, zinvol,  

                  « succesvol ouder worden » 

 





Ouder worden 

• optimistisch 

 - oud worden is groeien 

 - oud worden biedt nieuwe kansen 

 - oud worden is een uitdaging 

• realiteit 

 - oud worden heeft veel te maken met  

     VERLIES 

 

 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

• VERLIES 

 1. fysieke mogelijkheden 

         beperktere inspanningscapaciteit 

            snellere vermoeidheid 

            tragere recuperatie 

  verminderde mobiliteit 

                → groter isolement 

                → afhankelijkheid van derden 

 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

• VERLIES 

 2. cognitieve mogelijkheden 

    verminderde aanpassingscapaciteit  

  afgenomen flexibiliteit 

  moeilijker aanleren 

         geheugenstoornissen  

       → gevoel van controleverlies → angst 

                                              

 

 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

• VERLIES 

 3. communicatieve mogelijkheden 

  afname van visus en gehoor 

  verminderde mogelijkheid tot verplaatsing 

  achteruitgang van cognitie 

                                  ↕ 

        ultra-snelle technologische wereld 

         gigantische evolutie afgelopen 100 jaar ! 

 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

• VERLIES 

 3. communicatieve mogelijkheden 

  «men kan niet meer mee»  

         → onveilig gevoel 

  « niet begrijpen/begrepen worden»  

   → eenzaamheidsgevoel 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

• VERLIES  

 4. zelfstandigheid 

         toegenomen afhankelijkheid van derden   

         voor Activiteiten vh Dagelijks Leven (ADL)                     

          meer zorgbehoevend 

               vanzelfsprekendheid om zorg te verlenen  

                                                  ↕ 

                  moeilijkheid om zorg te accepteren 

 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

• VERLIES  

 4. zelfstandigheid 

        minder keuzevrijheid 

         gevoel de regie over zijn leven te verliezen 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

• VERLIES 

 5. relaties 

          overlijden van partner 

                   → verlies aan persoonlijk contact  

                          samen sterk (2 > 1+1) → hulpeloos 

            overlijden van broers/zussen 

                   → verlies aan verbondenheid 

 





Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

• VERLIES 

 5. relaties 

      overlijden van vrienden en kennissen 

                 « rol in de maatschappij » 

          → verlies aan erkenning 

          overlijden van kinderen 

                         → verlies aan identiteit 

          → verlies aan mantelzorg 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

• VERLIES 

 6. eigen leefomgeving 

  zorgenplan :  een zegen of een straf ? 

                                   ~                  ~ 

                                gezelschap   zelfbeschikking 

                                      hulp               privacy 

 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

• VERLIES 

 6. eigen leefomgeving 

  plaatsing in WZC 

                    vertrouwde → anonimiteit 

   vol betekenis,       betekenisarm 

                       waarden en 

                        symbolen 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

• VERLIES 

 7. zelfbeeld en zelfwaarde 

  achteruitgang en aftakeling 

         nutteloos 

  niet tot last willen zijn 

  vrees voor persoonlijkheidsverandering  

     angst voor controleverlies 

    bij cognitieve achteruitgang 

 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

• VERLIES 

 8. menselijke waardigheid 

  culturele context 

                 - inwonen ↔ zorg voor kleinkinderen 

  maatschappelijk beeld op ouder worden 

   - niet productief 

   - grote kost 

   - last  

 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

• VERLIES 

 9. zin 

  de wereld wordt steeds kleiner 

  men raakt opgesloten in zijn lichaam 

  men heeft teveel tijd 

 

    → eenzaamheid 

                 isolement 

 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

• KRACHTBRONNEN  

 

 - familie en vrienden 

 - waarden 

 - geloof - religie - spiritualiteit 

 - zorgverleners 

 - ... 





Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

• levensvreugde > verlies 

                  → leven is de moeite waard 

     genieten van de kleine en  

                            grote dingen van het leven 

• verlies > levensvreugde 

                  → leven is te zwaar 

    levensmoe 

 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

 

 de meeste ouderen zijn blij  

   dat ze er nog steeds bij mogen zijn  

 en zijn niet gehaast om te vertrekken ! 

 

 





Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

 

 maar sommigen verlangen naar het einde... 

 





Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

 Alfred Marrecau : 

 « Ik ben 100 en ik wil dood (maar ik mag niet) » 

 « Mijn lichaam is versleten. Ik kan amper nog stappen, zie zo goed als niks 

meer, hoor en smaak slecht en leef op plaspillen, slaappillen, pillen voor mijn 

hart en mijn bloed.  Zeg mij: welk genot heb ik nog van ‘t leven?  De dokters 

zeggen dat ik te gezond ben voor euthanasie.  Maar ik vind dat de wet moet 

toestaan dat hele oude mensen uit het leven mogen stappen als ze dat zelf 

willen.  Als ik morgen val of een beroerte krijg, eindig ik in de kliniek waar ik 

als een echte sukkelaar moet wachten op de dood.  Elke nacht hoop ik dat ik 

kan gaan zoals mijn vader en broer: in mijn slaap. » 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

« klaar met het leven » 

 

• het leven is afgerond, men heeft een mooi leven gehad 

maar nu heeft het leven niets méér te bieden 

• er wacht enkel achteruitgang en aftakeling 

• men berust in zijn lot en wacht op de dood 

• men voelt zich vergeten door de dood 



Hoe moeilijk is (heel) oud worden ? 

« lijden aan het leven » 

 

• het leven wordt uitzichtloos en ondraaglijk 

• het leven is zinloos geworden 

• men ziet enkel nog af en hoopt dat het einde vlug komt 



Levenseinde 

 

• Wanneer is het leven af ?  

• Wanneer zijn we klaar met het leven ? 

• Wanneer en waarom is het genoeg geweest ?  

• Wanneer wordt het leven een last om te dragen,  

   een strijd ? 

• Wat als het leven enkel wachten op de dood wordt ? 

• Moéten we leven tot het bittere einde ? 

 



Om even over na te denken 

 

« Toen je werd geboren 

huilde je 

terwijl iedereen blij was 

Leef je leven zodanig dat 

wanneer je sterft 

iedereen huilt 

terwijl jij blij bent » 

 



Om even stil te worden 

 

 

« Mourir dans tes bras » 

 

Salvatore Adamo 

 



 « Mourir dans tes bras » 

 

  

 Y en a qui meurent bien trop tard 
Quand leur paradis est passé 
Y en a qui meurent au hasard 
D'un coup de dé 
Y en a qui meurent sans savoir 
Qu'ils ne sont jamais nés vraiment 
Y en a qui meurent sans espoir 
Et pleins d'argent 
 
Je voudrais mourir dans tes bras (x2) 



 « Mourir dans tes bras » 

  

 Y en a qui meurent dans les mémoires 
C'est bien plus que perdre la vie 
Où ceux qui restent quittent le noir 
Et vous oublient 
Y en a qui meurent en marchant 
Pour aller cacher leur vieillesse 
Aux neiges du grand désert blanc 
Pleines de promesses 
 
Je voudrais mourir dans tes bras (x2) 



 « Mourir dans tes bras » 

 

 Y en a qui meurent parce que c'est beau 
De voir le soleil se coucher 
Et d'attendre le jour nouveau 
De l'autre côté 
Y en a qui meurent en dormant 
En offrant un sourire aux anges 
Y en a qui meurent encore enfants 
Et gagnent au change 
 
Je voudrais mourir dans tes bras (x2) 
 



 « Mourir dans tes bras » 

  

 Y en a qui meurent la bouche pleine 
En libérant un dernier rot 
En se caressant la bedaine 
Mais trop c'est trop 
Quand d'autres vont le ventre vide 
Berçant leur mort à bout de bras 
En suivant la main qui les guide 
Là où on ne les verra pas 
 
Je voudrais mourir dans tes bras (x2) 



 « Mourir dans tes bras » 

  

  Y en a qui meurent par erreur 
Pour une poussière sur la balance 
Quand la justice a ses rancoeurs 
Ou ses absences 
Y en a qui meurent dans les poubelles 
Les bannis de la société 
Leur rêve au bout d'une ficelle 
Ballon crevé 
 
Je voudrais mourir dans tes bras (x2) 
 



 « Mourir dans tes bras » 

  

 Y en a qui meurent au printemps 
Comme des éclairs, comme des flambeaux 
Barrant la route un court instant 
Aux chars d'assaut 
Y en a qui meurent avec permis, matriculé 
Comme il se doit 
Laissant un casque et un fusil 
Sur une croix 
 
Je voudrais mourir dans tes bras (x2) 
 



« Mourir dans tes bras » 

 Y en a qui meurent tous les soirs 

 Quand le spectacle est terminé 
Quand ils retrouvent dans leur miroir 
Leur vérité démaquillée 
Y en a qui meurent en marguerite 
Effeuillée d'une main distraite 
Un peu, beaucoup, beaucoup trop vite 
Et ça s'arrête ! 

 Je voudrais mourir dans tes bras (x3) 
Prends ma main, ne la lâche pas 



 

einde 
dank voor uw aandacht 


