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Hoofdstukk 1 Introductie 

Hett onderwerp van dit proefschrift is "het besluitvormingsproces rond palliatieve 

chemotherapie".. Het gaat hierbij om patiënten met kanker voor wie genezing niet meer 

mogelijkk is. Een behandeling met palliatieve chemotherapie is erop gericht om progressie van 

dee ziekte af te remmen en daarmee mogelijk enige levensverlenging te realiseren en/of de 

kwaliteitt van leven te verbeteren. 

Wanneerr mensen kanker krijgen, kunnen er drie fases onderscheiden worden, al naar gelang 

hett ziekteproces is gevorderd. De eerste fase is de curatieve fase. Wanneer kanker wordt 

geconstateerdd zal eerst nagegaan worden of de ziekte te genezen is. Alle behandelingen zullen 

daaropp gericht zijn. Wanneer echter blijkt dat de ziekte niet te (meer) genezen is, is er sprake 

vann de palliatieve fase. In deze fase zal getracht worden de ziekte zo goed mogelijk te remmen, 

enn klachten als gevolg van de ziekte te voorkomen of weg te nemen en daarmee het leven 

mogelijkerwijss te verlengen. Het behoud van de kwaliteit van leven van de patiënt is daarbij een 

belangrijkk uitgangspunt. Tot slot breekt de laatste, de terminale fase aan. Dit is wanneer 

behandelingen,, gericht op de tumor, geen positief effect meer hebben en de ziekte voortgaat. 

Inn de terminale fase is de behandeling erop gericht om de kwaliteit van leven van de patiënt zo 

goedd mogelijk in stand te houden door middel van pijnbestrijding en het verlichten van andere 

klachten.. Meestal zal de patiënt in deze fase binnen enkele dagen tot enkele weken overlijden. 

Err zijn gedurende een ziekte proces, verschillende momenten waarop beslissingen met 

betrekkingg tot behandelingen genomen moeten worden. Deze besluitvorming kan volgens 

verschillendee modellen plaatsvinden. Van oudsher bestaat het model waarin de arts, op grond 

vann hetgeen hij/zij vooreen specifieke patiënt de beste behandeling acht, de beslissing neemt. 

Dee arts wordt daarin gezien als een soort belangenbehartiger van de patiënt die op dit specifieke 

terrein,, ziekte en gezondheid, het beste kan bepalen wat voor zijn patiënt de meest geëigende 

behandelingg is. 

Aann de andere kant van het spectrum bevindt zich het 'informatie model ' . Hierin voorziet 

dee arts de patiënt van alle informatie die noodzakelijk is om een behandelingsbeslissing te 

kunnenn nemen, bovendien kan de patiënt alle vragen stellen die hij/zij nodig acht. Vervolgens 

iss het echter de patiënt, eventueel bijgestaan door familie of vrienden, die de beslissing neemt 

enn dus ook verantwoordelijk is voor de beslissing. 

Tott slot is er de benadering van de gezamenlijke, gedeelde besluitvorming (shared decision 

making).. Deze vorm van besluitvorming ligt tussen de traditionele benadering en de 

informatievee benadering in. Gezamenlijke besluitvorming gaat ervan uit dat arts en patiënt 

beidee verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van de behandelingsbeslissing. Op basis 

vann uitwisseling van informatie over de behandelingsopties, en de waarden en normen van 

dee patiënt worden de voors en tegens van de opties besproken en wordt uiteindelijk toegewerkt 



naarr de beslissing waarin beide partijen zich kunnen vinden. In geval de uiteindelijke keuze 

niett door beide partijen onderschreven wordt is weliswaar het proces gezamenlijk geweest 

maarr de uiteindelijke keuze niet. 

Ditt proefschrift is gebaseerd op twee onderzoeken: het eerste onderzoek betreft patiënten 

mett kanker die voor palliatieve chemotherapie in aanmerking komen en hun artsen. Het 

tweedee onderzoek is een vignettenstudie onder verschillende soorten oncologen. 

Hett onderzoek onder patiënten is een prospectief onderzoek waarin patiënten op twee 

momentenn geïnterviewd worden: de eerste keer nadat een afspraak is gemaakt met de 

oncoloog,, dus nog voordat met de oncoloog gesproken is, de tweede nadat de beslissing 

overr de behandeling is genomen. Daarnaast zijn alle consulten op audio tape opgenomen en 

iss de artsen gevraagd om voor iedere patiënt een checklist in te vullen. Bij het onderzoek zijn 

voornamelijkk patiënten betrokken die of een gastro-intestinale tumor, een hoofd-hals tumor, 

borstkankerr of een 'niet klein-cellig long carcinoom' hadden. 

Voorr het tweede onderzoek zijn 1235 artsen aangeschreven die zich met oncologie 

bezighouden,, te weten: medisch oncologen, internisten, longartsen, chirurgen, gynaecologen, 

radiotherapeutenn en KNO-artsen. Aan deze specialisten is een zestiental patiëntbeschrijvingen 

voorgelegdd waar palliatieve chemotherapie en afwachtend beleid de twee mogelijke 

behandelingsoptiess waren. De artsen is gevraagd om hun behandelingsvoorkeur aan te geven 

bijj de verschillende beschrijvingen. 

Hoofdstukk 2 
Ongeveerr tien tot vijftien jaar geleden was het verkleinen van de tumor of het remmen van 

dee groei, het belangrijkste doel van palliatieve chemotherapie. Tegenwoordig richt de 

behandelingg met chemotherapie zich in deze fase meer en meer op het in stand houden of 

verbeterenn van de kwaliteit van leven en/of op levensverlenging. Met de ontwikkeling van 

nieuwee soorten chemotherapie is de kans en de omvang van de mogelijke levensverlenging 

toegenomen.. Het blijft echter vrijwel onmogelijk om al voor de behandeling aan te geven of 

dezee effect zal hebben, terwijl het optreden van bijwerkingen tamelijk waarschijnlijk is. Het 

onzekeree effect van de behandeling en de bijwerkingen die kunnen optreden maken de 

besluitvormingg met betrekking tot palliatieve chemotherapie ingewikkeld, zowel voor artsen 

alss voor patiënten. Voor artsen is het moeilijk om van tevoren te bepalen of de betreffende 

patiëntt gebaat is bij palliatieve chemotherapie. Voor de patiënt is dit moeilijk omdat die 

meestall de consequenties niet kan overzien, zich onzeker en angstig voelt en het liefst wil dat 

err iets gebeurt. Het belang van het geven van informatie aan patiënten en het bespreken van 

dee behandelingsopties wordt hierdoor onderstreept. Uit de literatuur blijkt dat niet alle artsen 

overr voldoende communicatieve vaardigheden beschikken om dit soort onderwerpen met 
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patiëntenn te bespreken. Dit betekent dat niet alle patiënten voldoende informatie krijgen om 

afgewogenn beslissingen te kunnen nemen. Daarnaast is het zo dat niet alle patiënten bij de 

beslissingg betrokken willen zijn. Uit de literatuur komt naar voren dat iets meer dan de helft 

vann de patiënten met kanker bij de besluitvorming betrokken wil worden. 

H o o f d s t u kk 3 

Datt er verschillen bestaan tussen artsen in de mate waarin zijzelf voorkeur hebben voor 

palliatievee chemotherapie of afwachtend beleid voor hun patiënten, valt te verwachten, maar 

iss weinig onderzocht. Aan de hand van een vignettenstudie, waarin 16 patiëntbeschrijvingen 

aann een grote groep specialisten die patiënten met kanker behandelen werden voorgelegd, 

hebbenn we getracht om meer inzicht te verkrijgen in de factoren die een rol spelen bij het al 

dann niet een voorkeur hebben voor palliatieve chemotherapie bij kankerpatiënten. Aan de 

handd van de vraag naar hun behandelingsvoorkeur voor de betreffende papieren patiënt is 

perr casus geïnventariseerd of de artsen een voorkeur hadden voor palliatieve chemotherapie 

dann wel voor afwachtend beleid. In het onderzoek zijn de antwoorden van 697 artsen 

geanalyseerd. . 

Geblekenn is dat een mogelijke overlevingswinst van drie maanden, de aanwezigheid van 

fysiekee klachten of wanneer de verwachting is dat er in de nabije toekomst klachten op zullen 

treden,, de voorkeur voor palliatieve chemotherapie versterken. Wanneer patiënten ouder zijn, 

wanneerr de chemotherapie ernstig toxisch is en wanneer de patiënt geen uitgesproken 

behandelingswenss heeft, is er over het algemeen een sterkere voorkeur voor afwachtend beleid. 

Tussenn de patiënt beschrijvingen bestond een tamelijk grote variatie in voorkeur voor 

palliatievee chemotherapie en afwachtend beleid. Dit bevestigt dat we erin geslaagd zijn om 

beidee voorkeuren te meten. Daarnaast waren er binnen patiëntbeschrijvingen eveneens 

verschillenn tussen artsen wat betreft hun behandelingsvoorkeur. Bij slechts een kwart van de 

beschrijvingenn bleek er 66% overeenstemming te zijn wat betreft voorkeur voor de behandeling. 

Ditt is overigens niet verwonderl i jk. Wanneer er twee min of meer geli jkwaardige 

behandelingsoptiess bestaan neemt de kans op variatie in de behandeling toe. 

Achtergrondkenmerkenn van artsen bleken niet van invloed te zijn op de voorkeur voor 

palliatievee chemotherapie of afwachtend beleid. Wanneer echter alle patiëntbeschrijvingen 

bijj elkaar genomen worden, blijkt dat radiotherapeuten een iets sterkere voorkeur hebben 

voorr afwachtend beleid. Een verklaring hiervoor kan zijn dat radiotherapie over het algemeen 

eenn zekere en snelle palliatieve behandeling geeft terwijl het effect van chemotherapie pas 

naa verloop van langere tijd duidelijk wordt, en daarbij meestal ook nog bijwerkingen zijn. 
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Hoofdstukk 4 
Hett prospectieve karakter van de studie bood de gelegenheid om na te gaan of de 

behandelingskeuzee van patiënten bepaald wordt door andere factoren dan hetgeen hen 

doorr de oncoloog wordt verteld. We zijn hiervoor, nog voordat de patiënt bij de oncoloog 

wass geweest, nagegaan of de patiënt een idee had over de behandeling die de oncoloog zou 

voorstellen.. Het bleek dat 102 van de 140 patiënten dacht dat de oncoloog chemotherapie 

zouu voorstellen. Aan deze 102 patiënten is gevraagd naar hun behandelingsvoorkeur: 68% 

hadd vooraf voorkeur voor chemotherapie. De overigen hadden geen voorkeur of wilden geen 

behandelingg met chemotherapie. Van degenen die vooraf een voorkeur hadden voor 

chemotherapiee bleek ongeveer 90% inderdaad voor chemotherapie te kiezen. Geconcludeerd 

kann worden dat een groot deel van de patiënten vooraf aan het consult al min of meer heeft 

beslotenn welke behandeling hun voorkeur heeft, dus voordat ze de informatie van de oncoloog 

hebbenn ontvangen. Deze behandelingsvoorkeur bleek dan ook de sterkste voorspeller van de 

uiteindelijkee keuze te zijn. 

Wee hebben ook bekeken welke patiëntkenmerken op de behandelingsvoorkeur van invloed 

zijn.. Het 'streven naar levensverlenging' bleek het sterkst gerelateerd te zijn aan de 

behandelingsvoorkeur.. Het 'streven naar kwaliteit van leven' was ook sterk gecorreleerd 

maarr in omgekeerde richting. Patiënten kiezen kennelijk voor chemotherapie in de hoop dat 

zijj daarmee hun leven verlengen, terwijl het verbeteren van de kwaliteit van leven minder 

belangrijkk wordt gevonden. Een van de redenen echter in de oncologie om een behandeling 

mett chemotherapie te overwegen is het verbeteren van de kwaliteit van leven. Men kan zich 

afvragenn in hoeverre het eigenlijke doel van een behandeling met chemotherapie uitgelegd is 

aann patiënten en of dit doel door de patiënten is begrepen. 

Eenn van de belangrijkste aanbevelingen op basis van de resultaten is dat specialisten rekening 

moetenn houden met het feit dat de patiënt een behandelingsvoorkeur heeft voordat het consult 

heeftt plaatsgevonden. Dit betekent dat de arts actief navraag zal moeten doen bij de patiënt 

naarr het hoe en waarom van de behandelingsvoorkeur van de patiënt. Bij het geven van informatie 

overr ziekte en behandeling zal hiermee dan rekening gehouden moeten worden. Het gezamenlijk 

nemenn van beslissingen (shared decision making) wordt dan in praktijk gebracht. 

Eenn paar beperkingen van deze studie moet genoemd worden. Allereerst is er kans op een 

selectiee als gevolg van het feit dat alleen patiënten bij het onderzoek betrokken waren die 

warenn doorverwezen naar de medisch oncoloog. Patiënten die zich laten doorverwijzen hebben 

wellichtt een positievere attitude ten aanzien van chemotherapie. Ten tweede zijn, vanuit 

ethischee overwegingen, alleen die patiënten in de analyses meegenomen die op de vraag 

"Watt denkt u dat de arts u zal voorstellen?", aangaven te verwachtten dat de arts hen 

chemotherapiee zou voorstellen. Dit kan een selectie van patiënten tot gevolg hebben gehad. 
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Tenn derde weten we niet welke informatie patiënten al hadden, bijvoorbeeld van de verwijzend 

specialist,, voordat ze bij de oncoloog terecht kwamen. Het is belangrijk om nader te 

onderzoekenn hoe de preferentie van patiënten tot stand komt voordat ze verwezen worden 

naarr een oncoloog. 

Hoofdstukk 5 

Inn hoofdstuk 5 is nagegaan welke en hoeveel informatie tijdens het eerste consult bij de 

oncoloogg aan patiënten wordt gegeven. Hiertoe zijn de consulten op audio tape opgenomen. 

Vervolgenss is de informatie die tijdens het consult is gegeven gecodeerd in categorieën die 

ontleendd zijn aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De 

gecodeerdee categorieën zijn: 1. ziekte en het verloop van de ziekte, 2. doel van de behandeling, 

3.. praktische kanten van de behandeling, 4. bijwerkingen van de behandeling, 5. alternatieve 

behandelingen,, en 6 invloed op andere aspecten (zoals werk, sociale gevolgen, seksualiteit 

enn dergelijke). Wanneer informatie over alle categorieën wordt gegeven, kan een patiënt in 

staatt geacht worden een weloverwogen beslissing te kunnen maken. 

Vann 102 patiënten kon het consult worden opgenomen. Van zeven van deze 102 patiënten 

konn de uiteindelijke behandelingskeuze niet achterhaald worden. De analyses zijn daarom 

gebaseerdd op 95 opgenomen consulten waarbij 33 specialisten betrokken waren. 

Artsenn blijken op de ziekte zelf in 53% van de consulten meer of minder uitvoerig in te 

gaan.. Over symptomen als gevolg van een behandeling met chemotherapie is aan 35% van 

dee patiënten iets verteld en over de prognose aan 39% van de patiënten. Aan bijna alle 

patiëntenn (84%) is gezegd dat genezen niet meer mogelijk was. 

Dee belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat door de betrokken artsen bijna niets 

wordtt verteld over de mogelijkheid van afwachtend beleid. Afwachtend beleid houdt in dat 

eenn oncoloog bij de patiënt betrokken blijft, dat controle consulten door blijven gaan en dat 

wanneerr nodig en mogelijk de lichamelijke klachten behandeld zullen worden. Aan ongeveer 

dee helft van alle patiënten wordt helemaal niets verteld over afwachtend beleid, aan ongeveer 

eenn kwart wordt er een enkele zin aan gewijd en aan nog weer een kwart van de patiënten 

wordtt iets meer verteld over afwachtend beleid. Overigens, in geen van de consulten wordt 

gesprokenn over afwachtend beleid, er wordt altijd gesproken over 'niets doen'. Niets doen is 

echterr iets anders dan afwachtend beleid. Op deze wijze gepresenteerd, zal het door de 

patiëntt nooit als een gelijkwaardige optie beschouwd worden. 

Inn situaties waar er geen sprake is van een medisch beste behandelingsoptie worden de 

normenn en waarden van patiënten bij de keuze voor een behandeling meer belangrijk. Omdat 

oncologenn deze normen en waarden van hun patiënten niet kennen, zullen ze tijdens het 

besluitvormingsprocess expliciet besproken moeten worden. In een dergelijke situatie zullen 



dee behandelingsopties en de bijbehorende voor en nadelen aan de patiënt voorgelegd moeten 

worden,, zodat deze een goed geïnformeerde en weloverwogen behandelingsbeslissing kan 

nemen. . 

Hoofdstukk 6 
Ditt hoofdstuk beschrijft de paradoxen die er bestaan in de wereld van arts en patiënt wanneer 

err een beslissing met betrekking tot een palliatieve behandeling genomen moet worden. 

Eenn patiënt gerichte benadering impliceert dat psychosociale aspecten belangrijk zijn wanneer 

dee behandeling en de besluitvorming worden geëvalueerd. Daarnaast draagt het geven van 

informatiee bij aan een groter gevoel van controle bij de patiënt en een grotere betrokkenheid 

bijj de besluitvorming. 

Dee eerder genoemde paradox bestaat eruit dat zogenoemde patiëntgeoriënteerde 

uitkomsten,, zoals bijvoorbeeld kwaliteit van leven, door patiënten zelf verworpen lijken te 

wordenn in de afweging tegen levensverlenging. In het verlengde hiervan lijken ook artsen 

eenn voorkeur te hebben om patiënten een agressieve behandeling voor te stellen zonder dat 

dee kleine kans op respons of de mogelijkheid van afwachtend beleid besproken wordt met 

dee patiënt. Beiden partijen, arts en patiënt, hebben een voorkeur om iets te doen, om actief 

tee behandelen om op die manier een gevoel van controle in stand te houden. Het geven van 

eenn behandeling, zelfs als deze agressief is en veel bijwerkingen heeft, is een manier om de 

confrontatiee met de onmacht om te genezen of anderszins perspectief te bieden te vermijden. 

Ditt vermijdingsgedrag is terug te vinden in de communicatie die er rondom palliatieve 

chemotherapiee plaatsvindt. 

Patiëntgerichtee zorg is erop gericht om het gevoel van controle en autonomie van de 

patiëntt te versterken. Veel patiënten echter, lijken het krijgen van informatie zelf te mijden en 

hett nemen van beslissingen aan de arts over laten. Artsen reageren hierop door alleen 

informatiee te geven over chemotherapie en de mogelijkheid van afwachtend beleid onderbelicht 

off achterwege te laten. 

Tott slot nog een laatste dilemma. Het gevolg van het niet informeren van patiënten die 

lijkenn aan te geven niet met slecht nieuws geconfronteerd te willen worden kan ertoe leiden 

datt patiënten in de terminale fase niet de best mogelijke ondersteuning in behandeling krijgen. 

Inn een dergelijke situatie zou er ook bij weerstand bij de patiënt toch informatie over 

alternatievenn gegeven moeten worden met respect voor de grenzen van de patiënt. 

Hoofdstukk 7 
Overr het algemeen is men het erover eens dat het belangrijk is om patiënten bij de 

besluitvormingg te betrekken. Echter, het nemen van beslissingen over medische behandelingen 
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blijktt een moeilijke opgave voor de meeste patiënten. Om nu na te kunnen gaan of patiënten 

problemenn hebben bij het nemen van beslissingen in de gezondheidszorg, is de 'decisional 

conflictt scale' (DCS) ontwikkelt . Met behulp van de DCS wordt geïnventariseerd in welke 

matee patiënten een conflict ervaren bij het nemen van beslissingen die betrekking hebben op 

hunn gezondheid. De schaal bevat drie subschalen, te weten: 1. de onzekerheid over de 

verschillendee alternatieven, 2. de factoren die bijdragen tot die onzekerheid, en 3. de mate 

waarinn de patiënt ervaart dat er een goede keuze is gemaakt. 

Inn het onderzoek zijn we de betrouwbaarheid en de validiteit van het instrument nagegaan. 

Eenn schriftelijke versie van de schaal is voorgelegd aan twee groepen patiënten in Nederland. 

Dee ene groep bestond uit patiënten met een (inmiddels) ongeneeslijke vorm van kanker die 

moestenn kiezen tussen palliatieve chemotherapie en afwachtend beleid (n=29). De andere 

groepp bestond uit vrouwen bij wie kortgeleden de diagnose borstkanker was gesteld en die 

kondenn kiezen tussen borstamputatie en een borstsparende behandeling (n=141). 

Mett name bij de groep vrouwen met borstkanker bleken de subschalen voldoende 

betrouwbaarr en valide. In de groep patiënten met een ongeneeslijke vorm van kanker bleken 

dee verschillende schalen minder betrouwbaar en valide. Dit kan wellicht verklaard worden 

doorr het feit dat deze patiënten niet echt een keuze hebben ervaren. Zij zagen palliatieve 

chemotherapiee als de enige behandelingsoptie. Wanneer er echter geen keuze wordt ervaren, 

wordtt er ook geen conflict in de besluitvorming gevoeld. 

Dee conclusie van het onderzoek is dat de schaal zeker bruikbaar is bij beslissingen die door 

kankerpatiëntenn genomen moeten worden. Echter, zowel aan de tijdstippen waarop de DCS 

wordtt afgenomen als aan de formulering van de items valt nog het een en ander te verbeteren. 

Hoofdstukk 8 Discussie 

Inn dit proefschrift zijn verschillende aspecten van het besluitvormingsproces rond palliatieve 

chemotherapiee aan de orde geweest. Echter, naast de behandelingsvoorkeur, de uiteindelijke 

keuzee en de informatie die is gegeven, zijn er andere aspecten die een rol spelen bij de 

besluitvorming.. Hierop wordt in de discussie ingegaan. 

OverwegingenOverwegingen van patiënten en artsen 

InIn hoofdstuk 4 is onderzocht welke behandelingsvoorkeuren patiënten hebben en wat hun 

uiteindelijkk behandelingskeus is. Hoewel men nog geen informatie van de oncoloog had 

ontvangen,, hadden de meesten reeds een voorkeur voor een bepaalde behandeling. Wij 

hebben,, nadat men to t een bepaalde behandeling had besloten, gevraagd wat de 

overwegingenn tot die beslissing waren. 



Patiëntenn die voor chemotherapie hebben gekozen, lijken hun beslissing vooral te baseren 

opp irrationele argumenten. De helft van de patiënten zegt dat de mogelijkheid om te genezen 

belangrijkk was bij de genomen beslissing. Tegelijkertijd melden de meesten dat de oncoloog 

henn had verteld dat er geen kans meer was op genezing. Echter, ze blijven hopen op een 

wonder.. Daarnaast is het gevoel dat 'niets doen niet mogelijk is', belangrijk geweest bij de 

beslissingg voor palliatieve chemotherapie. Bij de patiënten die voor een afwachtend beleid 

hebbenn gekozen, lijken meer rationele overwegingen aan hun keuze ten grondslag te liggen. 

Dee meeste vonden het feit dat er geen kans meer was op genezing en dat de kans op 

levensverlengingg klein was, niet opwegen tegen de bijwerkingen van de behandeling. 

Ookk bij de artsen zijn we nagegaan welke overwegingen een rol spelen bij het aanbieden 

vann palliatieve chemotherapie. We hebben gekeken of er verschillen waren in hun 

overwegingenn bij de groep patiënten die uiteindelijk koos voor chemotherapie en de groep 

diee voor afwachtend beleid koos. Het blijkt dat preventie van ziekteprogressie, de lichamelijke 

conditiee van de patiënt en de behandelingswens van de patiënt de meest belangrijke 

overwegingenn waren voor artsen om chemotherapie voor te stellen. Ook bleek dat de 

overwegingenn 'iets doen is beter dan niet doen' en 'niets doen is geen optie' bij de helft van 

dee artsen in de groep patiënten die uiteindelijk voor chemotherapie hebben gekozen, tenminste 

vann enig belang waren. Dit impliceert dat chemotherapie niet alleen wordt voorgesteld op 

basiss van rationele overwegingen. Het zou heel goed kunnen dat actief behandelen, in 

tegenstellingg to t afwachtend beleid, de arts meer het gevoel van controle geeft. De 

consequentiee hiervan is tweeledig. Aan de ene kant zou hierdoor chemotherapie gegeven 

kunnenn worden die niet zinvol is vanwege de te kleine kans op effect terwijl er wel bijwerkingen 

opp zullen treden. Aan de andere kant krijgt hierdoor de mogelijkheid van afwachtend beleid 

wellichtt minder aandacht dan eigenlijk goed zou zijn. 

DeDe voorkeur van de geïnformeerde patiënten 

Dee vraag kan gesteld worden, wanneer we ervan uitgaan dat de meeste patiënten onvoldoende 

informatiee krijgen over zowel palliatieve chemotherapie als afwachtend beleid, wat de 

behandelingsvoorkeurr zou zijn wanneer die informatie wel was gegeven. 

Aann alle patiënten is een situatie geschetst waarin hen gevraagd werd om een vriend, die 

inn een vergelijkbare situatie verkeert als zijzelf, te adviseren om voor een behandeling met 

palliatievee chemotherapie te kiezen of voor afwachtend beleid. Beide behandelingsopties 

warenn van te voren beschreven waarbij de effecten van de behandelingen en de bijwerkingen 

werdenn geschetst. Vervolgens werd aan alle patiënten gevraagd bij hoeveel weken 

levensverlengingg zij palliatieve chemotherapie zouden adviseren. 

Hett bleek dat 10% van de patiënten, ook bij slechts een week levensverlenging. 
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chemotherapiee zou adviseren. Aan de andere kant zou 49% nog afwachtend beleid adviseren 

zelfss wanneer er sprake zou zijn van 26 weken levensverlenging. Dit leidde tot twee opvallende 

observaties.. De eerste is dat bijna de helft van de patiënten een half jaar levensverlenging 

niett voldoende vindt om palliatieve chemotherapie te adviseren. Dit komt niet overeen met 

hett percentage patiënten (80%) in deze studie dat zelf wel voor chemotherapie heeft gekozen. 

Tenn tweede is het zo dat een half jaar levensverlenging zelden of nooit met palliatieve 

chemotherapiee bereikt wordt. Men kan zich dan ook afvragen of de patiënten in onze studie 

opp basis van de juiste informatie voor chemotherapie hebben gekozen. 

Slotconclusies Slotconclusies 

Onzee eerste conclusie is dat patiënten beter geïnformeerd moeten worden omtrent de 

verschillendee behandelingsmogelijkheden zodat op een weloverwogen wijze beslissingen 

genomenn kunnen worden. In de huidige praktijk is die informatie lacuneus. 

Oncologenn zijn zelf minder overtuigd van het feit dat palliatieve chemotherapie de beste 

behandelingg is voor patiënten dan men op grond van de dagelijkse klinische praktijk zou 

verwachten.. Patiënt-, ziekte- en behandelingspecifieke kenmerken dragen ertoe bij dat artsen 

differentiërenn in hun voorkeur voor palliatieve chemotherapie dan wel afwachtend beleid. 

Eenn derde conclusie is dat patiënten geen onbeschreven blad zijn wanneer zij bij de arts 

komen.. Dit betekent dat wanneer patiënten bij de oncoloog binnenkomen om geïnformeerd 

tee worden, de meeste al een duidelijke voorkeur voor een behandeling hebben. De 

consequentiee hiervan is dat oncologen moeten achterhalen (exploreren) wat de patiënt al 

weet,, ongeacht of deze kennis gebaseerd is op feiten of niet, en hun informatie daarop 

zoudenn moeten afstemmen. 

Tenn vierde is het feit dat de overwegingen 'iets doen is beter dan niets doen' en 'niets doen 

iss geen optie' een belangrijke rol spelen bij besluitvorming rond palliatieve chemotherapie 

opmerkelijk.. Dit kan te maken hebben met onder andere de beperkte aandacht die er aan de 

mogelijkheidd van afwachtend beleid wordt besteed in de geneeskundige praktijk en opleiding. 

Tott slot concluderen wij dat het concept van gezamenlijke besluitvorming een ideaal model 

iss voor zowel de arts als de patiënt in situaties waarin geen beste behandelingsoptie bestaat. 

Ditt ideaal staat veraf van de huidigee dagelijkse praktijk. Om beslissingen te kunnen nemen in 

dergelijkee omstandigheden is het belangrijk dat de patiënt alle informatie krijgt en begrijpt en 

datt zij deel uitmaken van het besluitvormingsproces. Hulpmiddelen om deze beslissingen 

inzichtelijkk te maken kunnen daarbij in de toekomst wellicht dat proces ondersteunen. 




