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SAMENVATTING

Hoofdstuk 1: Inleiding

Palliatieve systemische anti-kanker therapie (PST), waaronder chemo-
therapie, ‘targeted’ therapie, hormoontherapie en immuuntherapie
gerangschikt worden, wordt gebruikt voor patiënten met gemetastaseer-
de solide tumoren. De term ‘palliatief’ verwijst naar de verwachting dat
genezing van de ziekte niet (meer) mogelijk is. PST kan het leven moge-
lijkerwijs verlengen en de kwaliteit van leven verbeteren. Daartegenover
staat dat de behandelingen vrijwel zeker bijwerkingen geven en uit belas-
tende behandelregimes kunnen bestaan. Deze complexe afwegingen
resulteren in een ethisch lastige beslissing voor patiënten en artsen PST
al dan niet te starten, continueren of wijzigen. Dit onderzoek is een
poging helderheid te krijgen in wat eigenlijk een goed gebruik van PST is.

In literatuur over palliatieve systemische therapie zijn globaal gezien
twee invullingen van goed gebruik van PST aan te treffen. De eerste
invulling, die vooral ontwikkeld is binnen communicatiestudies, veron-
derstelt dat het goed en volledig informeren van de patiënt tot goed
gebruik leidt. Dit is een procedurele benadering. De tweede invulling
beschrijft vooral welke vormen van PST we achterwege moeten laten
omdat het geen goed gebruik is. Randall en Downie ontwikkelden hier-
toe een normatief raamwerk waarin de situaties beschreven zijn wan-
neer mogelijk levensverlengende behandeling vermeden moeten worden.
Het gaat hier om een minimaal principebenadering. Beide invullingen
van goed gebruik betreffen ethische theorieën maar het zijn geen sub-
stantiële theorieën; dan zou namelijk de vraag naar wat goed gebruik is
beantwoord worden. Om een meer substantiële theorie van goed gebruik
van PST te ontwikkelen moeten we veel meer weten over het precieze

‘hoe en waarom’ van het gebruik van deze behandelingen. Daarom beslo-
ten we de doelen van het voorschrijven en ondergaan van PST die in de
oncologiepraktijk te onderscheiden zijn, nader te bestuderen.

In de literatuur vonden we nauwelijks expliciete verwijzingen naar
behandeldoelen, evenmin als in de oncologiepraktijk. Tijdens interviews
met medisch oncologen bleek dat zij moeite hadden om het doel of de
doelen van PST te formuleren, ook als het specifieke patiënten betrof.
Het gebrek aan behandeldoelen of in elk geval de onduidelijkheid hierover
die we aantroffen in de literatuur en in de oncologiepraktijk is een lei-
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draad voor dit proefschrift. Om meer zicht te krijgen op de doelen van
PST en hun interactie is een empirische studie nodig van de praktijk.
Kwalitatief onderzoek is vooral geschikt om een doorleefd begrip te krij-
gen van hoe artsen en patiënten omgaan met PST, hoe ze de behandel-
doelen inhoud geven en hoe ze omgaan met spanningen op dit terrein. 

Drie deelpraktijken lijken vooral van belang: 1) onderzoek: de ontwik-
keling van nieuwe behandelingen kan nieuwe doelen met zich meebren-
gen, 2) richtlijnontwikkeling: hier worden onder andere behandeldoelen
vastgesteld, en 3) klinische praktijk: daarin krijgen behandeldoelen hun
uiteindelijke vorm in de interactie tussen patiënt en arts. De centrale
onderzoeksvragen zijn:

1. Wat zijn de doelen van palliatieve systemische antikankerbehandeling
voor patiënten met gemetastaseerde kanker en welke rol spelen deze
doelen in de praktijk?

2. Hoe kunnen deze doelen moreel geduid worden? En hoe kunnen deze
duidingen bijdragen aan goed gebruik van palliatieve systemische
antikankerbehandeling?

Hoofdstuk 2
Oncologen zijn het oneens over het doel van palliatieve chemotherapie (de
meest gebruikte behandeling binnen palliatieve systemische antikanker-
behandelingen): is dit het verbeteren van kwaliteit van leven (KvL), het
verlengen van de duur van leven (DvL), of is het beide? In dit hoofdstuk
wordt nagegaan wat het belangrijkste behandeldoel van palliatieve che-
motherapie in de onderzoekspraktijk is: is dit KvL, DvL of allebei?

Hiertoe werden 28 RCTs (gerandomiseerde en gecontroleerde klinische
trials) met specifieke zoektermen geselecteerd via PubMed en kritisch
beoordeeld. Deze RCTs gingen over palliatieve chemotherapie bij gemeta-
staseerde colorectaal kanker waarbij een KvL-meting gebruikt werd. De
verwachting was dat trials waarin een tweede- of derdelijnsbehandeling
onderzocht werd meer nadruk op KvL zouden leggen dan trials die gericht
waren op eerstelijnsbehandeling. Ook veronderstelden we dat in trials
die gericht waren op (patiëntvriendelijke) toedieningsvormen, de auteurs
meer belang aan KvL- dan DvL-uitkomstmaten zouden hechten.

Het bleek dat de auteurs van de beoordeelde trials hun conclusie en aan-
bevelingen zowel op KvL- en op DvL-uitkomstmaten baseerden. Als de
KvL- en DvL-uitkomsten uit de experimentele arm elkaar echter tegen-
spraken, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de DvL gunstiger was dan de con-
trole arm en de KvL juist minder gunstig, dan vonden de auteurs de DvL-

130

Samenvatting

Diss. Susanne v6:Basis Boekje  03-07-09  11:43  Page 130



uitkomst belangrijker. Dit was in 13 van de 28 trials het geval. In één van
de 28 trials baseerden de auteurs zich hoofdzakelijk op de KvL-uitkomst. 

De conclusie van dit hoofdstuk is dat de DvL uiteindelijk als voornaam-
ste doel werd beschouwd; dit was ongeacht de in de hypotheses verwoorde
verschillen tussen eerste, tweede en derde lijn en trials gericht op toedie-
ningsvorm versus trials niet gericht op toedieningsvorm. Gezien de nadruk
op de DvL- in plaats van KvL-uitkomstmaten, laat de in dit hoofdstuk
beschrven review zien dat de kwalificatie ‘palliatief’ in de context van
chemotherapie bij gemetastaseerde colorectaalkanker eerder op de
levensverlengende intentie slaat dan op de intentie de KvL te verbeteren,
zoals dat nadrukkelijk wel het geval is in de palliatieve-zorgcontext.

Hoofdstuk 3

Om na te gaan welke waardeoordelen en behandeldoelen in oncologiericht-
lijnen aanwezig zijn, werden recente en zoveel mogelijk op ‘evidence’
(wetenschappelijk bewijs) gebaseerde richtlijnen bestudeerd. De prakti-
sche aanbevelingen in die richtlijnen kunnen onmogelijk gedaan worden
zonder dat daarin ook waardeoordelen met betrekking tot palliatieve
chemotherapie een rol spelen. Een waardeoordeel is in dit verband een
uitspraak over de waarde van een patiëntenuitkomstmaat. Vastgestelde
behandeldoelen kunnen hier een belangrijk onderdeel van uitmaken. In
dit hoofdstuk wordt beschreven: 1) welke waardeoordelen meespelen in
richtlijnontwikkeling voor palliatieve chemotherapie en 2) of deze waar-
deoordelen expliciet gemaakt worden in de uiteindelijke richtlijntekst.

De ontwikkeling van zes nationale oncologierichtlijnen waarin pallia-
tieve chemotherapie een substantieel aandeel had, werd bestudeerd.
Hiervoor werden in totaal 14 bijeenkomsten van richtlijnwerkgroepen
geobserveerd, 20 semi-gestructureerde interviews met relevante indivi-
duele leden van de richtlijnwerkgroepen (waaronder de voorzitters)
afgenomen en de notulen en opeenvolgende versies van een aantal richt-
lijnteksten geanalyseerd.

Vier soorten waardeoordelen konden met behulp van datatriangulatie
en inhoudsanalyse onderscheiden worden:

1. Het is belangrijk dat er een waardevol minimum van uitkomstmaten is,

2. Het is belangrijk dat er een aangepaste behandeling-op-maat wordt
voorgeschreven ook als er geen evidence is,

3. Er moet in ieder geval 'iets' worden gedaan, ook al is er evidence dat
dat geen effect zal hebben,
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4. De uitkomstmaat 'levensverlenging' is belangrijk.

Deze waardeoordelen werden niet benoemd in de uiteindelijke richtlijntekst,
maar bleken wel invloed te hebben op de geformuleerde aanbevelingen.

Zeker de laatste twee van deze vier waardeoordelen zijn relevant voor
de behandelbeslissingen van de patiënt met gemetastaseerde kanker en
diens dokter. De gebruikers van de richtlijn zouden de achterliggende
gedachten moeten kennen bij de aanbeveling van behandeling X. Zo kan
het idee van invloed geweest zijn dat artsen het lastig vinden niets in
handen te hebben en dat zij er vanuit gaan dat de patiënt liever ‘iets’ wil
doen dan ‘zorgvuldig af te wachten’. Ook kan de verwachting van artsen
een rol spelen dat patiënten grote waarde hechten aan een aantal maan-
den levenswinst. De conclusie van dit hoofdstuk is dat het van belang is
dat waardeoordelen (waaronder vastgestelde behandeldoelen) expliciet
gemaakt worden in richtlijnen zodat de behandelmogelijkheden en af-
wegingen transparant zijn en het mogelijk wordt dat de arts deze
bespreekt met zijn patiënt. 

Hoofdstuk 4

Kostenoverwegingen zijn een speciaal element in behandelbeslissingen.
Het is mogelijk dat dit element de formulering van behandeldoelen beïn-
vloedt. De hoge kosten die nieuwe systemische behandelingen voor ge-
metastaseerde kanker met zich meebrengen, worden in toenemende
mate als problematisch gezien. Hier speelt mee dat het bij gemetasta-
seerde kanker niet om genezing maar vaak hooguit om enige levensver-
lenging gaat. Dit hoofdstuk beschrijft de opvattingen van oncologen
over de vraag of zij de kosten van dit soort behandelingen in hun over-
weging moeten meenemen. 

Zesendertig artsen (merendeel oncologen) van wie 17 betrokken waren
bij het opstellen van oncologierichtlijnen, werden geïnterviewd. Vragen
over kostenaspecten maakten onderdeel uit van een interview over ‘ethi-
sche aspecten van palliatieve chemotherapie’ in meer algemene zin. De
vragen over kosten betroffen de opvattingen en het handelen van de arts
bij gebruik van dure antikankergeneesmiddelen.

Voor het mee laten wegen van het kostenaspect bij het voorschrijven
van dure behandelingen waren in de analyse van het interviewmateri-
aal drie niveaus te onderscheiden: de individuele patiëntenzorg, het
ziekenhuisbeleid en de nationale richtlijnen. Over het algemeen wilden
artsen in de behandeling van de individuele patiënt de kosten niet mee-
wegen omdat zij het als hun morele plicht zagen om de patiënt, onge-
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acht de kosten, zo goed mogelijk te helpen. Op het niveau van zieken-
huisbeleid erkende men dat kostenoverwegingen gemaakt moeten wor-
den. De voorbeelden die respondenten gaven gingen vooral over afspraken
tussen artsen onderling, namelijk over het lokale beleid ten aanzien van
de indicering van verschillende behandelingen. En op nationaal richt-
lijnniveau waren de meningen verdeeld over het al dan niet meewegen
van het kostenaspect.

De verschillende aangetroffen niveaus waarop kostenoverwegingen ge-
maakt worden, moeten gezien worden als moreel relevant. Dokters ver-
vullen verschillende rollen. In de spreekkamer zullen de kosten geen rol
spelen bij het vaststellen van behandeldoelen. Dat gebeurt soms wel op
het niveau van het ziekenhuisbeleid en de nationale richtlijnontwikke-
ling. Desalniettemin zorgt de spanning tussen de morele plicht van de
arts altijd in het belang van de patiënt te handelen enerzijds en de nood-
zaak schaarse middelen te verdelen anderzijds, ervoor dat kostenoverwe-
gingen voor artsen altijd problematisch blijven.

Hoofdstuk 5

Dit hoofdstuk beschrijft een prospectieve longitudinale meervoudige ge-
valsstudie in de patiëntenzorg. Het proces dat leidt tot het al dan niet
starten, wijzigen en staken van palliatieve systemische behandeling wordt
geanalyseerd. De analyse laat zien dat in de klinische praktijk behande-
lingen vaak niet zozeer door duidelijke beslissingen of heldere behandel-
doelen maar op een meer ‘grillige’ manier tot stand komen. Het doel was
om het proces dat tot behandelingen leidt te analyseren als een traject en
na te gaan waarin zo’n traject zich precies onderscheidt van een beslissing.

Dertien patiënten met gemetastaseerde colorectaal- of pancreaskanker
voor wie palliatieve chemotherapie een behandelmogelijkheid was, wer-
den gevolgd met observaties en -als de ziekte het toeliet- met tussenpo-
zen van een aantal maanden drie keer geïnterviewd. Dertig behandelaars
werden eenmalig geïnterviewd.

Drie kenmerken van het behandeltraject werden gevonden die in de
literatuur vaak niet geassocieerd worden met beslissen:

1. de behandeling (met of zonder chemotherapie) bestond uit vele moge-
lijkheden;

2. de mogelijkheden waren geen stabiele en eenduidige opties, maar ver-

anderden gedurende het behandeltraject en

3. anders dan in het geval van een beslisssing bleven gedurende het hele
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behandeltraject vrijwel alle opties open, werd er bijvoorbeeld voor optie
X gekozen dan kon later alsnog voor optie Y of optie Z worden gekozen.

Vanwege deze kenmerken van het behandeltraject, wilden we zien wat het
betekent om in een andere ‘exemplarische situatie’ (met een ander voca-
bulaire) te denken en spreken. Daarom wordt gekeken hoe ‘een traject
afleggen’ (i.p.v. ‘een beslissing nemen’) uitwerkt. Al met al zouden com-
municatiemodellen aangepast moeten worden. Er moet ruimte gecreëerd
worden voor het idee dat een behandeling niet zozeer tot stand komt
door heldere beslissingen maar eerder uit vele, veranderlijke en niet afge-
sloten behandelmogelijkheden bestaat. Net als dat er voor goede besluit-
vorming aandachtspunten zijn, worden hier aandachtspunten voor het
maken van goede trajecten geformuleerd. Zo is het belangrijk flexibel te
zijn in het gebruik van richtlijnen zodat alle mogelijkheden in het proces
van uitproberen, evalueren en aanpassen, ten volste benut kunnen wor-
den. Tegelijkertijd is het tijdens het doorlopen van een traject van
belang dat het uiteindelijke behandeldoel in het oog gehouden wordt.

Hoofdstuk 6

In dit hoofdstuk worden situaties geanalyseerd waarin een behandeling
geen duidelijk doel lijkt te dienen omdat de behandeling hoogst waar-
schijnlijk ineffectief is. Hoewel het hier op het eerste gezicht om een
nutteloze en daarmee af te raden behandeling lijkt te gaan, zijn er
bepaalde gevallen waarin artsen zo’n waarschijnlijk ineffectieve pallia-
tieve systemische therapie (WIPST) toch voorschrijven. In de casuïstiek
die besproken wordt, lijkt het zelfs om goede zorg te gaan. De centrale
vraag in dit hoofdstuk is: ‘Is het gebruik van WIPST in specifieke situ-
aties te rechtvaardigen, en zo ja, op welke manier?’

In de casuïstiek kunnen drie bezwaren tegen het gebruik van WIPST
worden onderscheiden:

1. als patiënten volledig en eerlijk geïnformeerd zouden worden, zouden
ze afzien van verdere behandeling, 

2. artsen mogen alleen bewezen effectieve behandelingen voorschrijven,
dus geen behandelingen die waarschijnlijk ineffectief zijn, en

3. de behandeling moet de patiënt zo min mogelijk schaden. 

Deze drie bezwaren blijken echter niet altijd even sterk:

ad 1. De patiënt kan ondanks goede informatie een WIPST willen.

ad 2. Er is altijd een kleine kans op een voordeel.
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ad 3. De schadelijkheid van de behandeling kan door de patiënt getole-
reerd worden.

Het gegeven dat de bezwaren niet altijd even sterk zijn betekent nog niet
dat de arts een positief argument in handen heeft om het voorschrijven
van WIPST te rechtvaardigen. Is zo’n rechtvaardiging denkbaar, en zo ja,
hoe ziet die er dan uit?

In de praktijk blijkt dat er voor de patiënt ook andere redenen zijn om
WIPST te willen dan de effectiviteit van de behandeling. Hij/zij wil bij-
voorbeeld ‘alle mogelijkheden geprobeerd hebben’. Kan het gegeven dat
de behandeling past of aansluit bij het leven van de patiënt en de afron-
ding daarvan een reden voor de arts zijn om WIPST voor te schrijven?
Om ‘passendheid’ verder te analyseren wordt het concept ‘narratieve
coherentie’ ingevoerd. De arts zou het gebruik van WIPST kunnen recht-
vaardigen als het aansluit bij een coherent levensverhaal van de patiënt.
Uiteraard zijn hiermee de drie genoemde bezwaren die de arts ervaart
met het gebruik van WIPST niet verdwenen; er zal altijd spanning
optreden wanneer aan het eind van het leven de wensen van de patiënt
niet overeenstemmen met de professionele overwegingen van de arts.

Hoofdstuk 7: Algemene discussie

Het doel van dit promotieonderzoek was om inzicht te verwerven in wat
goed gebruik van palliatieve systemische therapie (PST) is. Daartoe wer-
den de doelen van deze behandeling bestudeerd, namelijk hoe ze worden
vormgegeven in onderzoek, in richtlijnontwikkeling en in de klinische
praktijk en hoe de betrokkenen met de doelen van PST omgaan. De
empirische bevindingen over doelen van PST worden gebruikt om een
meer substantiële ethische theorie te ontwikkelen over goed gebruik van
palliatieve systemische therapie. In dit algemene discussiehoofdstuk
worden de twee hoofdonderzoeksvragen beantwoord en enkele metho-
dologische opmerkingen gemaakt.

De eerste onderzoeksvraag was: Wat zijn de doelen van palliatieve syste-
mische antikankerbehandeling voor patiënten met gemetastaseerde kanker
en welke rol spelen deze doelen in de praktijk? Deze vraag wordt beant-
woord door het onderscheiden van drie categorieën van behandeldoelen:

1. Algemene doelen: deze doelen zijn meestal kwantificeerbaar gemaakt.
Voorbeelden zijn levensverlenging-gerelateerde uitkomstmaten als
OS (totale overleving) en TTP (duur tot progressie), maar ook kwali-
teit van leven en symptoom-reductiegerelateerde uitkomstmaten. 
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2. Persoonlijke doelen: deze doelen zijn gerelateerd aan wat individuele
patiënten belangrijk achten en ze zijn vaak veranderlijk. 

3. Redenen: redenen verwijzen naar bepaalde motieven die patiënten
kunnen hebben om een behandeling erg graag te willen ondergaan,
zelfs als de kans om het doel, hetzij van algemene hetzij van persoon-
lijke aard, te halen minimaal is.

De tweede onderzoeksvraag was: Hoe kunnen deze doelen moreel geduid
worden? En hoe kunnen deze duidingen bijdragen aan goed gebruik van
palliatieve systemische antikankerbehandeling? De conclusie is dat goed
gebruik van PST per praktijk verschilt. De waarde van iedere onderschei-
den categorie van doelen moet per praktijk (te weten onderzoek, richtlijn
en kliniek) vastgesteld worden. De centrale gedachte is dat binnen een
praktijk PST goed gebruikt wordt als het bijdraagt aan een relevant doel.
Zo is goed gebruik van PST in de onderzoekspraktijk gerelateerd aan dui-
delijk geformuleerde algemene doelen. In de klinische praktijk is sprake
van goed gebruik als de algemene doelen vertaald worden naar patiënt-
afhankelijke en veranderlijke persoonlijke doelen. Deze vertaalslag ver-
eist een proces van voortdurende aanpassing. Richtlijnen zijn bedoeld
om te helpen bij die vertaling. De huidige richtlijnen helpen onvoldoen-
de bij het vertalen van algemene naar persoonlijke doelen omdat ze vaak
impliciet zijn over hun achterliggende doelen en waardeoordelen. In
sommige situaties in de klinische praktijk kunnen zelfs redenen (motie-
ven die niet aan doelen gerelateerd zijn) leiden tot goed gebruik van PST.
Redenen moeten echter heel voorzichtig gehanteerd worden als basis voor
een waarschijnlijk toxische behandeling.

Dit algemene discussiehoofdstuk biedt ook een checklist die de dokter en
daarmee ook de patiënt zou kunnen helpen om behandeldoelen en rede-
nen te verduidelijken ten einde het passende goede gebruik van palliatie-
ve systemische antikankerbehandeling te vinden. Deze checklist bevat
de volgende vragen:

1. Met welk doel schrijf ik deze behandeling voor?

2. Geef ik de behandeling vorm op een vrije en flexibele manier?

3. Realiseer ik mij dat de behandeling een effect heeft op de manier van
sterven?
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In de methodologische opmerkingen aan het einde van dit hoofdstuk wordt
een inkijkje geboden in wat er tijdens de dataverzameling en analyse van
deze empirisch-ethische studie gebeurde. Ook worden enkele aanbeve-
lingen voor nieuw onderzoek gedaan.
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