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Inleiding
Mede door het bereiken van een 
hoog niveau aan mogelijkheden van 
ondersteuning en/of overname van 
orgaanfunctie(s) bij ernstig zieke pa-
tiënten zijn ethische afwegingen in de 
intensive care-geneeskunde toenemend 
van belang geworden. Steeds vaker 
worden beslissingen met betrekking tot 
selectie voor opname en behandeling, 
triage, toewijzen van intensive care-
zorg, afzien tot behandeling, staken van 
behandeling, en afwegingen ten aanzien 
van het proportionele en effectieve ge-
bruik van schaarse middelen (geld, be-
schikbaarheid van bedden, beschikbaar-
heid van apparatuur, specifieke kennis) 
in de acute en directe post acute fase ge-
nomen. Ook de invulling van palliatieve 
zorgverlening na het staken van de be-
handeling (bijvoorbeeld palliatieve toe-
diening van opiaten en sedativa) roept 
steeds meer (vooral maatschappelijke 
en juridische) vragen op. Deze vragen 
worden des te prangender nu wij in de 
komende 20 jaar te maken krijgen met 
een gestaag groeiende populatie oude 
(70 - 80 jaar) en zeer oude (> 80 jaar) 
intensive care behoeftige patiënten. 

 In 2030 zijn ongeveer vier miljoen 
Nederlanders ouder dan 65 jaar. Dat is 
bijna een kwart van de bevolking. Nu is 
ongeveer 14% van de bevolking ouder 
dan 65 jaar. De toename is het gevolg 
van de naoorlogse geboortegolf en de 
stijging van het aantal geboorten tot 
ongeveer 1970. De vergrijzing brengt 
ingrijpende veranderingen in de Neder-
landse samenleving teweeg. Voor het 
eerst zijn er in de Nederlandse geschie-
denis zoveel mensen tegelijkertijd oud 
en zeer oud. Daarnaast is het percen-
tage mensen dat een werkzame leeftijd 
heeft in 2030 aanzienlijk lager dan nu. 
De potentiële beroepsbevolking (tussen 
de 15 en 65 jaar) is nu 68 procent; in 
2030 is die nog maar 56 procent. Dit 
alles zal waarschijnlijk grote gevolgen 
hebben voor toegankelijkheid en moge-
lijkheden in de gezondheidszorg, en zal 
ook zijn weerslag hebben op de zorg-
verlening aan patiënten op Nederlandse 
intensive care-afdelingen. De gemiddel-
de leeftijd van op de intensive care op-
genomen patiënten is nu al boven de 65 
jaar en het absolute aantal bejaarde en 
hoogbejaarde patiënten met een levens-
bedreigende aandoening of levensbe-
dreigende complicatie van onderliggend 
lijden zal aanzienlijk gaan toenemen. 
Zie Tabel � op de volgende pagina.

Gezondheid gerelateerde kwaliteit 
van leven en kwaliteit van bestaan en 
de beschikbaarheid van hulpverlening 

na intensive care-behandeling zal in een 
vergrijzende populatie de komende drie 
decennia eveneens van groot belang blij-
ken. Welk effect heeft de sterk groeiende 
groep oudere patiënten, die voor een 
ernstige aandoening op de intensive care 
zijn behandeld en deze periode hebben 
overleefd, op de beschikbaarheid van 
aanpassingen en voorzieningen in de ex-
tramurale zorgverlening? Welke invloed 
heeft de verminderde toegankelijkheid 
tot zorgverlening op de kwaliteit van 
leven en kwaliteit van bestaan van deze 
patiënten? Naast overleving, morbiditeit 
en kwaliteit van leven direct na intensive 
care wordt de kwaliteit van output van 
intensive care ook bepaald door het le-
ven op langere termijn na het overleven 
van een ernstige aandoening. 

De ‘babyboom’-populatie van na de 
Tweede Wereldoorlog wordt in de ko-
mende jaren de bejaarde populatie, gelijk 
opgaand met een lager geboortepercenta-
ge en een verlengde levensverwachting. 
Het effect zal zijn dat de totale kosten 
voor de gezondheidszorg voor de leef-
tijdsgroep tussen 20 en 40 zal afnemen, 
terwijl de kosten voor hen van 40 jaar en 
ouder geleidelijk maar enorm zullen stij-
gen. De kosten voor de gezondheidszorg 
zullen voor alle medische specialismen 
(met uitzondering van verloskunde, kin-
dergeneeskunde en laboratorium genees-
kunde) uitzonderlijk toenemen. Vooral 
aandoeningen als longkanker, borstkan-
ker, COPD, colorectale kankers, val gere-
lateerd traumatisch schedelhersenletsel 
en diabetes mellitus zullen in opmerkelijk 
hogere percentages voorkomen dan 
voor het jaar 2000. In combinatie met 
maligniteiten en diabetes mellitus zullen 
oudere patiënten met een ernstige sepsis 
waarschijnlijk een toenemend percentage 
van de patiëntenpopulatie op intensive 
care-afdelingen gaan vormen. 

Regio Rotterdam en omstreken
In de regio Rotterdam en omstreken, 
de kern van het verzorgingsgebied van 
het Erasmus MC, was in 2005 14 - 16% 
van de inwoners boven de 65 jaar; dit 
zal stijgen tot 16 - 18% in 2015 en tot 
18 - 20% in 2025 (bron: RIVM, 2005). 
Zie Tabel 2. Ernstige aandoeningen 
komen frequenter voor bij ouderen 
zodat er een toename van de vraag om 
intensive care-zorg onder deze categorie 

De komende 25 jaar zal de Nederlandse bevolking 
toenemend ‘vergrijzen’. Dit zal ingrijpende 
maatschappelijke problemen geven, die met name 
merkbaar zullen zijn in de gezondheidszorg, waaronder 
op de intensive care-afdelingen. Bepaalde aandoeningen 
en comorbiditeit komen vaker voor bij ouderen. Dit zal 
gevolgen hebben voor selectie voor opname, triage, 
het afzien en staken van behandeling en afwegingen 
ten aanzien van proportioneel gebruik van schaarse 
middelen. In dit artikel geven wij een inschatting van de 
gevolgen voor vier opname-indicaties: sepsis, chronische 
obstructieve pulmonale aandoeningen (COPD), 
valgerelateerd schedel- en nekletsel en maligniteiten. Wij 
richten ons in dit overzicht hierbij vooral op de gevolgen 
voor Rotterdam en omstreken. 

Kritiek 2007;2:7-17

Trefwoorden: intensive care, vergrijzing, COpd, sepsis, valgerelateerd schedelletsel, 
maligniteiten, ethiek
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patiënten te verwachten is. In de Ver-
enigde Staten is bijvoorbeeld berekend 
dat als gevolg van de vergrijzing per 
jaar circa 1,5% meer gevallen van ern-
stige sepsis zal voorkomen.(1) Alleen al 
de toename van deze aandoening zal 
merkbare invloed op de toegankelijk-
heid, beschikbaarheid en mogelijkheden 
van intensive care-zorg hebben. 

 
Co-morbiditeit
Co-morbiditeit is een belangrijke factor in 
outcome en werkbelasting van intensive 
care. Eén van de effecten van de vergrij-
zing van de patiëntenpopulatie op de 
intensive care kan een toename van het 
absolute aantal patiënten zijn waarbij een 
respiratoire insufficiëntie of sepsis door 
co-morbiditeit wordt gecompliceerd met 
alle evidente gevolgen voor prognose en 
werkbelasting. Dit zal waarschijnlijk ook 
onafwendbare gevolgen hebben voor het 
beleid ten aanzien van afzien en staken 
van behandeling en triage ‘aan de poort’. 
Dit laatste roept weer onvermijdelijk ethi-
sche vragen op, zowel vanuit de samenle-
ving als vanuit de beroepsgroepen (artsen 
en verpleegkundigen).

Er is een duidelijke toename van het 
aantal individuen met obesitas in de 
Westerse wereld. Was in 1980 6% van 

de mannen en 8% van de vrouwen in 
Engeland ziekelijk te dik, in 2000 was 
dit voor beide geslachten gestegen tot 
21%.(2) Obesitas is geassocieerd met een 
toegenomen risico op cardiovasculaire 
aandoeningen, diabetes type II, hyper-
tensie, kanker en osteoarthrose. Diabetes 
is waarschijnlijk een van de belangrijkste 
co-morbiditeiten van patiënten opgeno-
men op de intensive care. Diabetes is een 
wereldwijd probleem. Diabetes mellitus 
is de vijfde doodsoorzaak in de Verenig-
de Staten van Amerika. De kosten van 
geneeskundige interventie en verloren 
productiviteit werden in de Verenigde 
Staten voor 2002 geschat op $ 132 bil-
joen, waarvan $ 92 biljoen aan directe 
medische kosten werd uitgegeven.(3) 

Voor Nederland is de trend nog niet 
geheel duidelijk. Of het aantal jongeren 
met diabetes type 2 ook in Nederland 
zal toenemen, hangt vooral af van de 
toename in het aantal jongeren met een 
verhoogd risico (ernstig overgewicht, 
bepaalde etnische groeperingen en type 
2 diabetes in de familie). In 1997 had 
één op de zeven jongeren van 0 - 21 
jaar in Nederland overgewicht. Ernstig 
overgewicht had 1,5% van de meisjes en 
0,9% van de jongens. Het aantal mensen 
met ernstig overgewicht neemt, ook in 

> Nederland, de laatste jaren toe. Europe-
anen hebben een lage tot gemiddelde 
prevalentie van diabetes vergeleken met 
de meeste andere etnische groepen in 
de wereld waarvan leeftijdspecifieke en 
geslachtspecifieke prevalentiecijfers van 
diabetes bekend zijn. De gemiddelde pre-
valentie van alle Europese landen is circa 
6,9% (gestandaardiseerd naar de wereld-
standaard). Door combinatie van vier 
Nederlandse epidemiologische onderzoe-
ken kan ook een voorlopige schatting van 
de prevalentie van diabetes mellitus in 
Nederland gemaakt worden. De gestan-
daardiseerde prevalentie was voor 2000 
aldus geschat op 36,1 per 1.000 mannen 
van 20 jaar en ouder en 44,0 per 1.000 
vrouwen van 20 jaar en ouder (absoluut 
212.500 mannen en 270.200 vrouwen). 
De prevalentie van diabetes neemt toe 
met de leeftijd. Tot de leeftijd van 60 jaar 
is de prevalentie onder mannen wat ho-
ger, boven de 60 jaar is de prevalentie on-
der vrouwen juist wat hoger. Bij combina-
tie van prevalentiecijfers van 12 Europese 
studies blijkt ook dat de prevalentie voor 
mannen en vrouwen toeneemt met de 
leeftijd. Alleen bij mannen boven de 80 
jaar is de prevalentie wat lager dan in de 
leeftijdsklasse 75 - 79 jaar. Er is berekend 
dat 66.000 personen van 50 - 74 jaar in 

Tabel � 
Bevolking nederland 
ouder dan 65 jaar 
tussen 2002 en 
2005 (bron Centraal 
Bureau voor de 
statistiek, Voorburg/
Heerlen 2005).

 2002 2003 2004 2005

65 tot �0 jaar 64�.�4� 649.�64 663.20� 6��.506

�0 tot �5 jaar 563.��2 5��.�5� 5�3.64� 5��.992

�5 tot �0 jaar 455.554 454.�65 456.00� 459.599

�0 tot �5 jaar 300.5�6 3��.0�4 325.�93 335.5��

�5 tot 90 jaar �59.645 �59.9�3 �5�.439 �60.35�

90 tot 95 jaar 5�.200 59.433 60.96� 63.2�4

95 jaar en ouder �3.��6 �3.4�0 �3.699 �4.355

Totaal (% totale bevolking) 2�.9���4 (�3,6%) 222.0456 (�3,�%) 2.25�.�54 (�3,�%) 2.2��.6�0 (�4%)

Tabel 2 
Bevolking Zuid-
Holland naar leeftijd 
(bron Centraal 
Bureau voor de 
statistiek, Voorburg/
Heerlen 2005).

 2002 2003 2004 2005

65 tot �0 jaar �30.��� �30.66� �33.2�� �36.600

�0 tot �5 jaar ���.�52 ���.52� ���.065 ���.��9

�5 tot �0 jaar 9�.�90 9�.�9� 9�.006 96.�46

�0 tot �5 jaar 6�.00� 69.635 ��.�0� �3.69�

�5 tot 90 jaar 3�.430 3�.09� 3�.360 3�.266

90 tot 95 jaar �4.443 �4.�22 �5.��4 �5.563

95 jaar en ouder 3.30� 3.443 3.55� 3.�30

Totaal 4�05�� (�3,�%) 4�23�� (�3,�%) 4�6�92 (�3,�%) 4��5�5 (�3,9%)
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2000 diabetes type 2 kregen volgens de 
nieuwe WHO-criteria (afwijkende nuch-
terwaarde of afwijkende 2 uurswaarde). 
Als onder personen van 75 jaar en ouder 
dezelfde incidentiecijfers zouden gelden 
als onder 70 - 74 jarigen, zou de totale 
incidentie uitkomen op 88.800 nieuwe 
patiënten. Het blijkt dat in de periode 
1996 - 2000 ruim 85% van de patiënten 
type 2 diabetes mellitus heeft. Uit het bo-
venstaande valt te concluderen dat er in 
de komende twintig jaar, als gevolg van 
de vergrijzing van de samenleving, maar 
ook vanwege een toename van het aantal 
jongeren met obesitas, diabetes in Neder-
land zal gaan toenemen. 

 Co-morbiditeit speelt een belangrijke 
rol bij de overleving van ernstige aan-
doeningen. Patiënten met sepsis blijken 
vaak co-morbiditeit te hebben. Van 100 
patiënten met een sepsis bleek een derde 
kanker en een derde diabetes te hebben. 
Van de patiënten met sepsis en diabetes 
overleefde 77%, en met cardiopulmonale 
aandoeningen 72% de IC-opname niet.(4) 

Ook uit een Nederlandse studie bleek 
dit: gemiddeld bleek een patiënt met 
ernstige sepsis 64 jaar, en was 70% ou-
der dan 60 jaar en 44% zelfs ouder dan 
70 jaar. Daarnaast had 26% respiratoire 
co-morbiditeit en 24% kanker. Diabetes, 
chronisch hartfalen, een CVA in de voor-
geschiedenis en chronisch nierfalen werd 
bij veel patiënten gezien.(5) Neurofysio-
logische complicaties zoals critical illness 
neuropathie zijn algemener bij diabeti-
sche patiënten. Diabetes mellitus bleek 
een van de vier meest voorkomende 
geassocieerde aandoeningen met ernstige 
groep A streptokokken infecties welke 
de laatste decennia toenemend in zie-
kenhuizen opduiken. In een studie naar 
voorkomen en outcome van dergelijke 
infecties bleek dat de gemiddelde leeftijd 
van de overlever 44 jaar was, van de niet 
overlevers 70 jaar, 62% van de overlevers 
had een geassocieerde aandoening tegen 
100% van de niet overlevers, de meest 
voorkomende geassocieerde aandoening 
was diabetes mellitus.(6) De meest voor-
komende co-morbide aandoeningen van 
intensive care-patiënten met nierfalen 
zijn hypertensie en diabetes mellitus. 
Bij cardiovasculaire aandoeningen is de 
aanwezigheid van diabetes mellitus een 
bewezen risicofactor voor het krijgen 
van neurologische en renale complicaties 

en een verlengd verblijf op de intensive 
care.(7)

De invloed van co-morbiditeit zal 
met de vergrijzing van de samenleving 
en de toename van diabetes type 2 en 
obsesitas in de Nederlandse samenleving 
duidelijk merkbaar zijn op de intensive 
care-afdelingen. Het is zeer aannemelijk 
dat frequenter dan nu, een opname op 
de intensive care gecompliceerd wordt 
door de aanwezigheid van premorbide 
diabetes mellitus. Patiënten zullen hier-
door zieker zijn, meer complicaties krij-
gen, moeilijker te behandelen zijn en zal 
mortaliteit en morbiditeit toenemen. Dit 
roept ethische vragen op met betrekking 
tot triage, afzien en staken van behande-
ling en gebruik van schaarse middelen. 

Triage en Rationing intensive 
care beds
Intensive care is een complex en kost-
baar deelgebied in de moderne genees-
kunde. Het is mogelijk om ernstig zieke 
patiënten, met één of meer uitgevallen 
orgaansystemen in leven te houden. Een 
niet te verwaarlozen deel van de op een 
intensive care opgenomen patiënten zal 
gezien de ernst van de aandoening(en) 
en complicaties de intensive care-afde-
ling echter niet levend verlaten. Idealiter 
zouden deze patiënten bij voorbaat (voor 
opname op de intensive care) geïden-
tificeerd moeten kunnen worden. Het 
voorspellen van mortaliteit en/of ernstige 
morbiditeit bij verschillende groepen 
patiënten en een variabel ziekteverloop, 
wisselende co-morbiditeit en wisselend 
optreden van complicaties is een hache-
lijke zaak. Een aantal ‘uitkomst voorspel-
lingsmodellen’ zijn in gebruik (de Acute 
Physiologic And Chronic Health Evaluati-
on score [APACHE] I - II - III; de Simplified 
Acute Physiology Score [SAPS]; en de 
Mortality Prediction Model voor voorspel-
ling in de eerste 24 uur na opname op de 
intensive care. Meer recent zijn meer op 
orgaan disfunctie gerichte modellen ont-
wikkeld zoals de Logistic Organ Dysfunc-
tion Score; Multiple Organ Dysfunction 
Score [MODS] en de Sequential Organ 
Failure Assessment Score). 

Het gebruik van dergelijke prognosti-
sche modellen roept ethische vragen op. 
Vooral de vraag welke patiënten op de 
intensive care opgenomen en behandeld 
zouden moeten worden en welke niet, is 

een belangrijke ethische vraag. Evidence 
based data kunnen ter ondersteuning 
van dit soort beslissingen dienen en 
kunnen en kunnen een hulp zijn bij de 
verplichting van de arts om een eerlijke 
voorstelling te geven met betrekking tot 
behandeling, risico en prognose. Risico 
op schade (vanuit het ethische principe 
van allereerst niet schaden) en onjuist 
gebruik van schaarse en kostbare mid-
delen (rechtvaardigheid) wordt zo mi-
nimaal, de kans op voordeel (weldoen) 
zo groot mogelijk. Het maken van een 
medische beslissing op de intensive care 
omhelst meer dan alleen wetenschap-
pelijke feiten. Lokale (organisatorische), 
nationale, politieke en economische 
aspecten spelen eveneens een belang-
rijke rol. In het licht van de aankomende 
uitloop van de vergrijzing van de Ne-
derlandse samenleving zijn dit soort 
overwegingen van belangrijk ethisch 
belang. Verder moeten naast een realis-
tisch doel voor therapie (al dan niet op 
basis van voorspelling) de waarden van 
de patiënt meewegen. Deze twee kunnen 
botsen. Bijvoorbeeld kan het medisch 
gezien zinloos zijn om een patiënt met 
een gemetastaseerd carcinoom voor een 
respiratoire insufficiëntie op de intensive 
care te behandelen, maar kan het vanuit 
de waarden en percepties van de patiënt 
nog wel zinvol zijn om bijvoorbeeld de 
gelegenheid te krijgen om afscheid te 
nemen van zijn naasten. 

Een ander aspect van het gebruik  
van voorspellende modellen zoals de  
APACHE II dat ethische vragen oproept, 
is dat het een statisch systeem is en een 
momentopname weergeeft van de eer-
ste 24 uur op de intensive care om de 
prognose te voorspellen. Het bewaken en 
behandelen van patiënten met ernstige 
aandoeningen op een intensive care is 
echter geassocieerd met een onvoorspel-
bare dynamiek, waarbij de ziekte zich in 
een bepaalde richting zal ontwikkelen. 
Plotseling optredend orgaanfalen kan een 
belangrijk effect op de prognose hebben. 
Daarnaast is de initiële diagnose (wat 
is de oorzaak van de respiratoire insuf-
ficiëntie of de sepsis?) en de invloed van 
co-morbiditeit niet altijd duidelijk. Hier-
door kunnen er vals positieve of vals ne-
gatieve voorspellingen optreden, met alle 
ethische gevolgen van dien. Dit is uiter-
aard van ethisch belang bij beslissingen 
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om af te zien van behandeling of om de 
behandeling te staken, wanneer een vals 
positieve voorspelling aanleiding geeft tot 
het onterecht staken van de behandeling 
resulterend in een voorkombare dood 
van de patiënt. Twee studies hebben dit 
aangetoond. In de studie van Hope en 
Plenderleith uit 1995 onder 617 patiën-
ten, werd van 199 patiënten voorspeld dat 
zij zouden overlijden, waarvan er echter 
24 (5%) zodanig herstelden dat zij naar 
huis ontslagen konden worden.(8) In de 
studie van Chang et al voorspelden artsen 
en verpleegkundigen in 9 - 16% van de 
gevallen onterecht een slechte uitkomst.(9) 
In een recente studie bleek dat onder 341 
patiënten waarbij de arts de kans inschatte 
dat de patiënt de intensive care zou over-
leven kleiner of gelijk aan 10% zou zijn, 
99 patiënten (29%) daadwerkelijk de 
intensive care overleefden. Opvallend bij 
deze studie was dat verpleegkundigen de 
prognose in veel gevallen veel slechter in-
schatten dan de artsen.(10) Ook het voor-
spellen van morbiditeit aan de hand van 
voorspellingsschalen blijkt niet feilloos. 
De Glasgow Outcome Score (GOS) was 
ontwikkeld om bij slachtoffers van trau-
matisch schedelhersenletsel de sociale 
outcome en de noodzaak tot sociale sup-
port te voorspellen. In een recente studie 
naar de outcome van mild schedelhersen-
letsel bleek dit slechts mogelijk voor een 
derde van de patiënten.(11)

‘Rationing’ moet plaats vinden als 
de vraag om een essentieel goed groter 
is dan het aanbod. Het essentiële goed 
met betrekking tot intensive care is een 
beschikbaar bed met de beschikbaarheid 
van apparatuur en professionele zorg. 
Intensive care-bedden en beschikbaar-
heid tot zorg zijn toenemend schaarser 
geworden en zullen met de aankomen-
de vergrijzing nog schaarser worden. 
Er bestaat weinig bruikbaar onderzoek 
over hoe artsen in de praktijk hiermee 
omgaan.(12) Dit roept drie belangrijke 
aandachtspunten op:
1 het conflict tussen de noodzaak tot 

(be)handelen van ernstig zieke men-
sen en de noodzaak afwegingen te 
maken wie de zorg krijgt;

2 de toegang tot schaarse, complexe en 
dure zorg;

3 de implicaties van een variabel triage 
proces.(13)

Algemeen aanvaard is het beleid dat pa-

tiënten waarbij besloten is dat opname 
op de intensive care noodzakelijk, is op 
een ‘wie het eerst komt, wie het eerst 
geholpen wordt’ basis worden opgeno-
men. Vanuit het ethische principe van 
rechtvaardigheid lijkt dit ‘a priori beleid’ 
wellicht het meest wenselijke. De vraag 
is echter of dat houdbaar is bij een gro-
ter aanbod van patiënten die weliswaar 
allemaal intensive care-behoeftig zijn, 
maar die op allerlei criteria verder ver-
schillen. In tijden van een beddentekort 
op de intensive care blijken meer ernstig 
zieke patiënten opgenomen te worden en 
minder patiënten die bijvoorbeeld alleen 
voor bewaking moeten worden opgeno-
men. Verder blijkt dat de ligduur (ook 
van ernstig zieke patiënten) ten tijden 
van schaarste korter is. Beddentekort 
geeft aanleiding tot ‘vervroegd’ ontslag 
van op de intensive care opgenomen pa-
tiënten. Eén studie vond een significante 
toename van nachtelijk ontslag in twee 
perioden (1988 - 1990 en 1995 - 1998). 
Van ethisch belang is dat premature, on-
geplande nachtelijke overplaatsingen ge-
associeerd waren met hogere mortaliteit. 
Factoren die geassocieerd zijn met weige-
ring tot opname op de intensive care zijn 
(gevorderde) leeftijd, zeer ernstig ziekte, 
de diagnose, een matige gezondheidstoe-
stand en beddentekort. Bij een toename 
van het aanbod van ernstig zieke patiën-
ten met gevorderde leeftijd in de nabije 
toekomst dringt de vraag zich op hoe ‘de 
bokken van de geiten te scheiden’. De 
richtlijn ‘Criteria voor opname en ontslag 
van intensive care-afdelingen in Neder-
land’ van de NVIC geeft hiervoor geen 
handvat. 

Een tekort aan bedden, apparatuur en 
personeel geeft aanleiding tot het feit dat 
patiënten die een bepaalde zorgbehoefte 
hebben, deze niet kunnen krijgen. Dit is 
een belangrijk ethisch probleem. 

De vaardigheid om een accurate 
prognose te geven is een zeer belang-
rijke factor bij beslissingen tot afzien en 
staken van behandeling bij de individu-
ele patiënt. Het beslissen tot staken van 
levensverlengende therapie bij een pa-
tiënt die een kans heeft om te overleven 
en de verhoogde mortaliteit bij prema-
tuur ontslag is een zorgwekkend ethisch 
probleem. Nader onderzoek naar de 
ethiek, validiteit en bruikbaarheid van 
voorspellingsmodellen bij de beslis-

singen om af te zien van behandeling, 
of om de behandeling te staken, zijn 
noodzakelijk en vormen een belangrijk 
onderdeel van het aandachts- en on-
derzoeksgebied van de klinische ethiek. 
Anticipatie op het voorspelbare toekom-
stige beddentekort is noodzakelijk. 

Directe gevolgen van de 
vergrijzing
Als besloten is om een ernstig zieke pa-
tiënt op de intensive care-afdeling op 
te nemen, hem/haar invasief met alle 
mogelijke middelen te behandelen in de 
hoop het levensbedreigende ziekteproces 
te keren en overleving het eindresultaat 
is, zal een belangrijk percentage van 
deze patiënten ook na de intensive care 
afhankelijk blijven van voorzieningen en 
mogelijkheden van zorgverlening. Ge-
zondheid en welbevinden zijn belangrijke 
uitkomsten na behandeling voor een aan-
doening. Intensive care is daar geen uit-
zondering op. Gezondheid gerelateerde 
kwaliteit van leven omvat de waarden, 
voorkeuren en percepties ten aanzien 
van gezondheid, evenals functionaliteit 
en symptomen van ongezondheid. Het is 
belangrijk onderscheid te maken tussen 
de gezondheidsstatus en gezondheid ge-
relateerde kwaliteit van leven. Het eerste 
richt zich op lichamelijk, functioneel, 
emotioneel en mentaal welbevinden, 
terwijl het tweede meer specifieke waar-
den incorporeert (werk, hobbies, vriend-
schappen, familie). Veel studies richten 
zich alleen op overleving (survival) 
van intensive care-behandeling, en veel 
minder op de kwaliteit van overleving. 
Daarnaast richten de meeste studies naar 
leven na intensive care-opname zich op 
de kwaliteit van leven van relatief jonge 
patiënten.(15,16) Verder verschillen de uit-
komsten van deze studies aanzienlijk. Dit 
wordt vooral bepaald door de aandoe-
ning of complicatie waarvoor de patiënt 
op de intensive care is behandeld, de 
bestaande co-morbiditeit en de daaruit 
voortkomende complicaties, de leeftijd en 
de sociaal economische status van de pa-
tiënt. Dit laatste is een interessant gege-
ven. Uit een recente Franse studie bleek 
namelijk dat de door de patiënt ervaren 
goede kwaliteit van leven en bestaan na 
intensive care-opname vooral te maken 
had met de toegang tot voorzieningen en 
het hebben van een sociale achterban. 
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Patiënten uit de lagere sociaal economi-
sche klasse zouden door het ontbreken 
van de toegang tot voorzieningen en soci-
ale achterban wel eens een geheel andere 
(slechtere) beleving kunnen hebben.

In het algemeen wordt gesteld dat 
‘het de moeite waard is’ om ernstig zieke 
patiënten vrij langdurig op een intensive 
care te behandelen gezien de acceptabele 
kwaliteit van leven na intensive care. 
Een langer verblijf op de IC brengt echter 
wel zeer hoge kosten met zich mee. Zo 
bleek uit een studie naar de economische 
kosten van een verblijf ≥ 14 dagen dat de 
mortaliteit van patiënten die ≥ 14 dagen 
op de IC verbleven twee maal zo hoog 
was dan van patiënten die ≤ 14 dagen op 
de IC verbleven (44,3% versus 22,6%) 
en dat de kosten per patiënt voor hen die 
≥ 14 dagen op de IC verbleven $ 37.760,– 
bedroegen en voor hen die ≤ 14 dagen 
op de IC verbleven $ 4.291,–. De gemid-
delde leeftijd van de ‘langliggers’ in deze 
studie was ‘slechts’ 57,9 jaar. Anderen 
vonden dat een hogere leeftijd en een 
slechtere functionele status voor opname 
geassocieerd was met hoge mortaliteit. 
Zo bleek 80% van 115 80+ers een jaar na 
intensive care niet meer in leven te zijn. 

Van bepaalde aandoeningen is te 
voorspellen dat enerzijds het absolute 
aantal patiënten zal toenemen en an-
derzijds dat de betreffende patiënten die 
intensive care-behandeling overleven 
afhankelijk zullen blijven van zorgver-
lening. Dit zal logistieke en financiële 
gevolgen hebben die op dit moment nog 
niet geheel te overzien zijn, maar aan-
nemelijk hoog zullen zijn. Wel zijn er 
berekeningen ten aanzien van de stijging 
van potentiële vraag naar verpleging 
en verzorging in het algemeen. Naar 
verwachting zal deze vraag tot 2020 
met 40% stijgen.(21) De gevolgen van 
een toenemende zorgvraag zijn niet los 
te zien van het gelijktijdig achterblijven 
van zorgaanbod. Er zijn waarschijnlijk te 
weinig artsen en verpleegkundigen om 
aan de zorgvraag te kunnen voldoen, 
mede door het feit dat het aantal men-
sen tussen 25 en 45 jaar in 2015 is afge-
nomen met 15% ten opzichte van 2000.

Het aantal opnames van patiënten 
met bepaalde aandoeningen zullen op 
de intensive care in het Erasmus MC 
voorspelbaar gaan toenemen. Het ver-
dient aanbeveling hier enige (longitudi-

nale of ‘cross sectional’) ziekte specifieke 
studies (incidence based en prevalence 
based) naar te verrichten, waarbij ook 
de co-morbiditeit aandacht zou moeten 
krijgen. Naast medische, praktische, epi-
demiologische en economische aspecten 
zullen klinisch ethische aspecten hierbij 
van belang zijn. De prevalentie, de be-
slissingen voor opname, het verloop en 
de gevolgen van opname, behandeling 
en overleving van vier aandoeningen, 
die in het Erasmus MC regelmatig reden 
tot opname op de intensive care zijn, 
zou onderzocht moeten worden. 

Val gerelateerd traumatisch 
schedelhersenletsel en letsel van de 
cervicale wervelkolom
Door de vergrijzing van de samenleving 
is er een dramatische toename van het 
percentage val gerelateerde traumatische 
schedelhersenletsels en letsels van de 
cervicale wervelkolom onder ouderen te 
verwachten zijn. Een belangrijk deel van 
deze patiënten (in ieder geval aanzienlijk 

meer dan nu) zal voor bewaking, behan-
deling en uiteindelijke overleving afhan-
kelijk zijn van intensive care-voorzienin-
gen. In 2003 rapporteerden Zweedse on-
derzoekers al een opvallende toename in 
het absolute aantal van ernstige val ge-
relateerde nekletsels en val gerelateerde 
traumatische schedelhersenletsels.(22,23) 
Onderzoekers in Finland lieten de toena-
me in een vergrijzende samenleving al in 
het jaar 2000 zien. Het aantal val gerela-
teerde letsels nam toe van 5.622 in 1970 
tot 21.574 in 1995 (284% toename). Het 
totale aantal Finse burgers van 80 jaar 
en ouder met een val gerelateerd ernstig 
schedelhersenletsel steeg van 60 mannen 
en 25 vrouwen in 1970 tot 619 vrouwen 
en 222 mannen in 1999. Een relatieve 
toename van respectievelijk 932% en 
788%. De leeftijd specifieke incidentie 
werd berekend in blokken van vijf jaar. 
Voor vrouwen was de mean injury inci-
dence rate (per 100.000 personen) in 
de periode 1970 - 1974 186, 194 en 263 
in de leeftijd groepen 80 - 84, 85 - 89 en >

Ongezond gedrag

Groepjes kleumende mensen in de kou met een sigaret 
in hun hand: Ik kwam ze voor het eerst tegen in Boston, 
waar ik in 1993 aan de universiteit werkte. In die tijd 
was in Nederland het verbod op roken op de werkvloer 
nog ondenkbaar. Inmiddels weten we beter. Sinds 1940 
zijn chronische ziekten als longkanker en hart en vaat-
ziekten (HVZ) in West-Europa en de VS uitgegroeid tot 
epidemieën. Tegenwoordig wordt ziekte gezien als 
multicausaal en onderzoek richt zich op de verschillende 
risicofactoren. 
Het voorstel van Floris Sanders, voorzitter van de Raad 
voor Volksgezondheid en Zorg: Burgers die roken, te 
veel eten, alcohol drinken en te weinig bewegen moe-
ten een hogere ziektekostenpremie gaan betalen, is dan 
ook niet uit de lucht komen vallen. Echter, zelfs als niet-
roker, denk ik dat het niet zo eenvoudig is om niet ziek 
te worden en alle verantwoording dan toegeschoven te 
krijgen voor ‘ongezond’ gedrag.

mIrJam Van EwIJK

literatuur
m. Vermeulen. Elke kilo die erbij komt, is aangegeten en niet verbrand. Het Be-
toog, pagina 3, Volkskrant 4 februari 2006.
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> 90, respectievelijk, versus 394, 529 
en 566 in de periode 1995 - 1999 (voor 
mannen was deze 164, 143, en 291 
versus 436, 546 en 706). Een dergelijke 
toename van valgerelateerde schedel-
hersenletsels zal in alle Westerse landen, 
waar een toename van de vergrijzing van 
de samenleving zal plaatsvinden, merk-
baar zijn. Dit zal ook in het Erasmus MC 
duidelijk merkbaar zijn.

De sterfte door ernstig schedelher-
senletsel onder ouderen is hoog, de 
functionele uitkomst slecht en de kosten 
in de acute zorg hoger dan voor jongere 
patiënten met vergelijkbaar letsel.(26) 
De gevolgen van het letsel hebben voor 
de overlevers een negatieve impact op 
de kwaliteit van leven en kwaliteit van 
bestaan met als gevolg dat afhankelijk-
heid van zorg het gevolg kan zijn. Ook 
onder mildere traumatische schedelher-
senletsels is een significante toename te 
verwachten. Zo is er een toename te ver-
wachten in de prevalentie van chronisch 
subdurale hematomen onder ouderen. 
De negatieve invloed van leeftijd op de 
functionele outcome na een mild sche-
delhersenletsel is weliswaar niet bewe-
zen, maar wel is aangetoond dat oude-
ren een langer revalidatietraject moeten 
volgen om eenzelfde functionele uit-
komst te krijgen als jongere patiënten.(27) 
Daarnaast is gebleken dat ouderen die 
een traumatisch schedelhersenletsel 
overleefden, vaak lang in het ziekenhuis 
moeten wachten op doorstroom naar 
de extramurale zorg en zorgfaciliteiten, 
met alle gevolgen voor complicaties van 
dien. De te verwachten toename van val 
gerelateerd mild en ernstig traumatische 
schedelhersenletsel en nekletsel onder 
oude en zeer oude patiënten roept ethi-
sche vragen met betrekking tot intensive 
care-behandeling (selectie, triage, afzien 
van behandeling, staken van behande-
ling) en de zorgverlening na intensive 
care-behandeling (rechtvaardige verde-
ling van schaarse middelen e.g. toegang 
tot revalidatiefaciliteiten, verpleeghuis-
zorg, aanpassingen aan woningen, ex-
tramurale zorgverlening).

Sepsis
Sepsis is een frequent voorkomende 
opname-indicatie op een intensive care-
afdeling. Ernstige sepsis in combinatie 
met (multi)orgaan falen is de belangrijk-

ste doodsoorzaak van op intensive care 
opgenomen patiënten. In de Verenigde 
Staten sterven circa 500 patiënten per 
dag aan de gevolgen van sepsis, waar het 
de 11e leidende doodsoorzaak is.(28) Per 
jaar worden op Nederlandse intensive 
care-afdelingen 9.726 ± 1.008 patiën-
ten met sepsis opgenomen. Met 77.000 
intensive care-opnames in het jaar 2000 
betekent dit dat 11% van alle opnames 
op een intensive care als behandelindica-
tie sepsis heeft.(29) In de regio Rotterdam 
en omstreken kwamen in het jaar 2000 
1,51/10.000 gevallen van sepsis voor 
(landelijk gemiddelde 1,35/10.000), 
in de regio Nieuwe Waterweg Noord 
1.46/10.000 (gegevens LMR). De 
intensive care-kosten voor behandeling 
van patiënten met sepsis zijn aanzienlijk 
hoger dan voor niet septische patiënten 
(in één studie met een cost ratio 6:1), de 
mortaliteit is doorgaans aanzienlijk hoger 

en de blijvende morbiditeit ernstiger.(30) 
Uit een recente Duitse studie bleek dat 
directe intensive care-kosten voor een pa-
tiënt met sepsis i 23.297,– ± 1 18.631,– 
bedroegen, de kosten voor een patiënt 
die de intensive care niet overleefde 
waren hoger dan voor een patiënt die de 
opname overleefde (i 25.446,– versus 
i 21.984,–).(31) Waarschijnlijk zijn de 
kosten in deze Duitse studie vergelijkbaar 
met de kosten die in Nederlandse acade-
mische ziekenhuizen gemaakt worden. 

Ook na intensive care-opname blijkt 
de mortaliteit nog aanzienlijk. Zo bleek 
dat de sterfte onder 100 patiënten met 
een gram negatieve sepsis na één maand 
32%, 43% na 6 maanden en 47% na 
een jaar was.(32) Onder 1.505 andere 
patiënten met ernstige sepsis en septi-
sche shock bleek de mortaliteit 39% na 
30 dagen, 62% na een jaar en 76% na 5 
jaar.(33) Hetzelfde bleek uit een recente 

Bacteriën houden zich  

niet aan grenzen

‘Op de morgen van de 16e april verliet dokter Rieux 
zijn werkkamer en struikelde over een dode rat in de 
gang. Hij schoof het beest gedachteloos opzij en liep 
de trap af.’ Zo begint Albert Camus’ roman De Pest, 
gebaseerd op de in 1945 uitgebroken pestepidemie in 
Algiers. Al in de 14e eeuw kwam men erachter dat de 
ziekte opdook als er een rattenplaag was. Onvoldoende 
riolering, gebrekkige vuilnisafvoer en vies drinkwater 
zijn ideaal voor ratten, maar ongezonde leefomstan-
digheden voor mensen. Geen enkele pandemie maakte 
meer slachtoffers dan de ‘Zwarte Dood’ zoals de pest in 
de Middeleeuwen werd genoemd. Binnen 10 jaar had 
de pest zich verspreid van Azië naar Europa. De snelle 
transmissie werd in de hand gewerkt door maatschappij 
ontwrichtende oorlogen, vluchtelingenstromen en in-
tensief handelsverkeer. Pas in 1894 ontdekte Alexandre 
Yersin de pestbacterie en het verband met de besmette 
rattenvlooien. 

Worden er tegenwoordig nog steeds mensen besmet 
met Yersinia pestis, de pestbacil?

Zie voor het juiste antwoord pagina 60.

RAADSEL
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studie onder 16.019 patiënten met een 
ernstige sepsis. De mortaliteit was 21% 
na opname, 51% na een jaar en 74% na 
5 jaar. De meeste patiënten in deze stu-
die (81%) waren ≥  65 jaar.(34)

Gegevens met betrekking tot de im-
pact van zorgbehoefte op extramurale 
voorzieningen na overleving van een 
ernstige sepsis al dan niet in combinatie 
tot co-morbiditeit zijn niet voorhanden, 
maar zullen zeker vergaard moeten wor-
den. Zo blijkt dat patiënten die op een 
intensive care behandeld zijn voor een 
ernstige sepsis in combinatie met be-
staande diabetes mellitus en daaraan ge-
associeerde complicaties en de intensive 
care-opname overleefden, in het eerste 
jaar meer dan tweemaal zoveel kosten 
dan overlevers van sepsis zonder dia-
betes ($ 49.862,– versus $ 20.855,–). 
In combinatie met een APACHE II-score 
≥ 25 waren de kosten zelfs $ 129.388,– in 
het eerste jaar.(35) Dat co-morbiditeit een 
belangrijke factor is voor hogere kosten 
blijkt uit vele studies. De kwaliteit van 
leven van overlevers van ernstige sepsis 
is doorgaans significant slechter dan van 
de overige leden van de samenleving, 
wat aanleiding geeft tot een zwaardere 
last op de schouders van extramurale 
hulpverlening.(36)

Met het toenemen van de biologische 
leeftijd neemt de kans op het krijgen 
van een sepsis ook toe. Een jaarlijkse 
incidentie van 3,0 gevallen per 1.000 
personen wordt binnen alle leeftijdsca-
tegorieën genoemd, maar dit stijgt tot 
26,2 per 1.000 bij personen ≥ 85 jaar.(37) 
In deze publicatie wordt vervolgens 
aangegeven dat meer dan 52% ($ 8,7 
biljoen) van de nationale ziekenhuiskos-
ten in 1995 voor rekening kwamen voor 
de zorg voor patiënten met sepsis ouder 
dan 65 jaar, 30,8% ($ 5,1 biljoen) voor 
de zorg voor patiënten met sepsis ouder 
dan 75 jaar. Uit recent Nederlands on-
derzoek bleek dat een patiënt met ern-
stige sepsis gemiddeld 64 (± 15) jaar 
oud was, dat 70% ouder dan 60 jaar en 
44% zelfs ouder dan 70 jaar was en had 
26% respiratoire co-morbiditeit en 24% 
kanker.(38) Het is aannemelijk dat het 
percentage ouderen aanzienlijk zal toe-
nemen in deze patiëntencategorie.

  Hogere leeftijd en comorbiditeit 
blijken dus een risicofactor te zijn voor 
het krijgen van een sepsis of septische 

shock. Daarnaast blijkt sterfte tijdens en 
na behandeling voor ernstige sepsis sterk 
gerelateerd aan leeftijd en comorbiditeit. 
Beide factoren zullen sepsis toenemend 
compliceren bij de aankomende patiën-
tenpopulatie. Ongeveer de helft van de 
gevallen van sepsis ontstaan op basis van 
een onderste luchtweginfectie. In de re-
gio Rotterdam is het percentage ernstige 
luchtwegaandoeningen zoals pneumonie 
en COPD boven gemiddeld tot hoog (ge-
gevens RIVM, 2005). Met de vergrijzing 
van de samenleving, zullen meer patiën-
ten met ernstige sepsis op de intensive 
care-afdelingen in Nederland worden op-
genomen moeten worden. Ook voor an-
dere landen, zoals de Verenigde Staten, 
is dit ‘doemscenario’ voorspeld.(39) Toe-
name van het aantal oudere patiënten 
met ernstige sepsis zal naast plaatsings-
problemen ook aanzienlijke kosten met 
zich meebrengen. Vanuit moreel perspec-
tief zullen afwegingen met betrekking 
tot rechtvaardigheid genomen moeten 
worden. Daarnaast blijkt de mortaliteit 
na ontslag uit het ziekenhuis hoger en 
de morbiditeit ernstiger bij ouderen, wat 
naast vragen over selectie, triage en af-
zien en staken van behandeling, ethische 
en maatschappelijke vragen over gebruik 
van schaarse extramurale voorzieningen 
en mogelijkheden zal oproepen. 

Maligne tumoren
Op grond van alle beschikbare gegevens 
uit de Nederlandse Kankerregistratie 
concludeert de werkgroep van het KWF 
dat het aantal nieuwe gevallen van 
kanker de komende 10 jaar fors zal toe-
nemen. Werden in 2000 circa 69.000 
nieuwe gevallen van kanker geregi-
streerd in Nederland, in 2015 zal dit zijn 
opgelopen tot zo’n 95.000. Een toename 
van een kleine 40%. In het jaar 2000 zul-
len circa 38.000 patiënten sterven aan de 
gevolgen van kanker, in 2015 zullen dat 
circa 44.000 patiënten zijn, een stijging 
van circa 16%. Kanker is een aandoening 
die vooral voorkomt op oudere leeftijd; 
tweederde van alle patiënten is ouder 
dan 60 jaar ten tijde van het stellen van 
de diagnose. In de regio Rotterdam komt 
longkanker met 11 - 14 nieuwe gevallen 
per 10.000 inwoners het meeste voor 
in vergelijking met andere regio’s in Ne-
derland (gegevens 1999, RIVM). In het 
jaar 2000 werden in de regio waterweg 

Noord 14,11/ 10.000 nieuwe gevallen 
van longkanker vastgesteld, terwijl het 
landelijke aantal op 9,7/10.000 inwoners 
lag. Hiermee was het voorkomen van 
longkanker in deze regio het hoogste van 
Nederland. De incidentie onder 65 plus-
sers zal naar verwachting de komende 
jaren weinig veranderen, maar door de 
grote toename van het aantal mensen in 
deze leeftijdsgroep zal het absolute aan-
tal mensen dat kanker krijgt wel sterk 
stijgen. De belangrijkste basis van de 
voorspelde toename in het aantal nieuwe 
gevallen van kanker de komende tien 
jaar, is dus de vergrijzing. Een stijging 
in prevalentie van 90% tussen 2000 en 
2015 is realistisch, dat betekent uiteraard 
ook een stijging van de vraag naar zorg 
met 90%. De vraagtoename voltrekt zich 
zoals gezegd vooral onder ouderen.(40)

Wat dit voor de intensive care-praktijk 
zal betekenen is moeilijk te voorspel-
len. Zullen aanzienlijk meer patiënten 
met kanker op de intensive care op-
genomen moeten worden? Patiënten 
met kanker die voor het optreden van 
ernstige complicaties op een intensive 
care opgenomen en behandeld moeten 
worden, hebben doorgaans een slechte 
prognose. Van 57 op een intensive care 
opgenomen patiënten met longkanker 
overleefde 66% de intensive care niet, 
75% stierf in het ziekenhuis.(41) Uit een 
andere studie onder 189 kankerpatiënten 
die op een intensive care waren opgeno-
men bleek 35% het ziekenhuis levend 
te verlaten, de meeste van hen werden 
opgenomen op de intensive care voor 
behandeling van een pneumonie (30%) 
of sepsis (27%).(42) In een andere studie 
stierf 57% van 414 patiënten met kanker 
na opname op de intensive care. Na een 
jaar was nog 23% in leven.(43) Onder 114 
patiënten met kanker die voor respiratoir 
falen mechanisch beademd moesten 
worden stierf 75,4% op de intensive 
care.(44) De noodzaak van mechanische 
beademing blijkt in meerdere studies een 
goede voorspeller van slechte uitkomst te 
zijn, zowel bij patiënten met hematologi-
sche maligniteiten als bij patiënten met 
solide tumoren. Patiënten met hematolo-
gische maligniteiten hebben doorgaans 
een slechte prognose bij orgaanfalen. 
Was één orgaan uitgevallen dan was 
36% op dag 60 na opname overleden, 
bij uitval van twee organen 64% en bij 
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uitval van drie organen 83%.(45)  
De vergrijzing zal bijdragen in een 

aanzienlijke toename van het aantal 
patiënten met een nieuw gediagnosti-
ceerde maligniteit. Dit zal waarschijnlijk 
ook merkbaar zijn op intensive care-
afdelingen. Gezien de slechte prognose 
van kankerpatiënten die voor respiratoir 
falen mechanisch moeten worden be-
ademd is het voorspelbaar dat beperkin-
gen worden gesteld aan opname op de 
intensive care, zowel voor patiënten met 
solide tumoren als voor patiënten met 
hematologische maligniteiten. Dit zal 
aanleiding geven voor ethische afwe-
ging vooral gebaseerd op rechtvaardige 
verdeling van schaarse middelen.

Chronische obstructieve pulmonale 
aandoeningen 
Chronische obstructieve pulmonale aan-
doeningen (COPD) is een belangrijke 
oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in 
de Westerse landen. Acuut respiratoir fa-
len is een algemene en vaak fatale com-
plicatie van COPD, waarvoor opname op 
een intensive care-afdeling met mecha-
nische beademing noodzakelijk is. Het 
ontwennen van de beademing verloopt 
in vrij veel gevallen problematisch, met 
het risico op beademingsafhankelijkheid 
of het beslissen tot het staken van de be-
ademing met overlijden als gevolg. De in 
de literatuur genoemde intensive care-
mortaliteit varieert tussen 15 en 50%, 
de 1 jaars mortaliteit tussen 35 - 70% 
en de 2 jaars mortaliteit na intensive 
care-behandeling met beademing tussen 
60 - 80%.(46) Een andere studie liet een 
vergelijkbaar beeld zien: de mortaliteit 
bedroeg hier 40,5% na 6 maanden, 
48,6% na een jaar, 58% na 2 jaar en 
63,5% na 3 jaar.(47) Andere studies laten 
weer een heel ander beeld zien. Een 
recente Spaanse studie liet een 2 jaars 
overleving van 81% zien en een zieken-
huismortaliteit van circa 25%.(48) Helaas 
wordt veelal geen melding gedaan over 
de kwaliteit van leven en kwaliteit van 
bestaan na intensive care. 

Uitgaande van demografische ontwik-
kelingen zal het absolute aantal personen 
met astma en COPD tussen 2000 en 2020 
met 19,7% stijgen. De stijging bij astma 
is naar verwachting veel kleiner dan bij 
COPD (6,7% om 39,7%). Door de vergrij-
zing zal de absolute sterfte door COPD 

naar verwachting van bijna 142.000 in 
2003 stijgen tot 183.000 in 2025, zijn 
top bereiken in 2047 (226.000 doden) en 
daarna weer gaan dalen. De gemiddelde 
jaarprevalentie van astma in Nederland 
in huisartsenregistraties in 2000 is 25,1 
per 1.000 mannen en 28,5 per 1.000 
vrouwen (absoluut 197.900 mannen en 
229.100 vrouwen). De prevalentie was 
het hoogst bij 0 - 9 jarigen met 62 geval-
len per 1.000 jongens en 43 gevallen per 
1.000 meisjes. De gemiddelde prevalentie 
van chronische bronchitis (inclusief emfy-
seem) is 24,3 per 1.000 mannen en 17,0 
per 1.000 vrouwen (absoluut 191.500 
mannen en 137.100 vrouwen). In het 
jaar 2000 werd bij 97.400 mensen astma 
en bij 36.000 mensen COPD vastgesteld. 
In het jaar 2002 werden 2.665 mannen 
en 3.004 vrouwen in het ziekenhuis op-
genomen met astma (ICD 9 code 493) 
als hoofdontslagdiagnose. Voor COPD 
(ICD 9 codes 490, 492, 496) werden in 
2002 10.175 mannen en 7.704 vrouwen 
opgenomen. In de regio Rotterdam komt 
COPD met 12 - 13 gevallen per 10.000 
inwoners boven gemiddeld (ten opzichte 
van andere regio’s in Nederland) voor.

Uitgaande van de hierboven genoem-
de demografische ontwikkelingen zal 
het absolute aantal personen met astma 
en COPD tussen 2000 en 2020 dus met 
19,7% stijgen. Dit zal goed merkbaar 
zijn op de intensive care-afdelingen en 
zal eveneens gevolgen hebben voor de 
extra murale zorgverlening na behande-
ling voor een exacerbatie COPD.

 
Wet Maatschappelijke 
ondersteuning
Belangwekkend in dit kader zijn de re-
cente beleidsontwikkelingen op gebied 
van zorg en maatschappelijke ondersteu-
ning. Per 1 januari 2007 is de nieuwe 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) in werking getreden. Rode draad 
in dit nieuwe zorgstelsel is het streven 
naar een locaal georganiseerde en voor 
de burger transparante inrichting van de 
zorg, waardoor mensen met beperkin-
gen, stoornissen of ernstige problemen 
in staat worden gesteld zo volwaardig 
en zelfstandig mogelijk deel te kunnen 
nemen aan de samenleving.(49) Een ander 
belangrijk uitgangspunt is de notie dat 
mensen zoveel mogelijk worden aange-
sproken op hun eigen verantwoordelijk-

heid, zodat schaarse middelen alleen 
worden ingezet voor hen die de zorg echt 
nodig hebben. Tot slot wil het kabinet de 
solidariteit in de samenleving handha-
ven, ook in financieel opzicht. Men doelt 
dan op betaalbare premies om solidair 
te blijven met de zwaksten in de samen-
leving. Waarschijnlijk zal een belangrijk 
percentage van de patiënten die intensive 
care-zorg voor één van de vier genoemde 
aandoeningen heeft overleefd tot deze 
laatste groep behoren. Met de komst van 
de WMO worden de gemeentebesturen 
verantwoordelijk voor het vormgeven 
van de maatschappelijke ondersteuning, 
waarbij de gedachte leeft dat locale 
overheden beter dan wie ook kunnen 
beoordelen waar de zorg het hardst nodig 
is en dat zij in staat zullen zijn onnodige 
bureaucratie te verminderen. Naast een 
uitdaging voor de locale bestuurders ligt 
hier een onderzoeksterrein open. Op 
dit moment ontbreken accurate ramin-
gen van de middelen die nodig zijn om 
patiënten na het verlaten van de inten-
sieve zorg ‘zo volwaardig en zelfstandig 
mogelijk deel te laten nemen aan de 
samenleving’. Zeker in het licht van een 
explosief groeiend aanbod van ernstig 
geïnvalideerde en bejaarde patiënten na 
acute zorg verlening is onderzoek naar de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van 
wonen in de eigen (aangepaste) woon-
omgeving al dan niet met professionele 
thuiszorg, van grote betekenis. Dergelijk 
onderzoek is een onmisbare basis voor 
de locale beleidsmakers. Zowel voor de 
locale of centrale overheid is inzicht in 
de kosten die met dit alles gemoeid zijn 
eveneens onmisbaar.

Recent onderzoek in 15 EU landen 
schetst scenario’s voor de uitgaven 
in de acute en chronische zorg.(50) 
Ten aanzien de acute zorg wordt hier 
gesteld dat een toename in levensver-
wachting leidt tot een toename in de 
uitgaven in de acute zorgverlening. 
Voor de EU landen wordt een gemid-
delde toename van 0.4 procent van 
het Bruto Nationaal Product (BNP) 
voorspeld. Voor de chronische zorg 
wordt de toename van de kosten ge-
schat op een additioneel 1 procent 
van het BNP. Vooral de toename in de 
chronische zorg zal effect hebben op de 
beschikbaarheid van zorgvoorzienin-
gen en kunnen leiden tot vragen met 
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betrekking tot de proportionaliteit van 
de intensive care-zorg met een slechte 
prognose. 

Conclusie
Er is een uitzonderlijke toename te ver-
wachten van het absolute aantal oude 
en zeer oude patiënten die intensive 
care-behoeftig zijn. Hieronder zullen er 
zijn met valgerelateerde ernstig schedel-

hersenletsel en nekletsel, sepsis (vooral 
op basis van en gecompliceerd door 
co-morbiditeit), bepaalde malignitei-
ten en patiënten met COPD. Zij zullen 
voor orgaanfunctie ondersteuning of 
orgaanfunctie vervanging van intensive 
care afhankelijk zijn. Van alle genoemde 
aandoeningen is hoge mortaliteit, maar 
bij overleving doorgaans ernstige morbi-
diteit te voorspellen. Dit zal naast beslis-

singen ten aanzien van selectie en triage, 
belangrijke consequenties voor de zorg-
verlening na intensive care en dus voor 
de samenleving hebben. Het is daarom 
van groot belang bij het ethisch denken 
over opname en behandeling van deze 
patiënten verder te kijken dan alleen de 
acute zorg.




