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In het kort 

Wanneer verder leven ondraaglijk wordt, kunnen mensen een wens ontwikkelen om de dood te 
versnellen. Ouderen die dit in eigen regie willen doen, kunnen bewust stoppen met eten en drinken. 
Deze methode wordt al ruim 20 jaar bediscussieerd maar er is maar weinig over bekend. De meeste 
experts zeggen dat stoppen met eten en drinken een rustig sterfbed geeft. Echter, gedegen 
onderzoek ontbreekt. We weten bijvoorbeeld niet of het tot onnodig lijden leidt en hoe naasten zo’n 
sterfbed ervaren. Dit onderzoek, uitgevoerd door Amsterdam UMC en gefinancierd door De 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek,  geeft inzicht of en hoe deze methode 
acceptabel is voor de verschillende betrokkenen. 

Graag zouden wij in contact komen met mensen die overwegen de dood te versnellen door bewust 
te stoppen met eten en drinken. Wij willen deze persoon graag interviewen over diens gedachten en 
verwachtingen. Ook zouden wij graag de ervaringen van naasten en betrokken zorgverleners 
achteraf willen horen. Deze ervaringen kunnen toekomstige patiënten, hun naasten, artsen en 
verzorgenden helpen. 
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Achtergrond 

In de huidige maatschappij hechten we veel waarde aan autonomie. Dit geldt voor alle levensfasen, 
maar misschien nog wel het meest voor de laatste levensfase.1,2 Mensen die ondraaglijk lijden aan 
het levenseinde, kunnen de wens ontwikkelen in eigen regie het leven te beëindigen. Zij vragen 
mogelijk hun arts om euthanasie, maar niet iedereen met een doodswens valt binnen de wettelijke 
grenzen voor euthanasie of heeft een huisarts die bereid is hen daarbij te helpen. Dit probleem 
speelt bijvoorbeeld bij ouderen die lijden aan het leven.3 Daarnaast hebben sommige mensen een 
voorkeur voor een meer autonome weg naar de dood, omdat ze hun arts niet willen belasten met 
hun dood of onafhankelijk willen zijn van een arts in deze beslissing. 

Circa 730 mensen in Nederland sterven jaarlijks door bewust te stoppen met eten en drinken.4 Deze 
methode is echter controversieel. Sommige deskundigen waarschuwen voor een afschuwelijk 
sterfbed met veel lijden, terwijl andere deskundigen aangeven dat deze methode humaan kan zijn.5,6 
Er is weinig literatuur beschikbaar over bewust stoppen met eten en drinken, en het bewijs dat 
beschikbaar is, is van matige kwaliteit. Wereldwijd zijn er slechts drie studies gedaan naar bewust 
stoppen met eten en drinken; 7-9 alle drie beperkt, retrospectief en vanuit het perspectief van derden 
(artsen, verpleegkundigen of nabestaanden). Daarnaast weten we niet met welke morele en 
emotionele conflicten betrokken naasten en zorgverleners te maken krijgen, terwijl hun 
betrokkenheid juist zo belangrijk is om het sterfbed comfortabel te laten verlopen.9 

 

Doel 

We hebben een prospectief onderzoek opgezet waarin we mensen volgen die overwegen of hebben 
besloten bewust te stoppen met eten en drinken met het doel te sterven. We onderzoeken hoe 
mensen tot deze beslissing zijn gekomen, en hoe zij, en hun naasten en zorgverleners, het sterfbed 
beleven. Welke problemen komen zij tegen? Welke zorg ontvangen zij? Wat zien zij als goede zorg bij 
het bewust stoppen met eten en drinken? 

 

Methoden 

Wanneer een deelnemer gevonden is, nemen we een interview bij hen af. Deelnemers wordt 
gevraagd een symptoomdagboek bij te houden wanneer zij zijn gestopt met eten en drinken. In dit 
dagboek kunnen zij dagelijks aangeven welke symptomen en problemen zij ervaren (gebaseerd op 
een gevalideerde vragenlijst, de Utrecht Symptoomlijst). Wanneer zij dit zelf niet meer kunnen 
invullen, kan een naaste of zorgverlener dit doen. Drie maanden na het overlijden van de deelnemer 
benaderen we hun nabestaande en/of zorgverlener voor een interview. Wanneer een deelnemer 
weer is begonnen met eten en drinken, interviewen we de patiënt zelf. 

We gebruiken voor dit onderzoek kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Het eerste 
deel van het onderzoek betreft een kwalitatieve interviewstudie naar de ervaringen van patiënten, 
naasten en zorgverleners met bewust stoppen met eten en drinken. Het tweede deel van het 
onderzoek betreft een kwantitatieve analyse van de informatie uit de symptoomdagboeken.  

Mensen zullen direct geïncludeerd worden (onder andere via een oproep via bestaande kanalen van 
bijvoorbeeld de NVVE) en via zorgverleners (onder andere door hospices direct te benaderen, een 
oproep in medische tijdschriften en via kaderartsen palliatieve zorg). 



Planning 

Het onderzoek loopt van december 2019 t/m december 2020. 

Het streven is de resultaten van dit onderzoek laagdrempelig beschikbaar te maken voor patiënten, 
naasten en zorgverleners. 

 

Financiering 

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de NWA Ideeëngenerator 2019, een beurs van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor maatschappelijk relevant, 
kleinschalig en risicovol onderzoek. 

Er is geen sprake van belangenverstrengeling. 
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