
1

Vraag t ekens  b i j   
p l aat s en/  

s t opze t t en/af z
i en   v an 

sondevoed ing

( o f  AV Ar t i f i c i ë l e  
Voed ing )

Brugmann Symposium, 

21 oktober 2011

Dr Marie FRINGS, 

Algemeen arts Palliatieve zorgen, 

co-auteur met Dr Véronique LATTEUR  van  

« Les alimentations artificielles en fin de vie »

Editions Racine, 2005 



2

PLAN
u Inleiding

u Klinische Cases (begin)

u Analyse medische literatuur: Klinisch 
Onderzoek

u Formuleren ethische vraagtekens

u Algemeen vertrekpunt voor elke 
beslissing tot AV (Guidelines in 3 stadia)

u Vervolg klinische cases

u Conclusie : Realiteiten in theorie en in 
de praktijk.. Pedagogische boodschap.
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Inleiding

Rond problematische sondevoeding 
bestaan er talrijke klinische 
vraagtekens:

- Indicaties ? Gevarieerde populatie …

- Doelstellingen van deze praktijk?

t Voorkomen inhalatiepneumonies

t Voorkomen gevolgen ondervoeding 

– Decubitus

– Infecties

– Verzwakking (functionele status, 
Levenskwaliteit)

t Overlevingskansen verhogen 
(levenshoeveelheid)

t Comfort ...

- Reële voordelen? Efficiëntie? 

- Neveneffecten?

- Proportionaliteit?
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Rond sondevoeding, 

Bijna alle ethische vragen over 

levenseinde:

1. Therapeutische hardnekkigheid, 

verlatenheid, euthanasie, hulp bij 

zelfdoding

2. Beslissing door een derde als patiënt 

niet meer autonoom, wilsverklaringen, 

wettelijk mandaat

3. Dubbel effect, 

4. Prioriteit? Plaats concept 

levenskwaliteit, bevestigingen

5. Maar vooral

Dood toelaten?

Haar uitlokken?

Welk perspectief?

(Wat is de doodsoorzaak?)
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Klinische ervaringen van de 

auteurs met patiënten « aan de 

grens van ouderdom en ziekte »

Dr Frings, palliativiste in RVT, verzorgt

- Patiënten na terugkomst uit ziekenhuis 

met artificiële voeding (nasogastrische 

sonde of gastrostomie)

- Bij wie technische problemen? 

- Of  wie niet in aanmerking?

- Andere patiënten

- Die niet meer of te weinig eten, 

- met slikproblemen

- Of met diagnose anorexia, ondervoeding of 

‘hongeroedeem’
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Dr Latteur, geriater gepassioneerd door 

problemen van ONDERVOEDING, 

- onder gediagnosticeerd en 

- dus zeer weinig rekening mee 

gehouden.

Frequentie gaat van 

- 4 tot 5 % onder gehele populatie

- 40 – 60% in RT/RVT

- 30 tot 80% in het ziekenhuis

Ze is gepassioneerd door 

- NMA, BMI, albumine

- Voeding door medische assistentie 

- Orale voeding met assistentie, zorg 

voor consistentie, smaak en 

gebruiksgemak
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B. Literatuuranalyse

Klinische Bewijzen van AV?

– Verwachte doelstellingen van 
deze praktijk?
t Voorkomen inhalatiepneumonie

t Voorkomen gevolgen ondervoeding 
(levenskwaliteit) 

t Verlengen overleven (levenshoeveelheid)

t Comfort ...

– Reële voordelen?
t Volgens pathologie van 

– Alzheimer

– Cancerologie

– Geriatrie

– Neurologie...

– Secundaire effecten…
– Lokaal of mechanisch

– Pneumonieën

– Abdominaal

– Andere …Agitatie
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Tube feeding in patients with advanced 

dementia-- A review of the evidence

Finucane.  JAMA oct 1999; 282: 1365-1370

Meta-analyse van artikelen uit Medline 66-99

u Er bestaan geen vergelijkende studies

u Geen artikelen die aantonen welke sondevoeding (AV) 
positief is op klinisch vlak met betrekking tot gebruikelijke 
argumenten (ook niet tegendeel).  Soms tegenstrijdige 
beweringen.

u Secundaire effecten  vaak verzwegen...

u Onze gewoontes herbekijken (veel sondevoeding)  en  
onze praktijken afstemmen op deze klinische basis  +   we 
weten dat 

– Stoppen met niet essentiële medicatie +

– Adopteren van een ‘geassisteerde orale voeding’+

– Aandacht geven aan semi-zittende houding

maakt gewichtstoename van zelfs 5 kg mogelijk!!

u CONCL:

– een globaal programma, gemotiveerd en 
conscientieus ‘ met de hand ’ is de meest geschikte 
behandeling in meeste gevallen

– Als problemen voortduren, proefbehandeling met 
sonde en info geven dat geen enkel bewijs dit helpt.
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Bij kankerpatiënten

Nutritionele Standards, Options en 
Recommandations bij palliatieve of terminale 
toestand van een volwassene met evolutieve 
kanker

FNCLCC - 2001

– Preciseren terminologie (pall, term, P…)

– Klinische feiten m.b.t. EV (Enterale 
Voeding) bij kankerpatiënten :
t Mortaliteit stijgt op korte termijn want vaak 

voorgeschreven in terminaal  stadium

t Langer leven tegenover zonder EV alleen als 
zonder orale bijdrage = 0!

t Levenskwaliteit (functionele scores) kan 
verbeterd worden bij patiënten met obstructie 
van bovenste lucht-en spijsvert. wegen 
(bewijsniveau C)

– CONCL : 

t Indicaties moeten geselecteerd worden

t Nutritionele behandeling moet voorzichtiger 
en progressiever

– Per os, met behandeling van symptomen

– Behandeling van cachexie

– En eventueel EV .

Idem NCI  = National Cancer Inst.(US)
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Bij geriatrische patiënten
Enterale voeding bij bejaarden

Hébuterne 1996

u Voor welke patiënt?

Evaluatie efficiëntie (baserend op gewicht, 

eetlust, aanvullen  proteïnetekort, verbetering 

afweersysteem ) zeer verschillend bij 

– Patiënten met chronische, ongeneeslijke 
aandoening of geïnstitutionaliseerde 
dementerenden  OF

– Bejaarde patiënten niet 
geïnstitutionaliseerd en gehospitaliseerd 
voor een acuut probleem

u Met welk doel?

– EV = optionele behandeling als

t Voldoende levensverwachting

t Redelijke levenskwaliteit

t Akkoord  familie

– EV = Niet voorstellen als behandeling 
wanneer ...

– EV = als proefbehandeling wanneer niet 
schaadt...
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3.  Geschiedenis ethische vragen

A. Controverse rond statuut 

sondevoeding

u Sondevoeding = basiszorg of 

medische behandeling?

u Gevolgen van het antwoord op 

vlak van redenering en dus op 

praktische besluiten

– Een zorg kan niet gestopt worden

– Een behandeling moet gerevalueerd 

worden op basis van objectieve 

effectiviteitscriteria

– Gezien EV soms 

onderhoudsbehandeling is, praten 

over ‘zorg-behandeling’ laat toe om 

caring niet uit te sluiten in 

beantwoorden deze vitale vragen!
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B.  Samenvatting ethische 

vraagtekens m.b.t. AV

u Kan AV stopgezet (geweigerd) worden?  

u AV = * Basiszorg? (weglaten R/)

* Medische behandeling? 

u Als AV = Med. Beh. =  levensondersteunende 
behand. (uitbreiding van het sterven ..), 

is dit Zinvol of Zinloos?  Switch on-off

u Wat zijn voordelen/nadelen van deze 
behandeling of stoppen R?                       

Geen klinische aanwijzingen!!      

u Onzekerheden ▄ behandeling

– Niet verplicht,  « Optioneel »

– fout!! ?   (Recommandations, Guidelines!)

u Hoe werd toestemming verkregen? (patiënten 
vaak incompetent)

en andere besluitvormingscriteria? 

u Vragen ivm omgeving, vorming, 
behandeling…
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C.  Onderscheid gewone versus 

buitengewone karakter van een 

behandeling

u Battleground XVI eeuw = morele 

kwestie 

u Daarna lijsten gewone en 

buitengewone behandelingen, 

soorten operationele categorieën, 

zonder subjectieve substantie

u Om notie van contextueel oordeel 

weer te geven, sprak men toen van 

geproportioneerde of 

ongeproportioneerde behandeling

u Maar door medicalisatie nodig om 

andere niet-medische elementen 

herin te voeren, opnieuw met 

kwalificatie gewoon of buitengewoon 

per patiënt 
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D.  In ethische benaderingen, 

onderscheiden we

u Drie perspectieven

– Dat van de verzorger

– Dat van de patiënt

– Dat op een grotere schaal, van de 

relatie tussen hen, van de 

maatschappij

u Drie benaderingen

– Medisch, 

– Persoonlijk,

– Algemeen
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4.  Droom van een globale 

aanzet tot
‘klinische-ethiek’ voor elke 

beslissing tot aanvang of stopzetten 

sondevoeding

‘Onze guidelines’

1.  Professionele stap met een oordeel 
over geproportioneerd / 
ongeproportioneerd 

2. Ontmoeting met de patiënt en 
rekening houden met zijn oordeel over 
gewone /  buitengewone

3. Conclusie processus door samen een 
aanpak te kiezen
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1. Professionele stap

- Formuleren voedingsprobleem

- Team legt klinische gegevens patiënt samen

- Bepalen mogelijke nutritionele interventies

- Bepalen doelstellingen  mogelijke interventies

- Voorstellen doeltreffendheid van deze 

interventies

- Oordelen proportionaliteit van deze interventies 

bij patiënt

2. Ontmoeting van de verzorgers 

met patiënt (en zijn naasten)
- Informeren over probleem en voorstel 

(conclusies stap 1)

- Dialoog met patiënt (en zijn naasten) om 

toestemming of weigering van patiënt te 

ontdekken (gewoon of buitengewoon voor 

hem/haar)

- Eventueel dilemma verwoorden en bekijken 

hoe op te lossen, in welke tijdspanne
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3. Conclusie processus door 
SAMEN een aanpak te kiezen

– Waarvan doel gepreciseerd wordt,

– Met compromis deze binnen specifieke 
tijdspanne te evalueren,

Om zo betekenisvolle stappen te zetten, 
meer dan alleen rationaliseren en 
humaniseren van de praktijk, meer dan 
alleen bepaald door de techniek!
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Maar  WERKELIJKHEID = Ook

u AANBEVELINGEN + BEPERKINGEN :

– INSTITUTIONEEL BELEID

Bv. : Bij Alzheimer geen sondevoeding voorstellen, 

enkel op expliciet verzoek van familie !

In Gillick & McCann  (NEJM   2000; 342(3): 206-

209)

Of      in centrum voor kinderen met een handicap …

– WILSVERKLARINGEN (patiënten)

Bv: Systematic implementation of an Advance 

directive Program in nursing homes

In Molloy (JAMA, march 2000)

u JURIDISCHE AANBEVELINGEN (PROCES)  

Bureaucratie?

– BMA, Withholding and withdrawing Life-

Prolonging Medical Treatment, 1999

Additionnal safeguards about artificial nutrition
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5.    Uitwerking van een globaal 

voedingsproject : 

nog een DROOM!!

u Voor de patiënt als hij tijd en 

ruimte doorkruist tussen

– Woonplaats, RT-RVT en 

hospitaal, tussen

– Algemeen geneesheren en 

specialisten, tussen

– Zijn naasten en de professionele 

verzorgers

u Voor de verzorgers

– Een voedingsteam,

– Een multidisciplinair team
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Maar vrijheden en eerbiediging 

hiervan in RVT??

u Gebrek aan technische en ethische 

vorming, communicatie (obstakels)

u Weerstand tegenover techniek bij de 

verzorgers, en de technische 

verleidingen van de artsen …

u Iedereen (bewoners, verzorgers, 

familie) eet zoals hij wil behalve 

…de ‘onbekwamen ’…

u De vraag naar de uiteindelijke afloop 

van AV en de dood hieropvolgend...
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Conclusies

u Niet direct met ethisch aspect 

beginnen, eerst bekijken

– Klinische situatie waarover het 

gaat

– wat is het voedselprobleem

– Welke mogelijkheden bestaan er 

en wat mag men verwachten met 

huidige kennis

u Daarna onderscheid in morele 

debat

– Professioneel niveau

– Standpunt patiënt

– Zoeken naar een consensus tussen 

deze 2
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u Niet kost wat kost het principe 

van het behoud van het leven.

u Verplichting om andere 

verplichtingen toe te passen

– Geen schade toebrengen, 

– Geen buitengewone lasten laten 

dragen 

– Het geweten van anderen 

respecteren

– Het leven in heel zijn waardigheid 

beschouwen

Denken en doen laten samengaan

Een actief mededogen bevat de 

condities tot een houding van 

‘instemmen met de dood uit 

respect voor het leven’


