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• Is er wetgeving voor levenseinde
begeleiding in de neonatale periode ?
• Ethisch kader bij levenseinde begeleiding in
de neonatale periode

Wetgeving betreffende levensbeeindiging
en palliatieve zorg bij de pasgeborene.
• De euthanasiewetgeving van 28 mei 2002 bespreekt
euthanasie bij een handelingsbekwame meerderjarige (dus
ouder dan 18 jaar)
• De wet werd aangepast op 12-3-2014 waarbij een nieuwe
groep patienten werd toegevoegd :
– de minderjarige patiënt die oordeelsbekwaam is, zich in een
medisch uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en
ondraaglijk fysiek lijden dat niet gelenigd kan worden en dat
binnen afzienbare termijn het overlijden tot gevolg heeft, en dat het
gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte
veroorzaakte aandoening
– indien de patiënt een niet-ontvoogde minderjarige is, bovendien
een kinder- en jeugdpsychiater of een psycholoog raadplegen en
hem op de hoogte brengen van de redenen voor deze
raadpleging. De geraadpleegde specialist neemt kennis van het
medisch dossier, onderzoekt de patiënt, vergewist zich van de
oordeelsbekwaamheid van de minderjarige en attesteert dit
schriftelijk

Wet betreffende de palliatieve zorg
14 Juni 2002
• Art. 2. Elke patient heeft recht op palliatieve zorg bij de begeleiding van het
levenseinde. Een voldoende ruim aanbod van palliatieve zorg en de criteria voor
de terugbetaling van die zorg door de sociale zekerheid moeten er borg voor
staan dat dit soort zorg voor alle ongeneeslijk zieke patienten even toegankelijk
is, binnen het geheel van het zorgaanbod.
• Onder palliatieve zorg wordt verstaan : het geheel van zorgverlening aan
patienten waarvan de levensbedreigende ziekte niet langer op curatieve
therapieen reageert.
• Voor de begeleiding van deze patienten bij hun levenseinde is een
multidisciplinaire totaalzorg van essentieel belang, zowel op het fysieke,
psychische, sociale als morele vlak. Het belangrijkste doel van de palliatieve zorg
is deze zieke en zijn naasten een zo groot mogelijke levenskwaliteit en maximale
autonomie te bieden.
• Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit van het resterende leven van deze
patient en nabestaanden te waarborgen en te optimaliseren.

Aangepaste wetgeving 21 juli 2016
Artikel 2 van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg wordt vervangen als
volgt :
•
"Art. 2. Elke patiënt heeft, ongeacht zijn levensverwachting, recht op palliatieve zorg
als hij zich bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige
evolutieve en levensbedreigende ziekte.
•

Een voldoende ruim aanbod van palliatieve zorg en de criteria voor de terugbetaling van
die zorg door de sociale zekerheid, staan er borg voor dat dit soort zorg voor alle
patiënten even toegankelijk is, binnen het geheel van het zorgaanbod.

•

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: alle zorg die wordt verstrekt aan de patiënt die
zich, ongeacht zijn levensverwachting, bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium
van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte. Voor een begeleiding van deze
patiënten wordt multidisciplinaire totaalzorg gewaarborgd op fysiek, psychisch, sociaal,
moreel, existentieel en desgevallend spiritueel vlak.

•

Palliatieve zorg biedt de zieke en zijn naasten een zo groot mogelijke levenskwaliteit en
een maximale autonomie. Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit van het leven van
de patiënt en zijn naasten en mantelzorgers voor een zo lang mogelijke periode te
waarborgen en te optimaliseren.

Wetgeving betreffende levensbeeindiging en
palliatieve zorg bij de pasgeborene.
• Er is geen wetgeving in Belgie betreffende levensbeëindiging bij de
pasgeborene en dit bestaat in geen enkel land.
• De wetgeving betreffende palliatieve zorg is enkel toepasbaar indien
het een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige
evolutieve en levensbedreigende ziekte betreft.
• Niettegenstaande deze feiten wordt palliatieve zorg breed
geïnterpreteerd in de neonatale intensieve zorgen.
• In Nederland is er een commissie die hierover oordeelt of de casus
aanvaardbaar is dan wel moet doorgegeven worden aan het parket. Dit
is tot op heden het enige land dat een wetgeving hiervoor heeft
ontworpen.

• Is er wetgeving voor levenseinde
begeleiding in de neonatale periode ?
• Ethisch kader bij levenseinde begeleiding in
de neonatale periode

Ethische dilemmas rond de geboorte staan niet los van
elkaar :
– Beslissingen tijdens de zwangerschap : de contradictie
tussen de snelle vooruitgang in de perinatale geneeskunde
enerzijds en de abortuswetgeving anderzijds (“cognitive
dissonance”).
– Beslissingen bij de geboorte : de grenzen van leefbaarheid.
– Beslissingen tot palliatieve therapie.

Ontwikkelingen in de
Perinatale Geneeskunde
• Vroegtijdige diagnose door
steeds betere prenatale
echografie en MRI wordt
toenemend mogelijk.

• Deze diagnosestelling
impliceert ook direct ethische
gevolgen.

Congenitale afwijkingen
INTRA-UTERIENE DIAGNOSE

OVERLEGFORUM : Foetologen, verloskundigen, neonatologen,
kinderartsen (subspecialisaties), genetici, ethici, chirurgen
(subspecialisatie)
Onderbreking
zwangerschap

Intra-uteriene
ingreep

Geboorte in
tertiair centrum

Echografische follow-Up
en MRI

Geboorte in regionaal
centrum

Ontwikkelingen in de
Perinatale Geneeskunde
Chirurgie op het
ongeboren kind

Harrison et al, J Ped Surg 1998; Albanese et al,
Am J Obstet Gynecol 2000

Deprest et al Eur J Obstet Gynaecol 1998-2000;
Quintero et al Prenatal Neonatal Medicine 2000

Ontwikkelingen in de
Neonatologie
• Prematuur = geboren op PML van minder dan 37 weken
• Extreme prematurity = < 28 weken PML
• LBW = low birth weight = < 2500 gr.
• VLBW = very low birth weight = < 1500 gr.
• ELBW = extreme low birth weight = < 1000 gr.
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Neonatologie

Gevolgen van de
abortuswetgeving
• De bovengrens (onbeperkt bij medische aandoening) waarbij thans tot
zwangerschapsonderbreking kan worden overgegaan overlapt met de
ondergrens van de leefbaarheid. Door deze overlap ontstaat een “cognitive
dissonance”.*
• De banalisatie van de zwangerschapsonderbreking staat haaks op de
inspanningen die ouders, verpleegkundigen en artsen doen om kinderen op
de grens van de leefbaarheid te ondersteunen met de meest gesofisticeerde
technieken
• Dit heeft een rechtstreeks effect op de “waarde” van een baby met een
“afwijking” (“gemiste kans”, “door de mazen van het net geglipt”) en op de
waarde van een prematuur geboren baby.

*Janvier et al. Theoretical Medicine and bioethics 2007; 28: 414-425

Beslissingen bij de geboorte : de
grenzen van de leefbaarheid
• Hoe principes van medische ethiek toepassen op
de risicoboreling ?
• Voornamelijk belangrijk in de volgende situaties:
– De prematuur op de grens van de leefbaarheid
– De pasgeborene met multipele aangeboren
misvormingen

• Moeder G4P3A0 wordt opgenomen op
PML 24 0/7 met vroegtijdige arbeid en
koorts.
• Beeld van chorio-amnionitis
• Antibiotica werden gestart. Tocolyse werd
niet gestart gezien infectie.
• Arbeid stopt niet en de baby zal binnen de
volgende 12 uren geboren worden.
• Een oudergesprek wordt gevraagd

WAARDE VAN EEN BABY
• Historisch werd de intrinsieke waarde van de baby vaak
lager ingeschat dan deze van een kind of volwassene :
– Infanticide was vaak voorkomend in Griekse en Romeinse cultuur.
– Niet alleen gehandicapte en zieke kinderen, maar ook gezonde
kinderen waren vaak niet beschermd door de wet.
– Plato (Republica)(427BC-347BC) : Het nageslacht van
minderwaardigen of enigen van de andere soort die gehandicapt
geboren zijn, zullen verwijderd worden in het geheim zodat
niemand ervan af zal weten.
– Aristoteles (384BC-322BC) : Voor zover het gaat over het
verzorgen of laten opgroeien van pasgeborenen, laat er een wet
zijn dat geen enkel misvormd kind zal verzorgd worden.
– Seneca (4BC-65AD) .
– Soranus : Hoe een kind herkennen dat het waard is om verzorgd te
worden.
Pinter. J. Ped Surg 2008; 43: 430-436
J Wyatt : Neonatal Ethics, CMF files number 27

WAARDE VAN EEN BABY
(Joods-Christelijke benadering)
• Oud Testament :
– Elke mens is gemaakt naar Gods evenbeeld (Genesis 1:27)
– Het vrijwillig vernietigen van elke vorm van menselijk leven, incluis de
pasgeborene, is een aanval op Gods waardigheid (Genesis 9:6)

• Nieuw Testament :
– Niemand komt in het rijk van God tenzij je bent als een kind (Mattheus
18: 1-4)
– Het verwelkomen van een klein kind in Jezus’ naam is equivalent aan het
verwelkomen van Christus zelf en God de Vader die hem zond (Mattheus
18:5)
– Jezus kwam niet op aarde als een omnipotente vorst, maar als een zwakke,
afhankelijke en weerloze baby.

• De vroege christenen zagen de redding en adoptie van wezen en
vondelingen als een essentiele christelijke taak.
• Binnen de christelijke beweging zijn ook later de materniteiten en
weeshuizen verder uitgebouwd.
J Wyatt : Neonatal Ethics, CMF files number 27

WAARDE VAN EEN BABY
• Peter Singer :
– Widespread acceptance of prenatal diagnosis and abortion for fetal
abnormality in our society implies that we too accept that the life
of a handicapped child is not as worthwhile or valuable as the life
of a healthy child.
– Human babies cannot be regarded as ‘persons’ because they are
not self-aware or capable of grasping that they exist over time. The
killing of a newborn baby is not equivalent to the killing of a selfaware adult.
– Zoals in de oude Griekse en Romeinse cultuur bekijken deze
filosofen de baby als een potentiele waarde voor de toekomst
(potential) maar met weinig intrinsieke waarde.

WAARDE VAN EEN BABY
• Een basisprincipe binnen de neonatologie is
dat elke baby recht heeft op de best
mogelijke zorgen en medische behandeling.
• Elke baby, hoe klein of ziek ook, heeft een
intrinsieke waarde als uniek menselijk
wezen.

We regard the moment of birth, which is
straightforward to identify, and usually
represents a significant threshold in
potential viability, as the significant moral
and legal point of transition for judgements
about preserving life. In this respect, and
independent of gestational age, children of
six days, month or years are each worthy of
equal consideration.

Critical care decisions in fetal and neonatal medicine :
ethical issues. The Nuffield Council on Bioethics.

EERSTE CASUS : 24 WEKEN
Moeder komt binnen op de postmenstruele leeftijd
van 24 weken en bevalt van een baby van 600 gram.

1. Is het ‘for the best interest of the patient” om
actieve resuscitatie op te starten ?
2. Indien ouders vragen om geen intensieve zorgen
op te starten, kan je daar dan mee akkoord gaan ?

TWEEDE CASUS : BABY
• BABY GEBOREN MET EEN CONGENITALE
HYDROCEPHALIE op PML van 40 WEKEN.

1. Is het ‘for the best interest of the patient” om
actieve resuscitatie op te starten ?
2. Indien ouders vragen om geen intensieve zorgen
op te starten, kan je daar dan mee akkoord gaan ?

DERDE CASUS : BABY
HET BETREFT EEN 2 MAANDEN OUDE BABY
MET EEN BACTERIELE MENINGITIS

1. Is het ‘for the best interest of the patient” om
actieve resuscitatie op te starten ?
2. Indien ouders vragen om geen intensieve zorgen
op te starten, kan je daar dan mee akkoord gaan ?

VIERDE CASUS : KIND
HET BETREFT EEN 7 JAAR OUD KIND MET
CEREBRAL PALSY, DOOFHEID,
LEERSTOORNISSEN EN HYPERACTIVITEIT

1. Is het ‘for the best interest of the patient” om actieve
resuscitatie op te starten ?
2. Indien ouders vragen om geen intensieve zorgen op te
starten, kan je daar dan mee akkoord gaan ?

VIJFDE CASUS : 14 JAAR
HET BETREFT EEN 14 JARIGE JONGEN MET
ACUTE MYELOIDE LEUKEMIE EN CENTRAAL
ZENUWSTELSEL AANTASTING

1. Is het ‘for the best interest of the patient” om
actieve resuscitatie op te starten ?
2. Indien ouders vragen om geen intensieve zorgen op
te starten, kan je daar dan mee akkoord gaan ?

ZESDE CASUS :
HERSENTUMOR
• EEN 35-JARIGE PATIENT MET EEN
HERSENTUMOR

1. Is het ‘for the best interest of the patient” om actieve
resuscitatie op te starten ?
2. Indien de familie vraagt om geen intensieve zorgen op
te starten, kan je daar dan mee akkoord gaan ?

ZEVENDE CASUS :
AUTO-ONGELUK
• EEN 50 JARIGE MAN MET EEN ERNSTIGE
HOOFDTRAUMA EN HERSENSCHADE NA EEN
AUTO-ONGELUK

1. Is het ‘for the best interest of the patient” om actieve
resuscitatie op te starten ?
2. Indien de familie vraagt om geen intensieve zorgen op
te starten, kan je daar dan mee akkoord gaan ?

ACHTSTE CASUS :
DEMENTIE
• EEN 80-JARIGE VROUW MET DEMENTIE DIE
EEN NIEUWE CVA DOET
REEDS
HANDICAP
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1. Is het ‘for the best interest of the patient” om
actieve resuscitatie op te starten ?
2. Indien de familie vraagt om geen intensieve zorgen
op te starten, kan je daar dan mee akkoord gaan ?

A Janvier

AC = ACTIVE CARE
PW = PARENTAL WISHES
IC = INDIVIDUALIZED CARE

Patiëntenselectie
• Patiënten 19 NIC diensten België
gerapporteerd tussen 2010 en 2015
• 23-28 weken
• Overleving
• Overleving “ziektevrij”
– Geen IVH 2-4 en geen PVL (hersenschade)
– Geen BPD 2 (chronisch longlijden)
– Geen ROP 3-4 (oogaantasting)

BVN (Belgische
Vereniging voor
Neonatologie)
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BVN (Belgische
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Neonatologie)
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CONCLUSIES
• Weinig of geen opvang van baby’s geboren op
PML 22-23 weken in België.
• Toename in opvang van baby’s geboren op PML
24 weken in België.
• Minder dan 50 % van de baby’s geboren op 24 en
25 weken worden “ziektevrij” ontslagen.
• Vanaf PML van 26 weken is er een betere
overleving ,doch geen spectaculaire verbetering
betreffende complicaties

• De prognose wordt aan de ouders uitgelegd
en de ouders wensen een geboorte te laten
doorgaan.
• Er wordt overeengekomen dat bij ernstige
complicaties naar palliatieve zorgen wordt
overgegaan.

• De ouders kiezen voor een actieve behandeling
bij geboorte.
• De baby wordt geboren en huilt. Jan is direct rose
en benodigt enkel wat extra zuurstof.
• CPAP wordt opgestart en navelkatheters
geplaatst.
• De eerste nacht blijft hij stabiel en heeft hij niet
meer zuurstof nodig.

• Jan heeft de tweede dag toenemend meer zuurstof
nodig.
• De echografie op dag 3 toont een beeld van
intraventriculaire bloeding en periventriculair
hemorrhagisch infarct bilateraal.
• Hij dient geïntubeerd te worden en heeft toenemende
beademing nodig.

OUTCOME
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IPE
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MAJOR MOTOR
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100%
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10%

Unilaterale gelokaliseerde IPE had een goede cognitieve
prognose (1/8 kinderen was abnormaal)

Patiënten waarrond de vraag naar
levensbeëindiging gesteld wordt
• It is not our place to make value of life decisions, deciding
which life is worthwile and which life is futile. But it is our
place to make treatment decisions, deciding which treatment
is worthwile and which is futile. (John Wyatt)
• Bij de ethische benadering van de pasgeborenen gaan we uit
van de ‘intrinsieke waarde’ van de baby.
• Bij het instellen of stoppen van therapie moeten steeds de
‘baten’ (benefit) van de therapie afgewogen worden tegenover
de ‘lasten’ (burden). Indien de lasten (op korte termijn maar
ook op lange termijn) meer doorwegen, dan moet overwogen
worden de therapie te staken zelfs al leidt dit tot het overlijden
van de baby.

Principes van medische ethiek
volgens principlisme
•
•
•
•

Beneficere
Non maleficere
Autonomie respecteren
Distributieve rechtvaardigheid

Beneficencia
• Het nastreven van ‘overleving’ kan geen doel op
zich zijn.
• Men streeft een zinvol of kwaliteitsvol overleven
na.
• Hierdoor ontstaat direct de vraag :
– Wat is kwaliteitsvol overleven ?
– Wat is “het beste voor het kind” (the best interest)
– In hoeverre moeten we “het voordeel van de twijfel”
laten spelen in onze beslissingen ?
Dit leidt tot het zoeken naar de positieve eindpunten
(benefit) van de behandeling.

Primum nil nocere
• De verpleegkundigen en artsen gaan zich meer en meer verzetten tegen
agressieve en/of uitzichtloze therapieën, waarbij de therapie :
– Geen kans maakt
– Uitzichtloos is
– Tot een ondraaglijk leven leidt.

• Het doel van intensieve therapie is niet om het leven te verlengen,
maar om een patient te ondersteunen tot een kwaliteitsvol en zinvol
leven.
• De betrokkenheid van het medisch personeel is een garantie voor de
ouders naar het kind toe

Autonomie
• Betekenis is verschillend van het
zelfbeschikkingsrecht van de jurist
• In de neonatale intensieve zorgen betekent
dit veel meer het aangeven (of het opgeven)
van een levenswil.
• Lichaamstaal van het kind wordt meestal
goed verstaan door verplegenden, artsen en
ook de ouders

AUTONOMIE
• An alternative view is that the limit of human viability might be
defined as the stage when a foetus or a preterm infant is able to be
conscious, although at a mimimal level. The thalamocortical
connections start to function around the 25th gestational week, but not
before that.
• To demonstrate that they are conscious according to traditional criteria
is difficult but we know that the following criteria for consciousness
are found in the preterm :
– Awakeness (noradrenergic neurons locus coeruleus)
– Self-awareness
– Perception (Bartocci 2003) : they see, hear, smell and feel pain at a
cortical level.
– Sharing emotions
– Social interactions (mirror neurons)
– Language : can remember rhymes from the womb
– Memory : memory for pain, recognition of mother’s voice.

H Lagercrantz. Acta Paediatrica 97: 142-143, 2008

Drie mogelijke situaties
1. Physiologic Futility
2. Intensive Care Treatment with a very poor
prognosis
3. Stable infants with a hopeless prognosis,
not dependent on technology.

Verhagen et al. NEJM 352: 10; 2005

Physiologic futility
• Geen kans op overleving en behandeling
• Geen baten (benefit) maar ook geen lasten (burden)
• Algemene consensus in Europa en USA dat intensieve
zorgen niet verdergezet dienen te worden. Het toedienen
van intensieve zorgen in hier niet zinvol en resulteert niet
in een verbetering van de toekomst van de patient.
• Het stopzetten/afbouwen van intensieve zorgen resulteert
in het overlijden van de baby
• Vb. anencephalie, trisomie 18

Intensive Care Treatment With a
Very Poor Prognosis
• Wanneer de prognosis zeer slecht is en de lasten
bijgevolg groter zijn dan de baten, kunnen de
intensieve zorgen gestopt of afgebouwd worden.
• Probleemstelling :
– Wat is een slechte prognose ?
• “the best interest”
• Bepalen prognose met extra onderzoeken
• Rol van de ouders/artsen/verzorgenden ?

Best Interest
• Geeft de behandeling een verlichten van alle lijden
of stelt het enkel het moment van overlijden uit?
• Zal de behandeling ertoe leiden dat de baby
optimaal kan functioneren ?
• Welke kwaliteit van leven kan voorspeld worden ?
• Welke levensduur kan voorspeld worden ?
• Hoe zal de behandeling het leven van de ouders en
siblings beïnvloeden ?

The best interest
• Balance between benefit and burden
– Increased burdens :
• When the intellectual disability affect the benefits that can be
gained from life
• Severe intellectual disability often accompagnied by burdens :
contractures, epilepsy, muscle spasms, …
• When there is severe pain and dyscomfort in the rest of life

– Reduced benefits :
• Difficult to assess quality of life, because availability makes
communication difficult
• In QUALI-measurements patients rate their quality of life
higher than their parents and doctors do.
D Wilkinson. J Med Ethics 2006;32:454-459

The best interest
• ‘Best interest’ kan niet bepaald worden door
onderzoek alleen.
• Dit is een samenspel tussen verzorgenden
en ouders
• Ouders zijn belangrijkste personen om te
bepalen wat ‘best interest’ is na goede
informatie van de artsen. (personalisme)

Wie beslist ?
•
•
•
•

Artsen en verplegenden ?
De ouders ?
Het ethisch Committee ?
Het kind ?

4 rules for decision maker
• Mogelijkheid tot het maken van een
doordachte beoordeling.
• Adequate kennis en informatie
• Emotionele stabiliteit
• Vrij van conflicten en belangen.
De ouders blijven de eerste beslissers nadat ze
een goede informatie verkregen hebben van het
medische team. (personalistische benadering)

Stappen in de geconcerteerde
beslissingname
• Volledige diagnose en prognose opmaken
• Zoeken naar mogelijke therapieën en evalueren van
de uiteindelijke leefbaarheid
• Graad van zekerheid (of onzekerheid) bepalen
• Het scenario overlopen –naar alternatieven zoeken
• Therapeutische strategie opstellen
• Herhaalde (eerlijke) oudergesprekken
• Reflectietijd voor ouders en dokter (Godsvrede)
• Uitvoering
• Follow-up

Beslissingsschema
• Intensieve zorgen worden afgebouwd indien :
– De prognose slecht is volgens de gegevens verzameld na klinische en bijkomende
onderzoeken en één van de volgende situaties zich voordoet :
• Hersendood (niet van toepassing bij pasgeborene)
• Permanent vegetatieve staat
• “no chance” situation: een kansloze situatie waarbij een levensondersteunende
behandeling enkel de dood uitstelt
• “no purpose” situation: een perspectief- of uitzichtloze situatie die ondanks de eventuele
kans op overleving “dankzij” behandeling, een dermate ernstige graad van fysische en/of
mentale schade met zich meebrengt, dat het onredelijk is te verwachten dat dit leven
“gedragen” wordt.
• “unbearable” situation: kind of ouders vinden een progressieve en onomkeerbare
medische toestand ondraaglijk.

– Het verzorgend team het eens is dat behandeling in deze situatie kan
gestaakt/afgebouwd worden.
– De ouders, na eerlijk en volledig ingelicht te zijn, de mening van het verzorgend
team delen.

Machine stopzetten ?
Grote angst van de ouders

Studie levensbeëindiging in België

The view of the working party of the Nuffield
Council is that, provided treatment is guided
by the best interest of a baby, and has
agreed in the joint decision-making process,
potentially life-shortening but pain-relieving
treatments are morally acceptable.
Critical care decisions in fetal and neonatal medicine :
ethical issues. The Nuffield Council on Bioethics.

• In samenspraak met de ouders werd
besloten om de therapie niet verder op te
bouwen en palliatie op te starten.
• Een doopviering werd gepland met de
ouders en de familie de volgende dag
• De dag nadien werd de therapie verder
afgebouwd en Jan overleed in de armen van
de moeder.

STERVENSBEGELEIDING OP
NEONATOLOGIE
Specifiek regels over hoe de begeleiding van
kind en ouders moeten plaatsvinden zijn niet te
geven, want bij elke neonaat is de situatie weer
anders en elk ouderpaar heeft andere wensen en
behoeften die tevens afhankelijk zijn van de
culturele achtergrond.

Stable infant with a hopeless prognosis,
not dependent on technology.
• Groningen protocol
• Voorbeeld : epidemolysis bullosa, ernstige
periventriculaire leucomalacie, ..

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport van 11 december 2015, kenmerk 885614-145412-PG, houdende instelling
van een commissie voor de beoordeling van gemelde gevallen van late
zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Regeling
beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen)
In het geval van levensbeëindiging bij een pasgeborene heeft de arts zorgvuldig gehandeld, indien:
a. naar overtuiging van de arts sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de pasgeborene,
hetgeen onder andere betekent dat het staken van de medische behandeling gerechtvaardigd is, dat wil
zeggen dat naar heersend medisch inzicht vast staat dat ingrijpen zinloos is en naar heersend medisch
inzicht geen redelijke twijfel bestaat over de diagnose en de daarop gebaseerde prognose;
b. de arts de ouders volledig op de hoogte heeft gesteld van de diagnose en de daarop gebaseerde prognose
en dat de arts met de ouders tot de overtuiging is gekomen dat voor de situatie waarin de pasgeborene zich
bevond geen redelijke andere oplossing was;
c. de ouders hebben ingestemd met de levensbeëindiging;
d. de arts ten minste één andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd, die schriftelijk zijn oordeel
heeft gegeven over de hiervoor genoemde zorgvuldigheidseisen, of, indien een onafhankelijke arts
redelijkerwijs niet kon worden geraadpleegd, het behandelteam heeft geraadpleegd, dat schriftelijk zijn
oordeel heeft gegeven over de hiervoor genoemde zorgvuldigheidseisen;
e. de levensbeëindiging medisch zorgvuldig is uitgevoerd.

GRONINGEN PROTOCOL
Er is een beoordelingscommissie die tot taak heeft:
1. het beoordelen van de zorgvuldigheid van het handelen van de
arts die een late zwangerschapsafbreking categorie 1 heeft
uitgevoerd en het ter kennis brengen van haar oordeel aan de
inspectie, indien het oordeel luidt dat onzorgvuldig is gehandeld;
2. het beoordelen van de zorgvuldigheid van het handelen van de
arts die een late zwangerschapsafbreking categorie 2 of
levensbeëindiging bij een pasgeborene heeft uitgevoerd, en het
ter kennis brengen van haar oordeel aan het college en, indien
het oordeel luidt dat onzorgvuldig is gehandeld, aan het
college en aan de inspectie.

PROBLEMEN GRONINGEN
PROTOCOL
• Als voorbeeld werd vaak spina bifida gebruikt, wat zeer
veel tegenstand opwekte.
• Probleem van te weinig prenatale diagnose in Nederland
• Er wordt geen rekening gehouden met de autonomie van
de baby
• Probleem van “informed consent” ouders (afhankelijk van
de informatie, financiele toestand, …)
• Wat is levenskwaliteit en hoe hierover oordelen ? (artsen
scoren dit lager dan ouders en deze lager dan de patienten
zelf)
• Er zijn geen andere beslissers dan de artsen
• Maar belangrijkste probleem is van morele aard
Jotkowitz et al. J Med Ethics 2006;32:157-158
Chervenak et al. Hastings Center Report 36, no. 5 (2006); 30-33

Moreel probleem
• What is unbearable suffering ? (uitzichtloos
lijden)
• Slippery slope.
• Overschrijden van een definitieve grens
• Geen kansen voor palliatieve zorgen

Jotkowitz et al. J Med Ethics 2006;32:157-158
Chervenak et al. Hastings Center Report 36, no. 5 (2006); 30-33

Moreel probleem.
We unreservedly reject the active ending of
neonatal life even when that life is ‘intolerable’.
Furthermore we unanimously reject the notion
that there should be a law or laws expressly and
exclusively allowing ending the life of newborn
babies.
Critical care decisions in fetal and neonatal medicine :
ethical issues. The Nuffield Council on Bioethics. UK.

MOREEL PROBLEEM
• Wat met ernstige congenitale afwijkingen waar
abortus wel voor mogelijk is, maar geen intrauteriene diagnose gemaakt werd ?
• Wat als de arts overtuigd is dat het kind een leven
tegemoet gaat van uitzichtloos en ondraaglijk
lijden ?

MOREEL PROBLEEM
• Het geven van palliatieve therapie is hier de
mogelijke andere weg. (cfr behandeling
epidermolysis bullosa)
• Hierbij moet met de ouders wel een
duidelijk DNR-beleid besproken worden bij
acute achteruitgang door bv. surinfecties, …

BESLUIT
• Er is geen duidelijke wetgeving rond
palliatieve zorg of levensbeëindiging bij de
pasgeboren baby.
• Een goede ethische omkadering is nodig bij
de besluitname rond palliatieve zorgen.

