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stand van zaken en het perspectief van deze complexe 
groep patiënten met een NWS. Van daaruit formuleren 
we aanbevelingen voor nader onderzoek en verbetering 
van behandeling en zorg.

Het niet-responsief waaksyndroom in nederland: 2003 versus 
2012
Tabel 1 geeft de gegevens uit 2003 en 2012 weer. Het 
absolute aantal patiënten met het NWS is vrijwel gelijk 
gebleven, namelijk 32 versus maximaal 33 patiënten. 
Hierbij moet worden aangetekend dat in 2003, in tegen-
stelling tot in 2012, slechts een beperkt aantal meldingen 
uit verpleeghuizen was geverifieerd. In ieder geval lijkt 
het NWS nu niet veel meer of minder voor te komen dan 
voorheen. Wel is het aandeel van hypoxische encefalopa-
thie als oorzaak toegenomen: in 9 jaar tijd van 23 naar 
50% van de patiënten met een NWS. In 2012 raakte de 
helft van de patiënten met een NWS na een reanimatie in 
deze toestand.
De gemiddelde leeftijd waarop dit gebeurde veranderde 
niet wezenlijk (53 vs. 51 jaar), maar vertoonde in 2012 een 
kleinere spreiding dan in 2003; minderjarige patiënten 
werden toen niet gevonden (tabel 1). Dit kan samenhan-
gen met de opkomst van het persoonsgebonden budget, 
waardoor in 2012 wellicht meer jongere patiënten thuis 
werden verzorgd dan in 2003. Kinderen komen mogelijk 
ook vaker in instellingen voor mensen met een verstan-
delijke beperking terecht. In deze sector was de respons 
echter slechts 20%, terwijl van de ziekenhuizen, verpleeg-
huizen en revalidatiecentra 97% reageerde.
In het onderzoek van 2012 streefden wij naar diagnoseve-
rificatie bij alle geïncludeerde patiënten. Het bleek dat 
39% van de veronderstelde niet-responsieve patiënten 
toch tekenen van bewustzijn liet zien. Dit onderscheid is 
klinisch relevant: minimaal bewuste patiënten hebben 
waarschijnlijk een betere herstelkans. Zij tonen soms 
meer dan een jaar na het letsel nog functionele verbete-
ring, en zij verwerken auditieve, nociceptieve en emotio-
nele stimuli neurofysiologisch op een ‘bijna normale’ 
manier.7-12 Voor het opsporen van tekenen van bewustzijn 
is in de dagelijkse praktijk geen dure of moeilijk toepas-
bare techniek nodig. De basis bestaat uit gestructureerde 
klinische observatie volgens de huidige inzichten met de 
‘Coma recovery scale-revised’.13,14 Deze schaal is, zeker 

Het niet-responsief waaksyndroom (NWS), voor-
heen bekend onder de naam ‘vegetatieve toestand’,1 
is een van de meest dramatische uitkomsten voor 

patiënten met acuut hersenletsel. Na een periode van 
coma opent een patiënt met het NWS de ogen spontaan 
en ademt zelfstandig, maar vertoont uitsluitend reflex-
matige reacties zonder objectiveerbare tekenen van 
bewustzijn.2

In maart 2016 besteedde het wereldcongres van de Inter-
national Brain Injury Association in Den Haag volop 
aandacht aan patiënten met het NWS en hun naasten. 
Terecht, want hoewel het NWS al sinds de jaren 90 
onderwerp is van maatschappelijk debat, bestaan er nog 
veel kennislacunes. Zo is de epidemiologie van het NWS 
grotendeels onbekend. Van de prevalentie zijn in de 
meeste landen alleen schattingen voorhanden.3 Ons land 
vormt hierop een positieve uitzondering. Al in 1985 
publiceerden collega’s in het NTvG voor het eerst over de 
Nederlandse populatie met het NWS, destijds 53 patiën-
ten.4 In 2003 vond een landelijke prevalentiestudie in 
verpleeghuizen plaats en in 2012 betrokken wij bij een 
nieuw onderzoek voor het eerst alle medische instellin-
gen, van ziekenhuis tot hospice en van verpleeghuis tot 
instelling voor mensen met een verstandelijke beper-
king.5,6 Nederland heeft met maximaal 2 NWS-patiënten 
per miljoen inwoners al jaren de laagste gedocumen-
teerde prevalentie van het NWS ter wereld.3

In dit artikel vergelijken we de uitkomsten van de studies 
van 2003 en 2012 met elkaar en beschrijven we de actuele 
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voor zorgverleners die bekend zijn met de Glasgow-
comaschaal, redelijk eenvoudig te leren en toe te passen. 
Over het bepalen van het bewustzijnsniveau bij patiënten 
die na coma niet of niet volledig bij bewustzijn komen, 
verschijnt binnenkort een uitgebreid artikel in het Tijd-
schrift voor Neurologie en Neurochirurgie.15

In 2003 verkeerden de patiënten gemiddeld ongeveer 
even lang in de toestand van NWS als in 2012; in de tus-
senliggende 9 jaar waren op 1 na alle patiënten overleden. 
Slechts 1 patiënt die in 2003 werd geïncludeerd kwam in 
de studie van 2012 terug, een man die op zijn 18e trauma-
tisch hersenletsel had opgelopen en 25 jaar later nog 

taBel 1  Kenmerken van patiënten in een niet-responsief waaksyndroom (NWS) in Nederland in 2003 en in 2012

kenmerk 2003 2012

aantal patiënten 32 (waarvan 3 geverifieerd) 33 (waarvan 24 geverifieerd)
prevalentie 0,2/100.000 0,1-0,2/100.000
geslacht 73% vrouw 50% vrouw
leeftijd; gemiddelde in jaren (SD, uitersten) 53 (22, 9-90) 51 (13, 27-73)
locatie 100% verpleeghuis (andere instellingen niet 

betrokken)
82% verpleeghuis
9% vG-instelling
9% ziekenhuis
0% revalidatiecentrum

etiologie
non-traumatisch; % 73 67
 CvA*   47   –
 hypoxische encefalopathie   23   46
 subarachnoïdale bloeding   –   12
 overig non-traumatisch   3   9
traumatisch;  % 27 29
traumatisch + non-traumatisch; % – 4†
duur NWS; gemiddelde in jaren (SD) 6 (6) 5 (6)
toediening vocht en voeding; n 26 pEG-sonde

5 neus-maagsonde
1 (deels) orale voeding‡

32 pEG-sonde
1 neus-maagsonde§

revalidatie niet onderzocht 46%
behandelbeperkingen bij patiënten zonder kans op 

herstel; n (totaal: n = 20)
niet onderzocht 4 geen enkele behandelbeperking

16 niet reanimeren
14 niet beademen
9 geen opname op IC
8 geen opname in ziekenhuis
4 op termijn staken kunstmatige toediening voeding 

en vocht
diagnose NWS ten onrechte niet onderzocht 17 van 44 patiënten:

 11 minimaal bewustzijn zonder taalbegrip
 4 minimaal bewustzijn met taalbegrip
 2 helder bewustzijn

vG = verstandelijke gehandicapten; pEG =  percutane endoscopische gastrostomie.
* Cerebrovasculaire accidenten (CvA’s) kwamen niet voor in de lijst van 2012, met uitzondering van subarachnoïdale bloedingen, maar omdat in 2003 geen 

onderverdeling in verschillende CvA’s werd gemaakt kan niet gesteld worden dat dit een werkelijke verandering betreft.
† Bij al deze patiënten was hypoxische encefalopathie mede oorzaak van het NWS.
‡ Betrof 1 patiënt die naast sondevoeding uitsluitend door moeder met theelepeltje kon worden gevoed; dit werd geduid als een reflexmatige reactie op 

persoonlijke stimulus. 
§ Geen pEG-sonde geplaatst omdat ziekenhuisopname bij deze patiënt onwenselijk werd geacht.
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altijd in een NWS verkeerde. De nieuwe cijfers tonen aan 
dat nog altijd een aanzienlijk aantal patiënten langdurig 
wordt doorbehandeld (tabel 2).

etHiscHe vragen
Deze gegevens roepen ook ethische vragen op. In de jaren 
90 van de vorige eeuw stelden de Gezondheidsraad en de 
KNMG immers in opeenvolgende rapporten dat levens-
verlengende behandeling bij NWS het belang van de 
patiënt niet dient wanneer er geen kans meer bestaat op 
herstel van het bewustzijn.16,17 De verantwoordelijkheid 
voor het eventueel staken van de behandeling – inclusief 
de kunstmatige toediening van voeding en vocht – ligt 
bij de behandelend arts. Bij de meeste patiënten was ove-
rigens wel sprake van behandelbeperkingen, zoals een 
besluit om niet te reanimeren. Bij 4 patiënten formu-
leerde de arts de intentie om op termijn de kunstmatige 
voeding- en vochttoediening te staken. Voor alle patiën-
ten die langer dan 5 jaar in een NWS verkeerden golden 
behandelbeperkingen. Er waren echter ook 2 patiënten 
met een volledig actief beleid, inclusief reanimatie, 
beademing en IC-opname, terwijl het letsel van meer dan 

taBel 2  langdurige overleving van patiënten die in 2003 en 2012 
in een niet-responsief waaksyndroom verkeerden

overlevingsduur aantal patiënten

2003 2012

1-5 jaar post ictus 13 10
5-10 jaar  8  5
>10 jaar  5  3
 

patiËnt

patiËntenverHaal

lucas mevius, nieuwsredacteur ntvg

In het begin van 2014 werd de 45-jarige loek op zijn f iets geraakt door een 
auto. Hij werd met ernstig hersenletsel naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn 
broer philip vertelt dat artsen ruim 18 uur met hem bezig zijn geweest. ‘Uit-
eindelijk mochten we naar hem toe op de IC. De neuroloog legde ons eerst uit 
dat alles in zijn hoofd kapot was, behalve de hersenstam en een stukje van 
zijn kleine hersenen.’ Maria, de moeder van loek: ‘En dat als hij het zou over-
leven hij lichamelijk en geestelijk zwaar gehandicapt zou zijn. Hij zou nooit 
meer naar huis kunnen. Dat wil je natuurlijk niet horen. Maar toen we de 
kamer binnen liepen en hem zagen liggen was die hoop snel weg.’

loek leefde na het ongeluk nog 4 maanden, zonder enig teken van 
bewustzijn. Eerst in coma, later in een niet-responsief waaksyndroom. phi-
lip: ‘De eerste weken werd hij in coma gehouden en beademd, later ademde 
hij zelf. De laatste weken kreeg hij een dag-nachtritme in die zin dat hij zijn 
ogen overdag open deed, maar verder reageerde hij nergens op. ook niet op 
hevige pijnprikkels. Zijn Glasgow-comascore was meestal maar 4, heel soms 
5. Het leek af en toe alsof hij het niet f ijn vond als er aan zijn lijf geplukt 
werd, dan ging hij heel nors kijken. Maar dat is niet te verklaren.’ Maria: 
‘Soms bewoog hij zijn benen of kneep hij heel licht in je hand. Dan was je 
blij dat hij iets deed, maar we leerden al snel dat dit vaak reflexen zijn. Dat 
is nog iets, dachten we dan. Er zit nog een beetje leven in de brouwerij. 
“Alles kan,” zeiden ze dan, “maar u moet daar niet te blij om zijn”.’ philip: ‘In 
het begin waren we dat natuurlijk wel, want we zagen tekenen van leven, 
maar op den duur wisten we wel hoe hij ervoor stond. Hij lag soms ook 
hevig te zweten. En dat hij dan soms bewoog, dat hoorde er gewoon bij.’

Het was een zware periode. Maria: ‘Mijn man en ik konden er gelukkig 
goed over praten, ook al was onze manier van verwerken anders. Mijn man 
vond het heel confronterend om loek te zien. Hij ging graag mee naar het 

ziekenhuis, maar in de kamer bleef hij meestal op afstand. Zelf had ik het 
liefste dag en nacht bij hem willen zijn. Ik hield loeks handen vast en 
praatte veel tegen hem. De verpleging zette loek ook af en toe in een stoel, 
vastgebonden. Dat was geen leuk gezicht, mijn man werd daar niet vrolijk 
van.’ philip: ‘We moesten ook regelmatig ’s nachts komen omdat het mis 
leek te gaan. Slapen was er die maanden bijna nooit bij. Je ging wel naar 
bed, maar altijd met de gedachte dat de telefoon kon gaan.’

Maria en philip zijn tevreden over het contact met artsen en verpleeg-
kundigen. Maria: ‘We vroegen veel en we kregen altijd goed en eerlijk ant-
woord, vaak slecht nieuws.’ Na enkele maanden op de IC is loek 
overgeplaatst naar een gespecialiseerd verpleeghuis, waar hij na ruim  
3 weken is overleden. Maria: ‘Daar waren ze heel zorgzaam. Zij hebben zijn 
laatste levensfase zo comfortabel mogelijk gemaakt.’ In het verpleeghuis 
werden Maria en philip betrokken bij de besluitvorming. philip: ‘Ze vroegen 
ons wat ze aan behandelingen nog moesten doen, maar ook wat ze niet 
meer moesten doen.’ Maria: ‘Het was niet altijd leuk om die vragen te krij-
gen. Dat geeft aan dat het in hun ogen afbouwen is en dat komt hard aan. 
We wisten natuurlijk wel dat hij er sowieso slecht aan toe was, maar toch. 
We kregen gelukkig hulp van een maatschappelijk werker.’

In de laatste fase ging het snel slechter met loek. philip: ‘Hij kreeg een 
longontsteking en had ook ontstekingen in zijn mond. Zijn lichaam was op. 
Toen hebben we samen met de artsen besloten om geen antibiotica meer 
te geven. voor zijn comfort kreeg hij morfine en zijn voeding werd afge-
bouwd. Toen kwamen we in een fase waarin we zeker wisten dat het geen  
2 weken meer zou gaan duren.’ Maria: ‘Maar dat was wel heel moeilijk. 
Toch denk ik dat we gezien loeks perspectief de juiste weg bewandeld heb-
ben.’ philip: ‘Achteraf bezien had hij, en dat klinkt heel cru, beter ter plekke 
kunnen sterven.’ Zijn moeder knikt. 
 
Maria en Philip zijn geïnterviewd door Lucas Mevius en hebben toestemming 
gegeven voor publicatie. De namen zijn gefingeerd.
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12 maanden terug dateerde; dat is een termijn waarna 
geen herstel van bewustzijn meer wordt verwacht.
Een andere bevinding is dat patiënten met het NWS in 
Nederland beperkt toegang tot revalidatie hebben, wat 
contrasteert met de situatie in andere Westerse landen.18,19 
Het effect van de zogenoemde vroege intensieve neurore-
validatie is in deze kleine en heterogene patiëntenpopula-
tie nog niet met gerandomiseerd, geblindeerd onderzoek 
aangetoond. Voor betere beheersing van complicaties, 
begeleiding van de familie en diagnostische accuratesse 
door een expertiseteam is echter wel degelijk bewijs.19-21

Vroege intensieve neurorevalidatie in een gespecialiseerd 
revalidatiecentrum wordt in Nederland alleen vergoed 
voor patiënten tot en met 25 jaar oud. Hoewel 2 verpleeg-
huizen een soortgelijk programma aanbieden, bleek dat 
in 2012 meer dan de helft van de veronderstelde niet-
responsieve patiënten die opgenomen waren in de lange-
termijnzorg, geen revalidatie hadden gevolgd. In het 
voorjaar van 2016 stelde het Zorginstituut Nederland  
dat gespecialiseerde revalidatie voor patiënten ouder  
dan 25 jaar mogelijk in aanmerking komt voor een voor-
waardelijke toelating (www.zorginstituutnederland.nl/
publicaties/rapporten+en+standpunten).

Blik op de toekomst

Nederland kent hoogwaardige ziekenhuis- en revalida-
tiegeneeskunde, een goede toegang tot verpleeghuizen 
met gericht opgeleide specialisten ouderengeneeskunde, 
én een traditie van het openlijk bespreken van ethische 
vraagstukken. Juist hier zou de ketenzorg voor de kleine 
groep complexe patiënten met langdurige bewustzijns-

stoornissen goed geregeld moeten kunnen worden.
Het toch al beperkte perspectief van deze kwetsbare 
patiënten versmalt verder in ons land door gebrekkige 
toegang tot specialistische diagnostiek en behandeling. 
Slechts een minderheid van de patiënten volgt gespecia-
liseerde revalidatie en onderschatting van het bewust-
zijnsniveau komt geregeld voor.
Meer dan 15 jaar na de formulering van duidelijke kaders 
rond het staken van de levensverlengende behandeling 
van patiënten met een uitzichtloos NWS, wordt een aan-
zienlijk aantal patiënten nog altijd langdurig doorbehan-
deld. Dit soort beslissingen vraagt veel van zowel de arts 
als de naaste van de patiënt, en is in de hiervoor geschetste 
context complex en moreel beladen. Een besluit over het 
staken van een behandeling verliest haar fundament als 
de diagnose, die het beginpunt van elke behandeling 
vormt, onjuist is en de behandeling zelf niet optimaal.22,23 
Een expertisenetwerk in oprichting werkt momenteel aan 
de kaders voor goede zorg voor patiënten met bewust-
zijnsstoornissen, gekoppeld aan kennisontwikkeling, 
-toepassing en -uitwisseling. Wij pleiten daarbij voor de 
oprichting van een mobiel team van experts, die op lan-
delijk niveau advies kunnen geven op het gebied van 
diagnose, behandeling en medisch-ethische dilemma’s.
Nu de postacute en chronische fases van NWS in Neder-
land in kaart zijn gebracht, ligt er een fundament voor 
verdiepende vragen. Welke rollen spelen de arts en de 
naaste van de patiënt bij het laten voortduren van levens-
verlengende behandelingen? Hoe beïnvloeden diagnosti-
sche onzekerheid en suboptimale postacute zorg dit 
besluitvormingsproces? Wat is het beloop van NWS op 
de lange termijn? De komende jaren staan deze thema’s 
centraal in een cohortonderzoek naar patiënten met 
langdurige bewustzijnsstoornissen in Nederland.
Het is een groot goed dat in de Nederlandse gezond-
heidszorg niet alles wat kan, hoeft.24 Maar juist in het 
geval van patiënten met een langdurig verlaagd bewust-
zijn moeten we er samen ook voor zorgen dat alles kan 
wat nodig is, juist voorafgaand aan ingrijpende beslis-
singen over leven en dood. Met de juiste diagnostiek, het 
optimaal benutten van herstelkansen voor iedereen en 
eerlijke gesprekken over behandeldoelen en -beperkingen 
– die al in de acute fase moeten beginnen – hoeft in 
Nederland uiteindelijk niemand meer langdurig in een 
uitzichtloos niet-responsief waaksyndroom te verkeren.

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
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▼   leerpunten  ▼

•	 Nederland	kent	een	stabiel	laag	aantal	patiënten	met	een	
niet-responsief waaksyndroom (nws), vroeger  
‘vegetatieve toestand’ genoemd.

•	 Posthypoxische	encefalopathie	na	reanimatie	is	steeds	
vaker	de	oorzaak	van	het	NWS.

•	 Het	onderscheid	tussen	geen	bewustzijn	en	een	beetje	
bewustzijn	kan	met	een	beoordeling	‘aan	het	bed’	worden	
gemaakt.

•	 39%	van	de	veronderstelde	niet-responsieve	patiënten	
vertonen	wel	degelijk	tekenen	van	bewustzijn.

•	 De	meerderheid	van	de	niet-responsieve	patiënten	krijgt	
geen revalidatie.

•	 Er	zijn	al	meer	dan	15	jaar	kaders	voor	het	staken	van	de	
levensverlengende	behandeling	bij	patiënten	met	het	
NWS,	maar	toch	worden	sommigen	nog	altijd	langdurig	
doorbehandeld,	ook	als	er	geen	kans	meer	is	op	herstel	
van	het	bewustzijn.
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