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van	de	 term	 ‘vegetatief’,	 vaak	gerelateerd	aan	plantkunde,	
te	veranderen.	Ook	werd	een	minder	fatalistische	houding	
beoogd	ten	aanzien	van	het	woord	‘toestand’,	die	in	praktijk	
vaak	als	blijvend	of	chronisch	werd	beschouwd.	Verderop	
in	dit	artikel	wordt	ingegaan	op	het	antwoord	op	de	vraag	
waarom	een	actieve	houding	juist	nu	ook	van	belang	is	in	
de	langetermijnzorg.

De	vraag	of	voor	deze	patiënten	alles	moet	wat	kan,	was	in	
ons	land	jarenlang	onderwerp	van	een	brede	maatschappe-
lijke	discussie,	mede	naar	aanleiding	van	de	publiciteit	over	
het	lot	van	Ineke	Stinissen.	Zij	lag	van	1974	tot	1990,	na	een	
anesthesiefout,	in	deze	toestand	en	na	een	jarenlange	juri-
dische	strijd	werd	de	behandeling,	inclusief	de	kunstmatige	
toediening	van	voeding	en	vocht	(KVV)	in	het	verpleeghuis,	
gestaakt.6,	7	Daarna	zijn	in	de	jaren	90	in	ons	land	de	profes-
sionele	kaders	geschapen	voor	artsen	om	KVV	als	zinloos	
medisch	handelen	 te	staken	als	het	perspectief	op	herstel	
van	bewustzijn	ontbreekt.2,	3	Daarmee	werd	het	oordeel	over	
de	zin	van	de	behandeling	en	de	beslissing	daarover	tot	de	
verantwoordelijkheid	van	de	behandelend	arts	gemaakt,	in	
de	 langetermijnzorg	 veelal	 de	 specialist	 ouderengenees-
kunde.	In	vergelijkbare	casuïstiek	uit	het	buitenland,	zoals	
die	van	Terri	Schiavo	 in	Amerika	 (2000-2005)	en	Eluana	
Englaro	in	Italië	(1992-2009),	leken	echter	vooral	rechters	
en	politici	te	gaan	over	de	besluitvorming,	zelfs	tot	aan	het	
sterfbed.	De	casus	in	de	media	leidden	ook	tot	de	vraag	over	
de	omvang	van	de	problematiek,	 in	veel	 landen	een	groot	
vraagteken.

Een grotere groep patiënten overleeft de 
acute fase met blijvende gevolgen

Vanuit	onderzoek	uit	2003	in	Nederlandse	verpleeghuizen	
weten	we	dat	zich	op	dat	moment	32	patiënten	langer	dan	
een	maand	 in	een	dergelijke	 toestand	bevonden.8	We	we-
ten	ook	dat	 van	de	43	overleden	patiënten	 in	de	drie	 jaar	
daarvoor	 de	 meesten	 waren	 overleden	 aan	 complicaties	 -	
meestal	na	een	niet-behandelbesluit	-	en	dat	in	die	periode	
9	patiënten	overleden	waren	na	het	staken	van	KVV.	Casus-
beschrijvingen	gaven	een	inzicht	in	de	complexe	en	inten-
sieve	multidisciplinaire	 langetermijnzorg,	met	daarin	veel	
medische	en	zorgproblemen.9	Enkele	daarvan,	zoals	Kera-
titis	Filamentosa	en	recidiverende	botbreuken,	waren	nog	

Een	 van	 de	 meest	 indrukwekkende	 situaties	 waar	 specia-
listen	 ouderengeneeskunde	 mee	 geconfronteerd	 kunnen	
worden,	 is	die	waar	patiënten	na	ernstig	hersenletsel	niet	
of	nauwelijks	meer	bij	bewustzijn	komen.	Of	die	waar	wel	
bewustzijn	is,	maar	waar	nauwelijks	motoriek	is	om	te	com-
municeren.	Bij	deze	vaak	jonge	doelgroepen	is	wereldwijd	
nog	 weinig	 bekend	 over	 de	 langetermijnproblematiek	 in	
verpleeghuizen,	terwijl	juist	daar	de	dilemma’s	in	behande-
ling	en	zorg	het	meest	prangend	zijn.

Een	 nieuwe	 onderzoeksgroep	 gaat	 vanuit	 het	 specialisme	
ouderengeneeskunde	licht	werpen	op	die	black box.	De	don-
kere	en	vaak	vergeten	kant	van	het	succes	van	de	moderne	
geneeskunde.	 In	deze	bijdrage	wordt	na	 een	beschrijving	
van	de	historische	context	opgeroepen	tot	verhoogde	waak-
zaamheid	om	een	kwetsbare	doelgroep	niet	tussen	wal	en	
schip	te	laten	vallen.

histOrische cOntext
In	 de	 tijd	 dat	 comateuze	 patiënten	 in	 de	 acute	 fase	 niet	
behandeld	 konden	 worden	 vanwege	 het	 ontbreken	 van	
medisch-technische	 mogelijkheden,	 bestond	 deze	 proble-
matiek	eigenlijk	niet;	de	patiënten	gingen	dood.	De	laatste	
decennia	 hebben	 de	 medisch-technische	 mogelijkheden	
echter	een	enorme	vlucht	genomen,	vooral	in	rijke	landen.	
Traumahelicopters	halen	slachtoffers	van	de	straat	en	bren-
gen	hen	 snel	naar	gespecialiseerde	 teams	op	een	geavan-
ceerde	Intensive	Care.	Het	gevolg	is	dat	een	grotere	groep	
patiënten	de	acute	fase	van	hersenletsel	overleeft	met	blij-
vende,	ernstige	gevolgen	van	het	hersenletsel.	

De	meest	ernstige	situatie	die	met	het	leven	verenigbaar	is,	
ontstaat	als	na	een	comateuze	fase	met	gesloten	ogen	van	
maximaal	enkele	weken,	de	ogen	zich	openen,	een	slaap-
waakritme	waarneembaar	is,	maar	geen	tekenen	van	terug-
keer	van	het	bewustzijn.	Deze	patiënten	zijn	‘awake but not 
aware’	 en	vanaf	 1972	werd	hun	 toestand	 ‘persistent vegeta-
tive state’	genoemd.1	Later	werd	dit	zonder	de	toevoegingen	
van	prognostische	termen	aangeduid	als	‘vegetative state’,	in	
Nederland	vertaald	met	‘vegetatieve	toestand’	(VT).2,	3	Vanaf	
2010	heeft	de	European Task Force on Disorders of Conscious-
ness	voorgesteld	de	naam	te	wijzigen	in	unresponsive wakeful-
ness syndrome (UWS),	in	het	Nederlands	vertaald	met	niet-
responsief	 waaksyndroom	 (NWS).4,	 5	 Daar	 lag	 niet	 alleen	
de	behoefte	aan	ten	grondslag	om	de	negatieve	ondertoon	
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Op	de	tweede	plaats	is	in	de	literatuur	–	inclusief	de	crite-
ria	–	pas	sinds	2002	het	concept	van	patiënten	in	een	laag-
bewuste/minimaal	bewuste	toestand	(Minimally Conscious 
State, MCS)	 goed	 doorgedrongen.14	 Dit	 betreft	 patiënten	
met	 een	 slaap-waakritme	 die	 minimale	 kenmerken	 verto-
nen	van	bewustzijn,	zij	het	inconsistent,	maar	reproduceer-
baar	of	aanhoudend	genoeg	om	van	reflexmatige	 respons	
te	 onderscheiden.	 Van	 deze	 doelgroep	 is	 de	 omvang	 nog	
onbekend,	evenals	de	prognose.	Wel	weten	we	dat	er	een	
verschillend	 beloop	 is	 in	 vergelijking	 met	 NWS,	 waarbij	
ook	 na	 een	 jaar	 nog	 verbetering	 van	 de	 toestand	 kan	 op-
treden.	 Een	 recente	 casusbeschrijving	 in	 een	 Nederlands	
verpleeghuis	is	daar	een	voorbeeld	van.15	Ook	goed	gedocu-
menteerde	voorbeelden	elders	laten	zien	dat	na	vele	jaren	
nog	functionele	verbetering	mogelijk	is	in	geval	van	MCS.	
Hier	ligt	vooral	een	uitdaging	op	het	gebied	van	gespecia-
liseerde	revalidatie,	in	Nederland	nog	steeds	een	knelpunt	
voor	patiënten	boven	de	25	jaar.	Voor	specialisten	ouderen-
geneeskunde	betekent	dit	een	extra	waakzaamheid	voor	het	
onderscheid	tussen	NWS	en	MCS,	met	name	als	de	diag-
nose	vóór	2002	is	gesteld.	Die	alertheid	is	zeker	ook	nodig	
bij	patiënten	boven	de	25	jaar	die	niet	tijdens	een	gespeciali-
seerd	revalidatieprogramma	minutieus	zijn	gemonitord	in	
de	postacute	fase.	Dezelfde	alertheid	betreft	uiteraard	ook	
het	interpreteren	van	de	literatuur	vóór	die	datum,	mede	ge-
zien	het	voormalig	gebruik	van	verschillende	terminologie	
en	de	onduidelijkheid	over	diagnostische	criteria.	

Extra waakzaamheid voor het onderscheid 
tussen NWS en MCS is geboden

De	internationaal	algemeen	aanvaarde	review	van	de	Multi 
Society Task Force on PVS	over	onder	andere	criteria,	diag-
nose	en	prognose,	dateert	immers	alweer	van	1994	en	dus	
voor	 de	 introductie	 van	 het	 concept	 van	 MCS.16,17	 Uit	 die	
reviews	komen	ook	de	cijfers	over	de	termijnen	waarna	ei-
genlijk	geen	herstel	van	bewustzijn	meer	verwacht	kan	wor-
den,	zijnde	een	jaar	na	traumatische	en	drie	maanden	na	
niet-traumatische	 oorzaken.	 Voor	 de	 laatste	 situatie	 hield	
de	Gezondheidsraad	in	1994	een	termijn	van	zes	maanden	
aan.2	Een	recent	praktijkvoorbeeld	van	herstel	van	bewust-
zijn	 na	 13	 maanden	 posttraumatisch	 NWS	 in	 een	 Neder-
lands	 verpleeghuis,	 is	 een	 illustratie	 dat	 die	 data	 wellicht	
ook	 aan	 revisie	 toe	 zijn.	 De	 beleving	 van	 de	 patiënt	 werd	
tijdens	het	symposium	‘Niemand	tussen	Wal	en	Schip’	op	
28	juni	2012	vertoond.

Er	is	ook	verhoogde	waakzaamheid	op	zijn	plaats	voor	patiën-
ten	die	nog	niet	systematisch	zijn	onderzocht	met	een	valide	
assessmentinstrument.	Anno	2012	is	daarvoor	een	interna-
tionaal	aanvaarde	en	gevalideerde	observatieschaal	beschik-
baar:	de	Coma Recovery Scale-revised	(CRS-r).18,19	Deze	schaal	
is	 inmiddels	 ook	 in	 het	 Vlaams/	Nederlands	 vertaald	 en	 te	
downloaden	van	de	website	van	de	Coma	Science	Group	in	
Luik:	www.comascience.org.	Daarmee	kunnen	op	systemati-

niet	 eerder	 beschreven.10,	 11	 Uit	 elke	 beschrijving	 bleek	 de	
grote	impact	op	het	multidisciplinaire	team,	ook	in	de	lang-
durige	relatie	met	de	familie.	Een	beschrijving	van	de	be-
sluitvormingsprocessen	tussen	arts	en	familie,	met	toepas-
sing	van	leerpunten	in	elke	volgende	casus,	liet	zien	dat	de	
houding	van	artsen	veranderde	van	reactief	naar	proactief.	
Dat	laatste	inclusief	een	vroegtijdige	communicatie	met	fa-
milie	over	de	visie	op	de	behandeling	van	deze	doelgroep,	
gerelateerd	aan	verwachtingen	en	scenario’s	in	het	beloop.	
Vanuit	 die	 proactieve	 werkwijze,	 inmiddels	 kenmerkend	
voor	het	specialisme	ouderengeneeskunde,	en	met	kennis	
van	die	 scenario’s,	kon	al	 in	het	ziekenhuis	de	 regie	over	
de	 totale	 behandeling	 overgenomen	 worden	 van	 diverse	
medisch	specialisten.12	De	unieke	Nederlandse	situatie	van	
transferafdelingen	 in	het	ziekenhuis	onder	verantwoorde-
lijkheid	van	specialisten	ouderengeneeskunde,	gaf	daarvoor	
een	goede	mogelijkheid.

Een proactieve werkwijze,  
kenmerkend voor ons specialisme

Gelijktijdig	met	de	ontwikkeling	van	het	specialisme	oude-
rengeneeskunde	 is	 sinds	de	 jaren	90	van	de	vorige	eeuw	
bijzondere	kennis	en	expertise	ontwikkeld	ten	aanzien	van	
de	 langetermijnproblematiek	 bij	 deze	 doelgroep.	 In	 een	
land	dat	alle	medisch-ethische	kaders	biedt	om	goede	be-
slissingen	 te	 kunnen	 nemen,	 is	 het	 zwaartepunt	 van	 die	
beslissing	 komen	 te	 liggen	 bij	 het	 stellen	 van	 een	 goede	
diag	nose	en	prognose	bij	de	juiste	patiënten.13	Daarbij	is	op	
basis	 van	 nieuwe	 ontwikkelingen	 sinds	 het	 vorige	 onder-
zoek	voor	specialisten	ouderengeneeskunde	een	verhoogde	
waakzaamheid	van	belang.

verhOOGde waakzaamheid 
Een	 zorgvuldige	 klinische	 observatie	 van	 de	 patiënt	 blijft	
nog	steeds	een	belangrijke	basis	voor	het	stellen	van	de	di-
agnose,	maar	dan	wel	op	systematische	wijze,	door	de	juiste	
personen,	op	de	 juiste	momenten	en	met	gebruikmaking	
van	alle	evidence	die	daarvoor	beschikbaar	is.13	In	het	ver-
pleeghuis	 betreft	 dat	 de	 input	 van	 het	 multidisciplinaire	
team	vanuit	een	continue	en	 langdurige	observatie,	 infor-
matie	van	de	naasten,	en	altijd	het	eigen	periodieke	assess-
ment	van	de	patiënt	met	interpretatie	van	alle	gegevens.	Er	
zijn	inmiddels	echter	voldoende	redenen	om	niet	alleen	op	
die	basis	te	varen.	

Op	de	eerste	plaats	kunnen	hulpverleners	door	de	lage	pre-
valentie	 van	 VT/NWS	 in	 Nederland	 nauwelijks	 expertise	
ontwikkelen	 in	 de	 praktijk.	 Dat	 is	 de	 reden	 dat	 in	 toene-
mende	 mate	 onderwijsprogramma’s	 over	 deze	 problema-
tiek	 worden	 aangeboden	 aan	 specialisten	 ouderengenees-
kunde,	 aios	 ouderengeneeskunde	 en	 medisch	 studenten.	
Daarbij	staat	vooral	de	diagnostiek,	prognostiek,	het	beloop,	
de	zorg	en	de	besluitvorming	op	de	langetermijn	centraal,	
geïllustreerd	met	beeldmateriaal.	
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maal)	bewustzijn	zonder	de	patiënt	en	naasten	een	adequate	
behandeling	en	begeleiding	 te	bieden,	 laat	mensen	alsnog	
in	de	kou	staan.	Anno	2012	is	het	nog	steeds	nauwelijks	mo-
gelijk	om	patiënten	met	minimaal	bewustzijn	een	passende	
setting	aan	te	bieden	waarin	alle	mogelijkheden,	hoe	mini-
maal	ook,	maximaal	benut	kunnen	worden	om	functioneel	
herstel	te	optimaliseren.	Vroeg	Intensieve	Neurorevalidatie	
in	 het	 gespecialiseerde	 revalidatiecentrum	 Het	 Leijpark	 te	
Tilburg	wordt	tot	op	heden	immers	alleen	vergoed	voor	pa-
tiënten	in	NWS	en	MCS	onder	de	25	jaar,	gebaseerd	op	een	
wetenschappelijk	eindrapport	over	die	behandeling.26	Boven	
de	 25	 jaar	 wordt	 slechts	 door	 enkele	 gespecialiseerde	 ver-
pleeghuizen	een	stimuleringsprogramma	aangeboden,	met	
veel	toewijding	maar	met	achterblijvende	financiering.	Dit	is	
moeilijk	uit	te	leggen	aan	familieleden	van	hersenletselpati-
enten	boven	de	25	jaar.	Een	oplossing	zou	gelegen	zijn	in	het	
aanbieden	van	een	gespecialiseerd	behandelprogramma	in	
enkele	expertisecentra	voor	iedereen	met	kansen	op	herstel,	
hoe	 minimaal	 ook.	 Het	 doelgericht	 kunnen	 bewegen	 met	
een	vinger	of	met	oogbewegingen	kan	immers	een	wereld	
van	verschil	maken	tussen	wel	en	niet	kunnen	communice-
ren.	Juist	de	complexe	groep	patiënten	in	de	laagste	vormen	
van	MCS	dreigen	nu	buiten	de	boot	te	vallen	en	verdienen	
maximale	aandacht	voor	minimaal	herstel.	Uiteraard	zal	een	
dergelijk	programma	 in	samenwerking	met	andere	centra	
gekoppeld	moeten	worden	aan	wetenschappelijk	onderzoek,	
ook	 voor	 volwassenen.	 Want	 zonder	 behandeling	 kan	 er	
geen	evidence	onderzocht	worden.	Daarbij	kan	de	beperkte	
omvang	van	de	doelgroep	geen	financiële	belemmering	zijn,	
zeker	niet	als	patiënten	op	dure	ziekenhuisbedden	wachten	
op	doorplaatsing.	En	niemand	weet	waar	naartoe.

Wij beginnen waar anderen stoppen

nieuw licht
Vanuit	het	specialisme	ouderengeneeskunde	van	het	UMC	
St	 Radboud	 wordt	 nieuw	 licht	 geworpen	 op	 de	 donkere	
kant	van	de	langetermijnproblematiek.	Er	zijn	recente	on-
derzoeksprojecten	gestart	voor	diverse	vormen	van	ernstig	
hersenletsel,	 zoals	 NWS	 (inclusief	 ethische	 dilemma’s),	
MCS,	 locked-in-syndroom	 en	 ernstige	 restgevolgen	 van	
hersenletsel	bij	hersteld	bewustzijn	(voor	de	namen	van	on-
derzoekers,	zie	de	rubriek	5 vragen aan	in	dit	tijdschrift).	In	
alle	studies	wordt	de	omvang	met	kenmerken	bepaald	van	
de	 doelgroepen	 en	 worden	 mensen	 langdurig	 gevolgd	 in	
een	 cohortstudie	 in	 verpleeghuizen.	Omdat	 alle	doelgroe-
pen	door	onderzoek	bediend	worden,	hoeft	niemand	meer	
buiten	de	boot	te	vallen.	Daarbij	wordt	zoveel	mogelijk	aan-
gesloten	bij	onopgeloste	vragen	die	er	in	de	praktijk	leven	
bij	hulpverleners,	familie	en	(ex-)patiënten.	De	kwaliteit	van	
leven	en	sterven,	met	alle	dilemma’s	die	daarbij	horen	 in	
relatie	 tot	 beslissingen,	 zal	 in	 elk	 onderzoek	 als	 kern	 van	
ons	vak	meegenomen	worden.	Ook	gaan	alle	onderzoekers	
op	zoek	naar	lichtpunten	en	betekenisvolle	boodschappen	
binnen	 de	 context	 waar	 onmacht	 nu	 een	 grote	 rol	 speelt.	

sche	wijze	reacties	van	de	patiënt	op	diverse	zintuiglijke	prik-
kels	 in	kaart	worden	gebracht	en	 is	een	beter	onderscheid	
mogelijk	 tussen	patiënten	 in	NWS	en	MCS.	Zo	wordt	het	
volgen	en	fixeren	met	de	ogen	tot	de	kenmerken	van	MCS	
gerekend	en	functionele,	wederzijdse	communicatie	en	het	
functioneel	hanteren	van	voorwerpen	tot	bewustijn.	Het	be-
lang	van	het	gebruik	van	de	schaal	werd	recent	nog	aange-
toond,	 waarbij	 vergelijking	 van	 de	 consensusmethode	 met	
de	CRS-r	een	misdiagnose	van	41%	liet	zien,	ook	gerelateerd	
aan	 bovengenoemd	 onderscheid	 met	 MCS.20	 Nog	 dit	 jaar	
zullen	data	vanuit	Nederlands	onderzoek	naar	de	prevalen-
tie	van	NWS	duidelijk	worden,	met	gebruikmaking	van	de	
CRS-r	bij	alle	geïnstitutionaliseerde	patiënten.	Daarbij	waren	
behandelend	artsen,	na	informed	consent	van	de	familie,	in	
de	gelegenheid	gesteld	het	onderzoek	bij	te	wonen.	
	
Ook	 de	 recente,	 snelle	 ontwikkelingen	 op	 het	 gebied	 van	
moderne	 neuroimagingtechnieken	 bevestigen	 de	 waak-
zaamheid	voor	de	juiste	diagnose	en	het	onderscheid	tus-
sen	NWS,	MCS	en	het	locked-in-syndroom.21	Dit	geldt	met	
name	 voor	 een	 PET-scan	 (positron emission tomography),	
functionele	 MRI,	 Event Related Potentials	 en	 High-density 
EEG.	 Zij	 kunnen	 bij	 de	 verschillende	 doelgroepen	 onder	
andere	 verschillen	 aantonen	 in	 reductie	 van	 het	 gluco-
semetabolisme,	 in	 verbindingen	 tussen	 primaire	 en	 ho-
gere	 associatieve	 cortex,	 in	 terugwaartse	 verbindingen	 en	
top-down	 processen	 van	 frontale	 naar	 temporale	 cortex,	
in	 slaappatronen,	 en	 in	 een	 enkel	 geval	 zelfs	 in	 het	 doel-
gericht	 moduleren	 van	 hersenactiviteit	 via	 fMRI	 bij	 pa-
tiënten	 die	 daarvoor	 klinisch	 geen	 teken	 van	 bewustzijn	
vertoonden.22-25	 Hoewel	 er	 nog	 geen	 gouden	 standaard	 is	
om	 de	 mate	 van	 bewustzijn	 te	 kwantificeren,	 maken	 de	
nieuwste	 inzichten	 duidelijk	 dat	 de	 afwezigheid	 van	 be-
wijs	 van	 bewustzijn,	 nog	 geen	 bewijs	 betekent	 van	 de	 af-
wezigheid	 ervan.21	Dit	past	 in	de	missie	om	de	 zoektocht	
naar	bewustzijn	niet	op	te	geven	en	daar	centraal	expertise	
over	 te	ontwikkelen	 in	samenwerking	met	diverse	centra.	
Deze	nieuwe	mogelijkheden	in	wetenschappelijke	expertise-
centra,	zoals	toegepast	bij	de	Coma	Science	Group	in	Luik,	
gaan	dus	verder	dan	klinisch	onderzoek	alleen	en	geven	wel-
licht	nieuwe	sleutels	voor	de	toegang	tot	bewustzijn	bij	pati-
enten	die	daar	motorisch	geen	teken	van	kunnen	laten	zien	
in	het	gedrag.	De	uitdaging	ligt	daarbij	in	het	combineren	
van	de	klinische	gegevens	uit	de	(langetermijn)praktijk	met	
deze	innoverende	expertise.	De	eerste	ervaringen	zijn	daar	
recent	mee	opgedaan	en	zullen	de	komende	jaren	vervolgd	
worden,	zodat	alle	evidence	benut	kan	worden	die	er	is.	

Maximale aandacht voor 
minimaal herstel

Met	een	verhoogde	waakzaamheid	voor	de	 juiste	diagnose	
kunnen	hopelijk	meer	patiënten	met	 tekenen	van	bewust-
zijn	worden	opgespoord	in	de	hele	zorgketen.	Maar	wie	A	
zegt	 moet	 ook	 B	 zeggen.	 Alleen	 het	 opsporen	 van	 (mini-
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Die	 gedeelde	 missie	 wordt	 gesymboliseerd	 door	 het	 logo	
van	een	oplichtend	hart	tegen	de	achtergrond	van	de	black 
box.	Tijdens	het	 jubileumcongres	van	Verenso	dit	 jaar	zal	
een	sessie	aan	dit	onderwerp	besteed	worden,	met	daarbij	
ook	de	missie	(op	muziek)	en	de	eerste	resultaten.	Daar	zal	
duidelijk	zijn	dat	wij	juist	daar	beginnen	waar	anderen	stop-
pen.	En	dat	ook	die	zorg	intensive care	 is,	al	is	dat	voor	de	
buitenwereld	minder	spectaculair.
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