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Verpleeghuisarts: ’De geneeskunde kan heel goed het sterfbed verpesten’ 

 

Door de vergrijzing belanden kwetsbare ouderen steeds vaker in het ziekenhuis. En dat zorgt 

soms voor lastige dilemma’s: doorbehandelen of niet? We leggen het vraagstuk voor aan 

voormalig verpleeghuisarts Bert Keizer: ‘De geneeskunde kan heel goed het sterfbed 

verpesten.’ 

Onlangs openden wij ons dossier ‘ouderenzorg’: hoe gaan we om met de meest kwetsbare 

patiënten in het ziekenhuis: de verpleeghuispatiënten? En wanneer komt het moment dat 

doorbehandelen niet meer de beste zorg is? 

Bert Keizer is specialist ouderenzorg en zag als verpleeghuisarts duizenden mensen sterven. 

Maar nog te vaak ziet hij dat kwetsbare mensen op leeftijd worden doorbehandeld terwijl ze 

eigenlijk denken: het is wel goed geweest zo. Keizer: ‘En dat is het moeilijkste onderdeel van 

de geneeskunde. Wanneer houd je je handen op de rug? Opereren is namelijk niet altijd beter. 

Soms is een operatie wel levensverlengend, maar levert de patiënt flink in aan 

zelfstandigheid. In dat geval kan een operatie ook meer kwaad dan goed doen.’ 

Wel of niet opereren? 

Laten we een voorbeeld nemen. Een patient op leeftijd breekt haar heup. Revalideren kan ze 

niet meer omdat ze in het verleden al halfzijdig verlamd is geraakt door een herseninfarct. ‘Je 

kan je dus afvragen of opereren nog wel zin heeft,’ vertelt Keizer. ‘Maar eenmaal 

binnengebracht op de eerste hulp gaat de ‘gehaktmolen’ draaien. Het is dan niet zo dat een 

arts een stoel erbij pakt en de hand van de patient gaat vasthouden en vraagt: ‘goh, wilt u nog 

wel geopereerd worden?’ Een gebroken heup is daar een gebroken heup en dat kunnen ze 

repareren. Maar juist bij oudere mensen moet je je afvragen aan wie deze heup vastzit. Wat 

voor leven hangt daaraan?’ 

http://www.masterclassnieuwezorg.nl/programma/
http://masterclassnieuwezorg.nl/
http://masterclassnieuwezorg.nl/
https://demonitor.kro-ncrv.nl/onderzoeken/ouderenzorg


Masterclass NieuweZorg 

 
Bekijk hier het programma 2019. 

 

 

Lees ook:‘Huisarts moet vaker 

regie nemen in laatste levensfase’maandag 07 mei 

Volgens Keizer is het daarom belangrijk dat men zich bewust wordt van het feit dat er altijd 

een keuze is. ‘Dokters én patiënten zullen wakker moeten worden. De dokter moet niet doen 

alsof alles altijd maar behandeld moet worden en de patiënt moet zich realiseren dat niet 

behandelen ook altijd een optie is. Want als de geneeskunde te lang blijft morrelen aan een 

lichaam dat eigenlijk op is, dan kom je uiteindelijk met een dreun in het graf terecht. De 

geneeskunde kan dus heel goed het sterfbed verpesten, maar met een glijvlucht je graf in, is 

toch het allerfijnste.’ 

Wil je meer weten over het wel of niet behandelen van kwetsbare ouderen? Kijk dan 

morgenavond om 21.35 uur naar De Monitor op NPO2. 
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