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Er was eens … 

Er was eens… een tijd dat we allemaal gefascineerd waren door het 

beeld van langdurige bewustzijnsstoornissen, met Doornroosje en 

Sneeuwwitje als geromantiseerd voorbeeld. De oorzaken om 

langdurig buiten bewustzijn te raken waren in die sprookjes echter 

curieus, evenals de wijze hoe het afliep. In alle afbeeldingen waren 

de ogen dicht, zoals bij een coma, maar de duur van vele jaren past 

daar niet bij. Coma duurt immers hooguit enkele weken tot de ogen 

opengaan. Ook ziet de werkelijkheid er uiteraard totaal anders uit. 

Maar de metafoor van het donkere bos rondom het kasteel met 

doornstruiken en onzichtbare of ontoegankelijke paden is echter 

helaas nog steeds van toepassing, als het om een hedendaagse 

vergelijking gaat met de zorg voor mensen met ernstig niet-

aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten. Daarbij lijkt de tijd 

soms te hebben stilgestaan en laten we daar geen 100 jaar van 

maken… 

 

Achtergrond en context 

Er was eens … een tijd dat mensen met ernstig hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeluk, 

hersenbloeding of langdurig zuurstoftekort bij hartstilstand, de comateuze fase niet overleefden. Sinds 

de ontwikkelingen in de moderne geneeskunde en technologie, zoals defibrillatoren en geavanceerde 

intensive cares, kan vaker de dood afgewend worden. Maar als de ogen, veelal binnen 2 tot 4 weken, 

open gaan zonder dat het bewustzijn terugkeert, is de vraag:  hoe nu het verder? Dan is de comateuze 

fase voorbij, al gebruikt de lekenpers nog vaak ten onrechte het woord ‘coma’. Dat is verwarrend, ook 

ten aanzien van de berichtgeving over ‘herstel uit coma’. Dus laten we dat woord alleen gebruiken voor 

de situatie dat de patiënt in de acute fase de ogen gesloten heeft en niet reageert op prikkels. Voor de 

situatie met geopende ogen zonder teken van bewustzijn (‘awake but not aware’) wordt de term niet-

responsief waaksyndroom gebruikt, voor 2010 vegetatieve toestand genoemd (hier afgekort als 

VT/NWS).[1] Sinds de jaren 80 kwamen de eerste lotgevallen in de media, waarbij diverse landen op 

zoek gingen naar het antwoord op de vraag: moet alles wat kan? De dilemma’s speelden zich vooral af in 

de verpleeghuizen en in die tijd waren nog nauwelijks revalidatiemogelijkheden voordat men daar 

opgenomen werd.  
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Een bekende casus in Nederland was die van Ineke Stinissen, die van 1974 tot 

1990 in VT/NWS was ten gevolge van een zuurstoftekort bij een narcosefout, 

destijds in vele media, artikelen en boeken besproken.  

Daarna waren er in het buitenland diverse vergelijkbare situaties, zoals die van 

Terri Schiavo in Amerika (met betrokkenheid van vele rechters en politici, 

inclusief de president). In Nederland werd een eerste casus gepubliceerd over het 

staken van de medische behandeling, inclusief kunstmatige toediening van 

voeding en vocht.[2] Daarin werd, in tegenstelling tot meningen in de lekenpers, 

een waardig sterfbed beschreven. Mede aan de hand van die eerste ervaringen 

publiceerden de Gezondheidsraad en de artsenorganisatie KNMG medio jaren 90 

rapporten over patiënten VT/NWS, met daarin de kaders om de behandeling te 

staken als er geen herstel van bewustzijn meer verwacht wordt (1 jaar na trauma en 6 maanden na niet-

trauma).[3, 4] In vele publicaties en media-aandacht was de vraag hoe een uitzichtloze situatie zoals die 

van Ineke Stinnissen voorkomen zou kunnen worden; en daarmee in bredere zin hoe de zorg voor 

mensen met ernstig NAH verbeterd zou kunnen worden. De tijd leek er rijp voor. 

 

Alsof de tijd heeft stilgestaan 

Er was eens …. een tijd dat gedreven professionals in die jaren 90 geregeld bijeen 

kwamen om de zorg voor mensen met ernstig NAH te verbeteren en elkaar rondom 

patiënten opzochten om dat direct ook te doen. Ze werkten mee aan diverse 

rapporten over NAH, zoals: ‘Eilanden van Zorg: verblijfszorg voor mensen met 

NAH’[5]; ‘Niet-aangeboren hersenletsel in beeld: kwantitatief overzicht en voorstellen voor verbetering 

van registratie’ [6]; ‘Verpleeghuiszorg voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel’[7] en ‘Complexe 

zorgsituaties in verpleeghuizen: handreiking voor management en professionals op basis van coma-

casuïstiek’.[8]  In deze rapporten werd de problematiek van (ernstig) NAH in de langetermijnzorg 

uitvoerig beschreven, inclusief cijfers en overzichten van de zorgvraag voor jongeren en van 

verpleeghuizen met specifieke opvangmogelijkheden voor deze doelgroep.[7] Het probleem is dat het 

daarna stil werd rondom deze ontwikkeling. De plannen om meer van elkaar te leren, kennis te 

ontwikkelen en te delen, leken overschaduwd te worden door de waan van de dag en belemmerende 

muren; ook organisatorische en financiële. Een voorbeeld uit een van de rapporten van toen is de visie 

dat het management het voortouw dient te nemen bij ethische en/of levensbeschouwelijke 

vraagstukken, met beschreven rollen als ‘vertrouwenspersoon’, ‘leraar’ en ‘bruggenbouwer’.[8] Hoewel 

de ethische dilemma’s pregnant zijn, bleek het organiseren van moreel beraad in veel instellingen een 

brug te ver. Als de gedeelde waarden uit die rapporten niet toegankelijk worden gemaakt of 

overgedragen, gaat belangrijk gedachtegoed verloren en is het de vraag in hoeverre zinvolle 

aanbevelingen van destijds bekend zijn, laat staan geïmplementeerd. Huidige ervaringen van families, 

hulpverleners en onderzoekers doen vrezen dat dit onvoldoende is gebeurd, zodat in de recente 

zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel de wens voor landelijke registratie en de organisatie van zorg 

voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen opnieuw in de ontwikkelagenda staat.   

 

Nog steeds niet opgelost 

Anno 2017 stellen we vanuit de praktijk en onderzoek vast dat er nog steeds grote knelpunten en 

dilemma’s zijn in de langdurige zorg voor mensen met ernstig NAH. Een overzicht daarvan publiceerden 

we met de oplossingen per fase van de behandeling onder de titel ‘Beter zorgen na coma ‘ in Medisch 

Contact, toegankelijk via de link.[9] Een groot knelpunt is dat gespecialiseerde revalidatie in de vorm van 

Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) in Het Leijpark te Tilburg voor mensen met langdurige 

bewustzijnsstoornissen alleen wordt vergoed tot een leeftijd van 25 jaar, gebaseerd op wetenschappelijk 

onderzoek van Henk Eilander.[10] Uit recent onderzoek 10-12 jaar na dat programma weten we dat de 

bewustzijnstoestand bij ontslag na enkele maanden revalidatie grotendeels al voorspellend is voor de 

situatie op lange termijn.[11]  
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Informatie over VIN met enkele filmportretten van ex-revalidanten uit het onderzoek is te vinden in deze 

link: https://www.libranet.nl/revalidatie/specifieke-revalidatieprogrammas/vin/. Dat bevestigt het belang 

om alle kansen op herstel in de eerste maanden na het incident maximaal te benutten, maar daarin is 

nog veel te verbeteren. Want in 2012 bleek dat 54% van patiënten in VT/NWS geen revalidatie had 

gehad. [12] Anno 2017 is VIN nog niet toegankelijk voor mensen vanaf 25 jaar, vanwege volgens het 

Zorginstituut Nederland onvoldoende bewijs uit onderzoek bij volwassenen.[13] Daarna hebben de 

betrokken beroepsgroepen onder regie van de Hersenstichting in 2016 de stap gezet om samen de 

passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen te beschrijven, te volgen via:  

https://www.zorgstandaardnah.nl/langdurige_bewustzijnsstoornissen. 

Van de groep bij wie het bewustzijn na een maand niet is teruggekeerd weten we het meest. De omvang 

is de laatste tiental jaren vrij stabiel rond de 30 patiënten, het laagst gepubliceerde aantal ter 

wereld.[12, 14, 15] Daarbij is  aangetoond dat er een misdiagnose is van 39% in Nederland[12], zodat 

het de vraag is of de juiste beslissingen genomen kunnen worden bij de juiste doelgroep. De 

multidisciplinaire langetermijnzorg is complex en intensief, inclusief diverse voor het eerst beschreven 

complicaties (zoals hoornvliesontstekingen en botbreuken), ethische dilemma’s en conflicten.[16] We 

kennen de belangrijkste scenario’s rondom het levenseinde, zoals het niet behandelen van complicaties 

of het staken van de levensverlengende behandeling, maar weten ook dat een substantieel aantal 

patiënten langdurig wordt doorbehandeld, soms langer dan 25 jaar.[17] Dat alles vindt plaats tegen de 

achtergrond van een hoge burn-out onder hulpverleners, veel verloop in teams en bij families een scala 

aan psychosociale problemen en depressies. We leerden het belang van o.a. een (pro)actieve houding, 

betere diagnostiek, formuleren van heldere behandeldoelen, familiebegeleiding en het agenderen van 

moreel beraad. In de samenwerking kan ‘medisch niemandsland’ tussen het ziekenhuis en 

vervolginstelling beter benut worden, zeker op het gebied van regievoering, bespreken van scenario’s en 

een plan voor de toekomst. Het is belangrijk om dat voorafgaand aan de opname in een vervolginstelling 

te doen, met afstemming van verwachtingen en mogelijkheden. 

In de diagnostiek dient VT/NWS onderscheiden te worden van een Locked-in syndroom (LIS) en een 

laagbewuste toestand (Minimally Consious State, MCS). Bij het LIS is de patiënt volledig bij bewustzijn, 

maar kan in het klassieke geval alleen communiceren via verticale oogbewegingen/ knipperen met 

oogleden; bij partieel LIS is meer motoriek mogelijk, bijvoorbeeld van een vinger. In verpleeghuizen 

vonden we slechts 2 patiënten met de klassieke vorm van LIS.[18] Ook deze zorg is complex, met in 

praktijk veel onduidelijkheid welke instelling deze zorg kan bieden.  

Bij mensen in MCS is het bewustzijn ernstig veranderd waarbij minimaal, maar duidelijk gedragsmatig 

bewijs van zelfbewustzijn of bewustzijn van de omgeving gezien wordt.[19] Voorbeelden zijn gericht 

lachen of huilen, automatismen, ja/nee reacties, opvolgen van opdrachten of consistent volgen of fixeren 

van de ogen. Naar de betekenis van dat laatste vindt op dit moment onderzoek plaats. Onderscheid met 

VT/NWS is van belang omdat de prognose van MCS beter is, er herstel in de eerste jaren is aangetoond 

(maar qua lange termijn nog vrijwel onbekend), het beloop anders is (zie casusbeschrijving in het 

verpleeghuis)[20], laagbewuste patiënten pijn kunnen ervaren [21] en de ethische dilemma’s anders 

zijn. Dit heeft dus consequenties voor het behandelplan. De omvang van deze doelgroep is nog 

onbekend, maar de eerder beschreven misdiagnose laat zien dat de identificatie lastig is. En als de groep 

niet herkend wordt, kan er ook geen passende behandeling plaatsvinden; mede ook omdat er voor deze 

doelgroep in Nederland in het algemeen geen mogelijkheden in de reguliere revalidatie zijn, met name 

voor volwassenen of jongeren als vervolg op VIN. Beter zorgen na coma houdt dus ook in dat deze 

mensen alle mogelijkheden tot verder herstel kunnen benutten, omdat we weten dat er nog verbetering 

mogelijk is, al duurt dat langer.[9] Het zorgaanbod is daar nog nauwelijks op afgestemd. En als ze bij 

bewustzijn komen met ernstige beperkingen zal ook het zorgaanbod voor deze jonge mensen in 

regionale zorginstellingen duidelijk moeten zijn, want nu is dat nauwelijks vindbaar. Anno 2017 vinden 

eerste inventariserende studies plaats om deze groep in kaart te brengen. 

 

  

https://www.libranet.nl/revalidatie/specifieke-revalidatieprogrammas/vin/
https://www.zorgstandaardnah.nl/langdurige_bewustzijnsstoornissen
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Niemand tussen wal en schip: de oplossingen 

Behalve in het artikel in Medisch Contact [9] werden in 2015  in een blogreeks NAH de stappen naar 

oplossingen beschreven: http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/blog-nah-

niemand-tussen-wal-en-schip-terug-naar-verbinding. Om de kennislacune op te lossen is in 2012 vanuit 

het Radboudumc de onderzoeksgroep Niemand tussen Wal en Schip gestart. Patiënten die geen teken 

van bewustzijn vertonen kunnen via deze link http://www.ukonnetwerk.nl/vegetatieve-toestand 

aangemeld worden voor deelname aan onderzoek, waarbij het bewustzijn periodiek wordt onderzocht 

met de Coma Recovery Scale-revised, het meest geschikt om VT/NWS te onderscheiden van MCS. Het 

nader in kaart brengen van de mensen met laagbewuste toestand is in de planning. Sinds 2016 is de 

onderzoeksgroep verbonden aan een nieuw Expertisenetwerk voor mensen met Ernstig NAH (EEN) en 

hun naasten. Daarin werken gedreven professionals van pionierende zorginstellingen met de 

onderzoeksgroep en Vilans samen om de zorg te verbeteren en een brug te slaan tussen praktijk, 

opleiding/onderwijs en onderzoek. De samenwerking biedt een scala aan mogelijkheden voor 

kennisuitwisseling en het opzetten en monitoren van behandelingen, zoals medicatie, complicaties of 

diepe hersenstimulatie.[22] Voor dat laatste kunnen vanaf 2017 zes patiënten aangemeld worden die 

langer dan 2 jaar in een laagbewuste toestand zijn na traumatisch hersenletsel, een samenwerking met 

neurochirurgen van het AMC. Een eerste rapport over beschrijving van de passende zorg voor mensen 

met langdurige bewustzijnsstoornissen zal in 2018 gereed zijn, inclusief actuele knelpunten, 

aanbevelingen en onderzoeksagenda. De inspanningen om VIN ook voor volwassenen mogelijk te maken 

worden voortgezet. Met zorginstellingen en verzekeraars is overleg om ook langdurige, intensieve 

neurorevalidatie mogelijk te maken. Het specialisme ouderengeneeskunde bracht recent doelgroep 

jongeren met ernstig NAH weer voor het voetlicht als specifiek aandachtsgebied.[23] Dat is ook van 

belang voor andere disciplines en specialismen, te beginnen in de opleiding. Daarmee zal uiteindelijk een 

mobiel team actief kunnen zijn voor consultatie en advies. Vanuit het expertisenetwerk wordt gewerkt 

aan een website en sociale kaart. Dat alles vanuit een overtuiging dat juist in Nederland alle kansen 

aanwezig zijn om mensen met ernstig hersenletsel niet meer tussen wal en schip te laten vallen. Zodat in 

het eerstvolgende jubileum van het hersenletselcongres dit vervolgverhaal niet meer gestart hoeft te 

worden met ‘Er was eens…’,  maar met ‘Er is nu…’. Wie aan deze ontwikkeling een bijdrage wil leveren 

kan contact opnemen. jan.lavrijsen@radboudumc.nl  
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