Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen
Informatie voor patiënten en familie
Inleiding
Als patiënt komt u in het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) met een bepaalde
behandelwens. Meestal is dit het voorkomen of genezen van ziekte of het verlichten
van uw klachten. Wij geven u de best beschikbare behandeling om dit te bereiken.
Behandelbeperking
Het kan echter zijn dat u zelf niet wilt dat bepaalde behandelingen worden toegepast.
Het kan ook zijn dat uw arts een bepaalde behandeling niet meer start omdat er geen
reële kans op herstel is.
Het afzien van een bepaalde behandeling noemen we een behandelbeperking.
De meest bekende behandelbeperking is niet reanimeren.
Uw arts bespreekt wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van een behandeling
zijn. Een behandelbeperking wordt altijd met u afgestemd.
Afspraken over de behandelbeperking kunnen altijd opnieuw worden herzien en/of
besproken indien uw gezondheidstoestand of uw wensen veranderen.

Welke behandelbeperkingen zijn er?












Niet reanimeren: na hartstilstand geen poging om het hart weer op gang te
brengen.
Niet beademen: ademhaling niet kunstmatig overnemen met
beademingsmachine.
Niet naar de I.C. (intensive care).
Niet naar de hartbewaking.
Geen dialyse: geen behandeling bij uitval van de nieren.
Geen operaties.
Geen bloedproducten/bloedtransfusies.
Geen antibiotica: geen behandeling van infecties.
Geen sondevoeding: kunstmatige voeding via een sonde.
Geen nieuwe onderzoeken.
Geen verdere behandeling. Het stoppen van alle behandelingen, behalve die
gericht zijn op comfort zoals bestrijding van pijn en benauwdheid.

Wij classificeren dit in uw dossier d.m.v. een code:
 Code A: geen behandelbeperkingen
 Code B: één of meer van bovenstaande opties is van toepassing
 Code C: geen levensverlengende behandeling/onderzoek. Alleen zorg gericht
op comfort zoals pijnbestrijding, voorkomen van dorst, angst en benauwdheid.
Wat doet het RKZ met uw besluit?
De arts legt de besproken behandelbeperking(en) vast in het Elektronisch Patiënten
Dossier (EPD).
Alle zorgverleners binnen het RKZ kunnen dit dossier raadplegen.
Na opname krijgt uw huisarts een ontslagbrief van uw verblijf in het ziekenhuis. In
deze ontslagbrief staan onder meer de afgesproken behandelbeperkingen.
Wilsverklaring
Het is belangrijk en verstandig om uw wensen rond behandelbeperking in bepaalde
situaties vast te leggen in een wilsverklaring. In zo’n verklaring beschrijft u onder
welke omstandigheden u niet gereanimeerd wilt worden en welke andere
behandelbeperkingen u belangrijk vindt. Deze verklaring moet voorzien zijn van
naam, datum en handtekening. Een arts mag uitsluitend gehoor geven aan duidelijke
en ondertekende verklaringen.
Vragen?
Wij realiseren ons dat deze beknopte informatie vragen bij u oproept. Natuurlijk kunt
u met deze vragen altijd terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundige.
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