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Wel of niet reanimeren is een ingrijpende beslissing. Ook u kunt voor deze keuze komen te staan. Het
ETZ houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van de patiënt. Daarom is het voor u en ons goed
om daar vooraf over nagedacht te hebben.
De wens tot wel of niet reanimeren hangt veelal samen met de ernst van uw aandoening, uw
toekomstverwachting, uw levensvisie en de kans van slagen van een reanimatie. Het ziekenhuis wil
niemand tegen zijn/haar wil reanimeren. Daarom vraagt het ETZ naar uw wensen; in veel gevallen op
de dag van uw opname, bij een geplande opname kan dit tevoren met uw behandelend specialist
besproken worden.
In deze folder kunt u lezen wat reanimeren inhoudt, hoe u hierin een afweging kunt maken en wie u
om advies kunt vragen bij uw beslissing.

Wat is reanimeren?
Reanimatie betekent het toepassen van maatregelen wanneer de ademhaling en/of het hart plotseling
stopt met werken. Bij reanimatie gaat het voornamelijk om hartmassage, kunstmatige beademing en
defibrilleren (elektrische schokken) in combinatie met medicijntoediening. Deze maatregelen moeten
snel genomen worden, omdat door zuurstofgebrek de hersenen beschadigd raken. Wanneer
reanimatie achterwege blijft, betekent dit dat de patiënt komt te overlijden. Binnen het ziekenhuis is
het de regel dat iedere patiënt die getroffen wordt door een adem- of hartstilstand, gereanimeerd
wordt, tenzij de patiënt van tevoren heeft laten weten dit niet te willen. Of wanneer reanimeren
medisch zinloos wordt geacht door de behandelende arts.

Niet reanimeren
In elk ziekenhuis is voor noodsituaties altijd een goed uitgerust en opgeleid reanimatieteam
oproepbaar. In principe wordt iedereen die in het ziekenhuis ligt gereanimeerd wanneer dat plotseling
nodig is.
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Wanneer niet (meer) reanimeren?
Wanneer u wel gereanimeerd wilt worden, geeft uw arts aan uw wens gehoor tenzij uw arts van
mening is dat een reanimatie bij u medisch gezien zinloos (kansloos en effectloos) is. In dat geval
wordt reanimatie niet gestart. U en uw familie en/of naasten worden hiervan altijd door de arts op de
hoogte gesteld. Voor een besluit tot niet reanimeren zijn drie redenen:
 De patiënt heeft zijn behandelend arts laten weten niet te willen worden gereanimeerd. De arts
wil zich ervan overtuigen dat de patiënt de consequenties van dit besluit overziet en diens wens
respecteren. Het is dus raadzaam om wensen op dit gebied met uw behandelend arts te
bespreken.
 De behandelend arts vindt reanimeren bij voorbaat kansloos (een reanimatie op grond van de
ernst van de toestand van de patiënt heeft geen kans op slagen). Er is naar bestaande
geneeskundige inzichten slechts een geringe of geen levensverlenging te bereiken.
 De behandelend arts vindt reanimeren bij voorbaat effectloos (de reanimatie leidt niet tot het
beoogde resultaat). Als de behandelend arts meent dat na reanimeren de patiënt nog maar
beperkte mogelijkheden heeft, wordt dit met hem/haar besproken.
Als u niet gereanimeerd wilt worden, wordt deze wens in alle gevallen gerespecteerd. Er worden bij u
dan geen reanimatiepogingen gedaan.

Heeft een niet-reanimeren besluit gevolgen voor uw verdere behandeling en
verzorging?
De afspraak om niet te reanimeren heeft voor de verdere behandeling en verzorging geen enkele
consequentie. Het houdt geen enkele andere beperking van het medisch handelen in. Dat wil zeggen
wanneer u het besluit heeft genomen dat u niet meer gereanimeerd wilt worden, precies dezelfde
behandeling en verzorging krijgt als andere patiënten. Het enige verschil is dat bij een hartstilstand of
ademstilstand geen reanimatie worden toegepast.

Vastleggen in het dossier
Een besluit tot niet-reanimeren wordt genoteerd in het medisch en verpleegkundig dossier, zodat
iedere arts en verpleegkundige deze afspraak tot niet reanimeren in kan zien en na kan komen. Het is
ook mogelijk om thuis een verklaring van niet-reanimeren op te stellen, waarin u beschrijft onder
welke omstandigheden u niet gereanimeerd wilt worden. Deze verklaring, voorzien van datum en
handtekening, wordt door de behandelend arts opgenomen in het medisch dossier.

Herroepen van het besluit
Op ieder moment kan het besluit worden herroepen.
 U kunt terugkomen op uw wens niet gereanimeerd te worden; u geeft dit door aan uw
behandelend arts of verpleegkundige en hij/zij vraagt u uw wens opnieuw vast te leggen.
 De arts kan op grond van bijvoorbeeld verbetering of verslechtering van de gezondheidstoestand
van de patiënt, het op medische gronden genomen besluit herroepen; hiervan brengt hij de
patiënt op de hoogte.
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Wilsverklaring
Het is ook mogelijk en verstandig om de wens in bepaalde situaties niet te willen worden
gereanimeerd in een wilsverklaring vast te leggen. In deze verklaring beschrijft u onder welke
omstandigheden u niet wilt worden gereanimeerd.
Zorgt u ervoor dat uw verklaring compleet is:
een arts mag uitsluitend gehoor geven aan duidelijke en ondertekende verklaringen. Het beste kunt u
een wilsverklaring opstellen in overleg met een deskundige, bij voorkeur uw (huis)arts. Zo kunnen er
geen misverstanden of onzekerheden over de verklaring ontstaan. U kunt ook een volmacht
aanvragen. Met een volmacht machtigt u een ander uw wensen door te geven in het geval u dit niet
meer kunt.

Tot slot
Wij hopen dat de informatie in deze folder u meer duidelijkheid heeft gegeven. Dit onderwerp kan
ingrijpend zijn voor de patiënt en de familie, maar ook voor de betrokken hulpverleners.
Artsen en verpleegkundige van het ETZ vinden het belangrijk om zaken als deze vooraf met u door te
spreken, zodat uw wensen bij ons bekend zijn en wij hiernaar kunnen handelen, indien nodig.
Kijk voor meer informatie over wilsverklaringen, de niet-reanimeren penning en de bijsluiter voor het
Europees Medisch Paspoort op www.nvve.nl.
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