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Niet reanimeren en ander behandelbeleid

Het behandelbeleid, wat is dat?

U komt in het Martini Ziekenhuis voor een opname, operatie, onderzoek of be-
handeling. Een behandeling wordt in overleg met u afgesproken. Dat noemen 
we informed consent. U kunt daarbij zelf grenzen stellen aan uw behandeling. 
Ook uw arts kan grenzen aan een mogelijke behandeling met u afspreken. Dit 
noemen we het behandelbeleid. 

In deze folder vindt u informatie over grenzen aan het behandelbeleid die u kunt 
afspreken met uw arts. Bekende voorbeelden hiervan zijn ‘niet reanimeren’ en 
‘geen bloedtransfusie willen’. 
•  U kunt bij uw arts aangeven dat u bepaalde behandelingen niet wilt onder-

gaan. Uw arts vraagt hiernaar bij opname in het ziekenhuis. 
•  Het is voor u en voor ons belangrijk dat u goed nadenkt of u bepaalde behan-

delingen wilt ondergaan. En dat u deze beslissing eventueel met uw naasten 
overlegt. 

•  Het is ook mogelijk dat uw arts in uw medische situatie bepaalde behandelin-
gen niet zinvol acht. Dit bespreekt de arts dan met u.

•  Dit behandelbeleid is van toepassing voor patienten van 16  jaar en ouder. 

Redenen om grenzen aan het behandelbeleid af te spreken

Ziekte voorkomen, genezen of verlichten. Dát is het doel van alle zorgverleners 
in het Martini Ziekenhuis. Ieder mens is belangrijk en heeft recht op de best be-
schikbare behandeling. Omgekeerd is het ook belangrijk dat de zorgverleners 
overbodige, medisch zinloze of door de patiënt niet gewenste behandelingen 
achterwege laten.
1.  Sommige patiënten zijn ongeneeslijk ziek of ernstig verzwakt. Daardoor zijn 

bijvoorbeeld grote operaties, een reanimatie of een Intensive Care-behande-
ling medisch niet zinvol, vanwege de verwachte zeer slechte uitkomst. Daarom 
spreekt de arts af dat dergelijke behandelingen niet worden uitgevoerd. Ook 
niet als de patiënt of een wettelijk vertegenwoordiger dit wel wenst. Een der-
gelijke beperking van het behandelbeleid bespreekt uw arts met u en wordt 
vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier. Hierdoor is in spoed- of nood-
situaties duidelijk wat er wel en wat er niet moet gebeuren.
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2.  Soms is een behandeling of reanimatie wel mogelijk maar, is de uitkomst voor 
de patiënt niet aanvaardbaar is.  Bijvoorbeeld door een grote kans op blijvende 
hersenschade of invaliditeit. 

3.  Het mogelijk dat u zelf niet wilt dat bepaalde handelingen worden toegepast. 
Bijvoorbeeld op grond van uw religie/levensbeschouwing of omdat u in uw 
levensfase geen belastende behandelingen meer wilt ondergaan. 

In alle gevallen bespreekt u, als patiënt of als wettelijke vertegenwoordiger, sa-
men met de arts (de grenzen van) het behandelbeleid en maakt u daar afspraken 
over. Heeft u een wilsverklaring, zoals een niet-reanimeren verklaring, een behan-
delverbod of een euthanasieverklaring? Geef dan een kopie aan uw arts. Op deze 
kopie moet een recente datum en uw handtekening staan. Deze verklaring ne-
men wij op in uw elektronisch patiëntendossier.

Welke grenzen aan het behandelbeleid zijn er? 

Een grens aan het behandelbeleid noemen we een behandelbeperking. Een be-
kend voorbeeld van zo’n behandelbeperking is ‘niet reanimeren’. De meest voor-
komende zijn:

•  Niet reanimeren: na een hartstilstand geen pogingen meer doen om het hart 
weer op gang te brengen (zie pagina 4 van deze folder). 

•  Niet beademen: de ademhaling niet kunstmatig overnemen met een beade-
mingsmachine.

•  Niet naar de IC: geen opname op de Intensive Care voor zeer intensieve zorg.
•  Niet naar de hartbewaking.
•  Geen dialyse: geen bloedzuivering bij uitval van de nieren.
•  Geen operaties.
•  Geen cardiostimulantia: geen medicijnen om het hart te stimuleren.
•  Geen bloedproducten/bloedtransfusie.
•  Geen sondevoeding.
•  Geen antibiotica: geen medicijnen tegen infecties die worden veroorzaakt 

door bacteriën.
•  Daarnaast is er de keuze mogelijk voor ‘best supportive care’: alleen zorg ge-

richt op comfort.
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Wanneer wordt een behandelbeperking besproken?

Poliklinisch
Bent u in het Martini Ziekenhuis onder behandeling voor een bepaalde aandoe-
ning? Dan kunt u altijd met uw arts praten over wat u wilt dat er gebeurt als u 
moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Uw arts kan deze vraag ook aan u 
stellen.

Klinisch
Bij opname in het Martini Ziekenhuis bespreekt uw arts de “(grenzen aan het) 
behandelbeleid”. Dit kan op de polikliniek voorafgaand aan de opname of op 
de eerste dag van de opname. Deze behandelafspraak is geldig gedurende uw 
huidige opname. Ligt u langere tijd in het ziekenhuis of verandert uw gezond-
heidstoestand? Dan kan de arts dit onderwerp opnieuw met u bespreken. Het is 
belangrijk dat bij iedere opname een geldig behandelbeleid in het elektronisch 
patiëntendossier is vastgelegd. Zo is voor u en alle artsen in acute situaties duide-
lijk welke behandelingen gewenst en zinvol zijn.  

Chronisch zieke patiënten
Bent u chronisch ziek en komt u regelmatig terug in het Martini Ziekenhuis voor 
een polikliniekbezoek, een behandeling en/of een opname? Dan is het moge-
lijk dat u regelmatig de  vraag over behandelbeleid gesteld wordt. U kunt dat 
voor komen door met uw behandelend specialist een afspraak voor een langere 
periode te maken. Bijvoorbeeld een half jaar of voor onbepaalde tijd. In dit laatste 
geval blijft dat behandelbeleid geldig, tenzij u of uw arts aangeeft dat de afspraak 
moet vervallen of veranderen. Deze permanente optie kan ook geschikt zijn als 
u uw keuze bepaalt op basis van uw religie of levensovertuiging. Een gemaakte 
afspraak kan op ieder gewenst moment worden aangepast.

Wat doet het Martini Ziekenhuis met mijn besluit?

•  Het besluit om een bepaalde behandeling niet te verrichten of – van uw kant – 
niet te willen, bespreekt uw behandelend arts met u bij opname. De arts legt 
het afgesproken behandelbeleid en eventuele latere wijzigingen vast in het 
elektronisch patiëntendossier. 
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•  Het is mogelijk dat uw gezondheidstoestand tijdens een behandeling of zie-
kenhuisopname verandert en dat u of uw arts het behandelbeleid wil wijzigen. 
In dat geval kan daar op ieder moment over gesproken worden. 

•  Naar aanleiding van een gesprek met uw arts kan een bestaande afspraak over 
het behandelbeleid worden aangepast. Dit wordt vastgelegd in het elektro-
nisch patiëntendossier. 

•  Alle zorgverleners in het Martini Ziekenhuis kunnen het elektronisch patiën-
tendossier raadplegen. Wat u op de polikliniek heeft afgesproken, is op deze 
manier ook zichtbaar als u wordt opgenomen in het Martini Ziekenhuis. Het 
besluit is ook zichtbaar als u tijdens een opname naar een andere afdeling 
wordt overgeplaatst.

•  Na opname krijgt uw huisarts een ontslagbrief. In deze ontslagbrief staat het 
afgesproken behandelbeleid tijdens de opname vermeld en zo nodig ook de 
duur van het behandelbeleid. 

Wel of niet reanimeren?

De meest bekende en meest ingrijpende behandelbeperking is niet reanimeren. 
Daarom besteden we hier in deze folder meer aandacht aan.

Wat is reanimeren?
Patiënten kunnen een hartstilstand krijgen en de ademhaling kan stoppen. Re-
animeren is dan een mogelijke behandeling. De artsen proberen dan om het hart 
en de ademhaling weer op gang te krijgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
hartmassage, kunstmatige beademing, medicatie en soms van elektrische schok-
ken. Een reanimatie is een ingrijpende gebeurtenis, die slechts een beperkte kans 
van slagen heeft. Soms slaagt een reanimatie gedeeltelijk. Dan gaat het hart weer 
kloppen, maar is er door zuurstoftekort een stoornis van de hersenfunctie ont-
staan. Soms komt de patiënt door hersenschade niet meer goed bij bewustzijn. 
De kans dat een reanimatie succes heeft, hangt af van veel factoren. Bij een hoge 
leeftijd of bij ernstige medische problemen wordt de kans op succes aanzienlijk 
kleiner.

Waarom aandacht voor niet reanimeren?
Als een patiënt niet wordt gereanimeerd, komt hij bij een hart- of ademstilstand 
te overlijden. Als er niets is afgesproken, zetten we - als het nodig is - bij iedereen 
die in het ziekenhuis ligt reanimatie in. 
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In de volgende situaties kunnen we echter besluiten om niet te reanimeren:
•  De patiënt heeft zelf besloten geen reanimatie te willen. Dit besluit is dan van 

tevoren besproken met de behandelend arts en genoteerd in het elektronisch 
patiëntendossier onder het behandelbeleid. 

•  Bij sommige patiënten met ernstige onderliggende aandoeningen en/of bij 
patiënten op zeer hoge leeftijd is de kans van slagen van een reanimatie erg 
klein. De reanimatie is dan medisch zinloos. De behandelend arts kan dan be-
sluiten niet te reanimeren. Dit wordt met de patiënt en zijn naasten besproken 
en vastgelegd als ‘niet reanimeren’ in het elektronisch patiëntendossier onder 
behandelbeleid. In acute situaties is soms geen tijd voor dit overleg. Ook dan 
wordt de patiënt niet gereanimeerd, als de behandelaars dit als medisch zin-
loos beoordelen.

Herkenbaarheid van een ‘niet reanimeren’ afspraak
Vooral bij deze afspraak is het belangrijk dat deze goed herkenbaar is. Voor 
 iedereen in het ziekenhuis moet direct duidelijk zijn of u wel of niet gereanimeerd 
wordt. Bij een ‘niet reanimeren’ afspraak is er daarom voor gekozen om de letters 
‘NR’ op uw patiënten polsbandje aan te brengen. Naast de gebruikelijke vermel-
ding in uw elektronisch patiëntendossier. Door de letters ‘NR’ op uw polsbandje 
wordt bij een calamiteit niet gestart met reanimeren. Als de ‘niet reanimeren’ af-
spraak tijdens uw opname vervalt, krijgt u direct een nieuw polsbandje zonder 
de letters ‘NR’.

Niet reanimeren en een operatie
De afspraak om niet te reanimeren geldt in principe voor de hele opname periode. 
Bij een operatie is echter sprake van een bijzondere situatie. De handelingen die 
horen bij de anesthesie (verdoving voor de operatie) hebben in sommige geval-
len een overeenkomst met handelingen die bij een reanimatie worden verricht. 
Bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen om het hart en de bloeddruk te stimu-
leren en het gebruik van een beademingsmachine. 
In het Martini Ziekenhuis is afgesproken dat iedereen tijdens de operatie en de 
periode op de uitslaapkamer WEL gereanimeerd wordt, ook bij de afspraak ‘niet 
reanimeren’, TENZIJ voorafgaand aan de operatie is afgesproken niet te reanime-
ren tijdens en na de operatie.

Wanneer de afspraak ‘niet reanimeren’ rondom de operatie wordt gemaakt, dan 
gebeurt dit in samenspraak met de anesthesioloog, de chirurg en de patiënt.  
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De afspraak wordt vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier. Als u tijdens 
een operatie niet gereanimeerd wilt worden, is het dus belangrijk om vooraf-
gaand aan een operatie duidelijke afspraken te maken met uw behandelend arts/
chirurg en de anesthesioloog. Vraag hier eventueel naar tijdens uw opname en bij
een geplande operatie.

Reanimatiebeleid op Dagbehandeling Oncologie 
In deze folder leest u over het algemenen reanimatiebeleid in ons ziekenhuis. 
Bent u opgenomen op Dagbehandeling Oncologie? Dan is dit het beleid:

•  Bij een behandeling met chemotherapie en/of immunotherapie is er een be-
perkte kans op een overgevoeligheidsreactie. Deze reactie is in het begin soms 
niet te onderscheiden van andere levensbedreigende aandoeningen, zoals 
een hartaanval. 

•  Bij een ernstige overgevoeligheidsreactie is het mogelijk dat we gaan reani-
meren. Dat besluit is onafhankelijk van het eerder met uw hoofdbehandelaar 
besproken reanimatiebeleid. 

•  Tijdens de reanimatie kan duidelijk worden dat het niet om een overgevoelig-
heidsreactie gaat, maar een andere levensbedreigende situatie. In dat bepalen 
we op basis van het eerder afgesproken reanimatiebeleid of we wel of niet 
doorgaan met reanimeren.

Heeft u vragen over het reanimatiebeleid op Dagbehandeling Oncologie? Stelt u 
die dan aan uw behandelend arts.

Vragen?

We gaan ervan uit dat de informatie in deze folder u meer duidelijkheid geeft 
over (grenzen aan) het behandelbeleid. Het onderwerp kan ingrijpend zijn voor 
u en uw naasten, maar ook voor de betrokken hulpverleners. Het is van groot 
belang om goed over het onderwerp en uw beslissing(en) na te denken en alles 
te bespreken met de behandelend arts. Vaak ervaren patiënten het spreken over 
grenzen aan het behandelbeleid als bedreigend. Het is daarom heel belangrijk 
dat u weet dat ons doel altijd is en blijft: het best haalbare bereiken, maar zonder 
toepassing van medisch zinloze of ongewenste behandelingen. 

Natuurlijk kunt u altijd met vragen terecht bij uw behandelend arts of de ver-
pleegkundige.
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Ruimte voor eigen aantekeningen
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 30033
9700 RM  Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl
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