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Behandelen, behandelbeperkingen en
reanimatiebesluiten
U bent opgenomen in het ziekenhuis, voor het ondergaan van onderzoek, een operatie of
een andere behandeling. Aan het begin van de opname zal de specialist met u spreken over
de behandeldoelen en uw behandelwensen. Daarbij kunnen een aantal belangrijke zaken
aan bod komen, die hieronder kort worden genoemd en toegelicht.

Machtigingsverklaring
Dit is een korte verklaring, waarin u vastlegt dat u uw partner of andere dierbare persoon
heeft gemachtigd om voor u noodzakelijke besluiten te nemen, als u dat zelf niet meer kunt
door bijvoorbeeld een coma.

Bloedtransfusie
Sommige mensen, zoals bijvoorbeeld Jehova’s getuigen wijzen op levensbeschouwelijke
gronden transfusie van donorbloed (en eiwitproducten gewonnen uit donorbloed) af. Zelfs als
dit ernstige klachten of levensgevaarlijke situaties onbehandelbaar maakt. Dit moet in het
medisch dossier worden vastgelegd door middel van een schriftelijke verklaring.

Orgaan- of weefseldonatie
Naast afspraken over behandelcodes bespreekt uw zorgverlener met u of u over een
donorcodicil beschikt. In Nederland bestaan wachtlijsten van patiënten die op een donornier,
donorhart, andere organen of weefsel wachten. Daarom raadpleegt de arts het Donorregister
na het overlijden van een patiënt die op medische gronden geschikt is om donor te zijn. In
het Donorregister staat of de overledene zich heeft laten registeren en met welke keuze.
Als de overledene niet geregistreerd is, wordt de nabestaanden om toestemming gevraagd
voor donatie. Bij of na toestemming meldt de arts de donor aan bij de Nederlandse
Transplantatie Stichting. Heeft de overledene geen toestemming voor donatie gegeven, dan
gebeurt er verder niets.

Behandelverklaring.
Als u van te voren besloten heeft dat u bepaalde behandelingen beslist niet wil ondergaan
dan is het belangrijk dat u dit uitdrukkelijk aangeeft bij uw arts. Het gaat bijvoorbeeld om
grote operaties, operaties of kunstmatige beademing op de Intensive Care afdeling. U doet
dit bij voorkeur door middel van een schriftelijke verklaring.
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Euthanasieverklaring
Ernstig zieke patiënten stellen geregeld een euthanasieverklaring op, die zij bespreken met
hun familie, huisarts en/of poliklinische specialist. Zij hopen hiermee een euthanasieprocedure te kunnen versnellen als zij in een medisch uitzichtloze en voor hen ondraaglijke
situatie komen. Hoewel euthanasie in de praktijk niet vaak wordt gevraagd of toegepast, is
het bespreken en vastleggen van de mogelijkheid ervan voor veel zieken een geruststelling.
Als u een euthanasieverklaring heeft opgesteld of dat wil gaan doen, is het heel erg
belangrijk, dat u dat nadrukkelijk met uw behandelend arts bespreekt. Het is belangrijk dat
deze schriftelijke verklaring in het medisch dossier wordt vast gelegd.

Medische behandelcode
Het doel van alle zorgverleners in het ziekenhuis is het voorkomen, genezen of verlichten
van ziekte. Ieder mens is belangrijk en iedere patiënt heeft recht op de best beschikbare
behandeling. Omgekeerd dienen de zorgverleners overbodige, zinloze of door de patiënt niet
gewenste behandelingen achterwege te laten.
Sommige patiënten zijn ongeneeslijk ziek of verzwakt, zodat bijvoorbeeld grote operaties,
reanimatie of Intensive Care- behandeling kansloos, dus zinloos zijn. Dergelijke
behandelingen mogen dan ook niet worden toegepast.
Een dergelijke behandelbeperking op medische indicatie wordt met u besproken en
schriftelijk vastgelegd in het medisch dossier. Hierdoor is in plotselinge spoed- of
noodsituaties, altijd duidelijk wat er wel en wat er niet moet gebeuren.
Daarnaast zijn er medische situaties mogelijk, waarbij een zware behandeling of reanimatie
wel toegepast kan worden, maar waarbij de best haalbare uitkomst voor de patiënt toch niet
aanvaardbaar is, bijvoorbeeld blijvende hersenbeschadiging of invaliditeit. Ook voor zulke
omstandigheden is het belangrijk met uw behandelend arts de mogelijkheden en
onmogelijkheden van behandelingen te bespreken en uw wensen en grenzen daarin vast te
leggen.
Vaak ervaren patiënten het spreken over wel of niet reanimeren als bedreigend. Het is dan
heel belangrijk te benadrukken, dat het doel altijd is en blijft, het best haalbare te bereiken,
maar zonder toepassing van zinloze of ongewenste behandelingen.

Modelverklaringen
Als u zelf al belangrijke verklaringen op schrift heeft staan, is het bij opname in het
ziekenhuis belangrijk om daarvan een kopie aan het medisch dossier toe te voegen. Als u
geen schriftelijke verklaring heeft, maar er wel een wil opstellen, dan kunt u altijd een
“modelverklaring” opvragen:
• Machtigingsverklaring,
• Jehova’s verklaring,
• Euthanasieverklaring,
• Verklaring van behandelingsbeperking.
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