PATIËNTEN
INFORMATIE
Behandelgrenzen

Wat is een behandelgrens?
Wanneer u in het Maasstad Ziekenhuis komt voor een opname, operatie,
onderzoek of andere behandeling kunt u hierbij zelf grenzen stellen aan
uw behandeling. Ook uw zorgverlener kan in uw belang grenzen aan een
bepaalde behandeling met u afspreken.
In deze folder vindt u informatie over welke grenzen er zijn en over welke
behandelingen u en uw zorgverlener afspraken kunnen maken.
Waarom een behandelgrens en wat betekent niet medisch zinvol?
Het doel van alle zorgverleners in het Maasstad Ziekenhuis is het
voorkomen, genezen en verlichten van ziekte. Zo nemen wij u
bijvoorbeeld op, op de Intensive Care bij een ernstig probleem en
reanimeren wij u bij een hartstilstand. Dit gebeurt altijd, tenzij u hierover
een behandelgrens heeft afgesproken. Er kunnen verschillende redenen
zijn om over behandelgrenzen te praten en deze vast te leggen;
U wilt zelf bepaalde behandelingen niet
Denk hierbij aan de volgende situaties:
− De behandeling brengt problemen met zich mee en u wilt het
risico hierop niet lopen. Bijvoorbeeld grote kans op blijvende
hersenschade of beperkingen.
− U wilt geen belastende behandelingen meer ondergaan.
Bijvoorbeeld omdat u in uw laatste levensfase zit.
− U wilt vanwege uw manier van leven niet dat behandelingen worden
toegepast. Bijvoorbeeld vanwege uw geloof.

2

PATIËNTENINFORMATIE

Uw zorgverlener vindt bepaalde behandelingen niet medisch zinvol
− Wanneer u erg verzwakt of zelfs ongeneeslijk ziek bent, kunnen
bepaalde behandelingen (bijna) niet meer succesvol worden
uitgevoerd. Een behandeling is dan medisch niet zinvol. De
behandeling wordt dan niet uitgevoerd, ook als u dat vooraf wel had
gewild.
− De zorgverlener bespreekt dit met u en uw naasten (indien mogelijk)
vooraf en geeft hierbij duidelijke uitleg en informatie.
U beschikt over een wilsverklaring
Bijvoorbeeld een niet-reanimeren verklaring, een behandelverbod
of een euthanasieverklaring. U kunt een kopie met handtekening
aan uw zorgverlener geven. Deze verklaring wordt opgenomen in uw
elektronisch patiëntendossier.
Welke behandelgrenzen zijn er?
− Niet reanimeren: na een hartstilstand niet meer proberen om het
hart weer op gang te brengen (lees hiervoor ook de folder wel of
niet reanimeren);
− Niet naar de Intensive Care: geen opname op de Intensive Care
voor intensieve zorg (lees hiervoor ook de folder wel of niet naar de
Intensive Care);
− Niet beademen: de ademhaling niet kunstmatig overnemen met een
beademingsmachine;
− Niet naar de hartbewaking;
− Geen dialyse: geen vervanging van de nierfunctie;
− Geen operaties;
− Geen cardiostimulantia: geen medicijnen om het hart te stimuleren;
− Geen bloedproducten of bloedtransfusie;
− Geen antibiotica; geen medicijnen tegen infecties die door
bacteriën worden veroorzaakt;
− Geen sondevoeding;
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− Geen opnames meer in het ziekenhuis;
− Geen levensverlengende behandelingen, maar alleen
behandelingen die het u minder zwaar maken. Denk hierbij aan het
bestrijden van pijn of benauwdheid.
Wanneer wordt een behandelgrens afgesproken?
Als u in het Maasstad Ziekenhuis onder behandeling bent voor een
bepaalde aandoening, dan kunt u op elk moment in uw zorgtraject
met uw zorgverlener praten over behandelgrenzen. Uw zorgverlener
zal de eerste stap zetten om behandelgrenzen met u en uw naasten
te bespreken. Indien u wordt opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis
worden de behandelgrenzen met u besproken op de Spoedeisende
Hulp of op de afdeling waar u bent opgenomen. Als u al behandeld
wordt in het ziekenhuis en behandelgrenzen al heeft besproken met uw
hoofdbehandelaar, is dit natuurlijk niet meer nodig.
Gemaakte afspraken kunt u altijd terugdraaien wanneer u van
gedachten verandert. Geef dit dan aan uw zorgverlener door. Het is
ook mogelijk dat uw gezondheidstoestand tijdens een behandeling
of ziekenhuisopname verandert en dat u of uw zorgverlener de
behandelgrenzen wilt veranderen.
Wat doet het Maasstad Ziekenhuis met de behandelgrens?
De zorgverlener legt de afgesproken behandelgrens en eventuele
latere veranderingen vast in het elektronisch patiëntendossier. Alle
zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling in het Maassstad
Ziekenhuis kunnen dit dossier lezen.
Het Maasstad Ziekenhuis informeert ook uw huisarts over uw
behandelgrenzen via een brief.

4

PATIËNTENINFORMATIE

Belangrijke uitzonderingen
− Als u of uw zorgverlener besluit om een behandelgrens in uw
dossier op te nemen, gaan alle andere noodzakelijke vormen van
behandeling en zorg wel door.
− Wanneer u geopereerd wordt, kunt u als onderdeel van het
operatieproces altijd gereanimeerd worden. Ook wanneer u de
behandelgrens niet reanimeren heeft afgesproken. Indien u dit niet
wenst moet u dit aan zorgverlener nadrukkelijk aangeven en laten
noteren in het medisch dossier.
Denk en praat erover
Nadenken over behandelgrenzen is niet makkelijk. Bespreek dit daarom
met uw naasten en uw zorgverlener. Wij denken graag met u mee.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, aarzel dan niet om die
te stellen aan uw zorgverlener.
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Notities
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.
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