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Wel of niet 
reanimeren



Deze folder is het vervolg op de folder 

Behandelgrenzen en gaat dieper in op het de 

behandelgrens wel of niet reanimeren. Voordat 

u verder leest, raden wij aan eerst de folder 

Behandelgrenzen te lezen. U vindt deze aan het eind 

van deze folder.

U weet nu wat een behandelgrens is en waarom 

u een behandelgrens kunt afspreken. In deze 

folder leggen we meer uit over de behandelgrens 

reanimeren.

Wat is reanimeren?
Soms kan een patiënt een hartstilstand krijgen of 

kan de ademhaling stoppen. Reanimeren is de 

behandeling die wordt gedaan om het hart en 

de ademhaling weer op gang te krijgen. Hierbij 

gebruiken we hartmassage, kunstmatige beademing, 

medicijnen en soms elektrische schokken.

Iedere patiënt die in het Maasstad Ziekenhuis een 

hartstilstand krijgt, wordt gereanimeerd. Er zijn twee 

uitzonderingen op deze regel:

 − Als u van tevoren heeft laten weten dat u dit niet 

wilt.

 − Als u of uw zorgverlener dit niet medisch zinvol 

vindt. Wat medisch zinvol is vindt u in de folder 

Behandelgrenzen.



Keuze om niet gereanimeerd te worden
Het is belangrijk om van te voren na te denken 

of u wel of niet gereanimeerd wilt worden in een 

noodgeval. Op het moment zelf moet namelijk 

snel worden gehandeld. Niet iedereen wil worden 

gereanimeerd, bijvoorbeeld vanwege de ernst 

van een ziekte, een beperkte levensverwachting, 

levensvisie of geloofsovertuiging of omdat de kans 

van slagen van de reanimatie klein is.

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 een 

stuk kleiner. Soms slaagt een reanimatie alleen 

gedeeltelijk. In dit geval gaat het hart weer kloppen, 

maar komt u door hersenschade niet goed meer bij 

bewustzijn of wordt u invalide.

U moet na een reanimatie altijd naar de Intensive 

Care of de hartbewakingsafdeling. Dit moet 

u meenemen in uw beslissing of u wel of niet 

gereanimeerd wilt worden.
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Uitzondering: reanimatie op de operatiekamer
Op de operatiekamer kan er tijdens een operatie 

een hartstilstand optreden. De kans van slagen 

van een reanimatie tijdens een operatie is 

gunstiger doordat u aan de monitor ligt en er een 

deskundige naast u staat. Daarom wordt er op de 

operatiekamer en uitslaapkamer (verkoever) altijd 

gereanimeerd.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, 

aarzel dan niet om deze te stellen aan uw 

zorgverlener.

Meer lezen over behandelgrenzen en reanimeren?

Lees ook onderstaande folders:

 − Folder Behandelgrenzen

 − Folder Opname na een reanimatie

https://www.maasstadziekenhuis.nl/media/11695/02796-nl-behandelgrenzen.pdf
https://www.maasstadziekenhuis.nl/media/11409/02662-nl-opname-na-een-reanimatie.pdf
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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.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21 
3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 
I: www.maasstadziekenhuis.nl
I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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