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De zorgverleners van het Maasstad Ziekenhuis doen er alles aan om 

u als patiënt te genezen. Zo zullen wij u als dat nodig is opereren, 

reanimeren, opnemen op de Intensive Care en medicijnen toedienen. 

Maar misschien wilt u dit wel helemaal niet in alle gevallen. Wij vinden 

het erg belangrijk dat u nadenkt over welke grenzen u zelf wilt stellen 

aan uw behandeling.

Deze gestelde grenzen aan uw medische behandeling, noemen we 

behandelbeperkingen. Bekende voorbeelden van behandelbeperkingen 

zijn: niet reanimeren en geen bloedtransfusie.

Waarom grenzen stellen?
De redenen om grenzen te stellen aan een behandeling zijn divers 

en zeer persoonlijk. Soms kiezen ernstig zieke patiënten voor een 

behandelbeperking als de behandeling niet leidt tot een betere kwaliteit 

van leven. Sommige behandelingen zijn wel levensverlengend, maar zo 

ingrijpend dat de kwaliteit van leven drastisch verslechtert.

Bij hoogbejaarde patiënten kunnen bepaalde behandelingen te 

zwaar en te weinig zinvol zijn. Ouders kunnen verdere behandeling 

van zwaar gehandicapte kinderen weigeren. Maar ook vanwege 

geloofsovertuigingen kan men een behandeling weigeren.

Om welke behandelbeperkingen gaat het?
De belangrijkste behandelbeperkingen zijn de volgende:

 − bij een hartstilstand het hart niet meer op gang brengen 

(reanimeren);

 − geen opname voor extra intensieve zorg op de Intensive Care (IC) of 

de Hartbewaking (CCU);

 − geen kunstmatige beademing met beademingsbuis (dit heet: 

invasieve beademing);

 − geen kunstmatige beademing met beademingskap (dit heet: non-

invasieve beademing); 
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 − geen kunstmatige ondersteuning van de nieren (dialyse);

 − geen medicatie ter ondersteuning van het hart;

 − geen medicatie voor ontstekingen (antibiotica);

 − geen bloedtransfusie of welke bloedproducten dan ook (een 

belangrijke vraag rond operaties);

 − geen kunstmatige voeding;

 − geen (her)operatie;

 − geen levensverlengende behandelingen, maar behandeling 

uitsluitend gericht op comfortabele zorg.

Vertel ons wat ú wilt
U kunt bij uw arts aangeven of u bepaalde behandelingen beslist 

niet wilt ondergaan. Uw wensen registreren wij in ons elektronisch 

patiëntendossier. Mocht zich dan een verandering voordoen in uw 

gezondheidssituatie, en u bent fysiek niet in staat om ons uw wensen te 

vertellen, dan weten uw nabestaanden en wij als uw zorgverleners toch 

wat u het liefst zou hebben dat er wel of niet gedaan wordt.

U kunt op elk tijdstip in uw zorgtraject afspraken met uw arts maken over 

uw grenzen. Gemaakte afspraken kunt u ook altijd weer terugdraaien, als 

u van gedachten verandert!

Belangrijk
Als u of uw arts besluit tot een behandelbeperking en niet-reanimeren, 

gaan alle andere noodzakelijke vormen van behandeling en zorg wel 

door!

Wanneer wordt een behandelbeperking besproken?
Uw behandelend arts neemt daarin zelf het initiatief. Dat kan gebeuren 

op de polikliniek bij een bezoek van u. Het onderwerp kan ook aan de 

orde komen op de afdeling van opname (of eerder op de Spoedeisende 

Hulp).
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Denk en praat erover
Het is zeker niet gemakkelijk om beperkingen aan uw behandeling te 

stellen. Het is belangrijk dat u er zelf goed over nadenkt, en eventueel 

overlegt met uw familie en uw arts. U kunt op elk moment bij uw arts 

van het Maasstad Ziekenhuis aangeven dat u bepaalde behandelingen 

beslist niet wilt ondergaan. Uw arts denkt hierover graag met u mee 

en geeft advies. In veel gevallen neemt de arts het initiatief om met 

u over een behandelbeperking te praten, bijvoorbeeld wanneer een 

behandeling medisch gezien niet (meer) haalbaar of zinvol is.

Aan welke voorwaarden voor behandelbeperkingen moeten de 
afspraken voldoen?
1. Het spreekt voor zich dat de afspraken goed worden besproken. 

Bij dit alles is tijd en rust belangrijk. Er kunnen zich echter bij uw 

behandeling in het ziekenhuis plotseling situaties voordoen waarbij 

er weinig tijd is. 

Indien de arts een behandeling beperkend besluit neemt op 

medische gronden dan moet hij dit bespreken met de patiënt of 

diens wettelijke vertegenwoordiger. Zo nodig heeft hij overleg met 

vakgenoten.

2. Afspraken worden in uw dossier goed vastgelegd. In het Elektronisch 

Patiënten Dossier (EPD) staat de afspraak met het oog op 

behandelbeperkingen op de eerste pagina van het dossier.

3. Ook vindt zo nodig tussentijds en in ieder geval bij ontslag 

uit het ziekenhuis contact met uw huisarts plaats over 

behandelingsbeperkingen. Deze worden in een ontslagbrief 

gemeld. Deze informatie is weer van belang voor eventueel bij u 

ingezette thuiszorg. Het kan zijn dat u (in overleg met uw huisarts) 

al behandelbeperkingsafspraken hebt vastgelegd in een zogeheten 

wilsbeschikking. Het zou goed zijn als u die ook aan uw behandelend 

ziekenhuisarts wilt doorgeven. Dan kan uw arts deze wilsbeschikking 

in het EPD invoeren. 
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4. Een besluit tot behandelbeperkingen kan ieder moment ingetrokken 

worden. De behandelende arts kan hiertoe besluiten wanneer de 

toestand van u (onverwacht) de goede kant op gaat en u ook wil dat 

het besluit wordt ingetrokken. Ook u kunt terugkomen op door u zelf 

aangegeven beperkingen.

Reanimatie op de operatiekamer
Als u geopereerd moet worden, dan is het belangrijk dat u weet wat de 

regels rondom reanimatie op de operatiekamer zijn. Die kunnen namelijk 

anders zijn dan uw eigen keuze.

Op de operatiekamer wordt in principe altijd gereanimeerd, ook als u 

aangegeven heeft dat u in geval van een hartstilstand niet gereanimeerd 

wilt worden. Dit lijkt tegenstrijdig, maar dat komt omdat het hart en de 

ademhaling tijdens een operatie vaak ‘kunstmatig’ op gang gehouden 

worden. Ook kan het gebeuren dat het hart tijdelijk stopt (bijvoorbeeld 

door de middelen die gebruikt worden bij de narcose).

Juist omdat er rondom de operatie niet met zekerheid gezegd kan 

worden of een hartstilstand spontaan optreedt, of als gevolg van de 

operatie, wordt op de operatiekamer én op de uitslaapkamer (Recovery) 

altijd gereanimeerd.

Indien u dit niet wenst moet u dit aan uw behandelend arts 
nadrukkelijk aangeven en laten noteren in het medisch dossier.

Vragen over het reanimatiebeleid op de operatiekamer kunt u bespreken 

op de polikliniek Preoperatieve screening.
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Meer informatie of verdere vragen?
Het spreekt voor zich dat u zich verder bij artsen en andere 

medewerkers kunt laten informeren en met hen in gesprek kunt 

gaan over behandelbeperkingen. Een apart gesprek met een 

ziekenhuismedewerker (en met uw behandelend arts in het bijzonder) 

over dit onderwerp kan altijd.

Met dank aan het Albert Schweitzer Ziekenhuis is deze folder tot stand 
gekomen.
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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 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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