Anticiperend reanimatiebesluit

Reanimeren: ja of nee?
Wel of niet reanimeren is een ingrijpend besluit. Ook u kunt voor een
dergelijke beslissing komen te staan. deBreedonk wil hierbij, voor zover
dat mogelijk is, rekening houden met uw mening en wensen. Daarom is
het voor u en ons goed om daar vooraf over nagedacht te hebben.
Wat gebeurt er bij reanimatie?
Wanneer uw hart en uw ademhaling stilstaan, kan met reanimatie
geprobeerd worden het hart en de ademhaling weer op gang te krijgen.
Dit gebeurt door:
 hartmassage: stevig ritmisch duwen op het borstbeen om het bloed
rond te pompen;
 mond-op-mondbeademing: blazen in de mond (en soms neus), zodat
er steeds weer nieuwe lucht in de longen stroomt;
 defibrilatie (AED): het geven van één of meer stroomstoten op de
borstkas om het hart weer in het juiste ritme te brengen. In veel
kantoren en openbare gebouwen hangt een AED
Wanneer u gereanimeerd wordt, moet iemand anders direct 112 voor de
ambulance bellen. Zodra de mensen van de ambulance er zijn, nemen ze
de reanimatie over. Als het hart weer pompt, wordt u zo nodig naar het
ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling.
Tijd is belangrijk
Reanimeren kan levensreddend zijn. Het is wel nodig dat binnen maximaal
zes minuten na de hartstilstand met reanimeren wordt begonnen. Dat kan
eigenlijk alleen als we getuige zijn van het moment van de hartstilstand
en daarna goed handelen. De kans op een succesvolle reanimatie hangt
sterk af van uw conditie en medische situatie. Een groot aantal medische
aandoeningen, vooral als ze in combinatie met elkaar voorkomen, doen de
kans op succes afnemen.
Het beleid van deBreedonk
Voor alle cliënten van deBreedonk geldt een individueel reanimatiebeleid:
uw wens en beslissing is het uitgangspunt in onze zorgverlening. Is er
geen beslissing bekend of is heeft u nog geen beslissing genomen dan
starten we met reanimeren en bellen 112. Misschien heeft u al eerder een
beslissing hierover genomen, samen met uw behandelend arts.

Laat ons dit weten!
Als uw huisarts uw behandelend arts blijft, u woont in het verzorgingshuis
(locatie Mastbos) of u krijgt thuiszorg van deBreedonk, dan is van belang
dat u dit met uw arts bespreekt. Uw huisarts noteert uw beslissing in het
medisch dossier. Wij leggen uw beslissing ook vast in uw zorgplan. We
gebruiken daarvoor een niet-reanimerenverklaring. In deze verklaring
staat dat u niet gereanimeerd wil worden. Ook kunt u een nietreanimeren-penning aanschaffen. Wanneer u die zichtbaar draagt kunnen
medewerkers van deBreedonk en andere hulpverleners zien dat ze u niet
moeten reanimeren.
Woont u in op locatie Molenstaete, kleinschalig wonen dan zal in ieder
geval binnen zes weken na de opname een gesprek over reanimeren
plaatsvinden tussen u, uw naasten en de arts. Zo nodig gebeurt dit
eerder. Dit besluit wordt vastgelegd in het zorgleefplan.
Wanneer beslist een arts?
Verwacht uw (huis)arts dat er zeer weinig kans is dat u de reanimatie
overleeft? En verwacht hij/zij dat u bij overleving een grote kans heeft op
ernstige restklachten? Ook dan kan uw (huis)arts besluiten dat u bij een
hartstilstand niet meer gereanimeerd wordt. Als uw arts verwacht dat dit
voor u geldt, bespreekt hij of zij dat met u.
Besluit intrekken
Een afspraak om wel of niet te reanimeren dient weloverwogen te zijn. Wij
leggen het zogenaamde anticiperend reanimatiebesluit altijd vast in het
zorgleefplan. Een besluit tot wel of niet reanimeren kan ook op ieder
moment worden ingetrokken. U kunt zelf terugkomen op een bepaalde
beslissing, maar ook kan uw gezondheidstoestand zodanig gewijzigd zijn
dat een ander besluit zich aandient.

Tot slot
We hopen dat de informatie in deze folder u meer duidelijkheid heeft
gegeven over reanimatie. Dit onderwerp kan ingrijpend zijn voor u en uw
familie, maar ook voor betrokken medewerkers. Het is daarom belangrijk
hier goed over na te denken en het bespreekbaar te maken. Natuurlijk
kunt u met vragen altijd terecht bij de behandelend arts of EVVer/verzorgende.
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