Reanimeren bij Adrz
Deze folder geeft u informatie over reanimeren bij Adrz. Reanimatie is een zeer
ingrijpende behandeling die ernstige gevolgen kan hebben. Lees deze folder daarom
aandachtig en maak uw wensen kenbaar bij elke opname.
Als u in Adrz een stilstand krijgt van de bloedsomloop
en/of de ademhaling, wordt u altijd gereanimeerd, tenzij
sprake is van medisch zinloos handelen. Wilt u niet meer
gereanimeerd worden, dan moet u dit zelf aangeven bij
uw behandelend arts op de polikliniek of bij opname.
Wat is reanimeren?
Bij een stilstand van de bloedsomloop of ademhaling
zullen de organen snel schade oplopen door
zuurstofgebrek. Door reanimeren kan tijdelijk een
beperkte bloedsomloop en ademhaling tot stand worden
gebracht via hartmassage en beademing. Hierdoor krijgen
de organen toch enige zuurstof en dit geeft het medische
team een kans om de oorzaak van de stilstand te
behandelen.

bloedsomloop kan wel hersteld worden, maar de
hersenen zijn beschadigd. Een blijvende handicap of coma
kan het gevolg zijn van reanimeren.
Wat zijn de gevolgen van niet meer gereanimeerd willen
worden?
De beslissing om niet meer gereanimeerd te willen
worden, heeft geen invloed op de zorg en behandeling die
u krijgt voor alle andere aandoeningen. Deze beslissing
heeft alleen betrekking op het uitzonderlijke geval van
een stilstand van bloedsomloop en/of ademhaling.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen?
Bespreek deze gerust met uw arts of verpleegkundige.

Wanneer wel reanimeren?
Bij een omkeerbare oorzaak van de hartstilstand
reanimeren we wel. Als de oorzaak van de hartstilstand
snel weggenomen kan worden, dan kan het lichaam de
bloedsomloop weer herstellen. Tot de bloedsomloop
hersteld is, moet er gereanimeerd worden om schade
door zuurstofgebrek zoveel mogelijk te beperken.
Wanneer niet reanimeren?
Bij een onomkeerbare oorzaak van de hartstilstand
reanimeren we niet. Als de oorzaak van de hartstilstand
niet snel weggenomen kan worden, dan kan de
bloedsomloop zich niet herstellen en is dit het einde van
het leven. Reanimeren ontneemt dan een persoon het
recht op een waardig afscheid. Dit is wat de wet ‘zinloos
medisch handelen’ noemt en het is de arts dan ook
verboden om op deze een manier te handelen.
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Wat zijn de gevolgen van reanimeren?
Een plotse hartstilstand of ademhalingsstilstand is zeer
ernstig: er is duidelijk iets erg mis in het lichaam wanneer
dit gebeurt. Een reanimatie is niet altijd succesvol, soms is
de aandoening te ernstig en overlijdt de patiënt alsnog.
Soms is een reanimatie slechts gedeeltelijk succesvol: de
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