
Waarover spreken zij? 





Reanimatie bij ouderen: cijfers

 Leeftijd: cardiac arrest door VT/VF

 60-69 jr: 8.1%

 70-79: 7.1%

 >80: 3.3%

 >90: 1%

 Post CPR: cognitieve en functionele stoornissen

 80%: home

 20%: nursing home

Chang, Int. J. Geront. 2009, 3(1).



Reanimatie in het verpleeghuis

 Studie: CPR bij > 65 jr thuis vs in verpleeghuis:

 Nursing home: 117 pt

 2 survivors (2%)

 102 overleden op SEH (87%)

 2 na 24 uur overleden

 11 na 5 dagen overleden

 1 na 14 dagen overleden

 1 na 8 maanden bedlegerigheid overleden

 Community: 463 pt

 61 survivors (11%)

Chang, Int. J. Geront. 2009, 3(1).



Reanimatie bij ouderen - ethiek

 ‘De hoogbejaarde die wij door reanimatie in leven houden, 

ontnemen wij een mooie dood.’ (Erik van Engelen, 

ambulancechauffeur, BD 24/09/2011)

 ‘Medische zinloze reanimatie heeft grote impact op 

verpleegkundigen.’ (Hugo van der Wedden, medisch 

socioloog, Zembla, 23/9/2011)

 ‘Als mensen onjuist zijn geinformeerd, maakt men keuzes 

op basis van onjuiste informatie.’ (Mieke Draijer, 

voorzitter Verenso, Zembla, 23/9/2011)

 ‘Onze campagne is gebaseerd op populatieniveau, niet op 

individueel niveau.’ (Hartstichting, Zembla, 23/9/2011)



Reanimatie bij ouderen - in 

gesprek 

 Veel gehoord:

 Ach dokter, ‘t hoeft niet meer voor mij.

 Ik wil niet verder als een kasplantje.

 Ik hoop dat ik op een dag niet meer wakker word.

 Mijn zelfstandigheid is altijd heel belangrijk geweest voor mij.

 Ik wil geen lijdensweg

 Maar ook:

 Reanimatie? Dat is toch vanzelfsprekend!?

 Ik sta nog volop in het leven, ja natuurlijk!

 Ik wil hier liever niet over nadenken….

 Moet ik dit (nu) beslissen?

 Doet u maar wat u denkt dat juist is…



Reanimatiebeleid: in gesprek

 In gesprek met PATIENT EN VERTEGENWOORDIGER over gewenste zorg rondom 

levenseinde.

 Wat weet patient over de eigen GEZONDHEIDSSITUATIE.

 Wat is LEVENSKWALITEIT voor deze patient, wat is nu belangrijk voor U, waar 

hoopt U op?

 Welke KENNIS heeft men over reanimeren

 Informatie over (ON)MOGELIJKHEDEN in behandeling en proces van reanimatie

 Benoem mogelijkheden van SYMPTOOMBESTRIJDING

 Leg wensen/afspraken vast in DOSSIER/WILSVERKLARING

 CHECK periodiek en bij veranderde lich. en/of geestelijke toestand of toestand 

of afspraken nog actueel zijn en stel bij 



Kwaliteit en kwalitijd

• Hoe staat iemand in het leven en wat is zijn/haar levensverhaal?

• Wat zijn kenmerkende uitspraken in het verleden?

• Wat heeft men meegemaakt aan ziekte en lijden in directe 

omgeving?

• Wat is de veronderstelde wil van de ander bij 

wilsonbekwaamheid?



Reanimatiebeleid bij de Zorgboog

 Algemeen:

 Nee, tenzij

 Setting verblijf en behandeling en dagbehandeling

 Besluit tot wel of niet reanimeren individueel vastgelegd

 Uitzondering: wit polsbandje

 In de praktijk:

 folder over reanimatie

 gesprek met arts indien gewenst

 Kort na opname en in jaarlijks MDO

(AB, SV, ziekenhuisopname, IC etc.)

 Patient en 1evertegenwoordiger betrokken in besluitvorming

 beleid vastgelegd in EMD en zorgleefplan,

print mee bij ziekenhuisopname/in ontslagbrief



Hoe nu verder?

 Verenso, NHG en V&VN: Concept LESA ‘Anticiperende 

besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen’ 

(medio 2012). Zie: www.verenso.nl.

 Quartz: transmurale afspraken inzake overdracht van DNR-

beleid/behandelbeperking.

Meer weten?

 Gun patiёnt zijn einde. Medisch Contact 23, 11/06/2011

 Niet Reanimeren A.U.B! Zembla, 23/09/2011 via: 

www.uitzendinggemist.nl of zembla.vara.nl

.  Handreiking 'tijdig praten over het overlijden' KNMG 2011


