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MEDISCH ETHISCH BELEID 
 
Kwaliteit van leven  
 
Bij St. Franciscus staat de kwaliteit van leven centraal. Zo ook in de zorg tijdens de laatste 
levensfase; de wensen en opvattingen van onze cliënt zijn altijd het eerste uitgangspunt. 
 
Medisch  handelen 
 
Het medisch handelen tijdens de laatste levensfase kent 2 vormen: 

- Normaal medisch handelen 

o Het starten of niet starten van een handeling. 

o Pijn- en symptoombestrijding. 

o Palliatieve sedatie. 

- Actief levensbeëindigend handelen 

o Euthanasie en hulp bij zelfdoding. 

 
De wens van de cliënt/vertegenwoordiger zal leidend zijn in de keuzes die gemaakt moeten 
worden naast de professionele beroepsverantwoordelijkheid van de betrokken arts (huisarts 
of specialist ouderengeneeskunde). Het gesprek over het medisch handelen wordt dan ook 
gevoerd tussen cliënt/vertegenwoordiger en diens arts.  
Het te voeren medisch beleid wordt elk MDO besproken en zo nodig aangepast en door de 
arts vastgelegd. De arts is zelf verantwoordelijk om te handelen volgens de geldende wet- en 
regelgeving. 
 
Onze medewerkers 
 
De medewerker die gewetensbezwaren heeft m.b.t. het vervullen van zijn taak rondom een 
genomen medisch besluit, kan dit aangeven bij de leidinggevende; hij/zij zal niet verplicht 
worden mee te werken aan de uitvoering van een dergelijk besluit. 
 
Reanimeren <> Niet Reanimeren 
Ons reanimatiebeleid stelt dat iedereen wordt gereanimeerd, tenzij is afgesproken dat niet 
wordt gereanimeerd. De specialist ouderengeneeskunde bespreekt dit met de 
cliënt/vertegenwoordiger en legt dit vast. Voor niet-verpleeghuiscliënten zal indien van 
toepassing een verklaring van de cliënt in het dossier worden opgenomen, door de cliënt zelf 
getekend. 
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BIJLAGE 
 
Het staken of niet starten van een behandeling 
Het stoppen of niet beginnen van een behandeling met een bespoediging van het overlijden 
als mogelijk gevolg, gaat om behandelingen waarbij vocht en/of voeding, antibiotica of 
medicijnen voor het hart worden toegediend. Ook het aansluiten van kunstmatige 
beademing valt hieronder. Voor deze ingrepen wordt niet (meer) gekozen omdat de cliënt 
het niet wil of omdat het medisch zinloos is. 
Besluit om niet te reanimeren of reanimatie te stoppen valt ook onder het staken of niet 
starten van een behandeling; mogelijk ingegeven door de wens van de cliënt of omdat de 
hulpverlener het medisch zinloos acht. 
 
Pijn- en symptoombestrijding 
De bestrijding van de zorgvrager belastende klachten/verschijnselen. Het betreft een 
belangrijk onderdeel van de palliatieve zorg.  De arts accepteert hierbij dat het levenseinde 
eerder kan intreden (een dag tot hooguit een week).  
 
Palliatieve sedatie 
Het verlagen van het bewustzijn van de zorgvrager in de laatste levensfase, ter bestrijding 
van pijn, onrust, angst of andere symptomen. Verschillende niveaus zijn mogelijk tot en met 
diepe slaap. De arts moet hierbij volgens officiële richtlijnen handelen. 
 
Euthanasie en hulp bij zelfdoding 
Euthanasie is een vorm van actieve levensbeëindiging. Het wordt op verzoek van de cliënt 
uitgevoerd door een arts. De arts moet zich aan zorgvuldigheidseisen houden. 
Het verschil met hulp bij zelfdoding zit hem in de uitvoering; bij hulp bij zelfdoding dient de 
cliënt zelf de dodelijke middelen toe. 
 
 


