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Reanimatiebeleid  

 

Inleiding 

Met de cliënt/bewoner afspraken vastleggen over de uitvoering van wilsverklaringen, 

is een van de kwaliteitseisen die gesteld worden aan zorginstellingen. Sint 

Franciscus heeft zich derhalve beraden over het onderwerp reanimeren.  

Het reanimatie-beleid is verbonden met prezoprestatie 4.1.1, Zorg rondom het 

levenseinde. 

Verantwoordelijkheden 

Sint Franciscus  wil graag de zelfbeschikking van haar cliënten/ bewoners 

respecteren, dus ook het besluit om wel of niet gereanimeerd te worden. Dit besluit 

neemt de cliënt/cliëntvertegenwoordiger/bewoner in overleg met de arts (huisarts of 

specialist ouderengeneeskunde) en wordt door de arts vastgelegd in het zorgleefplan 

en/of behandelplan. 

Zonder een niet-reanimeren besluit wordt een cliënt/bewoner dus gereanimeerd. 

Reanimatie is een behandeling voor het acuut falen van bloedcirculatie en/of 

ademhaling waarvan hartmassage en/of beademing deel uitmaken. Het vrijmaken 

van de luchtwegen bij verstikken of dreigende verstikking valt niet onder reanimatie 

en wordt dus bij aanwezigheid van een niet-reanimatie-verklaring wel gedaan. 

St Franciscus past alleen basale reanimatie toe, conform de richtlijnen van de 

Nederlandse Hartstichting. In scholing wordt jaarlijks voorzien. 

Werkwijze 

Er is geen verplichting voor het dragen van uiterlijke kenmerken. Sint Franciscus 

kiest voor een methodiek die snelle herkenbaarheid van niet-reanimatie besluiten 

mogelijk maakt. Deze methodiek is:  

 Tijdens een van de eerste gesprekken licht de contactverzorgende en of 

teamleider het reanimatiebeleid toe. De cliënt/vertegenwoordiger-bewoner legt 

zijn of haar keuze voor wel of geen reanimatie vast in de verklaring tot niet 

reanimeren. Voor een voorbeeldverklaring zie de bijlage. De arts legt de keuze 

vast in het zorgleefplan of behandelplan.  

 Indien de gezondheidssituatie van de cliënt stabiel blijft, evalueert de arts 

jaarlijks samen met de bewoner en de vertegenwoordiger diens keuze hierin. 

Wanneer de cliënt gereanimeerd wil worden, wordt dit halfjaarlijks door de 

contactverzorgende samen met de bewoner en diens vertegenwoordiger 

geëvalueerd. Dit geldt voor het verzorgingshuis. In het Verpleeghuis wordt elk 

half jaar in het multidisciplinair overleg het medisch beleid (inclusief de 

reanimatie) opnieuw doorgesproken en zo nodig aangepast. 
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 In het verzorgingshuis is er een  map op cliëntniveau waarin twee kopieën per 

cliënt zitten van de verklaring tot niet reanimeren. Eén daarvan kan eventueel 

meegegeven worden bij ziekenhuisopname en/of aan 

ambulancemedewerkers. De wens van de cliënt wordt tevens opgenomen in 

het zorgleefplan. Dit zorgleefplan maakt onderdeel uit van de zorgmap van de 

cliënt, waarop via een sticker (rood = NR ) in één oogopslag het afgesproken 

beleid zichtbaar is. 

 In medisch gerelateerde correspondentie inzake de cliënt, wordt de wens van 

de cliënt m.b.t. het onderwerp reanimeren benoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


