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Naar aanleiding van de vaststelling dat in sommige rusthuizen en rust- en
verzorgingstehuizen aan het verzorgend personeel instructies gegeven worden om
bepaalde bewoners niet te reanimeren wanneer hun toestand verergert, vraagt de
leidend ambtenaar van de Gezondheidsdienst van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad het advies van de Nationale Raad
over dit onderwerp, zowel wat betreft de artsen die de instructies geven als wat het
verzorgend personeel betreft dat ze moet uitvoeren.

Advies van de Nationale Raad :
De Nationale Raad zette in zijn vergaderingen van 19 juni, 21 augustus en 25
september 1999 de bespreking voort van uw adviesaanvraag van 30 april 1999 over
de medische instructies die aan het verzorgend personeel in de ROB's en RVT's kunnen
worden gegeven in verband met de aanbeveling om bepaalde patiënten niet of niet
meer te reanimeren. De Nationale Raad wil uw aandacht erop vestigen dat het begrip
"reanimatie" verschillend geïnterpreteerd wordt naargelang het overwogen wordt in
het kader van de bovenvermelde verzorgingsinstellingen of binnen de muren van een
ziekenhuis. Op het niveau van de ROB's en RVT's kan het begrip "niet-reanimeren" een
zorgreductie omvatten, waarbij men zich beperkt tot comfortverzorging, tot palliatieve
verzorging zonder therapeutische hardnekkigheid, of nog, waarbij de patiënt niet
overgebracht wordt naar een ziekenhuis. Het spreekt vanzelf dat dergelijke
zorginstructies door de arts slechts kunnen worden verstrekt na zorgvuldige en
grondige samenspraak met de patiënt, indien hij hiertoe bekwaam is, met zijn naaste
familieleden, het verzorgend personeel of de vertrouwenspersonen van de patiënt. Bij
onenigheid over de te nemen beslissing is het raadzaam het advies te vragen van een
derde arts. De Nationale Raad acht het wenselijk dat de in overleg genomen
beslissingen vervolgens door de arts schriftelijk worden vastgelegd in het dossier van
de patiënt en dat ze regelmatig worden bijgestuurd naar gelang van de evolutie van de
gezondheidstoestand van de patient.
De wenselijkheid om dergelijke overlegprocedure op te nemen in een huishoudelijk
reglement van de instelling kan worden bestudeerd teneinde de samenwerking van
alle zorgverstrekkers te coördineren en zodoende de kwaliteit van de zorgverstrekking

te optimaliseren.

Bovenstaand advies wordt ook overgemaakt aan de provinciale raad die een vraag van
een op zijn Lijst ingeschreven arts over het toevoegen aan het medisch of
verpleegkundig dossier van een geschreven verklaring inzake D.N.R. aan de Nationale
Raad heeft doorgezonden.

