In gesprek over uw behandelwensen

Zorg moet zo goed mogelijk aansluiten op uw wensen. Daarom is het goed om te
bedenken welke wensen u heeft over uw gezondheid, uw leven en zorg.

Uw zorg- en behandelwensen bespreken
Bespreek uw wensen met uw familie en met uw huisarts. In zo’n gesprek
bespreekt u onder andere:

-

Hoe u in het leven staat.

-

Hoe u denkt over medische behandelingen. Wilt u die ten alle tijde ontvangen?
Ook wanneer bijvoorbeeld de kans bestaat dat u daarna afhankelijk bent van
anderen of niet meer thuis kunt wonen?

-

Hoe u denkt over zorg in een hospice en over wonen in een verpleeghuis.

-

Of u gereanimeerd zou willen worden.

-

Of er iemand is die over behandelingen kan beslissen, wanneer u dit zelf niet
meer kunt.

Ook als u nog niet zo goed weet welke behandelwensen u heeft, kan het toch goed
zijn om hierover in gesprek te gaan met de huisarts. De huisarts kan u informatie
en uitleg geven, bijvoorbeeld over welke mogelijkheden van zorg er zijn, wat
reanimeren inhoudt, en wat het standpunt van de huisarts is ten aanzien van
euthanasie.

Wilsverklaring
Het kan zijn dat u naar aanleiding van het gesprek over uw behandelwensen een
wilsverklaring wilt opstellen. Er zijn verschillende verklaringen, zoals een
behandelverbod, een wilsverklaring tot niet-reanimeren en een volmacht (waarin u
een vertegenwoordiger aanwijst die namens u beslist wanneer u dat zelf niet meer
kunt). Deze verklaring(en) kunt u aan uw huisarts geven. De huisarts voegt ze toe
aan uw dossier.

Van gedachten veranderd?
Het kan zijn dat u later van gedachten verandert. Het is belangrijk om dit dan tegen
uw familie en uw huisarts te zeggen. De huisarts kan dit makkelijk veranderen in
uw dossier.

Meer informatie?
Via onderstaande websites kunt u betrouwbare informatie vinden die u kan helpen
nadenken over uw zorg- en behandelwensen. U zult op deze websites vaak de
term ‘levenseinde’ tegenkomen. Ons doel is met u te praten over uw wensen voor
toekomstige zorg en niet alleen over het levenseinde.

www.thuisarts.nl/levenseinde
Op deze website vindt u onder andere tips om het gesprek voor te bereiden en
informatie over reanimeren, euthanasie en wilsverklaringen.

https://www.patientenfederatie.nl/themas/wilsverklaring/
Op deze website vindt u informatie over wilsverklaringen (inclusief ervaringen,
filmpjes en tips).

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie
Hierop vindt u onder andere informatie over wie er beslist over medische
behandeling als u dit zelf niet (meer) kan en over wilsverklaringen

