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Over levenseinde
Het leven is voor ons allen eindig. Wanneer en hoe we aan ons levenseinde komen weten we meestal niet. Veel mensen worden in die periode,
kort vóór het levenseinde, geconfronteerd met ziek zijn en medische behandelingen.
In de huidige tijd zijn er veel medisch-technische mogelijkheden om het
bedreigde leven te redden, te verlengen en/of het lijden te verzachten. Bij
het uitstippelen van een behandeling is het voor de arts heel belangrijk te
weten hoe u tegenover een behandeling staat. Het is namelijk onze wens
om u een behandeling aan te bieden die zo goed mogelijk respect heeft
voor wie u bent, voor uw waardigheid.
Deze informatiefolder gaat dus niet over de dood, maar over goed leven in de periode van het levenseinde. Aan de hand van deze brochure
kan u doornemen welke vragen er zoal belangrijk zijn rond uw behandeling in situaties van een plotse levensbedreiging en in geval van een
langzaam naderend levenseinde, alsook hierover nadenken zodat u
tijdig uw wensen kan kenbaar maken aan uw arts.
In deze brochure worden eerst een aantal medische begrippen opgelijst,
vervolgens worden de bijzondere medische handelingen rondom het levenseinde toegelicht. En tot slot wordt aangegeven hoe u tot een besluit
kan komen voor uw eigen concrete levenssituatie.
De voorbeeldformulieren waarvan sprake kunnen helpen uw mening te
communiceren naar de behandelend arts en uw naasten. U kan ze bekomen via de verpleegafdeling waar u verblijft of de medewerkers van de
dienst Patiëntenbegeleiding. Contactgegevens vindt u achteraan.
Aarzel zeker niet om eventueel hulp van uw huisarts of de arts-specialist
in te roepen.
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Medische begrippen
Plotse, onverwachte levensbedreiging tegenover geleidelijk aan, te voorziene levensbedreiging
Een levensbedreigende situatie kan u plots, onverwacht overkomen. Er
moet dan onmiddellijk gereageerd worden. Er is geen of nauwelijks tijd
voor uitgebreid overleg. Bijvoorbeeld in geval van een ernstig verkeersongeval, bij shock met coma of een uitgebreid hartinfarct. Dit zijn situaties
waarbij onmiddellijk moet overgegaan worden tot reanimatie … of niet.
En dan kunnen bijkomende vragen rijzen: hoe ver moet de arts gaan om
uw leven te redden? Hoe lang moeten we alles op alles zetten, eventueel
ten koste van hoeveel verlies van levenskwaliteit later?
De situatie kan even ernstig zijn maar minder plots: de evolutie naar het
levenseinde is geleidelijk, meer te voorzien. Bijvoorbeeld: u lijdt aan een
gevorderde kanker of uw hart is terminaal uitgeput. Of u deed een beroerte met voortdurend verslikken waardoor u met een sonde kunstmatig gevoed zou moeten worden. Of u bent ernstig dementerend en er is
geen zinvol gesprek meer mogelijk of u herkent uw dierbaren niet meer.
Wenst u in dit geval nog een levensreddende of een levensverlengende
behandeling of enkel comfortzorg, een palliatieve behandeling? Wenst u
dat thuis of in het ziekenhuis?

Zinvol tegenover zinloos levensreddend/levensverlengend medisch handelen
Vaak zijn verschillende behandelingen mogelijk. U bent de enige die het
beste kan aanvoelen welke behandeling voor u het meeste zin heeft.
Daarvoor moet u wel goed geïnformeerd zijn door uw huisarts of arts-specialist over uw ziekte, de behandelmogelijkheden en hun bijwerkingen.
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De dokter dient zinloos medisch handelen te vermijden. Hij bepaalt zelf,
zo mogelijk na overleg, wat zinloze medische behandelingen en onderzoeken zijn. U of uw familie moet hiervoor geen toestemming geven.
Waar mogelijk deelt de dokter zijn beslissing hierover mee. Of een levensreddende/levensverlengende behandeling voor u zinloos is, is ook voor
de dokter soms niet geheel duidelijk. In die situatie zullen uw huidige gezondheidstoestand en functioneren richtinggevend zijn in de besluitvorming. De arts zal dit dan zo mogelijk ook met u bespreken.
In het geval u niet tot overleg in staat bent, bijvoorbeeld door coma of
dementie, zal de arts zich bevragen bij uw naasten of uw persoonlijke vertegenwoordiger, zie verder in deze brochure.

Waarheidsmededeling
Als patiënt heeft u het recht om door uw arts correct geïnformeerd te worden over uw gezondheidstoestand. U heeft ook het recht te kiezen hierover niet geïnformeerd te worden. U kan er ook voor kiezen dat al of niet
u zelf, maar (ook) uw vertrouwenspersoon op de hoogte gebracht wordt.
U kan uw wensen hieromtrent op papier zetten. Over een voorbeeldformulier hiervan leest u meer in het hoofdstuk “Beschikbare voorbeeldformulieren”.
Om een juist inzicht te verwerven in uw ziektetoestand en aldus de juiste
beslissingen te kunnen nemen over uw verdere behandelingen, is het onontbeerlijk om juist geïnformeerd te zijn. Het antwoord op de volgende
vragen is daartoe belangrijk. Welke diagnosen zijn bij mij gesteld? Wat
zijn hiervan de vooruitzichten? Wat betekenen ze voor mijn levensduur
en levenskwaliteit? Op korte termijn, maar ook op lange termijn. Wat zijn
de behandelingsmogelijkheden en wat mag ik ervan verwachten? En ten
koste waarvan? Op korte termijn, maar ook op lange termijn?
Uw arts is gebonden om uw vragen naar waarheid te beantwoorden, ook
over aspecten waarover nog twijfel bestaat. Wees er wel van bewust dat
uw arts niet in de toekomst kan kijken en niet op al uw vragen een duidelijk antwoord kan geven.
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We zijn ervan overtuigd dat de meeste patiënten verkiezen om correct
geïnformeerd te worden, ook als het om slecht nieuws gaat zijn. Naar
waarheid geïnformeerd zijn, zorgt dat er opener, realistischer en rustiger
met familie en medische hulpverleners kan gesproken worden. Geïnformeerd kan u ook beter de juiste schikkingen treffen ten aanzien van uw
toekomst en die van uw naasten. Wie juist geïnformeerd is kan beter z’n
lot beoordelen, in handen nemen en sturen.
Bij het vernemen van slecht nieuws echter is er wel verschil tussen theorie
en praktijk. Wat de patiënt overhoudt van de informatie kan anders zijn
dan de objectief gegeven informatie. Door angst voor de pijnlijke waarheid dringt slecht nieuws niet altijd helemaal door. Of men hoort op dat
moment alleen maar een klein deel van het ongunstige nieuws. Door de
schok van slecht nieuws, verdwijnt soms de wil om betrokken te worden
bij de besluitvorming, men geeft de controle liever uit handen. Men komt
niet naar de arts om mee te beslissen, maar om geholpen te worden voor
het gezondheidsprobleem. Eigenlijk wil men vooral dat er voor hen gezorgd wordt, dat aandacht wordt gegeven aan hun persoon en hun sociale omgeving.
De westerse samenleving houdt lijden en sterven liever verborgen. Dit
heeft er mee voor gezorgd dat patiënt en familie weinig of geen reële
ervaring en modellen hebben om ermee om te gaan. Zo is troosten in
onze cultuur vaak bemoedigend toespreken terwijl erkennen dat de ander het moeilijk heeft, met alle gevoelens van verdriet, angst, woede en
opstandigheid die daarbij horen, vaak meer en beter troost biedt. Daarbij komt nog dat patiënten graag zekerheid hebben, een houvast. Maar
artsen moeten hoofdzakelijk werken met onzekerheden: bij elke patiënt
verloopt een ziekte en de reactie op de behandeling enigszins anders dan
bij iemand anders.
De Belgische wetgeving omtrent patiëntenrechten gaat duidelijk uit
van een participatiemodel voor patiënt en arts. Daarom willen we
mensen stimuleren om al na te denken over wat zij willen in de laatste
periode van hun leven, vóór ze eraan toe zijn. Want als men eraan toe
is, heeft men daartoe vaak de kracht niet meer.

6 |

Omgaan met ‘slecht nieuws waarheid’
Zulk slecht nieuws roept meerdere angsten op. Angst voor fysiek lijden:
pijn, misselijkheid, hulpbehoevendheid, operatie. Angst voor psychisch
lijden: het niet aankunnen, verdriet, afscheid nemen, verstand verliezen,
… Het kan ook gaan om meer existentieel lijden: waarom ik? Is mijn leven
zinvol geweest? Angst om te sterven, religieuze vragen, … Angst voor het
gezin, familie en vrienden: angst tot last te zijn, angst zijn rol te verliezen,
angst om minder aantrekkelijk te zijn, angst om te verliezen, … Angst omtrent materiële verwikkelingen: financiële lasten voor het gezin, financiële toekomst voor partner en kinderen, …
Slecht nieuws kan gemoedstoestanden teweeg brengen vergelijkbaar
met een rouwproces. Men kan ook rouwen om het verlies van de eigen
gezondheid. Klassiek worden in de rouw- en verliesliteratuur vaak begrippen als ontkenning, boosheid, onderhandeling en aanvaarding beschreven.
Elk mens is uniek en rouwt ook op zijn eigen unieke manier. In recente literatuur (*) wordt een rouwproces beschreven als een wisselend heen en
weer bewegen tussen verliesgericht en herstelgericht verwerkingsgedrag.
Een verliesgericht verwerkingsproces bestaat uit omgaan met verlies door
de confrontatie ermee aan te gaan.Dit betekent er bewust mee bezig zijn,
erover praten, erkennen van het verlies. Een herstelgericht verwerkingsproces is omgaan met de realiteit van het leven dat verder gaat door het
verlies te vermijden. Zichzelf opnieuw leren kennen, actief investeren in
werk en sociaal leven, het leven verder zetten, taken die hierbij een rol
spelen. Vermijden van verlies, wordt niet als negatief verdringen gezien.
Integendeel, het is positief om verdriet te doseren en maakt het makkelijker om terug de draad van het leven op te nemen na een zwaar verlies.
(*) Bron: Stroebe, M.S. & Schut, H.A.W. (1999). The Dual Process Model of Coping with Bereavement: Rationale and description. Death studies, 23, 197-224.

Belangrijk is dat beide verwerkingsprocessen, verlies- en herstelgericht,
tijdens het rouwproces aanwezig zijn en elkaar voldoende afwisselen.
Indien men te veel in een van beide vast blijft zitten wordt rouwen problematisch. Het is aan de zorgverlener om dit proces mee te begeleiden,
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superviseren en ondersteunen. Met aandacht en tijd, een open en niet
oordelende houding, zonder angst en een menselijke benadering komen
we daarbij al heel ver.
In het AZ Jan Portaels kan u terecht bij de medewerkers van de dienst
Patiëntenbegeleiding voor een informatief, vertrouwelijk of ondersteunend gesprek. Zie achteraan voor contactgegevens.

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is de totaalzorg voor ongeneeslijk zieken waarbij maximaal levenscomfort wordt nagestreefd: pijn en andere ziekteklachten
worden zo goed mogelijk bestreden, het dagelijks leven wordt aangepast
aan het tempo en mogelijkheden van de palliatieve patiënt. Er wordt
aandacht besteed aan een psychosociale, emotionele en spirituele begeleiding van de zieke en zijn familie. De zorg gebeurt vanuit een diep
respect voor de eigenheid en de levensvisie van de patiënt.

Palliatief Support Team
Palliatieve zorgen kunnen op gelijk welke verpleegafdeling worden toegediend. Het zorgteam van de afdeling waar u verblijft kan een beroep doen
op het Palliatief Support Team (PST). Het PST staat de zorgmedewerkers
op de verpleegafdelingen bij om tot de beste palliatieve zorg te komen.
Patiënt of familie kunnen eveneens een beroep doen op het PST.

Palliatieve Eenheid
Wanneer palliatieve zorg gecompliceerd of te specifiek wordt, kan u worden opgenomen op de Palliatieve Eenheid, De Cirkel. Ook wanneer de
ziekenhuiszorg enkel gericht is op comfort of wanneer thuiszorg niet langer mogelijk is, kan u er opgenomen worden.
Palliatieve zorg is bedoeld voor wie lijdt aan een levensbedreigende aandoening ondanks of na genezende/levensverlengende behandelingen en
dus niet gericht op genezing, noch op verlenging van het leven. Er gaat
ook geen aandacht naar onderzoeken of lastige behandelingen. De zorg
is volledig gericht op het goed voelen, in de brede zin van het woord.
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Palliatieve zorg kan door eenieder worden aangevraagd: door de (huis)
arts, maar ook door u, uw familie, de verpleegkundige van de afdeling, …
In de loop van uw behandelingstraject kan u steeds kiezen voor zorg en
behandeling die zich enkel richten op kwaliteit van leven en niet meer
op de lengte ervan. Als u in een ongeneeslijke situatie verkeert, kiest u zo
voor palliatieve zorg.

Medische beslissingen levenseinde
Of een levensbedreigend gezondheidsprobleem nu onverwacht optreedt
of niet, vaak moeten artsen snel beslissen welke behandelpiste zij zullen
volgen om u zo goed mogelijk te helpen. Om te verduidelijken welke mogelijke beslissingen de arts kan overwegen, overlopen we enkele begrippen zoals reanimatie, niet starten van een behandeling, stoppen van een
behandeling, opdrijven van pijnstilling, palliatieve sedatie en euthanasie.

Reanimatie
Reanimeren is het toepassen van alle dringende medische handelingen
om de weggevallen vitale lichaamsfuncties weer voldoende functioneel
te krijgen. Reanimeren gebeurt in plots optredende levensbedreigende
situaties, meestal kortdurend en op de plaats waar de acute situatie zich
voordoet: thuis, op straat, in de ziekenhuiskamer, tijdens een onderzoek
of operatie. Meestal is daarna onmiddellijk intensieve nabehandeling
nodig op de afdeling Intensieve Zorgen omwille van het risico op herval,
dringende nood aan onderzoeken op operatie, ingewikkelde behandelingen, intensieve metingen en voortdurende aanpassingen van het behandelplan (dag en nacht), eventueel met kunstmatige beademing.
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Het eindresultaat bespreekt u met uw arts. Hij kent uw specifieke situatie
het best en kan bij benadering meer informatie geven over de slaagkans
en gevolgen van een eventuele reanimatie.
Meest voorkomende vragen die de arts hier zal overwegen:
Al of niet reanimeren? Hoe lang reanimeren? Als de reanimatie binnen de
eerste 20 minuten gelukt is, nabehandelen op Intensieve Zorgen? Hoelang op Intensieve Zorgen doorgaan met die intensieve nabehandeling?
Als het niet anders kan, akkoord met (langdurige) kunstmatige beademing of langdurige nierdialyse? Als het haalbaar lijkt, een (spoed)operatie? Als het reanimeren gelukt is, levensreddende medicatie blijven geven
(antibiotica, medicatie voor bloeddruk, hartritmestoornissen ,…), zo ja
hoe lang? Blijven doorgaan met behandelen, ook als de arts verwacht dat
de komende levensduur of -kwaliteit minder goed, twijfelachtig of slecht
zal zijn? Als de reanimatie gelukt is, toch enkel maar een palliatieve nabehandeling toepassen, dit wil zeggen alles doen om het lijden te vermijden
maar geen therapie toepassen met de bedoeling het leven op kunstmatige wijze te verlengen of in stand te houden?
Het is aan te raden om over deze vragen na te denken en dit met uw huisarts te bespreken. U kan uw mening steeds wijzigen. Indien u hieromtrent
weloverwogen ideeën heeft, kan u die best bij het begin van uw ziekenhuisopname aan de behandelend specialist meedelen.

Niet starten van een behandeling
Het niet starten van een behandeling is ook een optie. De meest voorkomende vragen die de arts overweegt wanneer u ernstig ziek bent: weegt
de last van een (nieuwe) behandeling nog op ten opzichte van de levenswinst? Bijvoorbeeld weer een ziekenhuisopname voor infuusbehandelingen en controleonderzoeken, nierdialyse, chemo- of radiotherapie?
Moet er bij een complicatie nog gekozen worden voor een (ingrijpende)
behandeling die het leven kan redden of verlengen? Bijvoorbeeld: moeten bij een nieuwe koortsepisode nog een levensreddend infuus of antibiotica worden toegediend of enkel middelen die het lijden tegengaan?
Of wordt best gekozen voor een palliatieve behandeling, waarbij enkel de
levenskwaliteit van belang is en niet meer de levensduur?
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Als u niet meer op de gewone manier (al of niet met hulp) voeding tot
zich kan nemen, wenst u dan kunstmatig gevoed te worden via een buisje
(langs neus of doorheen de buikhuid), wetende dat u zonder voeding niet
zal lijden, maar misschien eerder zal sterven? Als u ernstig dementerend
bent en uw gedrag is dusdanig dat uw behandeling fysieke dwang vereist,
zoals fixatie in gordels of het steeds opnieuw herplaatsen van buisjes in
het lichaam, is dat dan volgens uw wens? Wenst u desgevallend wel gereanimeerd worden?
Uw gehele situatie overziend kan u of uw arts van mening zijn dat het
niet starten van een (nieuwe) behandeling voor u het beste is. Wanneer
u, na de uitleg van de arts, een beperking van de behandeling wenst dan
informeert u best uw arts.
Wanneer u reeds (lang) van tevoren wenst vast te leggen welke behandelingen bij u niet gewenst zijn, kan u dat best vastleggen in een bij voorkeur
gewettigde, negatieve wilsverklaring. Een voorbeeld van een wilsverklaring vindt u terug via het hoofdstuk “Beschikbare voorbeelddocumenten”
achteraan deze brochure. U overhandigt best een kopie aan uw huisarts.
Wanneer u dan voor een behandeling staat, geeft u, een naaste of uw
huisarts, deze negatieve wilsverklaring aan de behandelend arts.

Stoppen van een behandeling
Wanneer u of uw arts oprecht van oordeel is dat verderzetten van een behandeling voor u niet zinvol meer is dan zal die behandeling bij voorkeur
worden gestaakt.
Wanneer u reeds (lang) van tevoren wenst vast te leggen welke behandelingen bij u niet gewenst zijn, kan u dat best vastleggen in een, bij voorkeur
gewettigde, negatieve wilsverklaring. U geeft best een kopie ervan aan uw
huisarts. Zie het hoofdstuk “Beschikbare voorbeeld documenten”.
Wanneer u dan voor een behandeling staat, overhandigt u, een naaste
of uw huisarts, deze negatieve wilsverklaring aan de behandelend arts.
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Opdrijven van pijnstilling
In de terminale fase van het leven kan pijn door ziekte ondraaglijk worden. Mits het akkoord van de patiënt of zijn vertegenwoordiger wordt de
pijnstillende behandeling, meestal met medicatie, progressief opgedreven tot een pijnloze situatie wordt bekomen.
Om voldoende pijnstilling en comfort te bekomen kan het gebeuren dat
daardoor het bewustzijn afneemt of dat de dood onbedoeld versneld optreedt. In die terminale levensfase wordt de kwaliteit van het leven, onder
andere pijnvrij zijn, hoger geschat dan de lengte van het leven.

Palliatieve sedatie
Indien u ongeneeslijk ziek bent en vindt dat u ondraaglijk psychisch of
lichamelijk lijdt, zal getracht worden uw klachten en symptomen zo goed
mogelijk onder controle te krijgen.
Wanneer deze symptomen niet voldoende onder controle te krijgen zijn
door medicatie spreken we van refractaire of hardnekkige symptomen.
In dit geval en indien het uw levenscomfort benadeelt, kan de arts palliatieve sedatie voorstellen: door middel van medicatie wordt u in slaap
gehouden zodat u uw lijden niet langer bewust hoeft te ervaren. Uw bewustzijn is verlaagd waardoor ook geen contact met naasten meer mogelijk is.
Wanneer u slaapt wordt de nodige verzorging toegediend en worden alle
middelen gebruikt om mogelijk lijden te bestrijden. Anderzijds zullen
geen handelingen gebeuren die het leven kunstmatig redden of verlengen. Dit betekent onder andere dat we aanvaarden dat u gezien u slaapt
niet zal kunnen eten en drinken. Het is bovendien wetenschappelijk bewezen dat in deze fase van de ziekte het niet meer eten of drinken geen
negatieve invloed heeft op het levenscomfort, integendeel.
Indien palliatieve sedatie een optie is, houden we eraan hierover duidelijk met de patiënt en zijn naasten te overleggen. De permanente slaap
in combinatie met de onderliggende ziekte zal immers het overlijden tot
gevolg hebben. Het tijdstip van overlijden is afhankelijk van de onderliggende ziekte en de algemene toestand van de patiënt op het moment van
het starten van de palliatieve sedatie.
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Euthanasie
Indien u ongeneeslijk ziek bent en u wil niet enkel afzien van levensreddende of -verlengende behandelingen, kan u desgewenst het moment
kiezen om zelf uit het leven te stappen, te sterven. Daartoe vraagt u persoonlijk aan de arts om actief het sterven op gang te brengen, dit wil zeggen om euthanasie toe te passen. Indien u niet-terminaal, maar wel ongeneeslijk ziek bent moet er een maand wachttijd gerespecteerd worden
tussen de datum van het schriftelijk verzoek en de uitvoering.
Bij een euthanasievraag zal uw dokter er zich onder andere van vergewissen dat u juist geïnformeerd bent over uw ziektetoestand en -evolutie. En
ook of uw euthanasievraag niet is ingegeven door een (overmatig) lijden
dat nog zou kunnen worden gelenigd door u een goede palliatieve zorg
aan te bieden.
Euthanasie kan alleen door de patiënt zelf gevraagd worden. De vraag
moet meermaals mondeling herhaald worden, bij helder bewustzijn en
zonder aanwijzingen van druk van buitenaf. De vraag wordt bij herhaling
mondeling aan de dokter gesteld en moet ook eenmaal genoteerd worden in een zelfgeschreven document, met handtekening en datum.
Als u niet in staat bent om te schrijven wordt uw mondelinge vraag naar
euthanasie genoteerd door een getuige van uw keuze (geen erfgenaam),
in aanwezigheid van uw dokter. Dan komt een tweede arts, waarbij u niet
geregeld in behandeling bent, met u praten en u eventueel onderzoeken.
Hij zal zich ervan vergewissen dat er inderdaad sprake is van een ernstige
ongeneeslijke aandoening en dat er een ondraaglijk, aanhoudend en niet
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te lenigen fysiek of psychisch lijden is, waarvoor u euthanasie vraagt.
Indien bewust, bepaalt de patiënt zelf wanneer de euthanasie gebeurt en
wie erbij aanwezig is. Uw arts beslist tijdig voor zichzelf of hij de euthanasie ook zelf uitvoert of, indien hij zelf persoonlijke morele bezwaren heeft,
u tijdig doorverwijst naar een collega-arts.
Voor de uitvoering van de euthanasie worden de mensen uitgenodigd
die de patiënt op dat moment graag rond zich wil hebben. De dag van
de euthanasie wordt ‘s morgens een infuus ingebracht om een bloedvattoegang te hebben. Na het afscheid van de naaste dierbaren en na
de laatste woorden zal de dokter een pijnloze injectie toedienen via het
infuus. Binnen enkele seconden valt de patiënt vredig in slaap. Daarop
wordt een tweede injectie toegediend. Het overlijden volgt hierop binnen
de 30 minuten. De precieze overgang tussen slaap en sterven is vaak niet
goed waar te nemen.

Wilsverklaring tot euthanasie

De wilsverklaring tot euthanasie is een document waarin de patiënt
vraagt dat op hem euthanasie wordt toegepast wanneer hij zich in een
onomkeerbaar coma bevindt. Deze gewettigde geschreven wilsverklaring moet minder dan vijf jaar oud zijn. Over een voorbeeldformulier hiervan leest u meer in het hoofdstuk “Beschikbare voorbeeldformulieren”.
U kan dergelijke wilsverklaring schrijven in omstandigheden van ziekte,
maar ook wanneer er van enige ziekte geen sprake is. Het is dus mogelijk dat de behandelend arts bij zijn onomkeerbaar bewusteloze patiënt
komt en hem door derden een gewettigde wilsverklaring tot euthanasie
wordt overhandigd. De arts kan de patiënt dan echter niet meer vragen
of dit ook op dat ogenblik nog wel echt zijn wens is, maar wordt wel gevraagd de euthanasie uit te voeren. Daarom, en voor het welbevinden
van die euthanasie-uitvoerende arts, is het heel wenselijk dat hem de
wilsverklaring tot euthanasie zo snel mogelijk wordt overhandigd, niet op
het allerlaatste moment of pas als de patiënt reeds in coma is.
Het is steeds aan te raden dat een collega (huis)arts kan bevestigen dat
de patiënt die wens ook zelf aan hem heeft geformuleerd of hem een kopie heeft gegeven van deze wilsverklaring tot euthanasie.
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Hulp bij zelfdoding
Bij hulp bij zelfdoding zal de patiënt een middel drinken dat door de arts
werd voorgeschreven en zodoende zal de patiënt korte tijd nadien komen te overlijden (inslapen).
De Orde der Geneesheren aanvaardt enkel ‘hulp bij zelfdoding’ indien
aan alle voorwaarden van euthanasie wordt voldaan: de arts blijft aanwezig bij de patiënt tot het moment van het overlijden. Indien er geen arts
aanwezig is bij het overlijden van de patiënt, bij hulp bij zelfdoding, is er
geen wettelijke regeling voorzien.

Orgaandonatie
In België bestaat een wachtlijst voor allerlei organen. Het is zinvol daarover na te denken: indien u plots komt te overlijden, bent u dan bereid
organen af te staan aan patiënten die daarmee gered kunnen worden of
een veel betere levenskwaliteit kunnen bekomen?
Organen zijn meestal slechts bruikbaar indien ze afkomstig zijn van mensen die plots en kort na opname in het ziekenhuis overleden zijn en die
tevoren nog in goede gezondheid waren. Meestal gaat het om slachtoffers
van verkeersongevallen die hersendood zijn verklaard, maar waarvan de
te verwijderen organen kort voor overlijden nog perfect functioneerden.
In België wordt iedere overledene beschouwd als mogelijke donor tenzij men zelf kenbaar maakte dit niet te willen. Dit kan in uw gemeentehuis. Ondanks dit automatisch donorschap verplicht de deontologie de
arts om met de nabestaanden te overleggen omtrent het voornemen
om organen weg te nemen.

Andere wilsbeschikkingen
U kan tevens wensen kenbaar maken indien u wenst begraven of gecremeerd te worden, of u uw lichaam afstaat voor de wetenschap. Een voorbeeld van zo’n wilsbeschikking vindt u via het hoofdstuk “Beschikbare
voorbeelddocumenten”.

levenseinderichtlijnen |
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Wie beslist en hoe
Uw arts
Over de strikt medische behandeling neemt de arts de eindbeslissing rekening houdend met uw wensen. Als u zelf geen initiatief neemt zal uw
arts steeds kiezen voor het behoud van leven met best haalbare levenskwaliteit, voor zover de behandeling niet zinloos is. Vanuit zijn beroepsdeontologie mag een arts geen zinloze levensreddende of -verlengende
behandeling toepassen. Bijvoorbeeld kan de arts oordelen dat een reanimatie van een terminaal persoon met nog een korte periode te leven,
zinloos is. Of dat een nieuwe kuur chemotherapie, antibiotica of een sessie bestralingen niet langer zinvol is. Of dat het opstarten of voortzetten
van kunstmatige voeding niet in het belang van de patiënt is. Of dat een
bepaalde operatie bij een beperkte longcapaciteit een onverantwoord
groot risico inhoudt. Of dat kunstmatige beademing van iemand die
reeds lange tijd in coma is niet langer zinvol is. Of ...

U zelf
U kan zelf van mening zijn dat reanimatie of levensreddende of -verlengende behandelingen in een kritische levensperiode niet gewenst zijn.
Als deze beslissingen over behandelingen en zorg rond levensbedreiging
door u zijn genomen met volle geestesvermogens en zonder druk van
buitenaf, zal uw arts uw wensen nakomen in een situatie waar die beslissingen van toepassing zijn en voor zover ze aan uw arts op gepaste wijze
kenbaar zijn gemaakt. Hoe zwaarder uw wensen wegen, des te meer een
recente en formele bevestiging van deze wensen wenselijk is.
U kan uw beslissingen aan uw arts mondeling meedelen of via een bij
voorkeur gewettigde wilsverklaring of via uw vertegenwoordiger. Een
combinatie van al deze vormen van informeren geniet de voorkeur. Wanneer een bepaling van zo een door u geschreven document of gedane
mondelinge mededeling, genoteerd in uw medisch dossier, van toepassing is, zal uw arts dit melden. Hij zal vragen of u nog steeds wenst dat
de behandelweg gebeurt volgens uw geschreven bepaling of mondelinge
mededeling. Wanneer u echter niet bij bewustzijn bent, zal de arts een
tweede arts raadplegen, waarbij u niet regelmatig in behandeling was, en
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hem vragen of de huidige situatie inderdaad overeenkomt met de situatie die u beschrijft en waarop uw bepalingen van toepassing zijn.
Uw mondeling overgemaakte wensen worden door uw arts genoteerd in
uw medisch dossier. Uw wensen, opgeschreven in aanwezigheid van de
arts en een door u gekozen getuige is een veilige methode om deze kenbaar te maken als u zelf niet meer in staat bent te schrijven.

Wilsverklaring

U kan wensen ten aanzien van een reanimatie, levensreddende of -verlengende behandeling in een kritische levensperiode best in een wilsverklaring noteren. Dit document heeft slechts een bindende waarde voor
de arts wanneer het recent gewettigd werd.
U kan dit document op twee manieren laten wettigen. Eenvoudigst en
snelst gebeurt de wettiging op het gemeentehuis. De ambtenaar bevestigt en stempelt uw document als zijnde door u geschreven en ondertekend. Dit is ook de goedkoopste manier, maar uw document wordt geen
officieel stuk dat door een staatsvertegenwoordiger wordt bewaard. U
moet dus zelf zorgen dat het goed wordt bewaard: thuis, maar ook bij
personen van uw keuze, bij uw huisarts. U moet erop kunnen vertrouwen
dat het ten gepaste tijde door u of een vertrouweling aan uw arts wordt
overhandigd en dat het niet verdwijnt door toedoen van diegenen die
niet wensen dat uw wilsverklaring terecht komt bij de arts.
Vooralsnog iets veiliger maar ook duurder, is uw wilsverklaring door een
notaris te laten opstellen, wettigen en bewaren. Dan wordt het een onbetwistbaar officieel stuk, bewaard in een officieel archief. Bedenk wel dat
u of een vertrouweling het initiatief nog moet nemen om dit document
aan uw arts te bezorgen uiterlijk op het moment dat het echt nodig is.
Informeer daarom ook meerdere dierbaren dat u een wilsverklaring heeft
geschreven en gedeponeerd heeft bij een notaris. Geef ook een kopie van
uw recent gewettigde wilsverklaring aan dierbaren, huisarts en behandelende ziekenhuisspecialisten.

Wilsverklaring inzake euthanasie

Er is ook nog de wilsverklaring inzake euthanasie, een heel specifieke
wilsverklaring. In tegenstelling tot de vorige wilsverklaringen die uitsluilevenseinderichtlijnen |
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tend handelen over therapiebeperkingen, vraagt de patiënt hier om actief medisch handelen, namelijk het uitvoeren van euthanasie in een situatie waarin de patiënt zich in een onomkeerbaar coma bevindt.
Dergelijke wilsverklaring wordt op een welbepaald document geschreven
en bij voorkeur gewettigd. Zie hoofdstuk “Beschikbare voorbeeldformulieren”. Deze wilsverklaring kan u sinds 01.09.2008 wel laten registreren bij
de dienst Bevolking van uw gemeente.

Uw vertegenwoordiger
U kan in een situatie terechtkomen waarin u niet meer in staat bent voor
uzelf te beslissen (wilsonbekwaam zijn), tijdelijk of definitief. Opdat in
dergelijke omstandigheden toch medische beslissingen genomen worden in overeenstemming met uw wensen kan u een vertegenwoordiger
aanstellen. Uw vertegenwoordiger is een dichte vertrouweling van u,
maar hij kan eender welke relatie met u hebben.
Wanneer u daartoe niet meer in staat bent zal uw vertegenwoordiger, op
basis van de volledige medische informatie, in uw plaats beslissen welke
behandelopties voor u gekozen worden. Uw vertegenwoordiger zal dan
desgevallend uw arts mondeling en/of schriftelijk informeren, welke medische behandelingen eventueel niet meer gewenst zijn. De arts zal dit
advies volgen voor zover hij ervan overtuigd is dat die beslissingen ook
waarlijk in uw belang zijn.
De aanstelling van een vertegenwoordiger gebeurt aan de hand van een
door u geschreven document, mede ondertekend door uw vertegenwoordiger, dat u eveneens laat wettigen op dezelfde wijze als de wilsverklaring. Zie hoofdstuk “Beschikbare voorbeeldformulieren”. Bezorg uw
huisarts een gewettigde kopij om toe te voegen aan uw medisch dossier.
Indien u geen vertegenwoordiger heeft aangeduid, wordt u in dalende lijn
vertegenwoordigd door:
■■ De samenwonende echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of
feitelijk samenwonende partner
■■ Een meerderjarig kind
■■ Een ouder
■■ Een meerderjarige broer of zus
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Enkel wanneer een wettelijke vertegenwoordiger ontbreekt of bij een
conflict tussen de wettelijke vertegenwoordigers, behartigt de behandelend arts in samenspraak met collegae, de belangen van zijn patiënt.
Zo ook bij een sterk vermoeden dat de wettelijke vertegenwoordiger niet
handelt in het belang van de wilsonbekwame patiënt.

Uw vertrouwenspersoon
Om verwarring te vermijden lichten we ook de term ‘vertrouwenspersoon’ toe. Een vertrouwenspersoon is iemand die u aanstelt en daardoor
de toelating verwerft om volledig en naar waarheid geïnformeerd te worden door de arts over uw medische toestand en die ook inzagerecht heeft
in uw medisch dossier. Dit kan een onbeperkte of tijdelijke toelating zijn.
Een vertrouwenspersoon heeft geen beslissingsrecht over u. Bijvoorbeeld,
een meegebrachte tolk op consultatie kan uw vertrouwenspersoon zijn,
of een verre neef waarmee u goed contact heeft of een goede vriendin.
Zorg opnieuw best voor een gewettigd document, mee ondertekend door
de vertrouwenspersoon, dat u onder meer overhandigt aan uw huisarts.
Zie hoofdstuk “Beschikbare voorbeeldformulieren”.

Wanneer zo’n beslissing nemen
Het is goed vooraf na te denken, te communiceren en een beslissing
te nemen over de medische handelingen rondom het levenseinde lang
voordat zo een situatie zich voordoet.
Het wordt meer dringend om hierover een beslissing te nemen wanneer
het risico verhoogd is om in een dergelijke situatie terecht te komen. Bijvoorbeeld wanneer u een dagje ouder wordt of wanneer u aan een of
meer chronische ziekten lijdt zoals hart- en vaatziekten, kanker, een gecompliceerde suikerziekte, een ernstige longziekte, een belangrijke nierziekte, dementie, een gevorderde ziekte van Parkinson, … Of wanneer u
een min of meer ernstige invaliditeit heeft of een belangrijk functieverlies
op lichamelijk of psychisch vlak.
Ook vóór een geplande ziekenhuisopname is het verstandig uw mening (opnieuw) duidelijk te stellen.
levenseinderichtlijnen |
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Hoe gaat u hierbij te werk
Beslissingsvragen rond reanimatie en levensreddende of -verlengende
behandelingen komen meestal onverwacht wanneer u zich in een situatie van kritische levensbedreiging bevindt. Het kan daarom de moeite
lonen zich hierop voor te bereiden. In het dagelijks leven is het echter niet
gemakkelijk om concrete levensbedreigende situaties voor te stellen en
zich in te leven in plotse beslissingsvragen. In goede gezondheid beslist
men over deze materie vermoedelijk anders dan in tijden van een of meer
chronische ziekten of bij verlies van belangrijke functionaliteiten.
Daarom:
■■ Overdenk en neem levensbeslissingen ruim vooraleer ernstige problemen zich voordoen.
■■ Neem nooit impulsieve, maar wel lang overdachte beslissingen.
■■ Spreek met uw huisarts en behandelend specialist. Vraag precies naar
uw huidige gezondheidstoestand en uw geschatte levensverwachting. Wat is uw risico op complicaties en welke complicaties zijn te
verwachten? Wat zijn de herstelkansen en gevolgen bij problemen?
■■ Spreek ook met uw dierbaren, zij die u effectief zullen steunen en verzorgen indien nodig. Wat zijn hun echte wensen, hun draagkracht?
■■ Denk er zelf goed over na. Als problemen zich voordoen, wat wenst u
dan echt zelf?
Neem enkel een beslissing waarvan u zeker bent. Waarover u nog twijfelt
kan u best verder overdenken of zich nog verder bevragen. Herdenk en
overleg uw mening opnieuw met uw huisarts wanneer uw gezondheidssituatie verandert en telkens vóór een ziekenhuisopname.
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Formuleer vroegtijdig uw wensen en beslissingen rond reanimatie. Communiceer dit aan dierbaren, huisarts en ziekenhuisspecialist. Formuleer
vroegtijdig wensen en beslissingen rond levensreddende of -verlengende behandelingen zo concreet en duidelijk mogelijk. Dit verloopt via een
permanent communicatieproces waarin de patiënt volmondig betrokken
is om de streefdoelen en komende behandelingen te formuleren. Deel dit
dan ook mee aan uw dierbaren en huisarts.
Over mogelijke voorbeeldformulieren met betrekking hierop leest u meer
in het hoofdstuk “Beschikbare voorbeeldformulieren”.
Indien u het nodig acht een dichte vertrouweling aan te duiden die in
uw plaats over u kan beslissen wanneer u daartoe niet langer in staat
bent, stel dan zeker een vertegenwoordiger aan. Als u wenst dat er op u
euthanasie wordt toegepast wanneer u zich in een onomkeerbaar coma
bevindt, kan het voorbeeldformulier betreffende wilsverklaring inzake
euthanasie van dienst zijn. Zie hoofdstuk “Beschikbare voorbeeldformulieren”. Communiceer dit aan uw dierbaren en huisarts.

Besluit
We kunnen plots en onverwacht geconfronteerd worden met het levenseinde, maar het kan ook stilaan en verwacht op ons afkomen. Het
medisch ingrijpen kan in deze situaties op veel verschillende manieren
worden aangewend of afgewezen. Uw behandelend arts moet hierin de
eindbeslissing nemen, maar het verdient verreweg de voorkeur dat u zelf
duidelijk aangeeft hoe u in deze fase van het levenseinde wenst behandeld te worden.

■■
■■

■■
■■

Denk daarover dus zeker grondig na vóór deze situatie zich voordoet.
Informeer u over de mogelijkheden en toets die af bij uw naasten. Uw
huisarts en desgevallend uw behandelende specialisten zijn de aangewezen personen om u hierover deskundig te adviseren, rekening
houdend met de lijn van uw levensverhaal.
Uiteindelijk kan u uw mening best zo goed mogelijk schriftelijk noteren en eventueel ook laten wettigen.
Bezorg daarna deze documenten aan uw huisarts, behandelende
specialisten en naasten waarvan u vindt dat zij dit moeten weten.
levenseinderichtlijnen |
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■■
■■

■■

Het is aan te raden uw beslissingen ook mondeling toe te lichten aan
de betrokken partijen.
Wanneer een bepaling van dit door u geschreven document van toepassing is, zal uw arts u dit melden en u vragen of u nog steeds wenst
dat de behandelweg verloopt volgens de door u neergeschreven bepaling die op dat moment van toepassing is.
Indien u onvoldoende fysiek of psychisch functioneert of zal worden,
kan u een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger aanstellen
om u bij te staan in uw beslissingen rond uw medische behandelingen
of om voor u te beslissen wanneer u dat zelf niet meer zou kunnen.

Hoe pijnlijk dit overdenken en beslissen ook kan zijn, met een open
geest hierover nadenken en communiceren zal u later in de periode
rond het levenseinde, meer levenscomfort bieden. Het kan ook uw familie, naasten en de behandelende artsen veel zorgen en verdriet besparen.

Beschikbare voorbeeldformulieren
Volgende bestaande formulieren kunnen u van dienst zijn bij het helpen
kenbaar maken van uw wensen:

■■
■■

■■
■■
■■

Toelichting bij het invullen van de wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde.
Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde:
-- Aanstellen vertegenwoordiger
-- Negatieve wilsverklaringen: gezondheidszorg voor het geval ik mijn
wil niet meer kan uiten.
-- Na mijn overlijden
-- Fysieke onmogelijkheid om zelf wilsverklaringen op te stellen en
te tekenen.
Aanstellen van vertrouwenspersoon
Wilsverklaring betreffende euthanasie (wettelijk document) + toelichting bij het invullen ervan
Wilsverklaring inzake palliatieve sedatie
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Al deze voorbeeldformulieren kan u in het AZ Jan Portaels bekomen via:

■■
■■
■■

De verpleegafdeling waar u verblijft.
De dienst Patiëntenbegeleiding
Het Palliatief Support Team

Tot slot
Wij hopen via deze brochure u en uw naasten afdoende mogelijke antwoorden geboden te hebben op de meeste van uw vragen rond behandelingen bij het levenseinde.
Dit neemt niet weg dat u steeds en blijvend terecht kan bij uw huisarts,
arts-specialist, het zorgteam van uw verblijfsafdeling of een van de medewerkers van de dienst Patiëntenbegeleiding met uw vragen, bekommernissen of onzekerheden.

Contactgegevens
Dienst Patiëntenbegeleiding
Palliatief Support Team
Levensbeschouwelijke Zorg
Sociale dienst

| T 02 257 58 37
| T 02 257 55 90
| T 02 257 54 66
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Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels
Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be

