
Wel of niet reanimeren

Informatie voor cliënten

U ondergaat binnenkort een ingreep bij of via Blooming Plastische Chirurgie.
Tijdens elke medische behandeling, dus ook tijdens de behandeling in Blooming of een van de
klinieken waar u wordt geopereerd, kan het in zeer zeldzame gevallen voorkomen dat u
levensbedreigend ziek wordt. In het ergste geval kan dit tot een hartstilstand leiden.
Blooming heeft als beleid dat iedere cliënt die een hartstilstand krijgt zal worden gereanimeerd, tenzij
u andere wensen hebt.
Met onderstaande informatie willen we u graag uitleggen wat reanimatie inhoudt.

Als het hart ophoudt met kloppen, bijvoorbeeld door een hartinfarct, krijgt het lichaam geen zuurstof
meer. De enige manier om in te grijpen is door middel van reanimatie. Onder reanimatie verstaan wij
ALLEEN het toepassen van hartmassage, met zo nodig gebruik van een AED (stroomstoot om het
hart weer op gang te krijgen) én toepassing van kunstmatige beademing. Alle andere medische
handelingen die noodzakelijk zijn, vinden gewoon plaats. Zowel in Blooming als in de klinieken waar
Blooming opereert, is het personeel getraind om reanimatie toe te passen.
Na een reanimatie kan iemand volledig herstellen, maar er kunnen ook complicaties optreden. Zo
kunnen de hersenen zuurstoftekort hebben gehad, wat kan leiden tot een hersenbeschadiging. Het
kan ook zijn dat een reanimatie niet succesvol is.

Ondanks het feit dat de gemiddelde cliënt die bij ons behandeld wordt gelukkig gezond is, vinden we
het belangrijk om op de hoogte te zijn indien u andere wensen hebt ten aanzien van reanimatie. Dat
betekent dat u kunt beslissen om in geval van een hartstilstand niet gereanimeerd te worden of
specifieke behandelingen (zie hieronder) niet te willen. Als u geen beslissing neemt, gaan wij uit van
code 0 en wordt u gereanimeerd.
Als u echter beslist om niet gereanimeerd te willen worden, is het van belang dat u dit ZELF duidelijk
kenbaar maakt aan uw behandelend plastisch chirurg. We zullen dan het zorgpersoneel hiervan op de
hoogte brengen en dit aantekenen in uw medisch dossier.

De wens om al dan niet gereanimeerd te worden wordt middels een code weergegeven:
- Code

0:
Geen behandelingsbeperkingen (dus alle behandelingen inclusief reanimatie bij
hartstilstand worden gedaan);

- Code
1:

Bij hartslistand niet reanimeren, maar verder vinden alle medische behandelingen die
noodzakelijk zijn plaats;

- Code
2:

Bij hartslistand niet reanimeren en tevens behandelingsbeperkingen (bv. geen
beademing, geen nierdialyse, niet naar intensive care, geen bloedtransfusie). Deze
dienen specifiek vermeld te worden;

- Code
3:

Geen enkele behandeling met uitzondering van pijnstilling ten behoeve van comfort
(palliatieve behandeling).

Als u over het reanimatiebeleid van Blooming nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan uw arts.
Natuurlijk kunt u een genomen beslissing op elk gewenst moment veranderen als u van gedachten
verandert.
Wij gaan er vanuit dat indien u kiest voor code 1, 2 of 3 u deze beslissing besproken hebt met uw
naaste familie of contactpersoon.

Deze informatie is ook te lezen op onze website www.bloomingpc.nl.
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