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Reanimeren / Beademen 

 
Inleiding 

In het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) geldt de 

regel dat iedere patiënt die een adem- of 

hartstilstand krijgt wordt gereanimeerd.  

Er zijn echter twee uitzonderingen op deze 

regel: 

• Als de patiënt vooraf heeft laten weten 

niet gereanimeerd te willen worden. 

• Als vanuit medisch perspectief reanimatie 

niet zinvol wordt geacht. 

 

Het besluit tot wel of niet reanimeren is een 

ingrijpende beslissing. Deze folder geeft u 

achtergrondinformatie. 

 

Wat is reanimeren? 

Reanimeren is het proberen om de hartslag 

en ademhaling weer op gang te brengen. 

Reanimatie wordt toegepast wanneer de 

ademhaling of hartslag plotseling tot stilstand 

komt. De kans dat dit gebeurt is gelukkig 

klein, maar als dit gebeurt moet er snel 

gehandeld worden. De hersenen kunnen 

namelijk maar kort zonder zuurstof. Bij 

reanimatie past het GHZ hartmassage en 

kunstmatige beademing toe, in combinatie 

met medicijnen. In het ziekenhuis is altijd een 

reanimatieteam beschikbaar. Dit team is in 

acute situaties snel ter plekke. 

 

Wat betekent ‘medisch niet zinvol’?  

Volgens de Wet mag een arts geen medisch 

zinloze behandeling toepassen. Daarmee 

wordt bedoeld dat als iemand ongeneeslijk 

ziek is of te zwak en te broos om een 

bepaalde handeling te verdragen, de arts 

deze behandeling niet meer mag uitvoeren. 

Reanimeren gebeurt dus alleen als het kans 

van slagen heeft. Als uw arts besluit dat 

reanimeren bij u  medisch niet zinvol is, zal 

hij/zij dit met u bespreken en in uw dossier 

vermelden.  

 

Waarom aandacht voor niet-reanimeren? 

Als er een adem- of hartstilstand ontstaat, 

moet er direct gehandeld worden. In een 

dergelijke acute situatie is er geen 

mogelijkheid om met u als patiënt of met de 

familie te overleggen. De medewerkers van 

het ziekenhuis willen niemand tegen zijn of 

haar wil reanimeren. Misschien heeft u dit 

onderwerp ook al eens besproken met uw 

huisarts.  

Het is goed om de uitkomst daarvan kenbaar 

te maken wanneer u in het ziekenhuis komt. 

Natuurlijk kunt u uw huisarts om advies vragen 

in deze kwestie.  

 

Wel of niet reanimeren 

Veel patiënten zullen zeggen wel 

gereanimeerd te willen worden. Deze keuze is 

afhankelijk van de ernst van de aandoening, 

toekomstverwachting, levensvisie en de kans 

van slagen van een reanimatie. De kans dat 

een reanimatiepoging lukt, is niet altijd vooraf 

in te schatten. Regelmatig ontstaan 

complicaties, zoals blijvende schade aan de 

hersenen. Het slagen van een reanimatie is 

sterk afhankelijk van de ernst van de 

onderliggende aandoening en leeftijd en 

conditie.  

 

Uitzondering: reanimatie op de 

operatiekamer 

Als u geopereerd moet worden, dan is het 

belangrijk dat u weet wat de regels rondom 

reanimatie op de operatiekamers zijn. Die 

kunnen namelijk anders zijn dan uw eigen 

keuze. Op de operatiekamer wordt u in 

principe altijd gereanimeerd. Ook als u 



aangegeven heeft dat u in geval van een 

hartstilstand niet gereanimeerd wil worden. 

Dit lijkt tegenstrijdig, maar dit komt omdat het 

hart en de ademhaling tijdens een operatie 

vaak kunstmatig op gang gehouden worden. 

Ook kan het gebeuren dat het hart tijdelijk 

stopt (bijvoorbeeld door de middelen die 

gebruikt worden bij de narcose). Juist omdat 

er rondom de operatie niet met zekerheid 

gezegd kan worden of een hartstilstand 

spontaan optreedt, of als gevolg van de 

operatie, wordt op de operatiekamer en op 

de uitslaapkamer (Verkoeverkamer) altijd 

gereanimeerd.  

 

Wel of niet-beademen 

In sommige situaties is het noodzakelijk om 

een patiënt in leven te houden via een 

beademingsmachine. Hiervoor wordt een 

buisje (tube) via de mond ingebracht die 

doorloopt tot in de luchtpijp. Door een 

slangensysteem dat is aangesloten op het 

buisje, gaat de lucht van de 

beademingsmachine naar de patiënt en 

weer terug. Bij een reanimatie vindt vaak ook 

beademing plaats. Er zijn echter situaties 

waarin het noodzakelijk is om een patiënt te 

beademen, zonder dat hierbij sprake is van 

reanimatie. Beademing vindt plaats op de 

Intensive Care afdeling. 

 

Voor alle duidelijkheid: de vraag naar wel of 

niet reanimeren en/of beademen staat 

geheel los van uw verdere behandeling.  

 

Het vastleggen in het dossier 

Indien u niet gereanimeerd en/of beademd 

wilt worden geef dat dan elke keer aan bij 

opname. De verpleegkundige zal dan zorgen 

dat de arts dit dan vastlegt in het dossier. 

Zo kan iedere arts en verpleegkundige 

daarvan kennisnemen en de afspraak 

nakomen.  

In overleg met uw arts kan het beleid ten 

aanzien van reanimeren en beademen bij 

een verandering in uw gezondheidstoestand 

opnieuw worden besproken, ook kunt u altijd 

terugkomen op uw beslissing.  

 

 

Tot slot 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze website: www.ghz.nl. U kunt 

ook bellen naar het algemene 

informatienummer: (0182) 50 50 50. 

 

Vragen? 

In deze folder hebben wij u uitleg gegeven 

over reanimeren en beademen. 

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij uw 

behandelend arts of de afdelings-

verpleegkundige. 
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