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Deze folder is een uitgave van Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD)
Tekstverzorging: Woordwerk Zwolle, 2014
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Wezenlijke vragen over zeggenschap, over mensen en
over zorg…
Waarschijnlijk bent u zoals
veel cliënten van ZZWD al op
zekere leeftijd.
Dan bevindt u zich in een
levensfase die een aantal
specifieke vragen met zich
mee kan brengen.
Levensvragen vaak. Over bijvoorbeeld zeggenschap over
uw leven: wie mag er beslissen over zaken wanneer u dat
zelf niet meer kan?

Donorcodicil
Als laatste verwijzen wij u naar de website www.jaofnee.nl
Via deze site kunt u uw wensen omtrent orgaandonorschap
kenbaar maken.
Meer informatie
Deze brochure gaat over grote
vragen, waarbij de antwoorden vele
malen genuanceerder liggen dan wij
in dit korte bestek kunnen weergeven. Zorg dat u goed geïnformeerd
bent voor u onomkeerbare stappen
neemt.
Vraag deskundigen om advies en
lees zelf zoveel mogelijk.

Over reanimeren of euthanasie…

Over de notariële volmacht: meer informatie bij de notaris.

Een aantal van deze zaken komt mogelijk aan de orde op
het moment dat u van ons zorg ontvangt.
Tijdens de intake is er aandacht voor wezenlijke vragen over
zeggenschap. Rondom de thema’s waar wij graag uw idee
of mening over willen horen, zullen wij u in deze brochure
een nadere toelichting geven.

Over mentorschap en bewindvoering: de Rijksoverheid,
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewinden-mentorschap#ref-justitie.
Over euthanasie, behandelverboden en een niet-reanimerenpenning:
www.nvve.nl, tel. 0900-6060606.
Over het donorcodicil: www.janofnee.nl
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Euthanasie

Onze visie op mensen en op zorg

In het kader van zelfbeschikking worden wensen rondom wel of niet behandelen, wel of niet eten en drinken, wel
of geen ziekenhuisopname of euthanasie door onze medewerkers serieus genomen. Op euthanasie rust geen taboe binnen ZZWD.
Op zichzelf is euthanasie een zaak tussen u en uw huisarts.
Onze medewerkers respecteren de afspraken die u met de
arts heeft gemaakt. Als er medewerking wordt gevraagd van
personeel van onze stichting bij het uitvoeren van de euthanasie, dan zullen wij nagaan of de arts alle stappen die verplicht zijn, zorgvuldig heeft doorlopen.
Het kan zijn dat u van mening bent dat u bij bepaalde aandoeningen niet langer behandeld wilt worden. Dan kunt u
een behandelverbodsdocument invullen. Wij zullen bij de
intake aandacht schenken aan dit onderwerp.
Bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) kunt u meer informatie opvragen over euthanasie en over behandelverboden. Bij deze vereniging kunt u
ook verschillende wilsverklaringen opvragen. In deze documenten legt u uw wensen vast omtrent uw levenseinde.
ZZWD heeft een protocol zorg rondom euthanasie opgesteld en zorgt regelmatig voor opleiding van medewerkers.
Zo worden medewerkers in staat gesteld om signalerend op
te kunnen treden en om een gesprek te voeren met cliënten
over zingevingvragen. Denken over het leven en beslissen
over het einde daarvan zien wij als belangrijk en niet altijd
makkelijk. Het is altijd mogelijk een gesprek aan te vragen
met bijvoorbeeld een geestelijk verzorger om te praten over
uw levenseinde.

Onze visie op mensen is meteen ook onze visie op zorg: wij
vinden dat mensen zelf verantwoording dragen voor hun
eigen leven. Wij vinden zelfbeschikkingsrecht, vrijheid en
verantwoordelijkheid nemen belangrijk, daarom zijn dat
centrale thema’s in de zorg. Wij gaan respectvol om met
wensen en keuzes van cliënten, of het nu gaat om het
tijdstip van eten of om een euthanasieverzoek.
Wilsonbekwaam? Wie mag er namens u beslissen?
Het kan zijn dat in de loop van de tijd uw geestelijke gezondheidssituatie zodanig vermindert dat u niet meer zelf
kunt beslissen over wat goed voor u is. Dan is het belangrijk
dat er iemand als rechtsgeldig vertegenwoordiger wordt
aangewezen. Het prettigst is het als dat iemand is die u zelf
uitkiest op een moment dat u daar zelf nog goed over kan
beslissen. Iemand waar u een band mee heeft, iemand die
in uw geest kan handelen. Wij vragen ernaar wanneer u bij
ons als cliënt binnen komt. De naam die u aan ons doorgeeft, zal voor ons op dat moment contactpersoon worden
voor vragen omtrent de
zorg die u nodig heeft.
Uiteraard zullen wij met
u blijven overleggen zolang uw geestelijke gezondheidssituatie dat
toestaat.
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Maar er zijn natuurlijk nog meer
zaken die geregeld moeten worden, waar wij niet direct verantwoordelijk voor zijn, zoals
bijvoorbeeld uw bankzaken. Het
kan handig zijn om ook daarover
na te denken. Een combinatie van
de twee zaken kunt u regelen door
een notariële volmacht op te laten
stellen. Dan legt u bij de notaris
vast wie er namens u zakelijke
transacties mag doen en wie er
namens u mag beslissen over de
zorg. In dat laatste geval is het fijn
als wij daar ook van op de hoogte gesteld worden.
Wanneer u niet zelf iemand machtigt via een akte bij de notaris, kan het gebeuren dat op enig moment de rechter hierover een uitspraak moet doen. Die kan dan iemand
aanwijzen die bewindvoerder (over geld en goed) of mentor
(over niet materiële zaken, zoals de zorg) gaat worden.

Meer informatie over de notariële
volmacht kunt u krijgen via een notaris. Meer informatie over wilsonbekwaamheid, bewindvoerderschap
en mentorschap kunt u vinden via
de site van de Rijksoverheid.
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Reanimeren… of toch liever niet?
Het beleid binnen Zorgcentra Zuidwest-Drenthe (ZZWD) is
dat wij uitgaan van WEL reanimeren, tenzij u dat anders
heeft aangegeven. Wij vragen u ernaar, wanneer we met
elkaar zorgafspraken maken.
Wanneer u aangeeft dat u niet gereanimeerd wilt worden, dan is het
nodig dat u op uw lichaam iets
draagt waaruit blijkt dat u die keuze
heeft gemaakt. Ambulancepersoneel of andere hulpverleners zullen
in een levensbedreigende situatie
meteen overgaan tot levensreddende activiteiten, tenzij ze in een
oogopslag zien dat de persoon in
kwestie een andere wens heeft.
Hierbij kan een niet-reanimerenpenning een hulpmiddel zijn.
Deze penning is voor hulpverleners
een herkenbaar teken dat u bij zich draagt. Zij zijn dan
wettelijk verplicht zich aan uw wens te houden.

Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).
De contactgegevens van de NVVE vindt u elders in deze
folder. Het dragen van een niet-reanimerenpenning of een
ander teken is een keuze en verantwoordelijkheid van uzelf.
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