Protocol niet-reanimerenverklaring
Niet-reanimerenverklaring
Sommige mensen willen bij een ademhalings- of hartstilstand niet gereanimeerd worden. Je kunt dit
door een arts vast laten leggen in een niet-reanimerenverklaring. Wanneer je een niet-reanimerenverklaring hebt, is het voor Wielewaal belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. Mocht er
onverhoopt tijdens de vakantie, logeerweekend of kinderthemaweek iets met je gebeuren, dan
kunnen de hulpverleners rekening houden met jouw wens. Om een niet-reanimerenverklaring
rechtsgeldig te laten zijn, moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit protocol informeert je
over deze voorwaarden en over wat Wielewaal van je vraagt als je een niet-reanimerenverklaring
hebt.
Voorwaarden voor een rechtsgeldige niet-reanimerenverklaring
 Een schriftelijke niet-reanimerenverklaring moet voorzien zijn van:
1. de wens niet gereanimeerd te willen worden;
2. achternaam (meisjesnaam) en voornamen voluit ;
3. geboortedatum;
4. handtekening van de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger (inclusief
volledige voor- en achternaam);
5. de datum van ondertekening;
6. de wens niet gereanimeerd te willen worden, is besproken met familie en de eigen
(huis)arts.
 Met een niet-reanimerenverklaring kan alleen rekening gehouden worden wanneer de
verklaring getoond kan worden. Het is dus belangrijk dat je de verklaring altijd bij je draagt
op een snel vindbare plaats.
 Een uitzondering hierop is de niet-reanimerenpenning van de NVVE (zie link en foto
volgende pagina). Deze penning is een op zichzelf staande verklaring en is volledig
rechtsgeldig. De penning is een (uiterst korte) verklaring dat je niet gereanimeerd wilt
worden, die je om de hals kunt dragen. In geval van een hartstilstand zal een hulpverlener
deze penning snel zien en weten dat het je wil is om niet gereanimeerd te worden. Door je
foto en persoonsgegevens op de penning weet de hulpverlener zeker dat jij degene bent die
de penning ondertekend heeft.
 Wanneer je een rechtsgeldige niet-reanimerenverklaring bij je hebt, mag je volgens de Wet
op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) in principe niet gereanimeerd
worden.
Niet-reanimerenverklaring en Wielewaal
 Wanneer je een niet-reanimerenverklaring hebt, moet je dit aangeven op je
aanmeldingsformulier:
o Je gaat voor het eerst mee met Wielewaal: met je aanmeldingsformulier stuur je een
kopie van je niet-reanimerenverklaring mee, zodat Wielewaal op de hoogte is van de
gemaakte afspraken (zie voorbeeld).
o Je bent al vaker mee geweest met Wielewaal en je verklaring is al in bezit van
Wielewaal: bij wijzigingen in je verklaring, draag je zorg voor een nieuw exemplaar
voor Wielewaal.
 Neem de niet-reanimerenverklaring (kopie) mee naar de Wielewaalactiviteit en zorg dat de
verpleegkundige weet waar deze bewaard wordt.
 Niet-reanimerenpenning: als je een penning hebt, mag je die ook meenemen.
 Wanneer je met Wielewaal op vakantie naar het buitenland gaat, is het noodzakelijk de nietreanimerenverklaring te laten vertalen in het Engels en in de taal van het land waar je naartoe
gaat. Ook deze vertaling moet besproken zijn met de (huis)arts en ondertekend zijn door
degene die de niet-reanimerenverklaring heeft opgesteld of, indien niet tekeningsbevoegd,
een wettelijk vertegenwoordiger.
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Wanneer aan bovenstaande randvoorwaarden wordt voldaan, vergroot je de kans dat
behandelend artsen gehoor geven aan de wens van niet-reanimeren. Besluit een arts toch tot
levensreddend handelen dan is dat een medische beslissing waarvoor Wielewaal geen
verantwoordelijkheid kan dragen.
NB Artsen en verpleegkundigen zijn in principe via de WGBO verplicht om de wens zoals in de verklaring
opgesteld is te volgen. Voor anderen (dus b.v. de vrijwilligers van Wielewaal) is een dergelijke verplichting niet in
de wet vastgelegd.

Wielewaal neemt geen verantwoordelijkheid voor verklaringen die op andere wijze tot stand
zijn gekomen, bijvoorbeeld een kopie van een persoonlijk begeleidingsplan van een instelling,
waarin het verzoek tot het niet-reanimeren is opgenomen. Dit is namelijk geen rechtsgeldige
niet-reanimerenverklaring.

Meer informatie
Voor meer informatie over de niet-reanimerenverklaring kun je terecht bij de Nederlandse
Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE), www.nvve.nl of bij de Nederlandse Reanimatie Raad,
www.reanimatieraad.nl.
Voorbeeld van een niet-reanimerenpenning

Voorbeeld van een Niet – reanimeren verklaring (wilsverklaring)
Hierbij verklaar ik, dat ik niet gereanimeerd wil worden in geval van een hartstilstand. Dit heb ik besproken met mijn
familie en mijn (huis)arts.
(meisjes) Achternaam

Model

Voornaam / voornamen voluit

Mieke

Geboortedatum

01-01-1900

BSN

123456789

Adres

Modelstraat 1, 1010 AB, Modelstad
Naam: dr. Model

(huis)Arts

Plaats: Modelstad
Telefoonnummer: 1234 5678910

Datum: …………………………… te: …………………………………………………
Handtekening betrokkene of wettelijk vertegenwoordiger*:…………………………………………
*Volledige (meisjes) achternaam en voornaam wettelijk vertegenwoordiger:
…………………………………………………………………………………………………………
Met de ondertekening van deze wilsverklaring geef ik toestemming aan mijn (huis)arts om de huisartsenpost en eventuele
andere zorgverleners te informeren over mijn keuze om niet gereanimeerd te willen worden.
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