
Medisch ethisch beleid



Ethische kwesties: moeilijke behandelbeslissingen

Binnen De Waalboog verblijven veel cliënten die kwetsbaar zijn en 
vaak aandoeningen hebben die niet te genezen zijn. Als iemand 
kwetsbaar is of een aandoening heeft die niet te genezen is, is het 
van belang goed na te denken over de doelen van de medische 
behandeling. Altijd dient overwogen te worden of behandelen wel 
of niet zinvol is en wat het doel van de behandeling moet zijn. Dit 
noemen we medisch beleid. Een cliënt kan bijvoorbeeld meer last 
hebben van een behandeling dan van zijn aandoening. Ook kan het 
positieve effect van een behandeling niet meer opwegen tegen de 
lasten van de ziekte zelf.

De specialisten ouderengeneeskunde van De Waalboog hebben 
zeer veel kennis van het beloop van aandoening(en) en alle 
behandelmogelijkheden met hun voor- en nadelen. Binnen De 
Waalboog vinden we dat het welbevinden van de cliënt bij alle 
behandelbeslissingen centraal moet staan. Dit welbevinden kan op 
een moment zo zijn dat behandeling, gericht op verlenging van het 
leven, niet meer in het belang van de cliënt is. Dit is bijvoorbeeld 
zo wanneer verlenging van het leven alleen nog verlenging van het 
lijden inhoudt. De dood hoort bij het leven en wanneer het 
levenseinde zich aandient mag een mens ook waardig sterven.

Gesprek bij verhuizing naar De Waalboog 

Als de cliënt komt wonen bij De Waalboog zal samen met de 
zorgbemiddelaar en de verzorgende gesproken worden over de 
wenselijkheid van reanimatie bij plotselinge stilstand van het hart 
en/of ademhaling. De wens tot wel of niet reanimeren hangt 
samen met uw levensvisie, uw gezondheidstoestand, uw 
toekomstverwachting en de kans van slagen van een reanimatie. 
Het is belangrijk dat familie en hulpverleners weten of ze cliënt wel 
of niet moeten reanimeren. (Zie folder Nadenken over reanimatie). 



Medisch ethisch beleid 
Naast het gesprek over reanimatie zal de arts bij opname ook met 
u spreken over de doelen waar het medisch handelen bij u op 
gericht moeten zijn. Dit is het gesprek over het medisch beleid.

Medisch handelen kan namelijk verschillende doelen hebben. 
Medisch handelen kan als doel hebben om iemand beter maken en 
de ziekte te bestrijden. Dit noemen we een curatief behandelbeleid. 
Medisch handelen kan ook als doel hebben om te streven naar 
behoud van welbevinden zonder dat daarbij de ziekte moet worden 
genezen. Dit heet een palliatief behandelbeleid.
Tenslotte kan medisch handelen er ook alleen op zijn gericht om 
symptomen te verlichten, zonder dat de ziekte daarbij wordt 
behandeld. Dit doel heet een symptomatisch behandelbeleid.
Deze doelen kunnen tijdens uw verblijf veranderen en zijn soms 
ook nog per situatie verschillend.

Dit zijn soms lastige en confronterende gesprekken.  
Bij De Waalboog vinden we het echter wel belangrijk om het 
gesprek hierover met elkaar aan te gaan. Bewoners van De 
Waalboog zijn vaak kwetsbaar en juist dan is het goed dat zowel de 
client als zijn behandelteam goed weten wat de client nog zou 
willen en wat voor de client belangrijke doelen in het leven zijn.

Euthanasie
Het kan ook voorkomen dat een cliënt in een bepaalde situatie 
euthanasie wenst. Hiermee wordt bedoeld dat de cliënt vrijwillig en 
weloverwogen vraagt om opzettelijke levensbeëindiging door de 
specialist ouderengeneeskunde.

Een vraag om euthanasie wordt altijd opgevat als een serieuze 
hulpvraag. Belangrijk is samen vast te stellen vanuit welk lijden de 
vraag gesteld wordt en wat gedaan kan worden om dit lijden te 
verlichten of weg te nemen.
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Artsen kunnen in bijzondere omstandigheden euthanasie 
verrichten en hulp bij zelfdoding verlenen. De euthanasiewet, ofwel 
de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij 
zelfdoding, benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. In 
dat geval zal de specialist ouderengeneeskunde het gesprek met u 
aangaan om te onderzoeken of tot euthanasie kan worden over 
gegaan.
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