NIET-REANIMERENPENNING
Wat is reanimatie?
Reanimatie is het geheel van handelingen gericht op het herstel van spontane circulatie en/of
ademhaling, ten minste door borstcompressie en/of gebruik van een AED.
Wat is een niet-reanimerenpenning?
De KNMG ziet een niet-reanimerenpenning als een teken waarmee een patiënt kenbaar maakt geen
toestemming te geven voor reanimatie. Een niet-reanimerenpenning is dus vergelijkbaar met een
schriftelijk behandelverbod in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
(WGBO) voor situaties waarin de betrokkene zijn wil niet meer kenbaar kan maken. Artsen behoren
patiënten met een dergelijke penning daarom in beginsel niet te reanimeren.
Moet ik als arts de niet-reanimerenpenning respecteren?
Een arts moet de niet-reanimerenpenning respecteren, tenzij er gegronde redenen zijn om af te wijken. Het
eventueel negeren van een niet-reanimerenpenning moet door de arts gerechtvaardigd en
beargumenteerd kunnen worden.
Wat kunnen deze redenen zijn?
Gegronde redenen zijn onder andere:

Gerede twijfel bij de arts of de patiënt (van 16 jaar en ouder) bij het opstellen in staat was tot een
redelijke waardering van zijn belangen.

Onduidelijkheid bij de arts over de echtheid, ondertekening of interpretatie van de wilsverklaring.
Deze redenen moeten altijd gelegen zijn in de specifieke situatie van de patiënt. Principiële of algemene
bezwaren van de arts vormen geen gegronde redenen om de niet-reanimerenpenning te negeren.

GA ALTIJD IN GESPREK
De KNMG adviseert dragers van een niet-reanimerenpenning altijd met de (huis)arts te spreken over
de voor- en nadelen van reanimatie in de eigen specifieke gezondheidssituatie. In dat gesprek
behoren ook de reikwijdte van de niet-reanimerenpenning en de gevolgen van het dragen ervan
aan de orde te komen. Daarnaast pleit de KNMG er voor om een schriftelijke wilsverklaring van de
patiënt aan het medisch dossier toe te laten voegen, zodat de wensen van de patiënt bekend zijn.
Zie ook ‘Ik wil nadenken over reanimatie’ op thuisarts.nl

Zie ook:
Dossier Wilsverklaring
Dossier Behandelingsovereenkomst
Dossier Spreken over het levenseinde
Meer informatie
Voor meer informatie over de penning, of om de niet-reanimerenpenning te bestellen, kunt u terecht op
de website van de Patiëntenfederatie Nederland.
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