Een paars polsbandje
wat betekent dat voor u?

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Een paars polsbandje betekent ‘niet
reanimeren’
Het paarse polsbandje betekent dat u niet gereanimeerd wordt als u
onverhoopt een hartstilstand zou krijgen als u in het ziekenhuis
opgenomen bent. Wellicht heeft u zelf aangegeven dat u niet
gereanimeerd wil worden. Het kan ook zo zijn dat de arts, in overleg
met u, hiertoe heeft besloten omdat uw lichamelijke toestand
zodanig is dat een reanimatie geen kans van slagen zou hebben.
Als het voor u niet duidelijk is waarom u een paars polsbandje
draagt, vraagt u dan aan de arts of verpleegkundige om uitleg. Ook
kunt u aan de verpleging om de folder ‘Wel of niet reanimeren’
vragen als u meer wilt weten.

Waarom gebruikt het ziekenhuis
paarse polsbandjes?
Bij een hartstilstand moeten artsen en verpleegkundigen direct
handelen om een reanimatie kans van slagen te geven. De tijd om
een niet-reanimeren afspraak na te zoeken in een dossier ontbreekt.
Aan de kleur van het polsbandje zien zij of een reanimatie gewenst
is. Zo willen we voorkomen dat u een door u ongewenste of een
kansloze reanimatie ondergaat.

Is het bandje verplicht?
Door de paarse kleur ziet niet alleen de arts of verpleegkundige wat
uw reanimatiebeleid is, maar ook uw medepatiënten en bezoekers.
Om die reden kunnen wij het paarse bandje niet verplichten. Meld
het aan de verpleegkundige als u bezwaar heeft tegen het dragen
van een paars polsbandje. In dat geval krijgt u een wit
identificatiebandje. Realiseer u wel dat bij een wit bandje de kans op
een ongewenste reanimatie groter is. Het witte bandje is wel
verplicht; daarop staan uw persoonsgegevens.

Tot slot
De vraag naar wel of niet reanimeren staat helemaal los van uw
verdere behandeling en de reden waarvoor u behandeld wordt. Uw
behandeling gaat onverminderd en volledig door.
De afspraak om niet te reanimeren is maximaal 12 maanden geldig
tijdens (dag)opname (en dus alléén in het Albert Schweitzer
ziekenhuis). Bij iedere nieuwe opname vragen wij u opnieuw wat uw
wens is. Dat betekent dat u bij iedere nieuwe opname, opnieuw een
registratieformulier moet invullen, tenzij u met uw specialist heeft
afgesproken om de ‘niet-reanimeren’ afspraak door te laten lopen bij
heropname(s).
Terugkomen op uw besluit
Als u wilt terugkomen op uw besluit, dan kan dat altijd. Waarschuw
dan uw behandelend arts of verpleegkundige in het ziekenhuis.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, aarzel dan niet om
die te stellen.
Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier:
www.asz.nl/foldertest/
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