WAT VINDT U BELANGRIJK?

SAMEN IN GESPREK OVER
ETHISCHE VRAAGSTUKKEN

LEVEN OP EEN MANIER DIE BIJ U PAST
Wat heeft u nodig om te kunnen leven op een manier die bij u past? Om u te leren kennen, gaan we
met u en uw mantelzorgers in gesprek over uw persoonlijke wensen, uw hobby's en uw leefritme.
Maar ook over ethische vraagstukken. Wilt u medicatie gebruiken? Wilt u behandeld worden tegen
pijn? Wat zijn uw keuzes als u geen eigen regie op uw leven meer heeft? Het zijn vragen die een rol
spelen in uw leven, behandeling en verzorging bij WZH.
In deze folder leest u hoe wij met u, uw familie en andere mantelzorgers ervoor zorgen dat u kunt
leven zoals u wilt. Heeft u na het lezen van deze folder vragen, stel deze dan aan de specialist
ouderengeneeskunde.
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BEGELEIDING
Bij WZH bent u 24 uur per dag verzekerd van specialistische zorg op medisch, sociaal, psychisch en
spiritueel gebied. Het multidisciplinaire zorgteam is er voor u en werkt samen met u, uw familie,
andere mantelzorgers en vrijwilligers. U krijgt de zorg en begeleiding die passen bij de vragen die u
mogelijk heeft in deze fase van uw leven en de wensen voor de toekomst.
Het zorgteam bestaat onder meer uit woonzorgbegeleiders, verpleegkundigen, fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen, geestelijk verzorgers en de specialist
ouderengeneeskunde. Onze professionals luisteren naar uw persoonlijke verhalen, vragen en
wensen. Uw levensstijl en uw voorkeuren zijn altijd het uitgangspunt. Ieder mens staat immers
anders in het leven. De geestelijk verzorgers gaan uit van uw eigen geloofs- en levensovertuiging. Bij
onze psychologen kunt u terecht met vragen over het omgaan met deze levensfase of wanneer u
begeleid wilt worden.
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PALLIATIEVE ZORG
Er kan een moment in het leven komen dat de zorg niet meer gericht is op genezing, maar op het
verlichten van klachten richting het levenseinde. Dit heet palliatieve zorg. Op dat moment maakt u
met ons zorgteam afspraken over de ondersteuning die u wenst en nodig heeft om op uw eigen
manier met zo min mogelijk klachten en pijn te leven. U kunt bij onze geestelijk verzorgers terecht
voor ondersteuning. ‘Hoe ga ik om met mijn klachten?’, ‘Hoe kan ik mijn leven op de juiste manier
afsluiten?’ en ‘Wat betekent dit nu precies voor mij en wat voor mijn partner?’. Het zijn normale
vragen. Natuurlijk kan de geestelijk verzorger die u van thuis al kent, u ook begeleiden.
Onderdeel van palliatieve zorg is pijnbestrijding. Pijn kan uw functioneren flink belemmeren en uw
leven negatief beïnvloeden of zelfs beheersen. Wanneer u pijn heeft, kijken we samen naar de
mogelijkheden. Pijnbestrijding kan op veel verschillende manieren en is persoonsgebonden. Met de
specialist ouderengeneeskunde maakt u hierover afspraken. Deze worden vervolgens vastgelegd in
uw zorgdossier.

VASTLEGGEN VAN UW WENSEN IN EEN WILSVERKLARING
Wij gaan ervan uit dat u in elke levensfase zeggenschap over uw eigen leven wilt behouden. Het is
echter mogelijk dat u in een situatie terechtkomt, waarin u niet meer zelf kunt beslissen. Op dat
moment kan een schriftelijke wilsverklaring helpen. Hierin legt u uw wensen rondom uw behandeling
of levenseinde vast. U geeft aan onder welke omstandigheden u bepaalde medische handelingen
niet of juist wel wilt. Zo kunnen een partner, kinderen of andere relaties uw belangen behartigen.
U kunt een wilsverklaring opstellen wanneer u wilsbekwaam bent. Dit betekent dat u op dat moment
in staat bent om een weloverwogen keuze te maken. De wilsverklaring dient wettelijk te voldoen aan
een aantal eisen. Uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde kan u helpen bij het opstellen
hiervan. In uw zorgdossier wordt vastgelegd dat u een wilsverklaring heeft.

EUTHANASIE
Het is mogelijk dat u tot de beslissing komt om een verzoek tot euthanasie in te dienen. Dit houdt in
dat u zelf besluit het leven op een waardige manier te laten beëindigen door het toedienen van
medicijnen. Wij begeleiden u en uw dierbaren zorgvuldig bij het maken van keuzes en de emoties die
hierbij komen kijken. Wilt u meer weten over euthanasie, maak dan een afspraak met de specialist
ouderengeneeskunde. Uw privacy, keuzes en wensen zijn hierbij verzekerd.
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VRIJHEIDSBEPERKENDE MIDDELEN EN MAATREGELEN
U wilt zo comfortabel en veilig mogelijk leven. Volgens de wet Bopz (Bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen) kunnen vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen ingezet worden
wanneer de veiligheid van een cliënt in gevaar komt. WZH gebruikt deze maatregelen en middelen
als uiterste remedie, als het echt niet anders kan. Wanneer de veiligheid van cliënten in gevaar komt,
kijkt het multidisciplinaire team met u welke andere oplossingen er zijn. Mochten
vrijheidsbeperkende maatregelen of middelen echt de enige oplossing vormen, dan gaan we in
gesprek met u en uw familie of andere mantelzorgers en worden de afspraken in het zorgdossier
opgenomen. Deze worden regelmatig geëvalueerd, waarbij continu gekeken wordt in hoeverre de
maatregelen of middelen nog noodzakelijk zijn.

REANIMATIE
Wel of niet reanimeren is een weloverwogen keuze. Wanneer u bij WZH komt wonen, bespreekt u
met de specialist ouderengeneeskunde de mogelijkheden, wat wel of niet reanimeren inhoudt en
wat u wilt rondom deze medische behandeling. Aan de hand van dit gesprek kunt u vervolgens een
weloverwogen, persoonlijke keuze maken of u wel of niet gereanimeerd wilt worden. De afspraken
met betrekking tot reanimatie die u maakt met de specialist ouderengeneeskunde worden
vastgelegd in uw zorgdossier.
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HOSPICE
Het is niet altijd mogelijk om de laatste fase van uw leven thuis door te brengen. In het WZH Hospice
krijgen mensen met een korte levensverwachting de mogelijkheid om in een omgeving te wonen die
rustig en sfeervol is, met alle zorg om u heen. Het hospice biedt u alle privacy die mogelijk is, zodat u
ook in deze levensfase uzelf kunt zijn. Tijdens het verblijf in ons hospice kunnen u en uw dierbaren
rekenen op de professionele deskundigheid van ons zorgteam. Op de website www.wzh.nl vindt u
meer informatie over het hospice.

OVER WZH
Met twaalf woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere Dagactiviteiten-en Ontmoetingscentra is
WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) een vooraanstaande zorgorganisatie in de regio Haaglanden.
WZH is gespecialiseerd in het bieden van (revalidatie)zorg, behandeling en ondersteuning aan
ouderen met lichamelijke beperkingen, ouderen met dementie en mensen met Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH).
In de sfeervolle woonzorgcentra van WZH ontvangen cliënten dagelijks persoonlijke zorg in een
veilige en bezielende omgeving. De eigen leefstijl, de betrokkenheid van familie, mantelzorgers,
vrienden en vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol. Samen zorgen we dat men zich thuis voelt
bij WZH.
Voor meer informatie over WZH kunt u terecht op www.wzh.nl of bellen met de WZH Klantenservice
via 070 - 756 1600. Volg WZH ook op Twitter @WZHonline en Facebook WoonZorgcentra
Haaglanden.
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WoonZorgcentra Haaglanden
Website: www.wzh.nl

Volg WZH ook via:
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