GEZONDHEID

ONTDEK HET GEMAK
van onze maaltijdservice!

Voorbeeld

Van € 45,29
voor slechts

€ 30,29*
Art. nr. 9390
6

Waardebon

15,-

ter waarde van

€

Direct bestellen?

bel 0800 – 023 29 75 of ga naar
www.apetito-shop.nl/15korting

Geldig t/m 31 maart 2020, alleen voor nieuwe klanten,
eenmalige deelname per adres. Kijk voor de overige
actievoorwaarden op www.apetito-shop.nl/15korting
*prijs geldt voor maaltijden zoals afgebeeld.

in te leveren bij bestellingen van 7 à la carte maaltijden
naar keuze (meer dan 130 maaltijden) of een dinerdoos
naar keuze met 7 voorgeselecteerde maaltijden.
Uw actiecode: 304 - 20013

Ruime keuze - Dieetmaaltijden - Gratis dieetadvies - Wekelijks bezorgd - Eenvoudig bestellen - Geen verplichtingen

De laatste zorg
vastgelegd
Het Behandelpaspoort

Welke zorg zou u nog willen in uw laatste levensfase? Het is een vraag waarmee
mensen zich doorgaans liever niet bezighouden. Volgens Ester Bertholet,
specialist ouderengeneeskunde, is het belangrijk om er vroeg mee te beginnen. In
alle rust, met een heldere geest en in goed overleg met mensen in uw omgeving.
Vanuit die gedachte heeft ze het Behandelpaspoort in het leven geroepen.
TEKST ROY VAN DER MAREL

ANBO 53
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“Het is een
grote misvatting
dat je naar een
notaris moet voor
een behandelverklaring”

ESTER BERTHOLET

“Ik praat veel met mensen over hun zorg en medische
behandelingen in de laatste fase van hun leven”, vertelt
Bertholet. Ze is oprichter van de eerste, zelfstandige
praktijk in ouderengeneeskunde en spreekt veel patiënten
die het advies van artsen blindelings opvolgen. Soms ook
tegen hun eigen behandelwensen in. “Ik vraag altijd expliciet af of dit de behandeling is die zij zelf ook nog willen.
Kan het ook anders? Wat wil men zelf heel graag? En wat
niet? Voorheen schreven we dat dan op een blaadje op. Ik
vroeg mij daarna altijd af wat er vervolgens met dat blaadje
ging gebeuren en of die wensen daadwerkelijk opgevolgd
zouden worden.”
IN GEVAL VAN NOOD
En dus gaat ze het anders doen. Met collega’s en patiënten
zet ze een werkgroep op waar het Behandelpaspoort uit
is voortgekomen. “We hebben goed nagedacht over alle
aspecten van het paspoort. We zijn vragen anders gaan
formuleren en zijn verder gaan denken dan alleen ‘Wilt
u gereanimeerd worden, als dat nodig blijkt te zijn?’. We
hebben de opzet breder gemaakt met vragen als: Wat is
belangrijk voor u? Wat moeten we weten van u? Bent u gelovig waardoor u bepaalde ingrepen niet wilt? Wie moeten
we inschakelen in geval van nood? En wie vertegenwoordigt u in die situatie?”

Het zijn de vragen waar zorgvuldig over nagedacht moet
worden. Daar is in overleg met een huisarts niet altijd tijd
voor. Laat staan bij een crisisbehandeling in het ziekenhuis. Volgens Bertholet is het dan ook nadrukkelijk de
bedoeling om over die vragen na te denken en na te blijven
denken. “Mensen moeten dit in de loop der tijd gaan
invullen, als een soort werkboekje.”
NIET DWINGEN
Het paspoort is dan ook geen definitieve wilsverklaring
en kan op elk moment worden aangepast. Rechtsgeldig
is het wel. “Het is een grote misvatting dat je naar een
notaris moet voor een behandelverklaring. Als jij op
willekeurig welk briefje vermeldt wat je wel of niet wilt
en je ondertekent dat met een handtekening en datum,
dan is dat rechtsgeldig. Een arts die dat onder ogen krijgt
moet daar naar handelen. Je kunt een arts niet dwingen
een handeling te verrichten, maar wij mogen ook niemand
behandelen die dat niet wil.”
Ook huisarts Mirjam Willemsen is een groot voorstander
van het Behandelpaspoort. Zij heeft als arts, maar óók als
patiënt, ervaring met het bespreken van behandelvragen.
In februari van 2019 is bij haar voor de tweede keer longkanker geconstateerd. Ditmaal kan ze alleen nog palliatief
behandeld worden. Daardoor zit zij nu ook aan de andere
kant van de tafel met het Behandelpaspoort in haar handen. “Ik heb er veel over nagedacht en alle vragen met mijn
man besproken, maar nog niet ingevuld. Dat moet de
komende tijd in alle rust gaan gebeuren.”

INZICHT IN WENSEN
Naast het persoonlijk gebruik zet Willemsen het paspoort
ook in haar praktijk in, als een handvat om de zorg in de laatste levensfase bespreekbaar te maken. “De eerste keer geef je
het paspoort mee en leg je uit waarvoor het is. Bij een tweede
bezoek kom je er nog een keer op terug. Dat dit paspoort er
is, maakt het bespreken van moeilijke onderwerpen een stuk
eenvoudiger. Daarnaast geeft het mij natuurlijk ook gewoon
inzicht in de wensen van mijn patiënten.”
Toch ziet Willemsen nog een klein verbeterpunt. “Ik vind
de opzet en het paspoort écht fantastisch. Maar ik zou liever
óók een digitale versie willen hebben. Dat heb ik ook al met
Ester besproken.” Bertholet: “Daar gaan we nu mee aan de
slag. Wat ik wil is dat het een soort app gaat worden, maar dat
het fysieke paspoort altijd zal blijven. Het meenemen van dat
boekje en gaandeweg invullen is toch prettiger dan dat je met
een app praat. Het geeft meer houvast. Zeker voor ouderen.
Gebruikers vinden het ook heel fijn dat het een gevoel geeft
van een echt paspoort. Het lijkt er ook op. Inclusief pasfoto!”
WINST
In eerste instantie is dit paspoort bedoeld voor ouderen en
mensen als Mirjam Willemsen, die een beperkte levensduur
tegemoet gaan, maar nog wel gezond van geest zijn. Van
Willemsen mag die doelgroep echter wel wat uitgebreid
worden: “Het is voor iedereen verstandig om een paspoort
in te vullen. Je kunt, helaas, op elke leeftijd wat krijgen. Maar
vergeet niet dat je antwoorden niet vaststaan. Kom er gewoon regelmatig op terug. Het lastigst is eraan te beginnen.”
Bertholet is zelf wat terughoudender: “Dat iedereen een
Behandelpaspoort zou moeten is iets wat ik zelf niet zo stellig
durf te zeggen, maar ik vind daar heel veel in zitten. Het feit
dat je de antwoorden al in je mond hebt liggen is namelijk al
winst. Dan hoef je daar niet meer over na te denken in een
crisissituatie.”

HUISARTS MIRJAM WILLEMSEN

“Het Behandelpaspoort maakt
het bespreken van
moeilijke onderwerpen een stuk
eenvoudiger”
Behandelpaspoort
voor leden
Meer informatie over het Behandelpaspoort vindt u op:

Nu is het zaak voor Bertholet om de paspoorten over Nederland te gaan verspreiden. Ze vaart daarin mee op een golf van
enthousiaste reacties: “Ik dacht eerst: wat doe ik mezelf aan!?
Ik heb het al druk genoeg en kan mailtjes over euthanasie of
klachten over de zorg niet gebruiken. Maar ik heb alleen maar
positieve reacties ontvangen! Heel praktische aanvullingen,
maar ook: “het is een cadeautje voor mezelf”. Dat is toch
mooi!”

www.behandelpaspoort.nl

Als lid van ANBO kunt u het paspoort en een informatieboekje
bestellen voor € 11, in plaats van € 12,50. Voor het paspoort,
infoboekje en opbergmap betaalt u € 18,45 in plaats van
€ 19,95. Alle genoemde bedragen zijn exclusief verzendkosten.
Bestellen kan via www.behandelpaspoort.nl met de actiecode
ANBOKORTING. De actie loopt tot en met 31 maart. Heeft u
geen mailadres? Neem dan contact op met onze Ledenservice
via 0348 46 66 66.
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