LASA 093 - End-of-life decisions

Main interview (MB)

Questionnaire (in Dutch): LASAD093

MEDISCHE BESLISSINGEN
De laatste tijd is er veel aandacht voor wensen die mensen hebben over hun
levenseinde. Ik wil u vragen hoe uw gedachten hierover zijn.
- DEOL01
1. Heeft u iets op papier staan over de behandeling die u aan het einde van het leven
nog wel of niet zou willen ontvangen, heeft u bijvoorbeeld een wils- of
zorgverklaring?
(DEOL11) 1. ja, een niet-behandelverklaring
(DEOL12) 2. ja, een niet-reanimeerverklaring
(DEOL13) 3. ja, een euthanasieverklaring
(DEOL14) 4. ja, een zorgverklaring
(DEOL15) 5. ja, een credokaart
(DEOL16) 6. ja, niet nader gespecificeerd
7. nee ------------------> vraag 3
8. weet niet ------------> vraag 3
- DEOL02
2. Wie is hiervan op de hoogte? (meerdere antwoorden mogelijk)
(DEOL21) 1. echtgeno(o)t(e), partner
(DEOL22) 2. kind(eren)
(DEOL23) 3. verzorger
(DEOL24) 4. huisarts
(DEOL25) 5. wijkverpleegkundige
(DEOL26) 6. anders, nl..............
(DEOL261) gecodeerd: - ander familielid
(DEOL262)
- niemand
(DEOL263)
- vriend(in)
(DEOL264)
- huisgenoot
(DEOL265)
- vereniging voor euthanasie
(DEOL266)
- geestelijk verzorger
(DEOL267)
- notaris
(DEOL268)
- niet gespecificeerd
- DEOL03
3. Heeft u schriftelijk of mondeling iemand aangewezen, die voor u moet beslissen
als u dat zelf niet meer zou kunnen?
1. ja, uitsluitend schriftelijk
2. ja, uitsluitend mondeling
3. ja, schriftelijk en mondeling
4. ja, maar niet gespecificeerd
5. nee
6. weet niet
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- DEOL04
4. Heeft u met uw arts gesproken over uw wensen ten aanzien van het einde van het
leven?
1. ja
2. nee
3. weet niet
- DEOL05
5. Kunt u zich voorstellen dat u zelf ooit om beëindiging van uw leven zou vragen?
1. ja
2. nee -------------------> vraag 7
3. weet niet -------------> vraag 7
- DEOL06
6. Kunt u aangeven om wat voor reden u zelf om beëindiging van uw leven zou
vragen? (meerdere antwoorden mogelijk)
(DEOL601) 1. pijn
(DEOL602) 2. ondraaglijk lijden (het gaat om lijden anders dan pijn)
(DEOL603) 3. verlies van waardigheid
(DEOL604) 4. zinloos lijden
(DEOL605) 5. levensmoeheid
(DEOL606) 6. niet meer tot last van familie/omgeving willen zijn
(DEOL607) 7. voorkomen van pijn
(DEOL608) 8. voorkomen van erger/verder lijden
(DEOL609) 9. voorkomen van ontluistering/aftakeling
(DEOL610) 10. uitzichtloos lijden
(DEOL611) 11. geestelijke achteruitgang of dementie
(DEOL612) 12. anders .................

(DEOL612s) Welke andere reden heeft u waarom u zelf om beëindiging van uw leven
zou vragen ?
- DEOL07
7. Vertrouwt u erop dat artsen en verpleegkundigen uw wensen over de behandeling,
die u aan het einde van het leven nog wel of niet zou
willen ontvangen, zullen volgen?
1. zeer veel vertrouwen
2. tamelijk veel vertrouwen
3. niet veel vertrouwen
4. geen enkel vertrouwen
5. geen mening
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