LASA 148 - Medical decisions
about life

Self-admin. questionnaire

Questionnaire (in Dutch): LASAG148
LASAG148
In de laatste levensfase moeten soms moeilijke beslissingen over behandelingen
genomen worden. Daarbij is het belangrijk om te weten hoe mensen zelf bij de
besluitvorming betrokken willen worden door hun arts en wat hun wensen zijn.
Hierover gaan de volgende vragen.
GQOLDT1- GQOLDT5
Stel, er wordt bij u een ernstige ziekte geconstateerd en er moet worden besloten
welke behandeling gestart gaat worden. Welke van de volgende situaties heeft uw
voorkeur als het gaat om het nemen van deze beslissing?
1
2

3
4
5

Mijn voorkeur gaat uit naar dat ik zelf de uiteindelijke beslissing neem
over welke behandeling ik zal krijgen.
Mijn voorkeur gaat uit naar dat ik zelf de uiteindelijke beslissing neem
over mijn behandeling nadat ik de mening van mijn arts serieus
overwogen heb.
Mijn voorkeur gaat uit naar dat mijn arts en ik de verantwoordelijkheid
delen bij de beslissing welke behandeling het beste is voor mij.
Mijn voorkeur gaat uit naar dat mijn arts de uiteindelijke beslissing neemt
over de behandeling, maar mijn mening serieus overweegt.
Mijn voorkeur is om alle beslissingen over behandeling over te laten aan
mijn arts.

Wij leggen u twee situaties voor. Kunt u aangeven hoe u behandeld zou willen
worden als u zelf in deze situatie zou komen te verkeren?

ja

Er is bij u kanker geconstateerd met uitgebreide uitzaaiingen. U
bent niet meer te genezen. U bent al enkele dagen niet meer
aanspreekbaar. U vertoont duidelijk tekenen van hevige pijn en
onrust
1. Wanneer u problemen zou hebben met eten en drinken, zou u dan in
bovengenoemde situatie kunstmatige toediening van vocht en
voedsel willen krijgen (via een neusmaagsonde)? ..................................... 1
2. Zou u in deze situatie in geval van een bijkomende longontsteking een
behandeling met antibiotica willen krijgen? ............................................. ....
1
3. Zou u in deze situatie bij een hartstilstand gereanimeerd willen
worden? ........................................................................................................
1
4. Zou u in deze situatie bij ademhalingsproblemen beademd willen
worden? ........................................................................................................
1
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nee

GQVGCAN1-GQVGCAN5
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nee

4

waarschijnlijk niet

3

waarschijnlijk wel

2

ja

5. Zou u in deze situatie willen dat uw leven wordt beëindigd door
toediening van een middel? ..................................................................... 1

1. Zou u in deze situatie kunstmatige toediening van vocht en voedsel
willen krijgen (via een neusmaagsonde)? .................................................... 1
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4. Zou u in deze situatie bij ademhalingsproblemen beademd willen
worden? .......................................................................................................1

2

3

4

5. Zou u in deze situatie willen dat uw leven wordt beëindigd door
toediening van een middel?......................................................................

2

3

4

GQVGDEM1-GQVGDEM5
U bent dement en herkent uw naasten niet meer, u weigert te eten
en te drinken en trekt zich steeds meer terug. Er is met u geen
communicatie over de behandelingen meer mogelijk

2. Zou u in deze situatie in geval van een bijkomende longontsteking een
behandeling met antibiotica willen krijgen? .............................................. ....1
3. Zou u in deze situatie bij een hartstilstand gereanimeerd willen
worden? .......................................................................................................1
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