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2 O r b i s  T h u i s  

Wilsverklaring 

Soms kunnen mensen door ziekte, ongeval of welke oorzaak dan ook hun 
eigen wil niet meer kenbaar maken, terwijl belangrijke beslissingen genomen 
moeten worden over de medische behandeling, verpleging of verzorging. U 
kunt door een schriftelijke wilsverklaring af te geven vóóraf zorgen voor 
duidelijke aanwijzingen hoe dan volgens u gehandeld moet worden. Het is 
belangrijk dit te doen op een moment dat u daar nog toe in staat bent. In zo’n 
wilsverklaring legt u vast hoe artsen, verzorgend personeel en familie moeten 
handelen in bepaalde situaties waarin u dit zelf niet meer kenbaar zou kunnen 
maken. Zo’n wilsverklaring heeft in Nederland rechtsgeldigheid. Als u een 
schriftelijke wilsverklaring opstelt, doet u er goed aan uw huisarts, uw 
vertegenwoordiger en uw familie hiervan op de hoogte te stellen. Mocht de 
huisarts principiële bezwaren hebben tegen de door u gewenste handelingen, 
dan kunt u samen tijdig naar een goede oplossing zoeken. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Wij zetten ons in voor een veilige leefomgeving. Wij gebruiken geen 
vrijheidsbeperkende maatregelen zoals onrustbanden. Fixatie leidt namelijk tot 
verzwakking van lichaam en geest en verhoogt het risico op ongelukken. Als er 
voor de veiligheid van bewoners hulpmiddelen nodig zijn, dan kiezen we voor 
hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten. Mochten 
we onverhoopt in een zeer uitzonderlijke situatie voor een cliënt geen goede 
oplossing - zonder fixatie – vinden, dan schakelen wij externe deskundigen in 
voor advies. 

Reanimatie 

Als er geen afspraken met u gemaakt zijn, gaan wij er van uit dat u, als u 
onverhoopt een hartstilstand hebt, gereanimeerd wilt worden. U kunt uw mening 
kenbaar maken bij uw EVV, die deze zal vastleggen in het zorgplan. Ook kunt u 
uw wensen met betrekking tot reanimatie bespreken met uw huisarts. Deze kan 
uw mening ook laten vastleggen in het zorgplan. 

Euthanasie 

Voor euthanasie gelden wettelijke richtlijnen en zorgvuldigheidseisen waaraan 
voldaan moet worden. De behandelend arts moet bijvoorbeeld vaststellen dat 
het niet mogelijk is om het lijden te verzachten. Ook moet hij advies vragen aan 
een andere arts. Vragen hierover kunt u stellen aan uw huisarts, als 
behandelend arts. Ook kunt u uw persoonlijke ideeën hierover schriftelijk 
vastleggen in een euthanasieverklaring. 

Opbaren in eigen appartement 

Wij bieden onze bewoners, in overleg, de mogelijkheid om na overlijden 
opgebaard te worden in het eigen appartement. 

Ontruimen van een kamer / appartement na overlijden van de bewoner 

Na overlijden dient de persoonlijke inventaris van de bewoner binnen 7 dagen 
uit het appartement te zijn verwijderd.  
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Orbis Thuis Klantenservice 
Postbus 5 
6130 AA Sittard 
Telefoon: 088 – 4588888 


