Medisch-ethische commissie
Van Weel-Bethesda ziekenhuis
Jaarverslag over 2015
Samenstelling
De samenstelling van de MEC was gedurende 2015 als volgt:
A.Dubbeld
Mw. drs. L.J.H.M. Vroegindeweij-Claessens
Mw. drs. A. Huizenga
Mw. J.C. Kievit-Baart
Mw. D. de Ruiter-Speijer
Mw. J.H. Koningswoud-ten Hove
Dr. P.C. van der Velden
Mw. I.M. Spoor

voorzitter

adviserend lid/Calando
adviserend lid/lid RvB Medische Zaken
ambtelijk secretaris

Reglement en procedures
Het reglement Medisch-ethische Commissie regelt de samenstelling, uitgangspunten, taken en
werkwijze van de commissie.
De commissie bestaat uit vijf vaste leden, benoemd door de Raad van Bestuur, waarvan twee
vertegenwoordigers van de medische staf, twee verpleegkundigen en de geestelijk verzorger.
De laatste is permanent lid van de commissie, terwijl de overige leden na vier jaar kunnen
worden herbenoemd.
Op dit moment zijn er twee adviserende lidmaatschappen, t.w. van het medisch lid van de
RvB vanuit het belang van medisch-ethische vraagstukken en van een directielid van het
hospice Calando ten behoeve van uitwisseling van inbreng en ervaringen.

Vergaderingen
De commissie heeft in 2015 acht maal vergaderd, t.w. op 12/1, 9/2, 9/3, 13/4, 11/5, 12/10,
9/11 en 14/12.

Onderzoeken
De volgende wetenschappelijke onderzoeken werden door de commissie besproken:
-

Studie HOVON 126 Multiple Myeloom

-

Studie Validatie Vancouver SSDES

-

Onderzoek PROF-STAR

Effectiviteit geneesmiddel
Dr. H. Noordzij-Nooteboom
Kinderen met plasproblemen
Dr. M. van Ledden-Klok
Geneesmiddelen ziekte van Crohn
Dr. P.C. van der Velde

-

Studie GBS mimics

Verbeteren van een vroege diagnose
Dr. U. Badrising

De volgende administratieve onderzoeken werden in de commissie besproken:
-

Inhoud van de folder ‘Na reanimatie’
(vervolg en afronding)
Masterthese Preventie GBS bij
pasgeborenen
Foldermateriaal NR/NB-beleid
Onderzoek uitkomsten Hospicezorg
Moreel beraad

Jeanine Oost
Karen Smits
Marieke van Splunter
Janneke Koningswoud
Paul van der Velden***

*** Er is een onderzoek ingesteld om vast te stellen of er op de afdelingen van de kliniek
moreel beraad plaatsvindt. Uit de antwoorden is duidelijk geworden dat, hoewel moreel
beraad in de strikte zin nauwelijks wordt toegepast, gesprekken over ethische vraagstukken
wel degelijk regelmatig plaatsvinden.
Na overleg met de RvB is vastgesteld, dat er geen directe aanleiding is om moreel beraad nu
voor het hele ziekenhuis te gaan invoeren. Het bestaande overleg over ethische zaken wordt
voor dit moment als toereikend beoordeeld.
Wel zal er naar worden gestreefd om van het bestaande overleg meer te gaan vastleggen.

Casussen
Over-behandeling
We hebben de gesprekken voortgezet over een casus waarin twijfel bestaat of een patiënt
over-behandeld wordt. Er is een advies uitgebracht over het bijhouden en raadplegen van het
patiëntendossier en de consistentie in het beleid van de elkaar opvolgende intensivisten.
Tentamen Suicidii
Een casus waarbij herhaaldelijk pogingen worden gedaan tot zelfdoding bij een uitgebreid
schriftelijk behandelverbod en waarbij elke opname met veel stampij gepaard gaat. De casus
is veralgemeniseerd en er is juridisch advies ingewonnen m.b.t. de behandeling, de stampij, de
aansprakelijkheid en de diagnose.
Doodswens
In deze casus is er sprake van een doodswens die door de patiënt wordt uitgesproken naar
familie en verpleegkundigen, maar de doodswens is niet consistent.
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