Het verhaal van Hans, Bregje en Christopher. Drie keer per week wordt de
ernstig zieke Hans Ras in Deurne gedialyseerd. Het is zwaar, maar zolang het zijn
levenskwaliteit verbetert, heeft Hans het ervoor over. Met internist-nefroloog
Christopher Susanto en dialyseverpleegkundige Bregje van den Heuvel bespreken hij
en zijn vrouw de voor- en nadelen van de behandelingen. Samen beslissen zij over het
verdere verloop. Hans en zijn vrouw vinden het prettig dat er veel aandacht is voor
hun wensen en behoeften. Elkerliek. mens tot mens.

“We kunnen tegenwoordig van alles om
iemand in leven te houden. Maar hoe is
de kwaliteit van dat leven? Dialyseren is
ingrijpend. Het is belangrijk hier open
en eerlijk over te zijn. De tijd dat dokters
alle besluiten namen, is voorbij. Het gaat
om het welzijn van de patiënt. Keuzes
maken we samen. Bij Hans betekent
dit dat hij dialyseert zolang hij het kan
opbrengen. Wij steunen en adviseren
Hans en begeleiden hem zo goed
mogelijk.” Christopher Susanto,
internist-nefroloog
“Hans gaf aan dat hij zijn levenskwaliteit
wil behouden. Wij als behandelteam
geven gehoor aan die wens. We maken
afspraken met hem en zijn vrouw over
de behandelingen en evalueren regelmatig of hun wensen en behoeften nog
actueel zijn. Bij iedere klacht overwegen
we, samen met Hans en zijn vrouw, wat
we gaan doen. Veel mensen weten niet
dat het mogelijk is om te stoppen met
behandelen. Ook deze optie maken we
bespreekbaar.” Bregje van den Heuvel,
dialyseverpleegkundige

“Als ik niet werd gedialyseerd was ik er
al lang niet meer geweest. En hoewel het
veel van me vraagt, ben ik daar blij om.
Ik geniet te veel van mijn leven om al
afscheid te kunnen nemen. Maar zodra
dat genieten ophoudt, is het wat mij
betreft klaar. Dokter Susanto en Bregje
hebben mij en mijn vrouw goed ingelicht
over de mogelijkheden die ik heb. Dat
stelt gerust en helpt ons keuzes te maken
waar we allebei achter staan.” Hans Ras,
patiënt

mens tot mens.

