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figuur 3. Voorbeeld van een stappenplan voor de beslissing
‘al dan niet reanimeren’ voor kinderen en jonge mensen.
Een soortgelijk plan is er ook voor volwassenen. (Bron:
www.bma.org.uk.)
gaven dat die bepaalde patiënt bij een hartaanval niet gereanimeerd moest worden. De zaak werd aan het rollen gebracht
toen een 66-jarige vrouw in haar medische dossier de cryptische vermelding ‘not for 555’ aantrof. Dat bleek een ziekenhuiscode voor het team dat eerste hulp biedt bij een hartstilstand. Na een bericht hierover in de kranten kreeg de stichting
Age Concern, die opkomt voor de belangen van ouderen, binnen een paar dagen meldingen van een groot aantal vergelijkbare gevallen: allemaal ouderen die codes als ‘NFR’ (‘not for
resuscitation’) of ‘not for 555’ in hun medisch dossier hadden
zien staan. Deze ‘backdoor euthanasia’ wekte grote verontwaardiging (zie deze rubriek, 2000:952).
Nu mag dus de vermelding ‘niet reanimeren’ alleen met
toestemming van de patiënt in een medisch dossier worden opgenomen. Het gaat dan om mensen die erg zwak zijn en voor
wie een reanimatiepoging een zware belasting zou vormen.
In de BMA-richtlijn staat overigens het advies de uitdrukking
‘do not attempt resuscitation’ te hanteren om te benadrukken
dat een reanimatiepoging een moeilijke procedure is, die
vaak niet lukt. Als iemands mening niet bekend is, moeten de
artsen het zekere voor het onzekere nemen en alles doen wat
redelijkerwijs in hun vermogen ligt om de patiënt te reanimeren.
Kinderen en jonge mensen moeten ook bij de reanimatiebeslissing betrokken worden (figuur 3). Als dat niet haalbaar
is, moet men de ouders naar hun mening vragen. Is er verschil
in opvatting tussen ouders en minderjarige kinderen, dan is de
mening van de ouders uiteindelijk doorslaggevend. (Bijdrage
J.B.Meijer van Putten.)
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Nederlandse Onderzoek Databank
Sinds begin dit jaar is de Nederlandse Onderzoek Databank
(NOD) gratis toegankelijk op de website (www.niwi.knaw.nl)
van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI). De website biedt informatie over ruim
50.000 onderzoeksprojecten in Nederland en Vlaanderen
(persbericht van het NIWI, februari 2001).
Voorheen kostte een individueel NOD-abonnement 500
gulden per jaar. Het NIWI is hier volgens NOD-contactpersoon Gerard Harren van afgestapt omdat het om openbare informatie gaat, die men niet onnodig wil blokkeren. Voorheen
bepaalde het ministerie de toegankelijkheid en was er ook twijfel of de databank wel zinvol was. Inmiddels heeft de NOD zich
wel bewezen en is het NIWI vrijer om zijn eigen beleid te ontwikkelen. Volgens Harren is het gebruik van de NOD aanzienlijk toegenomen sinds de databank gratis is.
De NOD vormt een ware goudmijn aan gegevens voor geïnteresseerden – wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Na het invoeren van een trefwoord
krijgt men informatie over alle onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstellingen die zich met dat onderwerp
bezighouden. Steeds staan er beschrijvingen van het onderzoek
bij in het Nederlands en het Engels, plus de namen van de voornaamste onderzoekers, inclusief telefoonnummers en e-mailadressen. De NOD bevat ook informatie uit een aantal internationale databanken, zoals CORDIS (Community Research
and Development Information Service, met door de Europese
Unie gefinancierd onderzoek), BIOREP (Biotechnology Research Projects in Europe) en DRIS (Networks and Information Technology, een wereldwijd overzicht van onderzoekdatabanken).
De NOD biedt tegenwoordig ook de mogelijkheid om te
zoeken naar experts en expertise. De databank bevat inmiddels
de namen van zo’n 7600 deskundigen op een bepaald onderzoeksgebied. Verder komt er straks de mogelijkheid om door
te klikken naar via het internet toegankelijke publicaties, bijvoorbeeld naar de databank van universiteiten of naar tijdschriften. ‘Deels nog toekomstmuziek,’ aldus Gerard Harren,
‘maar het zal de bruikbaarheid van de databank verder vergroten.’ (Bijdrage J.B.Meijer van Putten.)
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Doorlopende agenda
2001
Maart
24 Utrecht (Jaarbeurs) voorjaarsvergadering Ned. Ver. van
Arts-Docenten in de EHBO ‘Forensische geneeskunde en
EHBO’ (tel. 070-3383237).
26 Nijmegen (PAOG-Heyendael), avondcyclus Jeugdgezondheidszorg 2001 ‘Astma’ (tel. 024-3610343 mw.W.Hermans).
26 Rotterdam (Airport Hotel), workshop ‘De rol van voedingssupplementen bij burnout’ (tel. 0294-416886 Ivonne
Pappot, Orthica bv).
26-28 Driebergen, Postdoctoraal Onderwijs Epidemiologie
2001 ‘Klinimetrie: het ontwikkelen en evalueren van meetinstrumenten’ (tel. 020-4448188 EMGO-Instituut/Onderzoeksschool CaRe).
26-30 Amsterdam (AMC/VU), applicatiecursus voor consultatiebureauartsen (tel. 020-5668585 Nic. Tulp Instituut).
28 Rotterdam (Capita Selecta), ‘De goede dokter’.

