Wat kun je verwachten
van SCEN verpleegkundigen & verzorgenden

Steun en advies
De SCEN-verpleegkundige/verzorgende verstrekt telefonisch steun en advies bij vragen rond euthanasie en hulp bij zelfdoding
en andere medische beslissingen rond het levenseinde of verwijst naar consultatieteams palliatieve zorg.
Je kunt de SCEN-verpleegkundige/verzorgende bijvoorbeeld bellen:
• als je niet weet wat je moet doen met een euthanasieverzoek van een patiënt;
• als je je afvraagt wat je zelf wel en niet mag doen bij euthanasie;
• als je denkt dat de arts niet op het euthanasieverzoek van de patiënt in wil gaan;
• als je vragen hebt over de procedure;
• als je vragen hebt over het voorbereiden van een euthanasiebeleid in algemene zin;
• als je zelf graag ondersteuning wilt bij euthanasievragen;
• als je wilt overleggen over het gevoel dat een bepaalde situatie rond euthanasie bij je oproept;
• als de familie druk uitoefent om in te grijpen bij de patiënt (“dit zou hij nooit gewild hebben”);
• bij alle andere vragen en onzekerheden die je hebt over euthanasie en hulp bij zelfdoding.
In principe heb je één keer telefonisch contact over een (patiënt)situatie.
Bereikbaarheid en werkwijze
Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen de SCEN-verpleegkundige/verzorgende telefonisch bereiken op
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur via het telefoonnummer:

020 - 592 33 48
Aan dit gesprek zijn geen extra kosten verbonden.
De SCEN-verpleegkundige/verzorgende verwacht dat zij/hij jou goed kan bereiken. Geef dus aan de telefonist(e)
door wanneer en onder welk telefoonnummer je te bereiken bent.
Hoe duidelijker je vraagstelling is aan de SCEN-verpleegkundige/verzorgende, des te beter het advies zal zijn.
Bereid het gesprek met de SCEN-verpleegkundige/verzorgende daarom voor.
De SCEN-verpleegkundige/verzorgende heeft ongeveer 15 à 20 minuten beschikbaar.
De SCEN-verpleegkundige/verzorgende geeft geen adviezen over palliatieve zorg.
Voor vragen op palliatief gebied bel je met het regionale consultatieteam palliatieve zorg.
Nota bene
De SCEN-verpleegkundige/verzorgende heeft de plicht om de privacy van de adviesvrager te waarborgen.
Geef het SCEN-v&v telefoonnummer niet aan patiënten of familieleden. De SCEN-verpleegkundige/
verzorgende is voor informatie en advies uitsluitend te bellen door verpleegkundigen en verzorgenden.
De SCEN-verpleegkundige/verzorgende geeft geen adviezen op locatie van de adviesvrager of aan het
bed van de patiënt.
Het telefonisch advies speelt geen rol in de besluitvorming, maar is bedoeld ter ondersteuning van
de eigen taak en verantwoordelijkheid van de verpleegkundige/verzorgende.
Je behoudt altijd je eigen professionele verantwoordelijkheid.

