Rond het einde van het leven
Euthanasie

Gisteren is slechts de herinnering van vandaag en morgen is de droom van vandaag
Kahil Gibran
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Vooraf
Deze folder is bedoeld om kort informatie te geven over het onderwerp: euthanasie.
Het medisch handelen bij het levenseinde kent nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden waarover
afspraken gemaakt moeten worden. Voordat u dergelijke ingrijpende beslissingen neemt is het
belangrijk dat u goed geïnformeerd bent en nadenkt over wat u wel en niet wilt in een dergelijke
situatie.
In gesprek met uw arts
Vanwege uw ziekte zult u beslissingen over zorg en behandeling altijd nemen in nauw overleg met uw
behandelend arts. Samen met haar of hem bespreekt u de voors en tegens van een bepaalde keuze
om uiteindelijk tot een weloverwogen besluit te komen. Zonodig kan daarbij een gesprek met een
hulpverlener vanuit de psychosociale disciplines uitkomst bieden.
Immers, de beslissing die u neemt moet niet alleen vanuit medisch oogpunt de juiste zijn, maar moet
ook passen bij u als persoon, uw privé-situatie en uw levensbeschouwelijke achtergrond.
Partner of familie?
Als u een partner heeft of naaste familie, is deze informatie nadrukkelijk ook voor hen bedoeld. In
situaties waarin sprake is van een ernstige ziekte of overlijden, kan de partner of naaste familie een
centrale rol vervullen. Ook als u een gesprek heeft met uw arts of een andere hulpverlener, kan het
nuttig zijn als uw partner of een ander vertrouwd iemand hierbij aanwezig is.
Hoe beter u bent voorbereid, hoe beter u bepaalde keuzes kunt maken.

Euthanasie
Wat is euthanasie?
Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts op uitdrukkelijk verzoek van
de patiënt.
Als uw arts op de hoogte is van uw verzoek om euthanasie, betekent dit niet dat hij daaraan zonder
meer zijn medewerking zal verlenen. Hij moet er in ieder geval van overtuigd zijn dat het van uw kant
een weloverwogen keuze is, waarover u goed heeft nagedacht en waar u ook helemaal achter staat.
Om te beginnen moet u een reëel beeld hebben van uw ziekte, de vooruitzichten en de eventuele
alternatieven die er zijn om uw lijden te verlichten. Ook moet het voor uw arts duidelijk zijn dat uw
verzoek niet wordt ingegeven door druk van anderen.
Verder is het voor uw arts belangrijk om te weten of uw verzoek niet in een opwelling is gedaan,
bijvoorbeeld onder invloed van een (tijdelijke) depressie.
Om u in uw beslissingsproces zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en ook om zijn eigen standpunt
te bepalen, zal uw arts regelmatig gesprekken met u hebben.
Uitzichtloos en ondraaglijk lijden
Ook als het uw uitdrukkelijke wens is om euthanasie te laten plaatsvinden, wil dat nog niet zeggen
dat deze wens kan worden ingewilligd. Euthanasie is namelijk alleen toegestaan, als bij u sprake is van
uitzichtloos en ondraaglijk lijden dat op geen enkele andere aanvaardbare manier kan worden
verholpen. Het is aan uw arts om na te gaan of dat in uw geval ook inderdaad zo is.
Uitzichtloos
U heeft te maken met uitzichtloos lijden als u niet meer behandeld kunt worden en als het
vooruitzicht is dat uw toestand alleen nog maar zal verslechteren. Uw arts zal vrij goed kunnen
inschatten in hoeverre dit in uw situatie aan de orde is.
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Ondraaglijk
Vaststellen of er sprake is van ondraaglijk lijden, is meestal lastiger voor een arts omdat uw
persoonlijke beleving daarbij een grote rol speelt. Als een arts op dit punt twijfels heeft, zal hij uw
euthanasieverzoek waarschijnlijk afwijzen.
Geen alternatieven
Uw arts zal altijd eerst samen met u nagaan welke mogelijkheden er zijn om uw lijden te verlichten en
uw leven hanteerbaar te maken.
Wilsverklaring
Het is altijd verstandig om uw verzoek om euthanasie op papier te zetten. Als u een wilsverklaring
heeft opgesteld, bespreek deze dan met uw arts. Hoe duidelijker het voor uw arts is wat u bedoelt,
hoe groter de kans dat uw arts op een later moment aan uw verzoek tegemoet kan komen. U dient er
dus altijd rekening mee te houden dat er allerlei redenen kunnen zijn, waarom uw arts het recht
heeft uw verzoek niet te honoreren.
Raadpleging van een andere arts
Voordat uw arts instemt met een verzoek om euthanasie, zal hij eerst een andere arts moeten
raadplegen. Meestal is dat een speciaal opgeleide SCEN-arts (Steun en Consultatie bij Euthanasie
Nederland). Deze arts toetst door een gesprek met u en uw arts afzonderlijk of uw arts bij het
behandelen van uw verzoek om euthanasie aan alle zorgvuldigheidseisen heeft voldaan. Ook kan hij
adviezen geven.
Gewetensbezwaren
Een arts is niet verplicht om euthanasie uit te voeren als hij daarbij gewetensbezwaren heeft. U mag
echter wel verwachten van uw arts dat hij in dat geval tijdig zijn bezwaren met u bespreekt, zodat u
uw verzoek aan een andere arts kunt voorleggen. In de praktijk is het meestal zo dat een arts die uit
overtuiging geen euthanasie wil verrichten, in overleg met u op dat moment een collega benadert om
de gehele behandeling aan hem over te dragen.
Praktische afspraken
Wanneer besloten is dat bij u euthanasie gaat plaatsvinden, moeten er allerlei zaken geregeld
worden. Onder andere wordt met u afgesproken op welk tijdstip de euthanasie wordt verricht, welke
naasten daarbij aanwezig zijn en op welke wijze de middelen, die tot de dood leiden, worden
toegediend.

Adressen / websites
NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
Postbus 75331
1070 AH Amsterdam
tel. nr. 0900-6060606
Website NVVE: www.nvve.nl
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