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Stelling 1:

Als je een euthanasieverzoek wilt doen, moet je een 

euthanasieverklaring hebben.

Stelling 2:

Als je een euthanasieverzoek doet (en daarbij ook kunt 

verwijzen naar een euthanasieverklaring), zal de arts 

aan de euthanasie meewerken.

Stelling 3:

Als je aan het eind van je leven palliatieve sedatie wil, 

kun je dat krijgen als je erom vraagt.



Wat is euthanasie?

Hoe ziet de praktijk eruit? 

De vier gebruikersgroepen

De euthanasieverklaring

De euthanasieprocedure

Palliatieve sedatie

Pauze

Vragen



1983 2001



“Opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts, op verzoek van de patiënt”

Barbituraat (zorgt voor coma) + spierverslapper (zorgt voor hartstilstand) = dood

Toegestaan, afhankelijk van een aantal wettelijke voorwaarden

- Er is sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden

- Er is sprake van een vrijwillig en weloverwogen verzoek

Wat is euthanasie?

Ophogen van middelen die pijnbestrijding als doel hebben (vaak morfine)

Stoppen van een medische behandeling, of afzien van een medische behandeling

Stoppen met eten en drinken, met als doel het levenseinde te bespoedigen

Het toedienen van medicijnen (benzodiazepinen) om het bewustzijn te verlagen

Wat is géén euthanasie?



2017: 6585







Van 2001 naar 2019…

‘Klassieke’ euthanasiepatiënt (patiënt met kanker)

Psychiatrische patiënten

Mensen met dementie

Mensen die vinden dat ze een ‘voltooid leven’ hebben

Welke groep zal volgen?

Mensen met een verstandelijke beperking?

Mensen die al jarenlang werkeloos zijn?

Mensen die al jarenlang in de schuldsanering zitten?

Gevangenen die tot levenslang veroordeeld zijn?



De waarde van de euthanasieverklaring

‘Dan maar palliatieve sedatie.’

Procedure en voorwaarden bij euthanasie



Euthanasieverklaring

Een paar vereisten:

Van tijd tot tijd actualiseren (om de 2 jaar bv)

Voorzien van naam en datum

In duidelijke taal

(NVVE-versie is géén vereiste)



1. De zieke doet het verzoek (al dan niet ondersteund door een euthanasieverklaring)

2. De arts zegt dat hij er wel of niet over na wil denken

3. De arts praat er verder over door, met de zieke en soms ook met de naasten

4. Als de arts eraan wil meewerken, moet hij een tweede arts inschakelen

5. De tweede arts (vaak een SCEN-arts) neemt contact op met de zieke

6. De tweede arts spreekt zijn oordeel uit over het verzoek: voldoet het aan de wettelijke eisen?

- Er is sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden

- Er is sprake van een vrijwillig en weloverwogen verzoek

- Er is geen redelijke andere oplossing voor de situatie

7. Bij een positief oordeel, kunnen arts en zieke een afspraak maken over het tijdstip

8. De euthanasie wordt uitgevoerd.

De euthanasieprocedure in acht stappen



“Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van de patiënt in de laatste levensfase.”

Het doel is het lijden van de patiënt te verlichten.

Verlagen van het bewustzijn is het middel om een doel te bereiken

Grote overeenkomst met euthanasie: het neemt het lijden op het sterfbed weg. 

De één met de dood, de ander met het verlagen van het bewustzijn.

Palliatieve sedatie



Euthanasie Palliatieve sedatie

Initiatief/verzoek: Van de zieke Van de dokter/in overleg met zieke en naasten

Wanneer? Weken, maanden of jaren

voor overlijden Maximaal twee weken voor overlijden

Moment van overlijden: Zekerheid Geen zekerheid over het moment van overlijden

(‘aan de naald’) (uren, dagen)

Het sterven eindigt in: Een abrupte dood Geleidelijke dood

Bewustzijn: Tot kort voor de dood bij bewustzijn Niet bij bewustzijn

Medisch perspectief: Heftig voor de arts Minder heftig voor de arts 

(‘buitengewoon medisch handelen’) (‘normaal medisch handelen’)

Procedure: Verplichte consultatie Mogelijke, maar geen verplichte consultatie

Meldingsplicht (RTE) Geen melding noodzakelijk

Zeven verschillen tussen euthanasie en palliatieve sedatie



Ook palliatieve sedatie is gekoppeld aan voorwaarden:

- Het sterven is binnen één à twee weken te verwachten

- Er zijn één of meer onbehandelbare ziekteverschijnselen (refractaire symptomen)

Uit onderzoek blijkt:

Pijn (51%)

Onrust/delier (38%)

Kortademigheid (38%)

Angst (11%)

Optelsom van diverse klachten

(refractair syndroom)



Meer informatie over ‘het gewone sterven’: www.palliatievezorg.nl





Er bestaat geen recht op euthanasie.

Een euthanasieverklaring is vooral van waarde voor 

een gesprek met de huisarts over euthanasie.

Als je een euthanasiewens hebt, praat er zo vroeg 

mogelijk over met zowel je naasten als met je dokter.

Laat je voorlichten over álle zorg rondom het 

levenseinde, niet alleen over euthanasie.




