U bent arts.

U staat er niet
alleen voor
We begeleiden artsen die euthanasie
verlenen en we nemen complexere
euthanasietrajecten over. Expertisecentrum
Euthanasie: zorgvuldig en zorgzaam.
Iedereen in Nederland met een euthanasiewens moet de
mogelijkheid hebben om te laten onderzoeken of dat verzoek
aan de wettelijke criteria voldoet. Euthanasie hoort in de eerste
plaats thuis bij de eigen (huis)arts. Echter, niet elke arts kan of wil
euthanasie verlenen. Gebrek aan ervaring en twijfel omtrent de
wettelijke zorgvuldigheidseisen zijn belangrijke redenen om een
verzoek niet zelf op te pakken. Sinds het ontstaan in 2012 heeft
Expertisecentrum Euthanasie – voorheen de Levenseindekliniek –
duizenden hulpvragen van veelal complexere verzoeken in
behandeling genomen. Hierdoor is veel kennis en ervaring
opgebouwd. Deze expertise delen we met collega-artsen.
Begeleiding
Als (huis)arts draagt u de zorg voor patiënten dikwijls alleen.
Een euthanasietraject is complex, intensief en emotioneel.
Dan is het fijn als er iemand meedenkt. Expertisecentrum
Euthanasie begeleidt bij toetsing, verslaglegging en uitvoering
van euthanasieverzoeken. Met advies, praktische hulp en/of
emotionele steun van onze consulenten staat u er niet
alleen voor. De consulenten zijn gespecialiseerde en ervaren
verpleegkundigen en artsen.
Nascholing
Op basis van jarenlange casuïstiek heeft Expertisecentrum
Euthanasie nascholing voor artsen ontwikkeld. We bieden
ABAN-geaccrediteerde modules aan via regionale nascholing
en volgens een eigen rooster op diverse plekken in Nederland.
Er zijn modules voor beginnende en voor meer ervaren artsen.
De nascholing wordt verzorgd door getrainde docenten,
werkzaam als arts of verpleegkundige bij Expertisecentrum
Euthanasie.
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Waarom pakken (huis)artsen euthanasietrajecten niet zelf op?
Bron: Jaarverslag Levenseindekliniek 2018

Deelnemers zijn zeer positief. Kijk voor meer informatie
over de verschillende modules op onze website:
expertisecentrumeuthanasie.nl/nascholing. Hier vindt u ook de
actuele agenda.
Patiëntenzorg
Euthanasie is geen recht; artsen hebben niet de plicht om een
verzoek in te willigen. We verlenen zorg aan patiënten die – om
welke reden dan ook – niet bij hun eigen behandelaar terecht
kunnen. Met name als het gaat om complexere euthanasie
verzoeken, bijvoorbeeld op basis van dementie of psychiatrie.
Teams van Expertisecentrum Euthanasie, bestaand uit een arts
en een verpleegkundige, onderzoeken of euthanasie mogelijk
is. Indien het verzoek aan de wettelijke criteria voldoet, wordt
euthanasie verleend. Patiënten kunnen hun verzoek tot op
het laatste moment intrekken.

Huisarts Brenda Ott
In de zesentwintig jaar dat Brenda Ott als huisarts werkt, is zij
zo’n vijftien keer bij een euthanasieverzoek betrokken geweest.
“Ik verleen pas euthanasie als de wens voor mij invoelbaar is.
Bij complexere zaken is dat lastig. Ik kreeg bijvoorbeeld een
verzoek van iemand met ernstige chronische pijnklachten én een
voltooid leven wens. Ondanks dat ik het verzoek wel invoelbaar
vond, heb ik het niet gedaan. Achteraf heb ik het gevoel dat ik mijn
patiënt in de steek heb gelaten.”

‘Het is fijn als iemand
met je meedenkt.’
Toen een psychiatrisch patiënte euthanasie wilde, nam Ott contact
op met Expertisecentrum Euthanasie. “Ik wilde weten hoe
ik hier mee om kon gaan, hoe ik moest denken. Het was een
prettig contact, waarin ik me gesteund voelde. Het verzoek heb
ik uiteindelijk niet kunnen inwilligen. Later was er een situatie met
een psychiatrisch patiënt met chronische pijnen. Omdat ik de casus
zo zorgvuldig mogelijk wilde onderzoeken, heb ik opnieuw de
consulent gebeld. Het is fijn als iemand met je meedenkt al voordat
een SCEN-arts in beeld komt. Deze euthanasie is wel doorgegaan.
De consulent is ook mee geweest naar de patiënt en bevestigde
mij in datgene waarmee ik bezig was. Die begeleiding is iets wat ik
alle collega’s kan aanraden.”
Ook in de toekomst zal Ott niet aarzelen om Expertisecentrum
Euthanasie in te schakelen. “De consulent neemt het verzoek
niet over, maar wijst je op de praktische zaken: heb je hieraan
gedacht, heb je daaraan gedacht? Het is fijn als iemand met je
meedenkt. De consulent geeft ook emotionele steun.”

U kunt bij ons terecht voor
• Advies (telefonisch, mail, persoonlijk)
• Hulp bij beoordelen wilsbekwaamheid
•	Hulp bij toetsing zorgvuldigheidseisen:
past het verzoek binnen de Euthanasiewet?
• Hulp bij gespreksvoering
• Hulp bij aanvragen second opinion
• Hulp bij dossier RTE
• Hulp bij feitelijke uitvoering
• Emotionele steun
• Begeleiding (deel van) traject
• Euthanasiezorg

Meld u aan via
consulent@expertisecentrumeuthanasie.nl
of bel 070 352 41 41

Onze nascholing
•
•
•
•

Euthanasie in de praktijk
Euthanasie bij dementie
Euthanasie bij psychiatrie
Euthanasie bij stapeling van ouderdomsaandoeningen

De nascholingen zijn ABAN-geaccrediteerd (4 punten).
Kijk voor meer informatie en aanmelding op onze website.

expertisecentrumeuthanasie.nl

Postbus 13480, 2501 EL Den Haag
070 352 41 41 (op werkdagen van 9:30
tot 12:00 en van 13:30 tot 16:30 uur)
Fax 070 820 97 98
consulent@expertisecentrumeuthanasie.nl
expertisecentrumeuthanasie.nl

Op de foto: Brenda Ott,
huisarts, schakelde
Expertisecentrum Euthanasie
in voor advies en begeleiding.
foto Martijn Beekman

