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Niets uit dit concept mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

bestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke voorafgaande 

toestemming van de AVVV/NU’91/KNMG. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze 

uitgave voor welk doeleinde dan ook, dient men zich tot de bovenstaande partijen te richten. 



Handreiking voor Samenwerking Artsen, Verpleegkundigen en Verzorgenden bij Euthanasie 

 

AVVV, NU’91, KNMG,2006  5/55  

Inhoudsopgave 

1. Inleiding en verantwoording ........................................................................................... 7 

1.1 Introductie ................................................................................................................... 7 

1.2 Doelstelling.................................................................................................................. 8 

1.3 Verantwoording werkwijze en opzet ............................................................................. 8 

1.4 Bijzondere aspecten in de zorg rond het levenseinde .................................................... 9 

1.5 Indeling handreiking...................................................................................................10 

2. Het wettelijke kader voor euthanasie en hulp bij zelfdoding........................................11 

2.1 Introductie ..................................................................................................................11 

2.2 Euthanasie, hulp bij zelfdoding en ‘andere’ medische beslissingen rond het levenseinde.

.........................................................................................................................................11 

2.3. ‘Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’ ............................13 

2.4. De zorgvuldigheidseisen ............................................................................................13 

2.5 Straf- en tuchtrechtelijke positie van verpleegkundigen en verzorgenden bij euthanasie

.........................................................................................................................................17 

2.6 Positie gewetensbezwaarden .......................................................................................22 

3. Fasen zorgproces rond euthanasie .................................................................................23 

3.1 Introductie ..................................................................................................................23 

3.2 Algemene, faseoverstijgende aandachtspunten ............................................................23 

Handvat 1. Geheimhoudingsplicht en privacy ...............................................................25 

Handvat 2. Communicatie.............................................................................................26 

Handvat 3. Begeleiding van de patiënt ..........................................................................27 

Handvat 4. Aandachtspunten in de verslaglegging.........................................................28 

Handvat 5. Het beleid per zorginstelling........................................................................29 

3.3 Signaleringsfase..........................................................................................................30 

Handvat 6. Signalering van het euthanasieverzoek ........................................................31 

Handvat 7. Informeren van de patiënt over de procedure...............................................32 

Handvat 8. Afspraken met betrekking tot het zorgproces rond euthanasie......................33 

3.4 Besluitvormingsfase ....................................................................................................33 

Handvat 9. De menings- en besluitvorming ten aanzien van het euthanasieverzoek.......35 

Handvat 10. Het besluit.................................................................................................37 

3.5 Voorbereidingsfase .....................................................................................................37 

Handvat 11. De voorbereidingsfase...............................................................................39 



Handreiking voor Samenwerking Artsen, Verpleegkundigen en Verzorgenden bij Euthanasie 

 

AVVV, NU’91, KNMG,2006  6/65  

3.6 Uitvoeringsfase ...........................................................................................................40 

Handvat 12: De uitvoering van euthanasie ....................................................................41 

Handvat 13. Na overlijden ............................................................................................43 

3.7 Evaluatiefase ..............................................................................................................44 

Handvat 14. Zorg voor nabestaanden ............................................................................46 

Handvat 15. Evaluatie met betrokken zorgverleners ......................................................48 

4 Bijzondere situaties..........................................................................................................49 

4.1. Introductie .................................................................................................................49 

4.2 Minderjarige patiënten................................................................................................49 

4.3 Een voorafgaande schriftelijke euthanasieverklaring bij wilsonbekwame patiënten.....49 

4.4 Psychiatrische patiënten .............................................................................................50 

4.5 Situaties van levensbeëindiging die niet onder de wet vallen .......................................50 

Literatuurlijst .....................................................................................................................51 

Aanbevolen literatuur ........................................................................................................54 

Bijlage A: Tekst van de Wet 

Bijlage B: Modelverslag melding 

Bijlage C: Checklist consultatieverslag euthanasie en hulp bij zelfdoding 

Bijlage D: Schematische weergave meldingsprocedure 

Bijlage E: voorbeeld wilsverklaring/ euthanasieverklaring 

Bijlage F: Verklarende woorden- en begrippenlijst 

Bijlage G: Relevante adressen 



Handreiking voor Samenwerking Artsen, Verpleegkundigen en Verzorgenden bij Euthanasie 

 

AVVV, NU’91, KNMG,2006  7/55  

 

1. Inleiding en verantwoording 

 

1.1 Introductie  

Op 1 april 2002 werd de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding 

(verder  aangeduid als de Euthanasiewet) van kracht. Voor de AVVV/NU’91 en de KNMG 

was dit aanleiding om de bestaande gezamenlijke richtlijn uit 1997 over de samenwerking 

tussen artsen en verpleegkundigen en verzorgenden rond euthanasie te actualiseren (12).  

In de Euthanasiewet heeft de arts een centrale rol bij de uitvoering van euthanasie: de arts is 

verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke criteria en alleen de arts mag de 

euthanasie uitvoeren of hulp bij zelfdoding verlenen. Euthanasie blijft strafbaar, tenzij door de 

arts aan de zorgvuldigheideisen is voldaan en de euthanasie wordt gemeld bij de gemeentelijk 

lijkschouwer. Door melding van de euthanasie biedt de arts openheid over het handelen en 

legt daarover expliciet verantwoording af. Weliswaar focust de Euthanasiewet op de arts, 

maar in het zorgproces rond een patiënt met een euthanasiewens zijn veelal meerdere 

hulpverleners betrokken (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, psychologen, pastors). De 

kwaliteit en continuïteit van zorgverlening aan een patiënt met een euthanasiewens vergen dat 

de betrokken hulpverleners goed samenwerken op basis van een heldere taakafbakening en 

afspraken. Er moet daarbij rekening worden gehouden met de door de wetgeving getrokken 

grenzen: de Euthanasiewet vereist dat uitsluitend de arts de euthanasie uitvoert. De regeling in 

de Euthanasiewet is bepalend voor de vraag onder welke omstandigheden euthanasie is 

toegestaan en biedt daarvoor inhoudelijke criteria. Maar de Euthanasiewet besteedt geen 

aandacht aan de vormgeving van de wenselijke samenwerking tussen de diverse betrokken 

zorgverleners. Er is behoefte om voor de samenwerking en taakverdeling in de diverse fasen 

in het zorgproces rond euthanasie aanknopingspunten te bieden aan individuele zorgverleners1 

en zorginstellingen. 

Deze handreiking focust op aanbevelingen die van belang zijn voor de richting en inhoud van 

de verschillende verantwoordelijkheden, de taakverdeling en de samenwerking tussen artsen 

en verpleegkundigen en verzorgenden rond een patiënt met een euthanasiewens. Ze kunnen 

vanzelfsprekend ook van belang zijn bij de samenwerking met andere disciplines, maar zijn 

daar niet speciaal op toegesneden. 

 

                                                
1 Met zorgverleners worden verpleegkundigen, verzorgenden en artsen bedoeld. 
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1.2 Doelstelling 

Het doel van de handreiking is aanbevelingen te formuleren die de kwaliteit en de continuïteit 

kunnen bevorderen van de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen en verzorgenden 

rond een patiënt met een euthanasiewens. De handreiking beoogt helderheid te bieden over de 

voorwaarden en grenzen bij de hulpverlening aan een patiënt met een euthanasieverzoek. 

Aandacht wordt besteed  aan de juridische aspecten, de bijzondere aspecten van zorg voor een 

patiënt2 met een euthanasieverzoek en de vereisten voor een optimale samenwerking van de 

betrokken artsen, verpleegkundigen en verzorgenden en de noodzakelijke transparantie in het 

professioneel handelen.  

De handreiking beschrijft onder andere het juridische kader en de taken en 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden in 

het zorgproces rond euthanasie. Hierbij zijn, naast de Euthanasiewet,  verschillende andere 

wetten van belang, zoals de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO), 

de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), de Kwaliteitswet Zorginstellingen 

en de beroepsprofielen(18, 19) 

 

1.3 Verantwoording werkwijze en opzet 

De handreiking is een product van de AVVV/NU’91 en de KNMG. Het zorginhoudelijke deel 

van de handreiking is tot stand gekomen met behulp een werkgroep, bestaande uit 

verpleegkundigen uit de thuiszorg, het verpleeghuis en het ziekenhuis. Deze werkgroep heeft 

in nauw overleg met de KNMG de handreiking opgesteld, deels op basis van 

wetenschappelijk onderzoek en bestaande documenten, deels op basis van overleg met haar 

achterban en deels op basis van consensus. Vervolgens is het zorginhoudelijke deel van de 

handreiking voorgelegd aan een groep van experts die de achterban van verpleegkundigen en 

verzorgenden en artsen vertegenwoordigen en aan de commissie medische ethiek van de 

KNMG. In een aparte bijeenkomst is een aantal experts geconsulteerd over de vraag hoe de 

juridische positie van verpleegkundigen en verzorgenden rond euthanasie verder verhelderd 

kan worden. Op basis van de bevindingen uit die expertmeeting wordt in deze handreiking 

een aanzet voor die verheldering gedaan.  

Bij de opstelling van deze handreiking is onderkend dat samenwerking in verschillende 

zorgsettings plaatsvindt, die alle specifieke karakteristieken en (on-)mogelijkheden kennen. 

De samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen en verzorgenden kan verschillen per 

                                                
2 Met patiënt wordt tevens cliënt of bewoner bedoeld. Er zal vervolgens worden gesproken van patiënt. 
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zorgsetting (4). Ook kunnen verpleegkundigen en verzorgenden, afhankelijk van de 

zorginstelling of -setting, een andere verantwoordelijkheid krijgen toegewezen in het 

zorgproces rond euthanasie. Deze handreiking focust op de punten die voor alle zorgsettings 

van belang zijn. In verband met de omvang van deze handreiking is er voor gekozen om voor 

bepaalde zorgsettings specifieke punten niet nader uit te werken. Voor die nadere uitwerking 

worden wel de nodige aanknopingspunten geboden. Het is noodzakelijk dat de handreiking 

wordt uitgewerkt en toegespitst op de eigen organisatie door middel van een protocol (6) 

binnen elke zorginstelling, mede om de verschillende verantwoordelijkheden van 

verpleegkundigen en verzorgenden vast te leggen. Het doel hiervan is om de aanbevelingen 

aan te scherpen en aan te passen aan lokale omstandigheden. De verdeling van taken en 

samenwerking zullen steeds ook in het individuele geval moeten worden geëxpliciteerd. 

De handreiking is bedoeld voor zowel intra- als extramurale zorgsettings3, waarin euthanasie 

kan voorkomen. Hoewel de nadruk wordt gelegd op artsen, verpleegkundigen en 

verzorgenden, is de handreiking ook te gebruiken door andere betrokken hulpverleners.  

 

1.4 Bijzondere aspecten in de zorg rond het levenseinde 

De zorg rond het levenseinde van een patiënt kent bijzondere kenmerken. Veelal zullen 

beslissingen moeten worden genomen om behandeling(-en) niet meer in te stellen of te 

staken. Het accent verschuift van zorg gericht op genezing naar meer palliatieve zorg. De 

wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2002) hanteert de volgende definitie voor palliatieve 

zorg: ‘Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten 

en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het 

voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige 

beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en 

spirituele aard.’ Zoals bij andere zorgverlening, staat ook bij palliatieve zorgverlening de 

verantwoordelijkheid van de zorgverlener voorop om zorg te verlenen die zoveel mogelijk 

overeenkomt met de wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten (1, 20). 

Veelal wordt de rol van verpleegkundigen en verzorgenden groter aangezien zij doorgaans 

een belangrijke functie vervullen in de (psychosociale) begeleiding en ondersteuning van de 

patiënt. Binnen dit brede perspectief van zorg rond het levenseinde kan ook een 

euthanasiewens van de patiënt aan de orde zijn en kunnen verpleegkundigen en verzorgenden 

daarbij betrokken raken.  

                                                
3 Er zal vervolgens worden gesproken van zorgsetting, waarmee alle zorgsettings, zoals thuiszorg, verpleeghuis 
of ziekenhuis, worden bedoeld, tenzij anders aangegeven. 
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Het kan zo zijn dat de patiënt een euthanasieverzoek het eerst bespreekt met een 

verpleegkundige of verzorgende, maar het kan ook zo zijn dat op enigerlei moment de 

verpleegkundige of verzorgende door de arts bij dit proces wordt betrokken. Informatie van 

verpleegkundigen en verzorgenden kan van belang zijn voor de inschatting door de arts van 

de toestand van de patiënt en om vanuit een multidisciplinair perspectief de situatie van de 

patiënt te kunnen taxeren. Verpleegkundigen en verzorgenden mogen geen euthanasie 

verrichten - dit is voorbehouden aan een arts. Wel kunnen zij een ondersteunende taak hebben 

bij de uitvoering van euthanasie, zowel naar de patiënt en zijn naasten als naar de arts. 

Verpleegkundigen of verzorgenden die betrokken zijn bij een zorgproces rond euthanasie 

dienen, evenals de betrokken arts, op de hoogte te zijn van de bestaande wet- en regelgeving 

met betrekking tot euthanasie en de daarbij behorende zorgvuldigheidseisen. 

 

1.5 Indeling handreiking 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het juridische kader van de Euthanasiewet en de daarbij 

behorende zorgvuldigheidseisen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van artsen en verpleegkundigen en verzorgenden in 

de opeenvolgende fasen in het zorgproces rond euthanasie. Een aantal aandachtspunten is van 

belang in elke fase, zoals de geheimhoudingsplicht van de hulpverleners en privacy van de 

patiënt, communicatie en begeleiding en het instellingsbeleid. Eerst wordt aandacht besteed 

aan deze algemene faseoverstijgende aandachtspunten. Vervolgens worden de volgende fasen 

onderscheiden: signalering, besluitvorming, voorbereiding, uitvoering, evaluatie (7). In de 

evaluatiefase wordt aandacht besteed aan verantwoording. Ook zorg voor de nabestaanden en 

evaluatie door en met betrokken zorgverleners komt aan bod. Per fase zal worden beschreven 

welke aandachtspunten van belang zijn en zal een handvat4 worden aangereikt waarin de 

aandachtspunten kort worden weergegeven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op bijzondere 

situaties. Het gaat hierbij om minderjarigen, patiënten die niet in staat zijn tot een redelijke 

waardering van hun belangen, maar daaraan voorafgaande een wilsverklaring hebben 

opgesteld en psychiatrische patiënten. Daarna worden situaties van levensbeëindiging 

genoemd die niet onder de Euthanasiewet vallen.  

                                                
4 De handvatten zijn voor een belangrijk deel ontleend aan het euthanasieprotocol van de zorgeenheden 
Medische Oncologie en Haematologie van het UMC-Utrecht (De Nijs et al 2005). 
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2. Het wettelijke kader voor euthanasie en hulp bij zelfdoding  

 

2.1 Introductie 

Als de patiënt een wens tot euthanasie heeft, kan de zorg rond het levenseinde van de patiënt 

in het teken komen te staan van het onderzoek naar de mogelijkheid om binnen de 

Euthanasiewet aan die wens te voldoen. Het is van belang om daarbij duidelijk voor ogen te 

hebben welke bijzondere positie euthanasie en hulp bij zelfdoding juridisch gesproken hebben 

in vergelijking tot andere beslissingen rond het levenseinde (staken of niet inzetten van 

medisch zinloos te achten behandeling, respecteren van een behandelweigering door de 

patiënt, pijn- en symptoombestrijding , inclusief palliatieve sedatie). Verder is het van belang 

om duidelijk voor ogen te hebben welke ruimte het wettelijke kader voor euthanasie en hulp 

bij zelfdoding biedt om aan de wens van de patiënt tegemoet te kunnen komen en welke 

voorwaarden daarbij in acht moeten worden genomen.  

In dit hoofdstuk zal (kort) de plaats van euthanasie en hulp bij zelfdoding in vergelijking met 

de ‘andere’ beslissingen rond het levenseinde worden geschetst en wordt (uitgebreider) 

ingegaan op de wettelijke vereisten zoals neergelegd in de Euthanasiewet. 5 Vervolgens wordt 

meer specifieke ingegaan op juridische vragen rond de positie van verpleegkundigen en 

verzorgenden bij euthanasie, vooral het eventuele risico op straf- of tuchtrechtelijke 

vervolging bij het verlenen van medewerking aan euthanasie en de positie van 

gewetensbezwaarden.  

 

2.2 Euthanasie, hulp bij zelfdoding en ‘andere’ medische beslissingen rond het levenseinde. 

Er zijn medische beslissingen rond het levenseinde die de dood tot gevolg kunnen hebben, 

maar waarbij er geen sprake is van euthanasie of hulp bij zelfdoding (20). Het gaat om 

‘gewoon medisch handelen’ waarbij de professionele standaard en ‘goed hulpverlenerschap’ 

(zie artikel 453 Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) het toetsings- en 

verantwoordingskader is. Het kan gaan om: 

a. Het niet instellen of het staken van een behandeling in gevallen waarin een zodanige 

behandeling naar heersend medisch inzicht zinloos is. Dit betreft een situatie waarin 

op grond van medische criteria wordt besloten een behandeling te stoppen, 

respectievelijk niet aan te vangen, terwijl het medisch-technisch nog mogelijk is 

                                                
5 Een en ander is gebaseerd op de tekst van de Euthanasiewet (bijlage A) en een voorlichtingsbrochure, 
uitgebracht door het Ministerie van VWS, in samenwerking met het Ministerie van Justitie en de KNMG (2003). 
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iemand in leven te houden, doch zonder te voldoen aan het doel van elke medische 

handeling, namelijk verbetering of verlichting. 

b. Pijn- of symptoombestrijding waarbij het doel verlichting van het lijden is en niet 

beëindiging van het leven.  Wanneer de op gebruikelijke wijze gegeven 

symptoombestrijding onvoldoende effect heeft en symptomen onbehandelbaar blijken 

te zijn, kan palliatieve sedatie overwogen worden. Zie hiervoor de KNMG-richtlijn 

palliatieve sedatie die is bedoeld voor verpleegkundigen en artsen.(ref) 

c. Het weigeren van een behandeling, die in beginsel medisch geïndiceerd is, door de 

patiënt. De patiënt die in staat is zijn wil kenbaar te maken, is gerechtigd zelf over zijn 

situatie te beschikken volgens de WGBO. Hij6 kan daarom toestemming voor deze 

behandeling weigeren of intrekken ook als dat zijn dood tot gevolg heeft. De 

zorgverlener mag in dat geval niet ingrijpen tegen de wil van de patiënt: dat zou 

mishandeling zijn en is in strijd met de wet. 

 

In deze situaties is sprake van een ‘natuurlijke doodsoorzaak’ en hoeft geen melding van het 

overlijden te worden gedaan bij de gemeentelijk lijkschouwer.  

 

Als de patiënt overlijdt ten gevolge van euthanasie of hulp bij zelfdoding is er sprake van een 

niet-natuurlijke doodsoorzaak. Dit moet een arts als zodanig melden bij de gemeentelijk 

lijkschouwer, waarna toetsing plaatsvindt of de arts de in de Euthanasiewet neergelegde 

zorgvuldigheidseisen in acht heeft genomen. Er is sprake van euthanasie – in de zin van de 

wet - als op uitdrukkelijk verzoek van een ander diens levens wordt beëindigd. Van hulp bij 

zelfdoding is – in de zin van de wet – sprake als aan een ander de middelen voor zelfdoding 

worden verschaft.   

 

Het is van belang dat in een individuele situatie alle betrokken zorgverleners op de hoogte 

zijn van de inhoudelijke betekenis van en het type beslissing dat is of wordt genomen rond het 

levenseinde van de patiënt. Als daarover bij betrokken zorgverleners onduidelijkheid bestaat, 

dienen zij dit expliciet en direct aan de orde te stellen en daarover helderheid te verkrijgen. 

 

                                                
6 Gelieve overal waar hij of zij in deze richtlijnen wordt gebruikt tevens de vrouwelijke respectievelijk 
mannelijke vorm te lezen 
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2.3. ‘Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’ 

In de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (de Euthanasiewet)  is 

aangegeven welke zorgvuldigheidseisen (inhoudelijk en procedureel) in acht moeten worden 

genomen bij de inwilliging van een euthanasieverzoek en de uitvoering van euthanasie (zie 

bijlage A voor de wettekst) . Euthanasie blijft strafbaar maar als de arts de 

zorgvuldigheidseisen heeft nageleefd en de euthanasie heeft gemeld kan de arts met succes 

een beroep doen op de bijzondere strafuitsluitingsgrond van de Euthanasiewet. Inhoudelijk 

brengt de Euthanasiewet niets nieuws: de inhoudelijke en procedurele vereisten zoals die in 

de loop der jaren in de praktijk en aan de hand van rechtspraak zijn ontwikkeld krijgen nu een 

wettelijke verankering. Wel wijzigt de wet het karakter van de toetsingsprocedure naar 

aanleiding van de melding. Door de gemeentelijk lijkschouwer worden nu alle relevante 

stukken in verband met de melding doorgestuurd naar een regionale toetsingscommissie en 

niet meer naar het Openbaar Ministerie. De toetsingscommissie beoordeelt of de arts 

zorgvuldig heeft gehandeld en bij het oordeel ‘zorgvuldig’ is de zaak afgedaan. Het Openbaar 

Ministerie wordt niet meer geïnformeerd over de melding, tenzij de toetsingscommissie van 

oordeel is dat er door de arts niet zorgvuldig gehandeld is. Wel blijft in principe de 

bevoegdheid van het Openbaar Ministerie bestaan om zelf een strafrechtelijk onderzoek in te 

stellen, ook tijdens de procedure bij de regionale toetsingscommissie.  

 

2.4. De zorgvuldigheidseisen  

Het gaat in de Euthanasiewet om de navolgende inhoudelijke en procedurele 

zorgvuldigheidseisen (zie artikel 2):  

a. De arts heeft de overtuiging gekregen dat er sprake was van een vrijwillig en 

weloverwogen verzoek van de patiënt;  

b. De arts heeft de overtuiging gekregen dat er sprake was van uitzichtloos en 

ondraaglijk lijden van de patiënt;  

c. De arts heeft de patiënt voorgelicht over de situatie waarin deze zich bevond en over 

diens vooruitzichten;  

d. De arts is met de patiënt tot de overtuiging gekomen dat er voor de situatie waarin 

deze zich bevond geen redelijke andere oplossing was;  

e. De arts heeft ten minste één andere, onafhankelijke arts geraadpleegd, die de patiënt 

heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de eerste vier 

zorgvuldigheidseisen;  
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f. De arts heeft de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig 

uitgevoerd.  

 

Hieronder wordt de betekenis van de zorgvuldigheidseisen verder toegelicht. 

 

a. Vrijwillig, weloverwogen verzoek 

Het euthanasieverzoek moet door de patiënt zelf én vrijwillig worden geuit. Het verzoek van 

de patiënt moet niet worden ingegeven door druk van anderen of van de omstandigheden. De 

patiënt moet op het moment van het verzoek wilsbekwaam zijn en de arts moet ook nagaan of 

het verzoek niet in een opwelling is gedaan of bijvoorbeeld op een (tijdelijke) depressie 

berust. Weloverwogenheid vereist bovendien dat de patiënt een goed beeld heeft van zijn 

ziekte, zijn medische situatie, de prognose en de eventuele alternatieve mogelijkheden. Het 

euthanasieverzoek wordt bij voorkeur meerdere malen besproken, maar het kan voorkomen 

dat de situatie van de patiënt zo snel verslechtert dat dit praktisch niet meer mogelijk is. Dat 

de patiënt zelf zijn redenen voor de euthanasiewens op papier zet, kan behulpzaam zijn in het 

toetsingsproces, maar is geen absoluut vereiste. Als de patiënt niet meer kan schrijven, kan 

een opname op audio of video een alternatief zijn. Maar op zich heeft een duidelijke 

aantekening in het dossier over (de redenen voor) het verzoek van de patiënt ook al voldoende 

waarde.  

De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE) beschikt over 

modelverklaringen die een handreiking bieden bij het (vooraf) op schrift stellen van een 

euthanasieverzoek. Echter, een handgeschreven verklaring die is toegespitst op de actuele 

situatie biedt de beste aanknopingspunten voor de besluitvorming van de arts en de 

beoordeling van de regionale toetsingscommissie euthanasie. 

 

 

 

 

b. Uitzichtloos en ondraaglijk lijden 

Uitzichtloos en ondraaglijk lijden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om in 

aanmerking te kunnen komen voor euthanasie moet het lijden van de patiënt zowel 

uitzichtloos als ondraaglijk zijn. Beide aspecten moeten tot op zekere hoogte geobjectiveerd 

kunnen worden, maar de subjectieve ervaring van de patiënt legt vanzelfsprekend ook veel 

gewicht in de schaal. Er is sprake van uitzichtloos lijden als het behandel- en zorgperspectief 
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van de patiënt niet meer verbetert en er slechts verdergaande verslechtering in het vooruitzicht 

ligt. Dit is veelal naar heersend medisch inzicht objectief te beoordelen. Maar ook de 

ondraaglijkheid van het lijden van de patiënt is tot op zekere hoogte te objectiveren. De arts 

kan hierbij zijn kennis over de persoonlijkheid en voorgeschiedenis van de patiënt meewegen.  

 

c. Voorlichting van de patiënt  

De algemene plicht uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) tot 

het verstrekken van informatie aan de patiënt krijgt bij euthanasie een specifiekere dimensie. 

De arts dient de patiënt volledig en op voor hem/haar begrijpelijke wijze te informeren over 

de diagnose, de prognose en de (eventueel nog) aanwezige behandelingsmogelijkheden en 

inzicht te bieden in, welke reële hoop op verbetering nog mag worden gekoesterd, welk lijden 

redelijkerwijs te verwachten is en op welke manieren dat lijden kan worden verlicht. Dit 

vormt een noodzakelijke basis voor de weloverwogenheid van het verzoek van de patiënt om 

euthanasie.  

 

d. Geen redelijke andere oplossing 

In het criterium van de uitzichtloosheid van het lijden ligt al gedeeltelijk besloten dat er voor 

de patiënt geen reële behandelingsopties meer zijn. De patiënt is ook niet verplicht om elke 

behandelingsoptie te ondergaan. Zijn recht om een behandeling te weigeren blijft bestaan. 

Wel kan de weigering van een behandeloptie met een reëel perspectief (op verbetering van de 

situatie van de patiënt) tot gevolg hebben dat de arts het lijden van de patiënt niet als 

uitzichtloos en ondraaglijk kan aanmerken. Een reëel perspectief is een behandelingsoptie die 

naar huidig medisch inzicht uitzicht geeft op het verbeteren van de situatie van de patiënt, 

binnen een afzienbare termijn en met een redelijke verhouding tussen het resultaat en de 

belasting voor de patiënt. Palliatieve zorg zal niet altijd aan dit criterium kunnen voldoen. Een 

voorbeeld is dat een patiënt pijnbestrijding onacceptabel vindt omdat een hogere dosis 

morfine kan leiden tot versuft raken dan wel verlies van bewustzijn. 

 

e. Consultatie 

De Euthanasiewet verlangt dat de arts formeel een andere arts raadpleegt om diens oordeel te 

verkrijgen over de individuele situatie van de patiënt in relatie tot de zorgvuldigheidseisen in 

de Euthanasiewet. De consulent kan de behandelend arts ook adviseren over belangrijke 

praktische aspecten rondom het inwilligen van een euthanasieverzoek. De onafhankelijkheid 

en deskundigheid van consulent moet zo veel mogelijk gewaarborgd zijn. Het moet dus geen 
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praktijkgenoot, familielid, maatschapslid of arts-assistent zijn of een arts die in een 

ondergeschikte verhouding tot de consulterende arts staat. Steun en Consultatie bij Euthanasie 

in Nederland (SCEN), een initiatief van de KNMG, biedt artsen de mogelijkheid een 

onafhankelijk en deskundige collega in te schakelen. De SCEN-artsen zijn speciaal opgeleid.7  

De consulent zal de patiënt zelf moeten zien en zich op de hoogte stellen van de aandoening 

om een goed beeld van de situatie te krijgen. Het kan voorkomen dat een persoonlijke visitatie 

onmogelijk is, bijvoorbeeld wanneer een ziekteproces onverwacht snel verergert. Een 

dergelijke situatie ontslaat de arts niet van de plicht om wél een tweede, onafhankelijke arts te 

consulteren.  

Het is belangrijk om tijdig in contact te treden met de consulent. Dit maakt het voor alle 

betrokken partijen mogelijk in alle rust zo nodig afspraken te maken. De behandelend arts 

moet aan de patiënt uitleggen dat er een andere – tweede – arts komt en waarom deze arts is 

ingeschakeld.  

De consulent moet een beredeneerd schriftelijk verslag maken van zijn bevindingen, met een 

conclusie.  

Het schriftelijk verslag van de bevindingen van de consulent wordt aan de behandelend arts 

uitgebracht, niet aan de patiënt. De behandelend arts informeert vervolgens de patiënt over het 

verslag. De behandelend arts is niet verplicht om de mening van de consulent te volgen. De 

behandelaar behoudt zijn eigen professionele verantwoordelijkheid.  

 

f. Medisch zorgvuldige uitvoering  

De uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding moet medisch en farmacologisch 

zorgvuldig gebeuren. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Pharmacie (KNMP) 

heeft richtlijnen uitgegeven voor het toepassen en bereiden van euthanatica. Die staan in het 

rapport ‘Toepassing en bereiding van euthanatica’ van het Wetenschappelijk Instituut 

Nederlandse Apothekers (25).  

 

Meldingsprocedure 

De meldingsprocedure is een cruciaal aspect van de Euthanasiewet. Melden moet om een 

formele reden, omdat de arts anders niet met succes een beroep kan doen op de bijzondere 

strafuitsluitingsgrond. Maar melden is vooral ook van belang voor het afleggen van 

verantwoording over het handelen door artsen rond euthanasie. Omdat over euthanasie 

                                                
7 Meer informatie over SCEN staat in hoofdstuk 4. 
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expliciet verantwoording moet worden afgelegd, vergt de verslaglegging meer dan 

gewoonlijk van de arts. Hij zal beargumenteerd moeten aangeven welke besluiten zijn 

genomen en waarom.  

 

Rol gemeentelijk lijkschouwer 

De arts moet de euthanasie melden bij de gemeentelijk lijkschouwer. De gemeentelijk 

lijkschouwer komt na overlijden van de patiënt de schouw uitvoeren. Hij controleert of de 

benodigde stukken aanwezig zijn en neemt ze met de arts door. De gemeentelijk lijkschouwer 

neemt vervolgens contact met de Officier van Justitie op, om het verlof tot begraven te 

verkrijgen. De stukken worden verstuurd naar een regionale toetsingscommissie euthanasie 

gelegen in het gebied waar de arts de euthanasie heeft uitgevoerd. Het gaat om de schriftelijke 

wilsverklaring, het verslag van de behandelaar, het verslag van de consulent en mogelijk 

journaals en/of specialistenbrieven (In bijlage B is een modelverslag opgenomen). 

 

De regionale toetsingscommissies 

Er zijn vijf regionale toetsingscommissies euthanasie in Nederland: in Groningen, Arnhem, 

Haarlem, Rijswijk (Zuid-Holland), en ‘s-Hertogenbosch.  

Elke commissie bestaat uit een jurist (tevens voorzitter), een arts en een ethicus, bijgestaan 

door een secretaris (jurist). De commissieleden beoordelen of de arts zich aan de wettelijke 

zorgvuldigheidseisen heeft gehouden. Alleen als de commissie van oordeel is dat de arts in 

strijd met de eisen handelde of als ze daarover twijfel heeft, meldt ze haar oordeel aan het 

College van Procureurs Generaal van het Openbaar Ministerie en de regionale inspecteur voor 

de gezondheidszorg. Het Openbaar Ministerie beziet dan of ze zal overgaan tot 

strafvervolging. De inspecteur beoordeelt of de arts tuchtrechtelijk moet worden 

aangesproken. Gemiddeld duurt de afwikkeling van een melding door de regionale 

toetsingscommissie 28 dagen (In bijlage E is de meldingsprocedure schematisch 

weergegeven). 

 

2.5 Straf- en tuchtrechtelijke positie van verpleegkundigen en verzorgenden bij euthanasie  

De positie van de verpleegkundige of verzorgende die medewerking verleent aan een door een 

arts uitgevoerde euthanasie is niet in de wet geregeld. De Euthanasiewet opent alleen voor de 

arts die de euthanasie uitvoert  de mogelijkheid om een beroep te doen op de bijzondere 

strafuitsluitingsgrond, mits er is voldaan aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen en de 

euthanasie wordt gemeld.  
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Het ontbreken van een expliciete wettelijke bepaling voor de positie van de verpleegkundige 

of verzorgende die medewerking verleent aan euthanasie betekent niet dat er sprake is van een  

aanzienlijk risico dat een verpleegkundige of verzorgende daarvan een strafrechtelijk of 

(specifiek voor verpleegkundigen) tuchtrechtelijk verwijt gemaakt wordt. Het gaat hier meer 

om een - in bepaalde situaties - niet geheel uit te sluiten, maar wel vrij theoretisch risico. 

Hierna wordt verder verduidelijkt hoe de aard en omvang van dat risico in diverse situaties in 

te schatten is. Van belang voor die risico-inschatting is ook dat de verantwoordelijke Minister 

van Justitie en het College van procureurs-generaal meermalen hebben aangegeven dat in de 

praktijk strafrechtelijke of tuchtrechtelijke vervolging van verpleegkundigen en verzorgenden 

die medewerking verlenen aan euthanasie niet voor de hand ligt. Primair ligt de 

verantwoordelijkheid voor euthanasie bij de arts. Dergelijke uitspraken zijn verwerkt in de 

onderstaande uiteenzetting over het risico – in verschillende – te onderscheiden - situaties.   

 

Situatie 1. 

De verpleegkundige brengt in opdracht van een arts een infuusnaald in, terwijl daarvoor  een 

klinische indicatie is en het infuus bedoeld is voor klinisch gebruik. Later wordt dit reeds 

aangesloten  infuus door de arts gebruikt voor euthanasie. 

Het handelen van de verpleegkundige (inbrengen van een infuusnaald met een klinische 

indicatie) staat in geen enkel opzicht in relatie tot de uitgevoerde euthanasie. Door het 

ontbreken van die relatie is er geen sprake van voorbereidingshandelingen. Er is dan ook geen 

sprake van enig risico op straf- of tuchtrechtelijke vervolging wegens het verlenen van 

medewerking aan euthanasie. 

Situatie 2. 

De verpleegkundige of verzorgende verricht bepaalde (voorbereidings-)handelingen bij een 

patiënt, bijvoorbeeld het inbrengen van een infuusnaald, terwijl zij niet op de hoogte is c.q. 

kan zijn dat het om handelingen in verband met euthanasie gaat. Een en ander kan zich 

bijvoorbeeld voordoen als de verpleegkundige zonder nadere toelichting van de arts een 

opdracht krijgt tot het inbrengen van een infuusnaald. In een dergelijke situatie kan de 

verpleegkundige of verzorgende niet verantwoordelijk worden gehouden voor de – buiten 

haar medeweten om – uitgevoerde euthanasie. De verpleegkundige mag er in beginsel van uit 

gaan dat de opdrachtverlening door de arts samenhangt met een klinische indicatie en wordt 

niet (mede-)verantwoordelijk voor het handelen van de arts. In deze gevallen is er geen sprake 

van enig risico op straf- of tuchtrechtelijke vervolging wegens het verlenen van medewerking 

aan euthanasie. 
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Een en ander ligt slechts anders als de verpleegkundige of verzorgende er redelijkerwijs van 

op de hoogte kan zijn dat de opdracht van de arts specifiek samenhangt met euthanasie. Dan 

is de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige en verzorgende vergelijkbaar met die 

beschreven onder situatie 3 of 4.   

Situatie 3.  

De verpleegkundige of verzorgende is op de hoogte van de euthanasie en verricht in dat kader 

voorbereidingshandelingen voor euthanasie waarbij aan alle zorgvuldigheidseisen wordt 

voldaan.  

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat in een dergelijke situatie de verpleegkundige of 

verzorgende risico loopt op strafrechtelijke of tuchtrechtelijke vervolging. Het beroep van de 

arts op de bijzondere strafuitsluitingsgrond zal gehonoreerd worden als de euthanasie aan alle 

wettelijke zorgvuldigheidseisen voldoet. En als het handelen van de arts in het specifieke 

geval straf- en/of tuchtrechtelijk geoorloofd is, dan zal dat ook gelden voor het handelen van 

de verpleegkundige of verzorgende in dat specifieke geval.Voorbereidingshandelingen vallen 

in deze situatie  buiten de strafrechtelijke sfeer.  

Situatie 4. 

De verpleegkundige of verzorgende verricht voorbereidingshandelingen voor euthanasie 

waarbij - achteraf en onverhoopt - blijkt dat een van de zorgvuldigheidseisen niet  is  vervuld 

In een situatie waarin – onverhoopt, naar achteraf blijkt – de euthanasie niet aan alle 

wettelijke zorgvuldigheidseisen voldoet, is het niet aannemelijk dat de verpleegkundige of 

verzorgende daarvan een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk verwijt wordt gemaakt. De 

verantwoordelijkheid ligt ook dan primair bij de arts. Van eventuele (niet op het eerste gezicht 

kenbare) ‘onvolkomenheden’ zal de verpleegkundige of verzorgende niet snel een 

strafrechtelijk of tuchtrechtelijk verwijt kunnen worden gemaakt, met name niet als de 

verpleegkundige of verzorgende daarvan niet op de hoogte was of kon zijn.   

Dit ligt slechts anders als er gegronde redenen zijn voor een ‘niet pluis’-gevoel rond de 

voorgenomen euthanasie en de verpleegkundige of verzorgende desondanks medewerking aan 

de euthanasie heeft verleend. Ook dan is de arts de primaire verantwoordelijke, maar 

theoretisch is er dan wel enige ruimte voor een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk verwijt aan de 

verpleegkundige of verzorgende in de zin van medeplichtigheid.  

 

 

Situatie 5. 
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De verpleegkundige of verzorgende verricht voorbereidingshandelingen in een geval van 

euthanasie waarin apert duidelijk is (c.q. moet zijn) dat er niet binnen de zorgvuldigheidseisen 

wordt gebleven en/of waarin er vanaf het begin bij de arts of verpleegkundige/verzorgende 

het oogmerk is geweest  om de zorgvuldigheidseisen niet na te leven.  

In situaties waarin er duidelijk sprake is van bewust niet naleven van de zorgvuldigheidseisen 

is er een reëel risico op strafrechtelijke of tuchtrechtelijke vervolging, ook van de daarbij 

betrokken verpleegkundige en verzorgende.   

Situatie 6.  

Een verpleegkundige of verzorgende voert zelfstandig euthanasie uit. In dat geval is er risico 

op strafrechtelijke of tuchtrechtelijke vervolging van de verpleegkundige of verzorgende, 

terwijl er geen beroep mogelijk is op de bijzondere strafuitsluitingsgrond in de Euthanasiewet. 

 

Afbakening voorbereidingshandelingen 

Het is niet aannemelijk dat overschrijding van de grens tussen voorbereidings- en 

uitvoeringshandelingen bij euthanasiegevallen die binnen de wettelijke zorgvuldigheidseisen 

vallen, de verpleegkundige of verzorgende in strafrechtelijke of tuchtrechtelijke 

moeilijkheden zal brengen.  

In het algemeen is het echter van belang dat de medewerking van verpleegkundigen en 

verzorgenden aan euthanasie zich beperkt tot voorbereidingshandelingen. In verband daarmee 

is nadere afbakening van handelingen die strafrechtelijk als uitvoeringshandelingen worden 

aangemerkt geïndiceerd. Als  vuistregel kan bij die afbakening worden gehanteerd dat de 

verpleegkundige of verzorgende geen handelingen moet verrichten die rechtstreeks de 

levensbeëindiging bij de patiënt tot gevolg hebben. Met andere woorden: de verpleegkundige 

of verzorgende mag slechts die handelingen verrichten waarop nog een essentiële handeling 

van de arts zelf moet volgen om de levensbeëindiging bij de patiënt te bewerkstelligen.   

 

Bovenstaand  is aangegeven dat het verschil maakt of de verpleegkundige of verzorgende op 

de hoogte is van het feit dat de arts van plan is euthanasie te verrichten. Indien de 

verpleegkundige of verzorgende hiervan niet op de hoogte is of redelijkerwijs had kunnen 

zijn, is er vanzelfsprekend geen strafrechtelijke of tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. Van 

belang is dat de verpleegkundige of verzorgende er op mag vertrouwen dat er bij een 

opdrachtverlening door de arts tot het verrichten van bepaalde handelingen (bijvoorbeeld het 

inbrengen van een infuusnaald) sprake is van een klinische/therapeutische indicatie, tenzij 

expliciet bij de opdrachtverlening wordt aangegeven dat het gaat om euthanasie.  
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Een dergelijke explicitering door de arts is alleen al wenselijk omdat het de verpleegkundige 

of verzorgende dan ook de gelegenheid biedt om een beroep te doen op 

gewetensbezwaren.Het in de praktijk niet (altijd) voldoen door de arts aan deze voorwaarde 

heeft echter niet tot gevolg dat de verpleegkundige of verzorgende daardoor – 

onbewust/ongemerkt – strafrechtelijke of tuchtrechtelijk 

(mede-)verantwoordelijk wordt voor de euthanasie.  

Dat de verpleegkundige of verzorgende door de arts op de hoogte wordt gesteld van het feit 

dat de arts van plan is euthanasie te verrichten en in dat verband om medewerking wordt 

verzocht betekent niet dat er een actieve en uitgebreide onderzoeksplicht is voor de 

verpleegkundige of verzorgende om - voordat medewerking wordt verleend – te controleren 

of bij de euthanasie aan alle wettelijke zorgvuldigheidseisen wordt voldaan. De 

verpleegkundige of verzorgende mag er in principe vanuit gaan dat bij euthanasie door de arts 

aan de zorgvuldigheidseisen zal worden voldaan. Maar duidelijke tekenen dat er niet aan de 

wettelijke zorgvuldigheidseisen wordt of kan worden voldaan, mogen niet zomaar genegeerd 

worden.  

Een en ander vereist kennis op hoofdlijnen bij verpleegkundigen en verzorgenden van de 

wettelijke vereisten en gebruikmaking van de ruimte om bij gerede twijfel af te zien van het 

verlenen van medewerking aan de euthanasie.  

 

Naar de mate van het opleidings- en ervaringsniveau van de verpleegkundige of verzorgende 

en/of het inzicht in en de informatie over de specifieke situatie, zullen de eisen die moeten 

worden gesteld aan het ontstaan van een ‘niet pluis’-gevoel bij de verpleegkundige of 

verzorgende variëren.  

Voor verpleegkundigen of verzorgenden die volledig bij het euthanasieproces betrokken zijn 

omdat ze deel uitmaken van het behandelend team geldt op zich geen zwaardere 

verantwoordelijkheid. Wel zal de verpleegkundige of verzorgende eerder kunnen stuiten op 

informatie die in de weg staat aan het kunnen verlenen van medewerking.  

 

Bij inachtneming van het bovenstaande wordt de verpleegkundige en verzorgende die zich 

beperkt tot voorbereidingshandelingen voor euthanasie voldoende rechtszekerheid geboden. 

Dat neemt niet weg dat aan opname in de wet van een bijzondere strafuitsluitingsgrond ten 

behoeve van verpleegkundigen en verzorgenden, door de beroepsorganisaties van 

verpleegkundigen en verzorgenden nog altijd de voorkeur wordt gegeven, vanwege de 

daarmee geboden  
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rechtszekerheid.  

 

2.6 Positie gewetensbezwaarden  

Het is uiteindelijk aan de beroepsbeoefenaar om een persoonlijke afweging te maken of zij of 

hij aan het verzoek om medewerking te verlenen wil voldoen. Op grond van principiële 

bezwaren of gewetensbezwaren kunnen artsen, verpleegkundigen en verzorgenden ervoor 

kiezen niet mee te werken aan euthanasie. Zij kunnen dat in algemene zin bij indiensttreding 

kenbaar maken en/of zodra er een euthanasieverzoek is. Het is wenselijk dat patiënt en arts 

hun houding ten opzichte van euthanasie in een zo vroeg mogelijk stadium bespreken. Artsen 

die geen euthanasie wensen uit te voeren moeten een patiënt die daar wel om vraagt in de 

gelegenheid stellen in contact te treden met een collega die geen gewetensbezwaren heeft. De 

arts draagt desgewenst de zorg over aan een collega. In goed overleg kan het ook mogelijk 

zijn betrokken te blijven bij de zorg zonder mee te werken aan de euthanasie. 

Van verpleegkundigen en verzorgenden met principiële bezwaren tegen euthanasie wordt 

verwacht dat zij zich professioneel van hun taak kwijten. Dat wil zeggen dat zij de patiënt 

professionele zorg blijven geven met respect voor zijn verzoek. In het overleg met de arts kan 

de verpleegkundige of verzorgende haar visie en eventuele bevindingen kenbaar maken. Als 

de euthanasieprocedure vervolgens wordt voortgezet draagt de verpleegkundige of 

verzorgende de zorg over aan een collega, of blijft zij in overleg betrokken bij de zorg zonder 

mee te werken aan de euthanasie.  

Zorginstellingen moeten in algemene zin hun visie op euthanasie kenbaar maken. Het is 

ongewenst dat patiënten voor een bepaalde zorginstelling kiezen waar zij wellicht tot hun 

dood zullen verblijven zonder te weten of euthanasie bespreekbaar is. Het kenbaar maken van 

de visie op euthanasie kan bijvoorbeeld via informatiebrochures die zorginstellingen over het 

algemeen hebben. 



Handreiking voor Samenwerking Artsen, Verpleegkundigen en Verzorgenden bij Euthanasie 

 

AVVV, NU’91, KNMG,2006  23/55  

3. Fasen zorgproces rond euthanasie 

 

3.1 Introductie 

In het zorgproces rond een patiënt met een euthanasiewens kan een aantal fasen worden 

onderscheiden (7): 

1. signalering 

2. besluitvorming 

3. voorbereiding 

4. uitvoering 

5. evaluatie 

Grofweg is een tweedeling te maken in fasen die vooraf gaan aan het (kunnen nemen van) het 

besluit tot het al dan niet honoreren van het euthanasieverzoek en de fasen die op een besluit 

om het euthanasieverzoek te honoreren volgen. Het zorgproces rond een patiënt met een 

euthanasiewens heeft een bijzonder karakter en staat mede in het teken van de wettelijk 

geformuleerde zorgvuldigheidseisen. Maar het is – zeker in de fasen waarin nog niet vaststaat 

of het verzoek van de patiënt gehonoreerd zal worden – zaak om niet uitsluitend de aandacht 

op euthanasie te focussen, maar ook diverse andere opties open te houden om de patiënt 

adequate zorg te kunnen verlenen (ook als het verzoek niet gehonoreerd wordt.  

Een aantal aandachtspunten die gedurende het gehele zorgproces rond euthanasie van belang 

zijn (zogenaamde faseoverstijgende aandachtspunten) worden in de hoofdstuk eerst 

uitgewerkt Daarna zullen per fase aandachtspunten in de samenwerking worden benoemd en 

aanbevelingen voor afspraken worden geformuleerd8. Per paragraaf wordt in kaders door 

middel van handvatten kort aangegeven welke beroepscompetenties en aandachtspunten van 

belang zijn voor artsen en verpleegkundigen of verzorgenden bij het zorgproces rond 

euthanasie9.  

 

3.2 Algemene, faseoverstijgende aandachtspunten 

Een aantal aspecten is in elke fase van het zorgproces rond euthanasie van belang. Het gaat 

om de bescherming van de privacy van de patiënt, de bewaking van eenduidigheid en 

continuïteit in de zorgverlening en communicatie, de verslaglegging en het instellingsbeleid.  

                                                
8 Het indelen in fasen is nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel om de communicatie en tussen de verschillende 
zorgverleners te vergemakkelijken en de afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te 
verhelderen en dient niet als doel op zich te worden gezien en gebruikt. 
9 Niet in elke fase zijn noodzakelijkerwijs alle zorgverleners betrokken. Indien dit het geval is, gelden de 
handvatten voor de betrokken zorgverleners.  
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3.2.1. Geheimhoudingsplicht en privacy  

Het recht van de patiënt op geheimhouding van diens gegevens moet door hulpverleners 

worden gerespecteerd.10 Dat betekent dat informatie over de patiënt niet ‘zomaar’ met 

anderen gedeeld kan worden, vooral niet als die anderen niet rechtstreeks bij de behandeling 

van de patiënt betrokken zijn. De wet (WGBO, artikel 457) bepaalt dat de patiënt bezwaar kan 

maken tegen het informeren (over bepaalde zaken) van de andere hulpverleners die direct bij 

de behandeling betrokken zijn (het ‘behandelteam’ in strikte zin). Voor het mogen informeren 

van anderen (die niet bij de behandeling betrokken zijn, maar bijvoorbeeld op grond van het 

instellingsbeleid over het euthanasieverzoek geïnformeerd moeten worden) moet toestemming 

van de patiënt verkregen worden. Het is in verband met de bescherming van de privacy van de 

patiënt belangrijk om het vereiste van ‘need to know’ zowel te hanteren bij de vraag ‘welke 

hulpverleners moeten worden geïnformeerd?’ als bij de vraag ‘welke informatie moeten 

verschillende hulpverleners ontvangen, gelet op hun rol in het zorgproces rond euthanasie?’ 

Het is daarom van belang dat wordt afgebakend welke hulpverleners moeten worden 

geïnformeerd en welke informatie verschillende hulpverleners moeten ontvangen, gelet op 

hun rol in het zorgproces rond euthanasie. Als er binnen de zorginstelling afspraken gelden 

over het melden van een euthanasieverzoek, bijvoorbeeld aan leidinggevenden of de directie, 

dan dient dit aan de patiënt kenbaar te worden gemaakt en dient voor die melding 

toestemming te worden verkregen. Als de patiënt weigert om toestemming te geven voor het 

inlichten van anderen over het euthanasieverzoek, zal de zorgverlener zich moeten beraden op 

de vraag of dan het zorgproces rond euthanasie wel op verantwoorde wijze kan plaatsvinden. 

In algemene zin kan worden gesteld dat voor een goed verloop van het zorgproces rond 

euthanasie het van belang is dat alle direct bij die zorg betrokken hulpverleners op de hoogte 

zijn van het euthanasieverzoek, zodat ze daarop hun professioneel handelen kunnen 

afstemmen.  

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt vergt ook dat de behandeling 

en het voeren van privacygevoelige gesprekken zoveel mogelijk buiten de waarneming van 

anderen plaatsvindt. Ook bij de dagelijkse verpleging en verzorging moeten de 

verpleegkundigen en verzorgenden de privacy op de afdeling zoveel mogelijk waarborgen (3). 

Een en ander kan, als de patiënt in een instelling is opgenomen, mede worden bewerkstelligd 

door – indien mogelijk - een patiënt een eenpersoonskamer aan te bieden.  

                                                
10 (WGBO; beroepscode voor de verzorging, Sting/LCVV,1997 hoofdstuk 2, beroepscode voor de verpleging, 
NU’91/LCVV, 1997, hoofdstuk 2). 
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Handvat 1. Geheimhoudingsplicht en privacy 

 

o Zorgverleners respecteren hun beroepsgeheim en in verband daarmee wordt de kring van 

professionele betrokkenen die op de hoogte wordt gesteld van het euthanasieverzoek zo 

klein mogelijk gehouden. Nadere afspraken worden gemaakt over de toegang tot het 

dossier van de patiënt 

o Aan betrokken hulpverleners wordt informatie verstrekt over het euthanasieverzoek indien 

en voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling van hun taken ten opzichte van de 

patiënt met een euthanasieverzoek. Met de patiënt wordt besproken welke hulpverleners 

dat zijn en welke informatie zij zullen krijgen. Met eventuele bezwaren van de patiënt 

wordt daarbij rekening gehouden.  

o Wanneer de patiënt zich beroept op zijn recht op geheimhouding, dient dit te worden 

gerespecteerd. Maar een weigering om de noodzakelijke hulpverleners te mogen 

informeren kan in de weg staan aan het kunnen honoreren van het euthanasieverzoek van 

de patiënt.  

o Bij de dagelijkse verzorging moet de privacy van de patiënt zo veel mogelijk gewaarborgd 

worden: 

- Privacygevoelige gesprekken worden buiten het gehoor van medepatiënten gevoerd. 

- Voor zover mogelijk wordt de patiënt een eenpersoonskamer geboden. 

 

 

 

3.2.2. Communicatie  

Betrokkenheid van verschillende hulpverleners maakt dat goede afspraken moeten worden 

gemaakt voor een zorgvuldig verloop van het zorgproces. Communicatie tussen zorgverleners 

onderling is van belang voor het waarborgen van eenduidigheid in de zorgverlening en het 

bevorderen van de continuïteit van zorg tijdens het zorgproces rond euthanasie.  

Uit onderzoeken onder zowel artsen als verpleegkundigen en verzorgenden blijkt dat 

verpleegkundigen en verzorgenden, die betrokken zijn bij het zorgproces rond euthanasie, 

door de arts niet altijd geïnformeerd worden over en betrokken worden bij het 

euthanasieverzoek van de patiënt (4). Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de 

zorgverlening aan de patiënt. Artsen, verpleegkundigen of verzorgenden hebben allen de 

verantwoordelijkheid elkaar te informeren over de euthanasiewens voor zover dat 
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noodzakelijk is voor het waarborgen van de kwaliteit van de zorgverlening. Zoals in de vorige 

paragraaf is aangegeven moet daarbij rekening worden gehouden met de 

geheimhoudingsplicht en de privacy van de patiënt. In verband met de transparantie in de 

samenwerking is het van belang dat de arts – als er sprake is van euthanasie – een opdracht 

aan de verpleegkundige tot het uitvoeren van een voorbereidingshandeling schriftelijk 

verstrekt, waarbij openheid over de euthanasie wordt betracht. Dit biedt de verpleegkundige 

de gelegenheid om eventueel een beroep op gewetensbezwaren te doen en/of te beoordelen of 

zij redelijkerwijs medewerking aan de euthanasie kan verlenen.  

 

Voor wat betreft de communicatie naar de patiënt is de arts er verantwoordelijk voor dat de 

patiënt volledig en op voor hem/haar begrijpelijke wijze wordt geïnformeerd tijdens de 

verschillende fasen van het zorgproces rond euthanasie. Verpleegkundigen of verzorgenden 

kunnen ingeschakeld worden door de arts om hierin te ondersteunen, of door de patiënt als de 

patiënt hier behoefte aan heeft of als de informatie niet goed bij de patiënt is overgekomen. 

Herhaalde uitleg door de arts of de verpleegkundige of verzorgende kan een belangrijke 

bijdrage leveren aan een goede informatieverstrekking aan de patiënt. Onderlinge afstemming 

tussen de artsen en verpleegkundige of verzorgende is hiervoor noodzakelijk. Bij voorkeur 

worden gesprekken door de arts in aanwezigheid van de verpleegkundige of verzorgende 

gevoerd. 

 

Handvat 2. Communicatie 

 

o De arts is verantwoordelijk voor het informeren van de patiënt op volledige en op voor 

hem/haar begrijpelijke wijze over het zorgproces rond euthanasie.  

o Bij betrokkenheid van verpleegkundigen, verzorgenden of andere zorgverleners ter 

ondersteuning van dit proces van informatieverstrekking worden duidelijke afspraken 

gemaakt over de aard en fasering van de te verstrekken informatie.  

 

o Betrokken zorgverleners informeren elkaar, voor zover nodig, tenzij de patiënt daar 

bezwaar tegen heeft gemaakt.  
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3.2.3. Begeleiding van de patiënt en zijn naasten 

Naast de hierboven genoemde communicatie met de patiënt vormt de emotionele 

ondersteuning van de patiënt een belangrijk onderdeel in de begeleiding. Er wordt zowel 

professionele distantie en respect als menselijke betrokkenheid verwacht voor de keuzes die 

de patiënt maakt (22, 24). Als de zorgverlener niet competent is om de patiënt tijdens dit 

specifieke zorgproces te begeleiden dan dient hij de zorg tijdig over te dragen aan een collega. 

Het kan in verband met de kwaliteit en continuïteit in de begeleiding van de patiënt van 

belang zijn om zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundigen/verzorgenden aan de patiënt toe te 

wijzen. In overleg met de patiënt kan diens eventuele behoefte aan ondersteuning door 

psychosociale hulpverleners in kaart worden gebracht. 

De patiënt staat vanzelfsprekend centraal in het zorgproces, maar naasten kunnen ook een 

belangrijke factor zijn. In de thuiszorg bijvoorbeeld kan de patiënt in voortdurende nabijheid 

van naasten verkeren. In de zorg voor de patiënt met een euthanasieverzoek verdient de 

begeleiding van de naasten daarom speciale aandacht. In de contacten met naasten dienen de 

betrokken zorgverleners rekening te houden met hun geheimhoudingsplicht en met de patiënt 

af te stemmen welke informatie al dan niet met naasten gedeeld mag worden. De 

zorgverleners houden bij de begeleiding rekening met de persoonlijke situatie en de wensen 

en behoeften van de patiënt en zijn naasten.  

  

Handvat 3. Begeleiding van de patiënt 

 

o Van de betrokken zorgverleners wordt zowel professionele distantie en respect als 

menselijke betrokkenheid verwacht voor de keuzes die de patiënt maakt.  

o Als de zorgverlener niet competent is om de patiënt tijdens dit specifieke zorgproces te 

begeleiden draagt hij de zorg tijdig over aan een collega. 

o Met de patiënt wordt overlegd welke informatie aan naasten wordt verstrekt. 

o De zorgverleners houden bij de begeleiding van de patiënt ook rekening met de 

persoonlijke situatie en de wensen en behoeften van zijn naasten. 
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3.2.4 Verslaglegging 

Verslaglegging is een bijzonder aandachtspunt bij de zorg voor een patiënt met een 

euthanasieverzoek. Verslaglegging in het zorgproces rond euthanasie heeft verschillende 

functies. Enerzijds dient dit om de voortgang in het zorgproces te beschrijven en 

overdraagbaar te maken naar collega’s (5). Daarnaast is het een instrument om de continuïteit 

en kwaliteit van de zorg en informatieverstrekking aan de patiënt te waarborgen. Anderzijds 

heeft de verslaglegging ook een functie bij de toetsing achteraf of aan de 

zorgvuldigheidseisen is voldaan (zie hoofdstuk 2.5, en paragraaf 3.7.1). Een goede 

verslaglegging kan de basis vormen voor een kwalitatief goede melding door de arts, 

waarmee de toetsingscommissie een helder inzicht in de situatie van de patiënt en de 

overwegingen van de arts wordt geboden. Verpleegkundigen kunnen aan die verslaglegging 

bijdragen door de situatie van de patiënt nauwkeurig en continue te observeren en te meten en 

daarover te rapporteren.  

In de voortgangsrapportage dient daarom op gestructureerde wijze de relevante informatie 

over de gezondheidstoestand, het welbevinden, de wensen en behoeften van de patiënt en de 

mogelijkheden en onmogelijkheden in de activiteiten in het dagelijkse leven (ADL) te worden 

opgenomen. 

 

Handvat 4. Aandachtspunten in de verslaglegging 

 

o Het euthanasieverzoek en de consistentie hierin, evenals de positie en de houding van de 

naasten met het oog op de vrijwilligheid in het verzoek van de patiënt.  

 

o Het uitzichtloos en ondraaglijk karakter van het lijden: 

- De lichamelijke symptomen; 

- De emotionele/psychische toestand en de beleving van de patiënt; 

- De sociale/spirituele aspecten; 

- Mogelijkheden en onmogelijkheden in ADL. 

 

o Voor de bovenstaande punten wordt genoteerd: 

- De interventies op dit gebied; 

- De effecten van deze ingezette interventies; 

- De opgetreden veranderingen in bovenstaande aandachtspunten ten opzichte van de 
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vorige rapportages;  

- De mogelijke samenhang in bovenstaande aandachtspunten. 

 

o Tijdens het gehele zorgproces rond euthanasie leggen de zorgverleners de gemaakte 

afspraken en hun observaties met betrekking tot het euthanasieverzoek en de voorgang 

van het proces vast in de daarvoor bestemde dossiers. 

 

 

 

3.2.5. Beleid per zorginstelling 

Bij voorkeur is het beleid inzake euthanasie en hulp bij zelfdoding binnen instellingen 

vastgelegd in een protocol. In een dergelijk protocol kan in samenspraak met artsen, 

verpleegkundigen, verzorgenden en overige betrokken zorgverleners worden verhelderd wat 

in het kader van een goede procedure rond een patiënt met een euthanasiewens van de 

betrokken zorgverleners wordt verwacht.  

Omdat zorgsettings of –instellingen van elkaar verschillen zullen bij die uitwerking 

verschillende keuzes (moeten) worden gemaakt. Doel van een protocol is een meer exacte 

omschrijving van het handelen van de zorgverleners te geven, aangescherpt en aangepast aan 

lokale omstandigheden (6). Daarbij kunnen nooit ruimere verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden worden toegekend dan de wet toestaat (Euthanasiewet, Wet BIG, WGBO). 

Ook behouden zorgverleners altijd hun eigen professionele verantwoordelijkheid, hoewel van 

hen verlangd mag worden dat zij zich aan het euthanasiebeleid van de instelling conformeren. 

De zorginstelling is verantwoordelijk voor het in algemene zin informeren van patiënten en 

medewerkers over het euthanasiebeleid. Aanbevolen wordt dat elke zorginstelling bij het 

aangaan van een zorgrelatie zijn standpunt ten aanzien van euthanasie kenbaar maakt aan 

patiënten. Bij de indiensttreding van nieuwe medewerkers maakt de zorginstelling zijn 

protocol betreffende euthanasie bekend. De zorginstelling biedt daarbij ook duidelijkheid 

betreffende de positie van gewetensbezwaarden. Als er wijzigingen in het beleid van de 

zorginstelling optreden, wordt dit aan medewerkers en patiënten kenbaar gemaakt.  

 

Handvat 5. Het beleid per zorginstelling 

 

o Het specifieke protocol van de instelling betreffende euthanasie is leidend voor het 
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handelen van de in die instelling werkzame zorgverleners, voor zover nakoming van dat 

protocol in het individuele geval verenigbaar is met hun eigen professionele 

verantwoordelijkheid.  

o De instelling draagt zorg voor het bekendmaken van het euthanasiebeleid en het 

euthanasieprotocol aan de patiënt en onder medewerkers. 

o De zorginstelling maakt de regeling van de positie van gewetensbezwaarden bekend. 

 

 

 

3.3 Signaleringsfase 

Het is van belang om voldoende alert te zijn op mogelijke wensen van een patiënt betreffende 

euthanasie en aan de patiënt voldoende gelegenheid te bieden een euthanasiewens kenbaar te 

maken. Dit is een verantwoordelijkheid van alle bij de zorg betrokken zorgverleners. Als een 

dergelijke wens zich manifesteert dan moet de patiënt nader over de euthanasieprocedure te 

worden geïnformeerd en met de patiënt afspraken worden gemaakt over de manier waarop 

met diens euthanasiewens zal worden omgegaan.  

 

Signalering van een euthanasieverzoek 

Het initiatief om euthanasie aan de orde te stellen komt vaak, maar niet altijd, van de patiënt 

zelf. Het kan gaan om een expliciet verzoek om euthanasie, maar ook om diffuse signalen, 

zoals een wens om niet meer te willen leven of niet meer te willen lijden. In sommige situaties 

kan het (gelet op de verslechtering van de medische situatie) aangewezen zijn om na te vragen 

welke wensen de patiënt betreffende zijn levenseinde heeft. Als de patiënt een doodswens ter 

sprake brengt, dient goed geëxploreerd te worden of het hier gaat om een euthanasieverzoek 

en/of dat er een onderliggende vraag is die duidt op een grotere behoefte aan 

symptoombestrijding en/of intensievere professionele begeleiding. Als het om een 

euthanasieverzoek gaat is ook van belang om te onderzoeken of het een urgent verzoek of een 

verzoek op langere termijn betreft. In het geval dat de patiënt het verzoek om euthanasie bij 

een verpleegkundige of verzorgende aan de orde  stelt, stimuleert de verpleegkundige of 

verzorgende de patiënt om het verzoek met de arts te bespreken. Eventueel biedt de 

verpleegkundige de patiënt aan daarbij behulpzaam te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door 

aanwezig te zijn bij het gesprek. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen geen 

toezeggingen doen over de honorering van de euthanasiewens, omdat het voorbehouden is 
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aan de arts om te beoordelen of aan het verzoek kan worden voldaan. In overleg met de 

patiënt wordt het euthanasieverzoek vastgelegd in de rapportage.  

 

Handvat 6. Signalering van het euthanasieverzoek  

 

o Alle zorgverleners bieden de patiënt de gelegenheid een doodswens of euthanasieverzoek te 

uiten. 

o De zorgverlener gaat in het gesprek met de patiënt na: 

- Of hij de wens juist interpreteert; 

- Welke beweegredenen de patiënt heeft voor zijn verzoek;  

- Of er verborgen hulpvragen ten grondslag liggen aan zijn verzoek;. 

o De verpleegkundige of verzorgende kan behulpzaam zijn bij het benaderen van de arts door 

de patiënt.  

o De arts beoordeelt of aan het verzoek kan worden voldaan. 

o In overleg met de patiënt wordt het euthanasieverzoek vastgelegd in het dossier. 

 

 

 

Informeren van de patiënt over de procedure 

Het is de verantwoordelijkheid van de arts om één of meerdere gesprekken te organiseren 

waarin met de patiënt van gedachten wordt gewisseld over de achtergronden en motieven 

voor het euthanasieverzoek. Ook is het de verantwoordelijkheid van de arts dat de patiënt 

geïnformeerd wordt over de euthanasieprocedure en de voorwaarden waaraan moet worden 

voldaan. Indien gewenst door de patiënt kunnen bij dergelijke gesprekken diens naasten en/of 

betrokken verpleegkundigen/verzorgenden aanwezig zijn en/of deelnemen. Zowel de patiënt 

als de betrokken arts en (in wisselende mate) andere betrokken zorgverleners moeten tijd en 

ruimte hebben om hun visie te ontwikkelen en te verwoorden, voor zover de concrete 

omstandigheden dat toelaten. Besluiten tot euthanasie is een proces, geen momentopname 

(13). 

Aan de patiënt moet kenbaar worden gemaakt welke zorgverleners bij het vervolg van de 

euthanasieprocedure betrokken zullen zijn en welke informatie in dat kader aan hen verstrekt 

zal worden. Ook wordt overlegd met de patiënt over de aard en omvang van de aan diens 

naasten te verstrekken informatie en de mate waarin die naasten bij de procedure betrokken 

kunnen zijn.  
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Handvat 7. Informeren van de patiënt over de procedure 

 

o Aan een gesprek of meerdere gesprekken tussen de arts en de patiënt over het 

euthanasieverzoek kunnen – als dit door de patiënt en/of de arts wenselijk wordt geacht -, 

de naasten en  betrokken en verantwoordelijke andere zorgverleners, zoals 

verpleegkundigen of verzorgenden een bijdrage leveren.  

o De arts bespreekt met de patiënt:  

- De behandeling van een euthanasieverzoek volgens het protocol binnen de zorgsetting; 

- De inhoudelijke betekenis van euthanasie; 

- De zorgvuldigheidseisen bij euthanasie; 

- De voortgang van de euthanasieprocedure. 

o Aan de patiënt wordt duidelijk gemaakt dat er tijd en ruimte nodig is voor de betrokken 

arts en andere betrokken zorgverleners om zich een oordeel te vormen over de 

euthanasievraag 

o Aan de patiënt wordt kenbaar gemaakt welke andere betrokken zorgverleners informatie 

zullen ontvangen. De wensen van de patiënt ten aanzien van het informeren van diens 

naasten worden geïnventariseerd.  

 

 

 

Afspraken met betrekking tot het zorgproces rond euthanasie  

Nadat (door een of meerdere gesprekken) is komen vast te staan dat er sprake is van een 

weloverwogen euthanasieverzoek bij de patiënt, moeten nadere afspraken worden gemaakt 

over de verdere betrokkenheid van de verpleegkundige of verzorgende bij het 

euthanasieproces. De aard en inhoud van dergelijke afspraken kunnen binnen zorgsettings of 

–instellingen verschillen omdat ze afhankelijk zijn van de gebruikelijke werkwijze en/of 

feitelijke omstandigheden. Zo werkt een verpleegkundige in de thuiszorg vaak solistisch en is 

regelmatig overleg tussen de arts en de verpleegkundige niet zo gebruikelijk als in een 

ziekenhuis of verpleeghuis. Aanbevolen wordt in alle zorgsettings zorg te dragen voor 

regelmatig overleg tussen arts en verpleegkundige en/of verzorgende over de voortgang van 

de euthanasieprocedure rond de individuele patiënt. De coördinatie van euthanasieprocedure 

ligt in handen van de arts. De arts stemt zoveel mogelijk af met de verantwoordelijke 

verpleegkundige of verzorgende.  
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Het informeren (op hoofdlijnen) van de leidinggevende van de betrokken verpleegkundigen 

en verzorgenden ten behoeve van verscheidene organisatorische en begeleidende aspecten is 

functioneel. De arts kan de patiënt als dit mogelijk is vragen een euthanasieverklaring op te 

stellen of te actualiseren, eventueel met behulp van zijn naasten. Een schriftelijke verklaring 

is geen wettelijk vereiste maar kan een mondeling verzoek kracht bijzetten. De regionale 

toetsingscommissies hebben laten blijken dat eenvoudige (vaak handgeschreven) verklaringen 

waarin staat waarom deze patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt tot de verbeelding spreken 

(23). Als de patiënt moeite heeft met het opstellen van een euthanasieverklaring kan de arts, 

verpleegkundige of verzorgende de patiënt hierbij ondersteunen (zie bijlage F voor een 

voorbeeld).  

 

Handvat 8. Afspraken met betrekking tot het zorgproces rond euthanasie 

 

o De arts coördineert de procedure rond euthanasie.  

o De arts stemt de zorgverlening en informatieverzameling in verband met het 

euthanasieverzoek zoveel mogelijk af met de verantwoordelijke verpleegkundige of 

verzorgende. 

o De directe leidinggevende van betrokken verpleegkundigen/verzorgenden wordt 

geïnformeerd over het lopende euthanasieverzoek. 

o In samenspraak met de leidinggevende wordt bezien voor welke 

verpleegkundigen/verzorgenden het functioneel is om op de hoogte te zijn van het 

euthanasieverzoek van de patiënt. 

 

 

 

3.4 Besluitvormingsfase 

Voordat de arts tot een weloverwogen beslissing kan komen of in de situatie van de patiënt 

aan de zorgvuldigheidseisen kan worden voldaan moet veelal informatie worden verzameld 

en getaxeerd. Aan dit proces van informatieverzameling en meningsvorming kan door 

verschillende zorgverleners een bijdrage worden geleverd. De in hoofdstuk 2.5 beschreven 

zorgvuldigheidseisen zijn leidend bij de informatieverzameling en meningsvorming. 

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een taak in het observeren van de patiënt, het 

signaleren van veranderingen in diens toestand en in het verstrekken van die informatie aan de 

arts. Die informatie is waardevol voor de arts gelet op diens taak om te beoordelen of aan de 



Handreiking voor Samenwerking Artsen, Verpleegkundigen en Verzorgenden bij Euthanasie 

 

AVVV, NU’91, KNMG,2006  34/55  

zorgvuldigheidseisen voor euthanasie kan worden voldaan. Daarnaast kan de arts besluiten 

het team van betrokken zorgverleners te betrekken bij de meningsvorming en/of kan het 

instellingsprotocol nadere voorschriften bevatten over door de arts te consulteren anderen. 

Wanneer een verpleegkundige of verzorgende direct betrokken is bij de zorgverlening van een 

patiënt met een euthanasieverzoek, is het zeer gewenst dat zij participeert in het 

besluitvormingsproces. Dit omdat zij door haar dagelijkse betrokkenheid en haar specifieke 

deskundigheid kan bijdragen aan een zorgvuldige besluitvorming door de arts. 

Over de inschakeling van andere zorgverleners (bij de informatieverzameling en/of de 

meningsvorming) moeten heldere afspraken worden gemaakt. Daarbij moet rekening worden 

gehouden met de wensen van de patiënt ten aanzien van de (omvang van de) kring van 

betrokken zorgverleners en met de individuele verantwoordelijkheid van de arts voor het 

uiteindelijke besluit om het euthanasieverzoek al dan niet te honoreren. Door de mogelijk snel 

verslechterende toestand van de patiënt dient de continuïteit in de voortgang van het 

meningsvormende en besluitvormingsproces te worden bewaakt. 

 

 

De consultatie van een onafhankelijke arts 

De Euthanasiewet verplicht de arts (en niemand anders) om voorafgaand aan de uitvoering 

van euthanasie een andere, onafhankelijke arts te consulteren. De KNMG is van mening dat 

consultatie van een SCEN-arts de voorkeur heeft, omdat aantoonbaar beter wordt voldaan aan 

de eis van deskundigheid en onafhankelijkheid (13). SCEN-artsen zijn ervaren en speciaal 

opgeleide artsen die voor andere artsen beschikbaar zijn om informatie of advies bij in te 

winnen of steun te verlenen en/of als deskundig en onafhankelijk consulent op te treden. Het 

is niet de bedoeling dat SCEN-artsen langdurige begeleiding geven tijdens het proces 

voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering van euthanasie. SCEN-artsen zijn deskundig 

op het gebied van palliatieve zorg, maar verlenen geen specifiek palliatief consult. Ook zal de 

SCEN-arts nooit de uitvoering van euthanasie van de behandelend arts overnemen.  

De geconsulteerde arts moet een deskundig en onafhankelijk oordeel over de 

zorgvuldigheidseisen op schrift geven aan de consultvragende arts. Hiervoor moet de 

geconsulteerde arts een gesprek hebben met de behandelaar, inzage hebben in het medische 

dossier en de patiënt zien en spreken. De geconsulteerde arts kan de in de zorg betrokken 

verpleegkundige of verzorgende raadplegen maar dit is niet verplicht.  

De behandelend arts is niet gehouden om de mening van de consulent te volgen. De 

behandelaar behoudt een eigen professionele verantwoordelijkheid voor de beoordeling van 
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de situatie van de patiënt en voor de uitvoering van de euthanasie. Bij een negatief advies van 

de consulent vindt de KNMG dat een tweede consulent moet worden ingeroepen als de arts 

desondanks de euthanasie wil uitvoeren (13). Deze zal op de hoogte moeten worden gesteld 

van de eerdere consultatie. 

SCEN-artsen zijn in principe niet te raadplegen door verpleegkundigen en verzorgenden.  

 

Verpleegkundigen en verzorgenden uit alle zorgsettings kunnen voor zorginhoudelijk advies 

en consultatie over palliatieve zorg terecht bij een landelijk dekkend  netwerk van palliatieve 

consultatieteams. Zij hebben tot doel om de palliatieve of terminale zorg aan patiënten en hun 

naasten te optimaliseren. De expertise die nodig is om aan de vaak specifieke zorgbehoefte 

van terminale patiënten te voldoen, is niet altijd in elke zorgsetting direct voorhanden. De 

adressen van de palliatieve netwerken en consultatieteams zijn te vinden op www.palliatief.nl. 

 

Handvat 9. De menings- en besluitvorming ten aanzien van het euthanasieverzoek 

 

o Het is zeer wenselijk dat verpleegkundigen en verzorgenden op grond van hun 

professionele deskundigheid een rol vervullen bij het verzamelen van informatie over 

de patiënt om het de arts mogelijk te maken een weloverwogen beslissing te nemen 

over het al dan niet honoreren van het euthanasieverzoek van de patiënt. 

o Wanneer een verpleegkundige of verzorgende direct betrokken is bij de zorgverlening 

van een patiënt met een euthanasieverzoek, is het zeer gewenst dat ze participeert in de 

besluitvorming. Dit omdat zij door haar dagelijkse betrokkenheid en haar specifieke 

deskundigheid kan bijdragen aan een zorgvuldige besluitvorming door de arts. 

o De arts neemt op basis van zijn professionele deskundigheid de beslissing over het 

euthanasieverzoek. De arts is niet gehouden om de mening van de consulent of andere 

bij de besluitvorming betrokken zorgverleners te volgen. 

o De arts is gehouden voorafgaand aan de uitvoering van euthanasie een andere, 

onafhankelijke arts te consulteren.  

 

 

Het besluit 

Besluiten tot euthanasie is een proces, geen momentopname (13). Maar uiteindelijk zal de arts 

toch moeten beslissen of aan alle zorgvuldigheidsvereisten kan worden voldaan en of hij/zij 

het verzoek van de patiënt inwilligt. Vervolgens moeten arts en patiënt een keuze maken of 
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euthanasie wordt uitgevoerd of hulp bij zelfdoding wordt verleend. In psychologisch opzicht 

kan de arts de uitvoering van euthanasie als een ingrijpender handeling ervaren dan hulp bij 

zelfdoding. Bij euthanasie dient immers de arts de dodelijke middelen toe, terwijl bij hulp bij 

zelfdoding de patiënt zelf de middelen inneemt.  

 

Wanneer (nog) niet aan alle zorgvuldigheidseisen wordt voldaan, zal het verzoek (voorlopig) 

in beraad worden gehouden of worden afgewezen. De arts moet samen met de patiënt 

bespreken hoe verder gehandeld moet worden en de patiënt het beste verzorgd en begeleid 

kan worden. Eventueel kan de patiënt kiezen voor een andere arts. Verpleegkundigen en 

verzorgenden kunnen de patiënt in dit vervolgtraject (extra) ondersteunen.  

 

Vraagtekens rond het besluit  

Als de betrokken verpleegkundige of verzorgende niet achter het besluit kan staan en/of als er 

voor andere betrokken zorgverleners onduidelijkheden bestaan over het besluit, richten zij 

zich bij voorkeur eerst tot de arts en/of hun leidinggevenden en/of collega’s. De arts heeft de 

verantwoordelijkheid zijn besluit te onderbouwen tegenover andere zorgverleners. Mochten er 

vraagtekens blijven bestaan, bijvoorbeeld twijfel of er aan de zorgvuldigheidseisen wordt 

voldaan, dan kan het inschakelen van een vertrouwenscommissie of een medisch-ethische 

commissie wellicht uitkomst bieden. Als er geen mogelijkheid is om binnen de zorginstelling 

een afdoende antwoord te vinden op een vraag rondom een euthanasiekwestie kan men zich 

wenden tot beroepsverenigingen. Deze organisaties bieden de mogelijkheid tot steun, advies 

en informatie of verwijzen door naar het juiste adres. Uit respect voor privacy van de patiënt 

dient de casus geanonimiseerd ingebracht te worden. In bijlage H zijn belangrijke adressen 

opgenomen. 
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Handvat 10. Het besluit 

 

o Als de arts besluit tot honorering van het verzoek van de patiënt om euthanasie, dan 

informeert hij naast de patiënt, ook de direct betrokken zorgverleners daarover.  

o Bij het (voorlopig) afwijzen van het euthanasieverzoek wordt door de arts in een gesprek 

met de patiënt ingegaan op: 

- Overwegingen op grond waarvan het euthanasieverzoek in beraad wordt gehouden of is 

afgewezen; 

- De wijze waarop de patiënt het beste verder behandeld en begeleid kan worden; 

- Voorwaarden waaronder de arts wel op het verzoek in kan gaan; 

- De mogelijkheid voor de patiënt om een andere arts te kiezen. 

o De verpleegkundige/verzorgende richt zich tot de arts en eventueel tot de leidinggevende 

bij onduidelijkheden over het besluit.  

o De behandelend arts licht zijn besluit tot honorering, aanhouding of afwijzing tegenover 

andere zorgverleners toe. 

 

 

3.5 Voorbereidingsfase  

Tijdens de voorbereidingsfase worden nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van de 

euthanasie, zoals wanneer en hoe de euthanasie zal plaatsvinden, waar dat gebeurt en wie 

daarbij aanwezig zullen zijn. De aanwezigheid van de arts bij euthanasie en bij hulp bij 

zelfdoding is in het kader van een medisch zorgvuldige uitvoering noodzakelijk (13). 

Daarnaast kunnen op verzoek van de patiënt of in overleg met de patiënt ook andere 

zorgverleners bij de euthanasie aanwezig zijn, zoals verpleegkundigen, verzorgenden of 

andere professionele hulpverleners (bijvoorbeeld een geestelijk verzorger). Deze afspraken en 

de planning worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. Het gebruik van een aan de 

zorginstelling gerelateerde checklist kan hierbij van nut zijn. Bij de voorbereiding van 

euthanasie richt de verpleegkundige of verzorgenden zich vooral op de zorgaspecten rond het 

ziekbed van de patiënt en op het inventariseren van wensen met een sociale en spirituele 

achtergrond rond de uitvoering van euthanasie en op de wensen van de patiënt en diens 

naasten op de periode vlak na het overlijden. In de voorbereidingsfase kunnen specifieke 

praktische wensen van de patiënt besproken worden zoals tijdstip, kledingkeus of eventuele 

muziekkeuze.  



Handreiking voor Samenwerking Artsen, Verpleegkundigen en Verzorgenden bij Euthanasie 

 

AVVV, NU’91, KNMG,2006  38/55  

De arts bespreekt met de apotheker welke euthanatica worden gebruikt en de arts haalt de 

euthanatica zelf op bij de apotheek. In de richtlijn voor apothekers ‘toepassing en bereiding 

van euthanatica’ wordt hier verder op ingegaan (25).  

Over de te maken keuzes bij complicaties moet met de patiënt worden overlegd. Juist bij een 

handeling die een arts zelden verricht en die zo ingrijpend en onomkeerbaar is, moeten alle 

voorbereidingen in alle rust worden gedaan.  

 

Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen de arts assisteren bij de uitvoering van euthanasie 

door het verrichten van voorbereidingshandelingen. Euthanasie is echter geen normale 

medische handeling. Voor verpleegkundigen en verzorgenden bestaat geen verplichting om 

voorbereidingshandelingen voor euthanasie te verrichten. De toediening van euthanatica is 

nadrukkelijk voorbehouden aan de arts. 

 

Arts en verpleegkundige of verzorgende bewaken dat door de verpleegkundige of 

verzorgende uitsluitend voorbereidingshandelingen en geen uitvoeringshandelingen worden 

verricht rond de euthanasie. Als vuistregel voor die afbakening geldt dat de verpleegkundige 

of verzorgende geen handelingen bij de patiënt verricht die rechtstreeks de levensbeëindiging 

tot gevolg hebben. Met andere woorden: de verpleegkundige mag slechts die handelingen 

verrichten waarop nog een handeling van de arts moet volgen voordat het leven van de patiënt 

wordt beëindigd. Ook bij hantering van deze vuistregel kan een grijs gebied overblijven van 

handelingen die niet eenduidig als uitvoeringshandelingen of voorbereidingshandelingen 

kunnen worden aangemerkt. Dan zal naar de specifieke omstandigheden van het geval 

gekeken moeten worden om vast te stellen of sprake is van een uitvoeringshandeling. In 

dergelijke gevallen geniet het de voorkeur dat de handeling door de arts zelf en niet door de 

verpleegkundige of verzorgende wordt verricht. 

 

Op basis van deze (juridische) vuistregel  kunnen als (voor verpleegkundigen en 

verzorgenden verboden) uitvoeringshandelingen  worden aangemerkt: 

- Het toedienen van een injectie met euthanatica; 

- Het opendraaien van het kraantje van het infuus als daardoor de euthanatica in het 

bloed van de patiënt komt en alle daarop volgende handelingen rond het infuus; 

- Bij hulp bij zelfdoding dient  de arts de euthanatica aan de patiënt te overhandigen en 

na inname bij de patiënt te blijven om in geval van problemen onmiddellijk in te 

kunnen grijpen. 
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Het is wenselijk dat de verpleegkundige of verzorgende die voorbereidinghandelingen voor 

euthanasie verricht, betrokken is geweest bij de besluitvorming over het euthanasieverzoek. 

Dit biedt de verpleegkundige of verzorgende de gelegenheid voorbereidingshandelingen voor 

euthanasie te plaatsen binnen de juridische en ethische context en een persoonlijke afweging 

te maken of ze de gevraagde medewerking kan verlenen. Wanneer dit niet realiseerbaar is, 

kan voor een goede uitwisseling van informatie worden voorzien door middel van een 

gesprek tussen arts en verpleegkundige of verzorgende. 

 

De opdracht van de arts tot het uitvoeren van voorbereidingshandelingen door de 

verpleegkundige of verzorgende wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd.  

Een dergelijke explicitering van de opdracht biedt de verpleegkundige de gelegenheid om 

eventueel een beroep op gewetensbezwaren te doen.  

De verpleegkundige of verzorgende noteert haar bevindingen met betrekking tot het 

euthanasieverzoek in het verpleegkundig dossier. 

 

Het is aan te bevelen dat de arts de gemeentelijke lijkschouwer vooraf inlicht over de 

geplande euthanasie. De gemeentelijke lijkschouwer kan dan rekenen op een telefoontje van 

de arts en kan aangeven waar en hoe hij te bereiken is. Dit kan de procedure na de uitvoering 

van de euthanasie aanmerkelijk bekorten (13). Vooral in de thuissituatie kan het vervelend 

zijn als de nabestaanden lang moeten wachten tot het lichaam van de overledene wordt 

vrijgegeven.  

 

Handvat 11. De voorbereidingsfase  

 

Afspraken betreffende de uitvoering van de euthanasie worden schriftelijk vastgelegd. 

o De zorgverleners bespreken met de patiënt eventuele wensen: 

- Over de aanwezigheid van naasten bij de patiënt gedurende de laatste dagen en/of 

nachten;  

- Ten aanzien van de aanwezigheid van een verpleegkundige/verzorgende en/of een 

geestelijk verzorger voorafgaand en/of tijdens de uitvoering van de euthanasie;  

- Ten aanzien van muziek;  

- Over de kleding waarin de patiënt wil worden opgebaard;  
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- Ten aanzien van aanwezigheid van de naasten bij of deelname aan de verzorging na het 

overlijden van de patiënt. 

o Het is uitsluitend aan de arts: 

- Om met de apotheker het schriftelijke verzoek om euthanatica af te leveren te 

bespreken. De apotheker dient voldoende op de hoogte te worden gesteld over de voor 

de apotheker relevante achtergrond. Dit kan mondeling plaatsvinden Verwezen wordt 

naar richtlijn apothekers (WINAp, 1998). 

- Om de euthanatica op te halen bij de apotheek. 

o Arts en verpleegkundige of verzorgende bewaken dat door de verpleegkundige of 

verzorgende uitsluitend voorbereidingshandelingen worden verricht en geen 

uitvoeringshandelingen. Die laatste handelingen mogen uitsluitend door de arts worden 

verricht. 

o De opdracht van de arts aan de verpleegkundige of verzorgende tot het verrichten van 

voorbereidingshandelingen wordt expliciet en bij voorkeur schriftelijk verstrekt. 

o Bij voorkeur is de verpleegkundige of verzorgende die voorbereidingshandelingen voor 

euthanasie verricht, betrokken geweest bij de besluitvorming over het euthanasieverzoek. 

Wanneer dit niet realiseerbaar is, wordt de verpleegkundige of verzorgende door de arts 

geïnformeerd.,.   

o Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen op basis van gewetensbezwaren besluiten 

geen voorbereidingshandelingen voor euthanasie uit te voeren. 

o De verpleegkundige of verzorgende noteert haar bevindingen met betrekking tot het 

euthanasieverzoek in het verpleegkundig dossier. 

o De arts licht bij voorkeur de gemeentelijke lijkschouwer vooraf in over de geplande 

euthanasie en maakt afspraken. 

o Aan de direct betrokken zorgverleners wordt informatie verstrekt over de geplande 

uitvoering van de euthanasie voor zover dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. 

 

 

 

3.6 Uitvoeringsfase 

In de uitvoeringsfase staat een medisch zorgvuldige uitvoering van de euthanasie door de arts 

centraal. Arts en verpleegkundige of verzorgende bewaken dat niet door de verpleegkundige 

alsnog (bijvoorbeeld doordat problemen ontstaan met het infuus) de grens tussen 



Handreiking voor Samenwerking Artsen, Verpleegkundigen en Verzorgenden bij Euthanasie 

 

AVVV, NU’91, KNMG,2006  41/55  

voorbereidingshandelingen en uitvoeringshandelingen wordt overschreden. 

Uitvoeringshandelingen mogen alleen door de arts zelf verricht worden.  

 

De arts dient bij de uitvoering van de euthanasie aanwezig te blijven tot het overlijden van de 

patiënt. Hij mag de patiënt niet met de euthanatica alleen laten. Bij wijze van uitzondering en 

alleen op goede gronden kunnen vooraf over de situatie na inname van het euthanaticum 

afwijkende afspraken met de patiënt worden gemaakt. In dat geval zal de arts altijd 

beschikbaar dienen te zijn om snel in te kunnen grijpen als de middelen in onvoldoende mate 

het beoogde effect blijken te hebben” (13). Een arts moet de patiënt vlak voor de 

levensbeëindigende handeling altijd vragen hoe hij zich voelt en of hij bij zijn besluit blijft 

(13, 23). Er kunnen omstandigheden zijn dat de patiënt niet meer aanspreekbaar is door 

bijvoorbeeld een coma, terwijl er met de patiënt al een datum en tijd voor de euthanasie is 

afgesproken. Dan vergt het nadere afweging of de euthanasie, in lijn met de wens van de 

patiënt, nog wel kan worden uitgevoerd.  

 

Handvat 12: De uitvoering van euthanasie  

 

o De arts is verantwoordelijk voor een medisch zorgvuldige uitvoering van de euthanasie. 

o Arts en verpleegkundige bewaken dat uitsluitend de arts uitvoeringshandelingen verricht. 

 

 

Direct na overlijden 

De arts moet euthanasie of hulp bij zelfdoding mondeling en schriftelijk melden bij de 

gemeentelijk lijkschouwer. Na uitvoering van de euthanasie kan het lichaam van de 

overledene pas worden vrijgeven en worden afgelegd na schouw en met toestemming van de 

gemeentelijke lijkschouwer. De voor euthanasie gebruikte (verpakkings)materialen en (niet 

gebruikte) middelen moeten door de arts, na de lijkschouwing, zelf terug worden gebracht en 

overhandigd aan de apotheker.  

De arts en verpleegkundige of verzorgende dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de 

directe opvang van alle betrokkenen. De nabestaanden wordt de gelegenheid geboden om 

alleen bij de overledene te zijn en om een gesprek te hebben met de betrokken zorgverleners.  

Ook de betrokken zorgverleners wordt de gelegenheid geboden over de euthanasie te praten. 

Hierover worden bij voorkeur door de leidinggevende afspraken gemaakt met de betrokken 

zorgverleners.
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Handvat 13. Na overlijden 

 

Verzorging van de patiënt na overlijden 

o De overledene wordt pas afgelegd als het lichaam is vrijgegeven door de gemeentelijke 

lijkschouwer.  

o Tot die tijd blijven ook infusen en katheters in situ.  

o Alle ampullen, flacons en verpakkingen die gebruikt zijn voor de euthanasie, worden 

bewaard tot de gemeentelijk lijkschouwer toestemming heeft gegeven de middelen te 

vernietigen. 

 

Eerste opvang van naasten 

o De arts en verpleegkundige of verzorgende dragen zorg voor de bij de euthanasie 

aanwezigen door:  

- De nabestaanden de gelegenheid te bieden om alleen bij de overledene te zijn;  

- De nabestaanden de gelegenheid te bieden tot napraten en beantwoorden hun vragen.  

 

Eerste opvang van zorgverleners: 

o De leidinggevende en collega’s bieden ondersteuning aan de zorgverleners die betrokken 

zijn geweest bij de uitvoering van de euthanasie;  

o De leidinggevende biedt de betrokkene de gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

 

Administratieve afhandeling 

o De arts licht de gemeentelijke lijkschouwer in over het overlijden van de patiënt en meldt 

de euthanasie of de hulp bij zelfdoding; 

o De arts draagt zorg voor het invullen van de meldingsformulieren (zie bijlage E); 

o De gemeentelijke lijkschouwer draagt zorg voor de overlijdenspapieren, verzamelt de 

stukken en zendt deze naar de aangewezen regionale toetsingscommissie voor euthanasie. 

 

Afronding 

o De arts zorgt voor retourneren van eventuele ongebruikte euthanatica aan de apotheek.  

o De zorgverleners: 

- Informeren de collega’s die bij de zorg rond deze patiënt betrokken waren over het 

overlijden van de patiënt; 
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- Informeren als dit vooraf met de patiënt is afgesproken de collega’s die bij de zorg rond 

deze patiënt betrokken waren dat deze is overleden ten gevolge van euthanasie. 

 

 

 

3.7 Evaluatiefase 

In de evaluatiefase staat de afwikkeling van de melding van de euthanasie centraal. Daarnaast 

vergt de nazorg voor nabestaanden aandacht en de evaluatie van het zorgproces rond 

euthanasie met de betrokken zorgverleners. Dit laatste is van belang zowel voor de 

emotionele verwerking van de euthanasie door de betrokken zorgverleners als de 

optimalisering van de afstemming en samenwerking tussen de verschillende zorgverleners.  

 

3.7.1 De meldingsprocedure  

 

Melden van de euthanasie 

Het door de arts mondeling en schriftelijk melden van euthanasie of hulp bij zelfdoding bij de 

gemeentelijk lijkschouwer is een wezenlijk onderdeel van zorgvuldig handelen. De 

Euthanasiewet weerspiegelt dit ook: de melding is een noodzakelijke voorwaarde voor de arts 

om een beroep te kunnen doen op de bijzondere strafuitsluitingsgrond van artikel 293 en 294 

uit het Wetboek van Strafrecht. De arts is hiervoor verantwoordelijk en kan de melding niet 

aan een ander overlaten of delegeren.  

 

Voor de melding van euthanasie of hulp bij zelfdoding door de arts aan de gemeentelijk 

lijkschouwer is een modelformulier vastgesteld. Bij de melding dient aan de hand van het 

modelverslag door de behandelend arts een beredeneerd en volledig verslag te worden 

uitgebracht aan de lijkschouwer. In dit verslag moet worden aangegeven hoe gehandeld is met 

betrekking tot de zorgvuldigheidseisen genoemd in artikel 2 van de Euthanasiewet. De 

lijkschouwer zendt de stukken vervolgens door aan de regionale toetsingscommissie. Stukken 

die bij de melding kunnen worden gevoegd zijn: schriftelijke wilsverklaring, het verslag van 

de behandelaar, het verslag van de consulent en mogelijk journaals en/of specialistenbrieven. 

Het eventueel bijvoegen van stukken van andere zorgverleners, bijvoorbeeld van 

verpleegkundigen of verzorgenden, dient met die andere zorgverleners te worden besproken. 

Datzelfde geldt voor het in het verslag noemen van namen van andere zorgverleners, 

bijvoorbeeld verpleegkundigen of verzorgenden, die betrokken zijn geweest in het 
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besluitvormingsproces rond de euthanasie. Het wordt aanbevolen dit binnen de zorginstelling 

te regelen en afspraken hierover in een instellingsprotocol vast te leggen. 

 

Contacten met gemeentelijk lijkschouwer/toetsingscommissie naar aanleiding van de melding 

Contacten met de gemeentelijk lijkschouwer worden onderhouden door de arts die de melding 

heeft gedaan. Slechts op verzoek van of met medewerking van de arts kunnen bij andere 

betrokken zorgverleners inlichtingen worden ingewonnen. Die andere zorgverleners dienen 

zich bij het verstrekken van informatie rekenschap te geven van de op hen rustende 

geheimhoudingsplicht en kunnen zich in verband daarmee ook verschonen. Voor 

verpleegkundigen en verzorgenden staat dit verschoningsrecht vast, voor andere zorgverleners 

niet. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook in contacten met de gemeentelijk lijkschouwer, 

officier van justitie en/of de regionale toetsingscommissie euthanasie bestaan. De 

toetsingscommissie kan ook besluiten om nadere gegevens te vragen aan de arts, de consulent 

of de gemeentelijk lijkschouwer. De commissie vraagt voornamelijk meer informatie aan de 

arts wanneer het verslag onvoldoende informatie bevat. Soms wordt informatie 

mondeling/telefonisch gevraagd, soms schriftelijk. Eventueel wordt de arts uitgenodigd voor 

een gesprek.  

 

Als de arts de euthanasie niet meldt  

Het is zoals al eerder is aangegeven is van wezenlijk belang dat in een individuele situatie alle 

betrokken zorgverleners op de hoogte zijn van de inhoudelijke betekenis van en het type 

beslissing dat is genomen rond het levenseinde van de patiënt. Als daarover bij betrokken 

zorgverleners onduidelijkheid bestaat, dienen zij dit expliciet en direct aan de orde te stellen 

en daarover helderheid te verkrijgen. In een geval dat de arts de meldingsplicht rond 

euthanasie niet nakomt, moeten de direct betrokken zorgverleners in de gelegenheid zijn om 

dit bij de arts en/of hun directe leidinggevende aan de orde te stellen (conform het in de 

instelling geformuleerde beleid).  

 

In het uiterste geval kan contact worden opgenomen met de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en/of de Officier van Justitie. Dit moet altijd in overleg met de 

leidinggevende gebeuren,  aangezien het onomkeerbaar is en grote gevolgen kan hebben voor 

de nabestaanden en betrokken zorgverleners. Ook als er door het Openbaar Ministerie een 

strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld of door de Inspectie onderzoek wordt gedaan naar 

een overlijdensgeval blijft de geheimhoudingsplicht en/of het verschoningsrecht voor andere 
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betrokken zorgverleners bestaan. In eerste instantie zal moeten worden doorverwezen naar de 

verantwoordelijke arts voor het verkrijgen van nadere informatie. 

 

 

3.7.2 Zorg voor de nabestaanden 

Een afrondend gesprek met de nabestaanden – natuurlijk alleen voor zover zij aangeven daar 

prijs op te stellen - op een later tijdstip heeft zowel een functie voor de nabestaanden als voor 

de betrokken zorgverleners. Doel is om bij nabestaanden problemen in de verwerking te 

signaleren en indien nodig door te verwijzen naar daarvoor bestemde zorgverleners. In de 

thuiszorg kan de nabestaande een beroep doen op de wijkverpleegkundige of -

ziekenverzorgende die hulp biedt bij de rouwverwerking. Het doel hiervan is de nabestaande 

te ondersteunen bij het helpen verwerken van een verlies. Als deze huisbezoeken niet 

voldoende blijken, verwijst de wijkverpleegkundige in overleg met nabestaande en de huisarts 

de nabestaande door. In handvat 14 worden de belangrijkste interventies en acties omschreven 

(16).  

Aandacht voor rouwverwerking kan ook gewenst zijn bij medebewoners van een patiënt 

bijvoorbeeld in het verpleeghuis als een van de medebewoners door euthanasie komt te 

overlijden en als de betreffende bewoner dit voornemen zelf vooraf kenbaar heeft gemaakt.  

 

Handvat 14. Zorg voor nabestaanden 

 

o Zorgverleners kunnen hulp bieden bij de rouwverwerking door: 

- Het aanmoedigen van de nabestaanden om gevoelens van verlies te uiten; 

- Het geven van voorlichting over de verschillende fasen in het rouwproces; 

- Het bieden van begeleiding tijdens de verschillende fasen in het rouwproces; 

- Het bieden van ruimte aan de nabestaande om over het verlies te praten; 

- Het betrekken van belangrijke culturele, religieuze en maatschappelijke gebruiken, 

voor deze nabestaande, bij het verlies;  

- Het betrekken van naasten bij de rouwverwerking; 

- Het geven van voorlichting over lotgenotencontact, rouwverwerkingsgroepen etc.; 

- Het doorverwijzen naar specifieke professionele zorgverleners of instellingen. 
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3.7.3 Evaluatie door de betrokken zorgverleners 

De evaluatie met de betrokken zorgverleners is nuttig om de kwaliteit te borgen en om zo 

nodig de samenwerking en het zorgproces rond de euthanasie te kunnen verbeteren. Daarnaast 

doen de betrokken zorgverleners er verstandig aan over wat zij hebben meegemaakt met 

elkaar te spreken, ten behoeve van het verwerkingsproces.  

 

Het verdient de aanbeveling om een aan de zorgsetting of -instelling gerelateerde checklist te 

ontwikkelen waarop na elke uitvoering van euthanasie geëvalueerd wordt. Het zorgproces 

rond euthanasie wordt geëvalueerd op de volgende punten: 

1. Was er sprake van een integraal zorgaanbod afgestemd op de behoeften en de wensen 

van de patiënt en zijn eventuele naasten? 

2. Waren de patiënt en zijn naasten tevreden over de geboden zorg, de continuïteit, de 

kwaliteit en de kwantiteit?  

3. Is de gevolgde werkwijze gedurende het multidisciplinaire proces volgens afspraak 

geweest, op medisch, verpleegkundig/verzorgend en eventueel ander gebied? 

4. Zijn er veel problemen geweest om tot consensus in de besluitvorming te komen? Tot 

welk gebied waren deze problemen terug te voeren? 

5. Ontbraken er tijdens het zorgproces belangrijke randvoorwaarden? Zo, ja welke? 

6. Op welke punten kan het zorgproces rond euthanasie of hulp bij zelfdoding verbeterd 

worden? 

7. Is de nazorg aan de naasten van de overledene in gang gezet? 

 

De arts die de euthanasie heeft uitgevoerd wordt normaal gesproken binnen zes weken na 

ontvangst van de melding op de hoogte gesteld van het eindoordeel van de regionale 

toetsingcommissie. De betrokken verpleegkundigen en verzorgenden dienen tevens op de 

hoogte te worden gesteld door de arts van dit oordeel. 
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Handvat 15. Evaluatie met betrokken zorgverleners 

 

o Kort na de uitvoering van de euthanasie vindt tussen de betrokken zorgverleners een 

evaluatiegesprek plaats. In het instellingsprotocol is vastgelegd op welke wijze en in 

aanwezigheid van welke zorgverleners dit wordt gerealiseerd.  

o Het verdient de aanbeveling om een aan de zorgsetting of -instelling gerelateerde 

checklist te ontwikkelen waarop na elke uitvoering van euthanasie geëvalueerd wordt. 

o De arts die de euthanasie heeft uitgevoerd wordt (gemiddeld) binnen zes weken na 

ontvangst van de melding op de hoogte gesteld van het oordeel van de regionale 

toetsingscommissie en brengt daarvan de direct betrokken andere zorgverleners op de 

hoogte.  
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4 Bijzondere situaties 

 

4.1. Introductie 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan bijzondere situaties binnen de reikwijdte van de 

Euthanasiewet.  

 

4.2 Minderjarige patiënten 

Op grond van de Euthanasiewet kunnen minderjarigen vanaf twaalf jaar kunnen een verzoek 

om levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding doen. Maar een beslissing wordt niet buiten de 

ouders om genomen. De wet maakt, in aansluiting bij de bestaande regels over medisch 

handelen voor minderjarigen, onderscheid in twee leeftijdscategorieën. Bij een 

euthanasieverzoek van patiënten van twaalf tot zestien jaar is instemming van de ouders of 

voogd vereist. Zestien- en zeventienjarigen nemen deze beslissing in beginsel zelfstandig, 

maar hun ouders moeten wel in de besluitvorming worden betrokken. Net als bij alle 

verzoeken om euthanasie moet er bij jeugdige patiënten sprake zijn van uitzichtloos en 

ondraaglijk lijden. En uiteraard moet de arts voldoen aan alle in de wet genoemde 

zorgvuldigheidseisen (23). 

 

4.3 Een voorafgaande schriftelijke euthanasieverklaring bij wilsonbekwame patiënten 

Bij een wilsonbekwame patiënt, dat wil zeggen, een patiënt die niet meer in staat is tot een 

redelijke waardering van zijn belangen, kan een voorafgaande schriftelijke wilsverklaring een 

vervanging zijn van het mondelinge, actuele euthanasieverzoek. Een dergelijke vooraf 

opgestelde schriftelijke wilsverklaring is geldig als de wilsverklaring is opgesteld in de 

periode dat de patiënt nog wilsbekwaam was. In de Euthanasiewet is erkend dat de arts een 

vooraf opgestelde, schriftelijke wilsverklaring van de patiënt mag beschouwen als een geldig 

verzoek en dus als richtsnoer en aanknopingspunt voor het verdere handelen. Om een verzoek 

te mogen honoreren moet de arts wel nagaan of de wilsverklaring betrekking heeft op de 

huidige situatie van de patiënt en of de situatie van de patiënt ook aan de overige 

zorgvuldigheidseisen voldoet. Het zal duidelijk zijn dat aan het honoreren van een 

schriftelijke wilsverklaring in de praktijk tal van problemen kunnen kleven. Hoe concreter de 

verklaring is, des te meer zal zij aanknopingspunten bieden voor de besluitvorming van de 

arts. Al snel kunnen echter vragen rijzen over wat de patiënt nu precies voor ogen had, of de 

patiënt wel een reëel beeld had van de situatie en de nog openstaande 

behandelingsmogelijkheden, of de patiënt vooraf de aard en intensiteit van het lijden wel 
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genoeg kon overzien et cetera. Daarom is het van belang dat patiënt en arts tijdig over de 

inhoud en strekking van de wilsverklaring overleggen. Maar zelfs als aan die voorwaarde is 

voldaan, is de arts niet verplicht om gevolg te geven aan het schriftelijke verzoek van de 

patiënt. Ook dan blijft er de noodzaak en de ruimte voor een eigen inschatting van de situatie 

waarin de – dan wilsonbekwame – patiënt verkeert (23). 

 

4.4 Psychiatrische patiënten 

De Nederlandse vereniging voor psychiatrie heeft een richtlijn opgesteld voor psychiaters die 

is toespitst op hulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiënten. Voor specifieke regels ten 

aanzien van verzoeken om levensbeëindiging bij psychiatrische patiënten verwijzen wij naar 

deze richtlijn (21).  

 

4.5 Situaties van levensbeëindiging die niet onder de wet vallen 

De wet betreft alleen die situaties waarin een verzoek van een wilsbekwame patiënt (of een 

door hem vooraf opgestelde schriftelijke wilsverklaring) de basis is voor euthanasie of hulp 

bij zelfdoding door de arts. In die gevallen beoordeelt de toetsingscommissie of de arts aan de 

zorgvuldigheidseisen heeft voldaan. In alle gevallen van levensbeëindiging zonder verzoek of 

op verzoek van een patiënt die niet in staat zijn tot een redelijke waardering van zijn belangen 

(bijvoorbeeld bij minderjarigen onder de 12 jaar) is de toetsingscommissie niet bevoegd.  
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Bijlage : voorbeeld wilsverklaring/ euthanasieverklaring

Een wilsverklaring hoeft niet uitgebreid en heeft geen vormvereiste. Mogelijke inhoud van

het schriftelijke verzoek (De Nijs et al 2005):

1. Aan wie de patiënt het verzoek richt.

2. Dat de patiënt zich bewust is van het definitieve karakter van deze vraag om euthanasie.

3. Dat de patiënt omschrijft waarom het lijden momenteel ondraaglijk is geworden en dat

de patiënt geen andere uitweg meer ziet dan de arts te vragen het leven te beëindigen.

4. De patiënt kan de oorzaak van het lijden noemen en verklaren zeker te weten dat er geen

aanvaardbare middelen meer beschikbaar zijn om het lijden te verminderen.

5. Tenslotte moet het verzoek ondertekend worden en van een datum voorzien.

Het origineel is nodig voor gebruik in het medisch dossier.

De verklaring moet van de patiënt zijn, maar iemand anders mag daarbij helpen. Dicteren is

een mogelijkheid. Zelf ondertekenen blijft daarbij nodig. Het verzoek kan ook op video

worden opgenomen.

E



Bijlage F : Verklarende woorden- en begrippenlijst

ADL:

Activiteiten in het dagelijks leven

AVVV:

Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden

Beroepscompetenties:

Ontwikkelbare vermogens, op het niveau van kennis, vaardigheden en attituden, van

beroepsbeoefenaren om in voorkomende beroepssituaties op adequate, doelbewuste en

gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen. Dat wil zeggen door passende

procedures te kiezen en toe te passen om de gewenste resultaten te bereiken (Colo, 2002).

Gemeentelijk lijkschouwer:

Arts die vanuit de gemeentelijke overheid de schouw uitvoert bij een niet-natuurlijk

overlijden.

Hulpverlener:

Hiermee wordt gedoeld op medewerkers die bij de zorg voor of behandeling van de patiënt

zijn betrokken.

KNMG:

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

KNMP:

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Pharmacie

Leidinggevende:

Er bestaan verschillende termen voor de leidinggevende. Elke verpleegkundige of

verzorgende, zowel intramuraal als extramuraal heeft een manager die in meer of mindere

mate betrokken is bij de zorgverlening. Intramuraal is dit vaak een hoofdverpleegkundige of

teamleider.



NU’91:  

Nieuwe Unie ‘91 

 

NVVE:  

Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig LevensEinde 

 

 

Protocol  

“Protocollen zijn doorgaans lokaal ontwikkeld (mesoniveau) en geven in tegenstelling tot 

richtlijnen een meer exacte omschrijving van het handelen van beroepsbeoefenaren. 

Protocollen zijn als het ware richtlijnen die zijn aangescherpt en aangepast aan lokale 

omstandigheden. Het gewenste handelen is hierin over het algemeen veel meer vastgelegd. 

Protocollen zijn vaak van een richtlijn afgeleid” (CBO, 2004, p.122). 

 

Richtlijn 

“Veelal opgesteld door organisaties van beroepsbeoefenaren en adviserend van karakter. Ze 

zijn primair bedoeld om het handelen van de beroepsbeoefenaren te ondersteunen. Het is een 

set van uitspraken en meningen die een leidraad zijn voor het beroepsmatig handelen. 

Richtlijnen beschrijven handelingen die door inhoudsdeskundigen zijn geaccepteerd of de 

voorkeur genieten op basis van wetenschappelijke evidentie. Ze beschrijven de meest actuele 

stand van zaken. Richtlijnen hebben echter geen geheel vrijblijvend karakter. De 

verantwoordelijkheid om conform de richtlijnen te werken of juist daarvan af te wijken, ligt 

bij de individuele beroepsbeoefenaar, want alleen deze kan (op grond van zijn professie) 

beoordelen in welke mate de richtlijnen toepasbaar zijn voor de individuele patiënt. In 

tegenstelling tot protocollen vindt de ontwikkeling meestal plaats op macroniveau” (CBO, 

2004. p. 122). 

 

SCEN-arts: 

Arts voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland 

 

Wet BIG:  

Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 

 

WGBO:  



Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 

 

WHO 

World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie) 

 

Wilsbekwaam:  

Een persoon wordt wilsbekwaam geacht indien hij in staat is tot een redelijke waardering van 

zijn belangen terzake (Euthanasiewet). 

 

WINAp: 

Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers 

 



Zorginstelling 

Hiermee wordt gedoeld op de organisatie die zorg aanbiedt. 

 

Zorgsetting 

Er bestaan verschillende vormen van zorg, zoals thuiszorg, verpleeghuis of ziekenhuis. In 

deze handreiking wordt met ‘zorgsetting’ gedoeld op alle zorgvormen. 

 

Zorgverlener:  

Dit betreft professionele zorgverleners in het zorgproces rond euthanasie. In deze handreiking 

wordt gedoeld op artsen en verpleegkundigen en verzorgenden.  

 



Bijlage G: Relevante adressen

Toetsingscommissies

Met vragen over de meldingsprocedure kunt u terecht bij de secretaris van de

toetsingscommissie in uw regio:

Toetsingscommissie euthanasie voor het district Groningen, Friesland en Drenthe

Postbus 571, 9700 AN Groningen

Telefoon (050) 311 52 99, Fax (050) 311 53 01

Toetsingscommissie euthanasie voor het district Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland

Postbus 9013, 6800 DR Arnhem

Telefoon (026) 370 47 45, Fax (026) 370 47 46

Toetsingscommissie euthanasie voor het district Noord-Holland

Postbus 3186, 2001 DD Haarlem

Telefoon (023) 532 84 54, Fax (023) 532 85 04

Toetsingscommissie euthanasie voor het district Zuid-Holland en Zeeland

Postbus 1173, 2280 cd Rijswijk

Telefoon (070) 396 43 19, Fax (070) 396 59 08

Toetsingscommissie euthanasie voor het district Noord-Brabant en Limburg

Postbus 9013, 6800 Arnhem

Telefoon (026) 383 19 23, Fax (026) 383 19 17

De modelverslagen voor een melding van euthanasie of hulp bij zelfdoding kunt u bij uw

GGD opvragen of downloaden via www.minvws.nl of www.knmg.nl.

Met vragen over levensbeëindigend handelen en hulp bij zelfdoding kunt u ook terecht bij:

KNMG/Artseninfolijn

Postbus 20051

3502 LB Utrecht

Telefoon (030) 282 33 22

www.knmg.nl

artseninfolijn@fed.knmg.nl

KNMG/SCEN

Telefoon (030) 282 32 11



Fax (030) 282 33 26 

www.scen.nl 

scen@fed.knmg.nl 

 

AVVV 

Postbus 8212, 3503 RE Utrecht 

Telefoon: (030) 291 90 50, Fax: (030) 291 90 59 

Website: www.avvv.nl 

 

NU’91 

Postbus 6001, 3503 PA Utrecht  

Tel. 030 296 41 44, fax 030 296 39 04 

 

Serviceloket NU’91 

Telefonische spreekuren: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, tel.: 030-2964144 

Website: www.nu91.nl  

 

Stichting Agora 

Website: www.paliatief.nl 

 

WINAp Geneesmiddelinformatie 

Postbus 30460 

2500 GL Den Haag 

Fax (070) 361 76 37 

gic@winap.nl 

 

NVVE 

Postbus 75331 

1070 AH Amsterdam 

(0900) 60 60 606 

www.nvve.nl 

euthanasie@nvve.nl 

 

Voor vragen over het overheidsbeleid inzake euthanasie kunt u terecht bij: 



 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Directie Voorlichting en Communicatie 

Postbus 20350 

2500 EJ Den Haag 

Telefoon (070) 340 78 90, maandag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 uur 

www.minvws.nl 

 

Het Ministerie van Justitie 

Directie Voorlichting, afdeling In- en Externe Communicatie 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 

Telefoon (070) 370 68 50, maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur 

www.justitie.nl 

 

De KNMG en AVVV/NU’91 verwijzen ook naar de gezamenlijke brochure van de 

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de (op christelijke grondslag 

georganiseerde) Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en de Nederlandse Vereniging voor 

Vrijwillige Euthanasie (NVVE) met de titel “Tijdig spreken over de zorg rond het 

levenseinde”. Deze laatste brochure wil patiënten stimuleren om zelf een actievere rol te gaan 

vervullen als hun levenseinde in zicht komt. 

 
 
 




