Advance Care Planning
Een handreiking voor wettelijk
vertegenwoordigers, familie
en begeleiding
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• Advance Care Planning is het
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Beleid gericht op comfort
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Palliatieve sedatie
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Reanimeer-mij-niet-verklaring
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Bijlage Euthanasie
Bij euthanasie dient de arts dodelijke medicatie toe
aan een cliënt om een eind te maken aan ondraaglijk
en uitzichtloos lijden. Hulp bij zelfdoding door een
arts, valt ook onder dezelfde regels als euthanasie.
Hierbij neemt de cliënt zelf de dodelijke medicijnen
in.
Euthanasie en hulp bij zelfdoding kan alleen
plaatsvinden als er aan de zes eisen wordt voldaan
die in de euthanasie wet omschreven staan.
Men noemt dit de zorgvuldigheidseisen:
1. De arts is ervan overtuigd dat het verzoek van de
gebeuren met een cliënt. Wanneer een cliënt een
hartstilstand krijgt, dan kan er worden geprobeerd
om met behulp van drukken op de borstkas en
beademingen de bloedcirculatie op gang te houden.
Dit noemen we reanimeren.
Wanneer de gezondheid van een cliënt niet optimaal
is, dan kan het voor de cliënt niet wenselijk zijn om
gereanimeerd te worden. Er moet per cliënt worden
ingeschat of het wenselijk is om deze te reanimeren.
Zoals eerder benoemd, weegt de mening van de
wettelijk vertegenwoordiger zwaar en wordt in
overleg door de arts een beleid om wel of niet te
reanimeren vastgesteld.
Euthanasie
Euthanasie is het handelen van een arts met als
doel het leven van een cliënt te beëindigen op het
nadrukkelijk en aanhoudend verzoek van deze.
De arts dient de cliënt dodelijke medicatie toe om
een eind te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos
lijden. Hulp bij zelfdoding door een arts, valt onder
dezelfde regels als euthanasie. Hierbij neemt de
cliënt zelf de dodelijke medicijnen in.
Euthanasie mag alleen worden uitgevoerd op
verzoek van de cliënt. Op verzoek van familieleden
of vrienden kan een arts geen euthanasie uitvoeren.
De cliënt moet dus wilsbekwaam zijn ten aanzien

patiënt om euthanasie vrijwillig en weloverwogen
is. De patiënt is wilsbekwaam.
2. Er is sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden
van de patiënt.
3. De arts heeft de patiënt geïnformeerd over zijn
situatie en zijn vooruitzichten.
4. De arts en de patiënt zijn tot de conclusie
gekomen dat er geen redelijke andere
oplossing is.
5. De arts heeft ten minste een andere,
onafhankelijke arts geraadpleegd, die de patiënt
heeft gezien. Deze arts heeft schriftelijk zijn
oordeel gegeven over de situatie, op basis van de
zorgvuldigheidseisen.
6. De arts heeft de levensbeëindiging of hulp bij
zelfdoding medisch zorgvuldig uitgevoerd
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van de euthanasievraag. Indien dit niet zo is dan
komt de cliënt niet in aanmerking voor euthanasie.
Dit kan heel zwaar zijn voor familieleden of
begeleiders. Wanneer een cliënt erg lijdt, kunnen ze
een gevoel van machteloosheid ervaren. Het is
belangrijk om hierover met de arts in gesprek
te gaan.
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