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Euthanasiewet (art. 293) 

1. Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens 
uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft 
met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of 
geldboete van de vijfde categorie.  

2. Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien 
het is begaan door een arts die daarbij voldoet aan de 
zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet 
toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding 
en hiervan mededeling doet aan de gemeentelijke 
lijkschouwer overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de 
Wet op de lijkbezorging.  

 



Zorgvuldigheidseisen 

• Vrijwillig en weloverwogen verzoek 

• Ondraaglijk uitzichtloos lijden 

• Voorlichten van de patiënt 

• Geen redelijke andere oplossing 

• Raadpleging van een onafhankelijke arts 

• Zorgvuldige medische uitvoering 



 
Wilsverklaring  

• Eenduidig, helder  

• Duidelijk moment  

• Bespreken met arts  

• Rol naasten  

• Spreekuren 



Wilsverklaring 

• Behandeling weigeren 

• Geen levensrekkende behandeling 

• Niet reanimeren 

• Aanvulling op wilsverklaring bij dementie 



Aanvulling op schriftelijke wilsverklaring bij 
dementie 

• Aanvulling ontwikkeld door NVVE 

• Verzoek schriftelijk vastleggen voordat wilsbekwaamheid 
verdwijnt 

• Duidelijk vastleggen wat een niet te accepteren toestand 
is / grenzen waardig leven 

• Aanbevolen stappenplan 



Stappenplan 

Fase 1:  

• Euthanasieverzoek en behandelverbod. 

• Familie/vrienden betrekken bij wensen en signalerende 
functie. 

 

Fase 2: 

• Bij eerste vermoedens dementie >> screening. 

• Aanvulling wilsverklaring invullen 



Stappenplan 

Fase 3: 

• Wens bespreken met arts en actueel houden. 

• Regelmatig contact met gevolmachtigde en/of familie 
met verzoek te waarschuwen rondom grens 
wilsbekwaamheid. 

• Eventueel wijzigen aanvulling wilsverklaring. 

 



Stappenplan 

Fase 4: 

• Wilsonbekwaamheid is daar: gevolmachtigde zal 
contacten met huisarts overnemen om euthanasiewens 
in te willigen 

 

Fase 5: 

• Gevolmachtigde brengt behandelverbond onder 
aandacht behandelend arts 



Stappenplan 

Fase 6: 

• Gevolmachtigde zorgt dat behandelverbod wordt 
nageleefd en er geen levensverlengde behandeling meer 
wordt uitgevoerd. 

 



Vragen 

  


