
 

Euthanasie 
 
 
Wat is euthanasie? 
 
Euthanasie betekent dat het leven wordt beëindigd op verzoek. Euthanasie wordt uitgevoerd door de arts, op 
uitdrukkelijk en herhaald verzoek van jou en niet van jouw familie of jouw omgeving. De voorwaarden en 
omstandigheden waarin euthanasie kan gebeuren zijn in ons land bij wet geregeld. Euthanasie kan toegepast 
worden op basis van een wilsverklaring euthanasie of op basis van een schriftelijk verzoek.  
 
Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen vooraleer er sprake kan zijn van euthanasie: 

 je bent handelingsbekwaam (dit is wilsbekwaam) 
 je bent bewust op het ogenblik van het verzoek of de wilsverklaring 
 het gaat om een vrijwillig, overwogen en herhaaldelijk verzoek uitgaande van jezelf 
 (schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend) 
 er is sprake van een medisch uitzichtloze toestand met aanhoudend en ondraaglijk 
 fysiek of psychisch lijden dat niet te lenigen is met andere technieken en dat het 
 gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke door ongeval of ziekte veroorzaakte 
 aandoening 
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 er mag geen sprake zijn van externe druk 
 indien je niet terminaal, maar wel ongeneeslijk ziek bent, moet er een maand 
 wachttijd zijn tussen de datum van het schriftelijk verzoek en de uitvoering van de 
 euthanasie 

 
In AZ Rivierenland wordt bij elke euthanasievraag een procedure gevolgd, waarbij de behandelend arts en de 
leden van het palliatief support team (PST) een gesprek hebben met jou en eventueel ook met jouw naasten. 
Dit heeft tot doel meer informatie en duidelijkheid te krijgen over jouw euthanasieverzoek. De behandelend 
arts(en) en leden van het PST overleggen en kijken na of aan de wettelijke voorwaarden voldaan is. 
 
Het is heel belangrijk dat je weet dat jouw arts nooit verplicht is euthanasie uit te voeren, ook niet wanneer er 
een wilsverklaring werd opgesteld. Het is belangrijk hierover tijdig met jouw arts te praten zodat er geen 
verkeerde verwachtingen ontstaan en er eventueel een andere arts kan geraadpleegd worden. 
 
 
Welke documenten bestaan er inzake euthanasie? 
 
De voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie (in de toekomst) 
Net zoals elke persoon een negatieve wilsverklaring kan opmaken, kan iedereen eveneens een wilsverklaring 
euthanasie opstellen. Deze voorafgaande wilsverklaring euthanasie is een wettelijk document waarin je vraagt 
om euthanasie te krijgen wanneer je door een ziekte of een ongeval, in een ONOMKEERBARE COMA zou 
terecht komen. Dit wil zeggen dat je met dit document enkel euthanasie kan krijgen wanneer je niet meer bij 
bewustzijn bent en jouw toestand onomkeerbaar is. Dit document moet ondertekend worden door 2 getuigen, 
waarvan 1 getuige geen materieel belang heeft bij jouw overlijden. Bovendien duid je ook hier best een 
vertrouwenspersoon of wettelijke vertegenwoordiger aan. 
Wanneer je in coma bent, zal deze persoon de arts op de hoogte brengen van de wilsverklaring en voor jouw 
rechten opkomen. Het is raadzaam om dit document te kopiëren en te bezorgen aan zoveel mogelijk betrokken 
personen zoals jouw huisarts, jouw behandelend arts van het ziekenhuis, jouw vertegenwoordiger, … 
 
In tegenstelling tot de negatieve wilsverklaring kan je de wilsverklaring euthanasie laten registreren bij jouw 
gemeente. Voor meer informatie over de geldigheidsduur van de voorafgaande wilsbeschikking omtrent 
euthanasie kan je terecht bij het PST of de gemeente. 
 

 

 



 

 

Actueel verzoek om euthanasie (NU, binnen een korte tijd) 
Je vraagt om binnen een korte tijd (een aantal dagen tot weken) met euthanasie te kunnen sterven. Het 
verzoek moet overwogen, vrijwillig en herhaalde keren gevraagd zijn. Er moeten dus meerdere gesprekken zijn 
tussen jouw arts en jou, bv. ook op consultaties.  
Jouw verzoek mag niet tot stand zijn gekomen als gevolg van enige druk van anderen. 
 
Het document wordt door jezelf geschreven, gedateerd en ondertekend. Indien je zelf niet meer in staat bent 
om te schrijven, kan een andere persoon dit voor jou doen. Deze persoon moet meerderjarig zijn en mag geen 
materieel belang hebben bij jouw overlijden. Hij mag dus geen erfgenaam zijn.  
 
In het bijzijn van de arts wordt in het document vermeld waarom je niet in staat bent om zelf het verzoek te 
schrijven. Het spreekt voor zich dat aan de eerder vermelde voorwaarden van de euthanasiewet moet voldaan 
zijn.  
 
Bijkomende voorwaarden: 

 De arts informeert je over jouw gezondheidstoestand, levensverwachting en jouw resterende 
therapeutische mogelijkheden alsook over de mogelijkheden van palliatieve zorg 

 Een tweede onafhankelijke arts wordt geraadpleegd. Hij onderzoekt of je euthanasie kan krijgen en 
schrijft zijn bevindingen neer in jouw medisch dossier  

 De behandelend arts bespreekt het verzoek met het palliatief support team 
 Indien je dit wenst, wordt jouw verzoek ook besproken met jouw naasten 
 Voor de uitvoering van de euthanasie worden de personen uitgenodigd die je op dat moment graag 

rond je wil hebben. De dag van de euthanasie wordt ’s morgens een infuus aangebracht. Na het 
afscheid van je dierbaren zal de arts een pijnloze injectie toedienen via dit infuus. Je valt in een 
vredige, diepe slaap. Een tweede injectie brengt je in een diepe coma. Ten slotte wordt een 
spierontspanner gegeven, zodat het hart stilvalt. Het overlijden volgt binnen enkele minuten. 

 


