Afscheid nemen

Voor het tijdstip van de euthanasie kan u op de voor u
gewenste manier afscheid nemen van uw familie/naasten. Het is wenselijk om af te spreken wie er aanwezig
zal zijn bij de uitvoering. Er zal u ook gevraagd worden
waaraan wij aandacht moeten besteden tijdens de
uitvoering.

Het verloop van de euthanasie

Euthanasie

Contact

Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met het
Palliatief Support Team:
T +32 (0)50 63 35 78 (rechtstreeks)
T +32 (0)50 63 31 11(algemeen)
E palliatieve.zorg@azzeno.be
E katleen.alossery@azzeno.be

De procedure wordt u vooraf rustig uitgelegd tijdens
een van de voorbereidende gesprekken. Op het moment van de uitvoering zal, indien dit nog niet aanwezig is, een infuus geplaatst worden. Soms wordt dit zelfs
enkele uren voordien geplaatst. De arts zal u een medicijn toedienen waar u rustig van wordt en waardoor u
in slaap zal vallen, net als bij een narcose. Pas daarna
wordt de dodelijke inspuiting door de arts toegediend.
A50002396/V1404

Familie/ naasten

Voor uw familie/ naasten is het bijwonen van de euthanasie een emotioneel moeilijk moment. Wij vragen
u om hen stap voor stap mee te nemen in het proces
van de uitvoering van uw wens. Het is aangeraden dat
zij voordien een gesprek voeren met de behandelende
arts. Het is belangrijk dat zij nadien steun kunnen
vinden bij elkaar.

azzeno.be

campus Knokke-Heist
Graaf Jansdijk 162
8300 Knokke-Heist
T +32 (0)50 63 31 11
F +32 (0)50 63 35 19
www.azzeno.be

campus Blankenberge
Dr. F. Verhaeghestraat 1
8370 Blankenberge
T +32 (0)50 43 41 11
F +32 (0)50 43 45 19
www.azzeno.be
azzeno.be

Euthanasie
Wat is euthanasie

Euthanasie is de medische handeling waarbij een
uitzichtloos en ondraaglijk leven wordt beëindigd op
uitdrukkelijk verzoek van de persoon in kwestie.

Wettelijke vereisten/ gesprekken

Euthanasie kan enkel indien:
• U meerderjarig en handelingsbekwaam bent;
• U zich in een uitzichtloze toestand bevindt;
• U deze vraag weloverwogen en herhaaldelijk stelt.

Uw verzoek tot euthanasie moet volgens de wet vrijwillig en weloverwogen zijn. Daarom moet u uw vraag
herhaaldelijk stellen, zijnde aan uw behandelende arts
en aan een tweede arts. Dit kan een specialist van het
ziekenhuis zijn of uw huisarts. Daarnaast is het belangrijk dat u uw familie/ naasten op de hoogte brengt van
uw wens.

Concreet betekent dit dat u als patiënt de vraag zelf
dient te formuleren en niet de kinderen, partner of
andere familie. Het gaat in essentie om ongeneeslijk
ziek zijn.

Uw verzoek wordt in een multidisciplinair overleg
besproken. Hierin participeren de arts, de sociale dienst,
een psycholoog, de pastoraal werkster en de coördinator palliatieve zorg.

Er zal als alternatief altijd een aanbod gebeuren van
goede palliatieve en comfortverzorging. Het staat u vrij
hierop in te gaan.

In het overleg wordt beslist of er op uw verzoek kan
worden ingegaan en of er aan alle wettelijke voorschriften wordt voldaan. Pas na advies vanuit dit overleg kan
de procedure verder gevolgd worden.

Volgens de wet kan niemand verplicht worden om mee
te werken aan euthanasie. Indien uw eigen arts niet
achter uw beslissing staat is hij verplicht een andere
arts in te schakelen.

‘Als leven lijden wordt, kan sterven
een verlossing zijn.’

Verzoekschrift

Het verzoekschrift moet eigenhandig geschreven worden met vermelding van uw identificatiegegevens.
U beschrijft uw huidige toestand en de reden waarom
u euthanasie wenst. Indien het voor u onmogelijk is om
dit document te schrijven, kan dit door iemand anders
geschreven worden.
Deze persoon mag echter geen erfgenaam zijn. In dit
geval moet uw behandelende arts aanwezig zijn tijdens
het opstellen van het verzoekschrift.

Het verzoekschrift wordt bewaard in uw medisch dossier en kan te allen tijde door u herroepen worden.
Wanneer uw verzoek wordt aanvaard, vragen wij
enkele dagen om ons voor te bereiden op de eventuele
uitvoering.

De positie van uw huisarts

Uw huisarts wordt betrokken bij uw wens tot euthanasie. Indien gewenst kan hij/zij optreden als tweede arts.
Uw huisarts kan ook aanwezig zijn bij de uitvoering.

Tijdstip van uitvoeren van een
euthanasie

Het uitvoeren van de euthanasie is ook voor de equipe
een emotionele gebeurtenis en vraagt de nodige voorbereiding. Daarom hebben wij met de verschillende
disciplines overleg. Om u en uw familie/naasten zo
goed mogelijk te kunnen begeleiden nemen we samen
met u en met deze disciplines een beslissing over het
tijdstip van uitvoering.

