
Euthanasiebeleid van hospice De Vier Vogels   

‘Als het echt niet langer gaat’ 

 

Palliatieve zorg als uitgangspunt 

Hospice de Vier Vogels is een bijna-thuis huis dat erop is gericht u als ongeneeslijk zieke bij te staan 

in uw laatste levensfase. Met goede zorg probeert het team van artsen, verpleegkundigen, 

coördinatoren en vrijwilligers uw kwaliteit van leven zoveel mogelijk te verbeteren door uw lijden te 

verlichten en te verzachten, zodat pijn en andere klachten draaglijk zijn. Die zorg wordt palliatieve 

zorg genoemd.  

De ervaring leert dat het team met de huidige medicijnen en andere aanvullende behandelingen de 

meeste bewoners naar een goed levenseinde kan begeleiden. Met goede palliatieve zorg ervaren zij 

minder klachten en durven ze een natuurlijke dood af te wachten. 

 

Kiezen voor euthanasie 

Wanneer het lijden ondraaglijk wordt, is euthanasie in Nederland één van de mogelijke 

levenseindebeslissingen. Daarvoor te kúnnen kiezen, kan u veel rust geven. Als het gaat om 

euthanasie zijn er wettelijk een aantal zorgvuldigheidseisen opgesteld. Een van die eisen is dat u al 

ruim vóór het sterven met uw huisarts bespreekt wat voor u dusdanig ondraaglijk lijden is, dat 

levensbeëindiging de enige oplossing biedt. U moet dan wel standvastig zijn in uw wens, die 

herhaaldelijk uiten en vastleggen in een – aan de arts afgegeven – schriftelijke verklaring. 

Veel patiënten ervaren het bijvoorbeeld als ondraaglijk wanneer zij door volledige aftakeling voor 

alle persoonlijke behoeftes als eten, drinken, wassen en naar de wc gaan van anderen afhankelijk 

zijn. Wanneer het zover is, zou dat een moment kunnen zijn voor een hospice opname, waarbij die 

zorg door professionals en ervaren vrijwilligers wordt overgenomen. De medewerkers van het 

hospice zetten dan in op palliatieve zorg waardoor de vraag naar euthanasie meestal verdwijnt. 

Het kan ook het moment zijn om aan de eigen huisarts te vragen de euthanasie uit te voeren. In dat 

geval vindt de euthanasie plaats vóór een eventuele hospice opname.  

U kunt niet terecht in De Vier Vogels als u alléén voor de uitvoering van uw euthanasie wilt komen, 

aangezien het hospice gericht is op palliatieve zorg. Voor uitsluitend de euthanasie  is er de 

levenseindekliniek. 

 

Twee opties 

Tijdens de hospiceopname kan het gebeuren dat het ondanks maximale zorg écht niet langer gaat en 

u alsnog om euthanasie vraagt. In samenspraak met u overweegt de behandelend huisarts twee 

opties.  

Is de geschatte levensverwachting minder dan een week, dan is er bij ondraaglijk lijden een andere 

mogelijkheid dan euthanasie. De behandelend huisarts kan met medicijnen uw bewustzijn verlagen, 

zeg maar u laten slapen, zodat u uw klachten niet meer merkt. U overlijdt dan in uw slaap aan de 

gevolgen van uw ziekte. Dit wordt palliatieve sedatie genoemd en gebeurt altijd in overleg met u. 

Wilt u dit per se niet, dan kan uw eigen huisarts in de laatste week alsnog besluiten tot euthanasie 

over te gaan.  



Is uw geschatte levensverwachting langer dan een week en zijn er geen mogelijkheden meer om uw 

lijden te verlichten, ook niet na overleg van uw arts met het Consultatief Palliatief Team, dan kan uw 

eigen huisarts het euthanasieverzoek beoordelen en eventueel uitvoeren. Daarbij houdt de arts zich 

uiteraard aan de zorgvuldigheidseisen die in de wet zijn vastgelegd.  

Eigen huisarts  

Van veel bewoners van hospice De Vier Vogels blijft de eigen huisarts de behandelend arts. Woont 

uw huisarts te ver weg, dan neemt de arts van het hospice de medische zorg over. Heeft u een 

euthanasieverzoek, dan vraagt het hospice altijd uw eigen vertrouwde huisarts de euthanasiewens 

met u te bespreken en eventueel uit te voeren. Immers, uw eigen arts kent u het beste en is daarom 

de aangewezen persoon om uw verzoek goed te beoordelen. Het multidisciplinair team van het 

hospice kan hierbij advies geven. Uw huisarts geeft in overleg met u uiteindelijk de doorslag in de 

beslissing. 

 

Geen verplichting 

Ook al is aan alle zorgvuldigheidscriteria voldaan, dan mag een arts nog altijd zelf beslissen of hij of zij 

wil meewerken aan de levensbeëindiging. Er is geen verplichting tot het uitvoeren van euthanasie. 

Vrijwilligers en verpleegkundigen van het hospice kunnen moeite hebben met euthanasie. Zij mogen 

bij morele bezwaren hun diensten aanpassen wanneer een euthanasie in het hospice wordt 

uitgevoerd. 

 

Laatste moment 

De zorgvuldigheidseisen bepalen dat wanneer u op het allerlaatste moment voor het eerst een 

euthanasiewens laat horen, u niet voor euthanasie in aanmerking komt. Er is dan niet voldaan aan de 

duurzaamheid van het euthanasieverzoek. Bovendien is er voor ondraaglijk lijden in de laatste week 

van het leven de mogelijkheid van palliatieve sedatie.  

 

[KADER] 

Zorgvuldigheidseisen 

Euthanasie is in Nederland alleen toegestaan, wanneer een arts zich houdt aan een aantal criteria.  

- De arts moet ervan overtuigd zijn dat zijn patiënt vrijwillig, weloverwogen en passend bij zijn  

levensovertuiging – zonder druk van naasten - om euthanasie vraagt, omdat de patiënt daar 

ruim voor het sterven herhaaldelijk en consistent over heeft gesproken en de wens op papier 

is vastgelegd. 

- De arts moet zeker weten dat de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, hij moet het lijden 

als het ware kunnen ‘invoelen’.De patiënt heeft de arts zorgvuldig uitgelegd wat hij of zij 

ondraaglijk vindt.De arts moet zijn patiënt eerlijk vertellen wat de vooruitzichten zijn. 

- De arts moet samen met zijn patiënt tot de conclusie komen dat er geen redelijke andere 

oplossingen voor de situatie zijn.  

- De arts moet, als aan de eerste voorwaarden is voldaan, ten minste één andere arts 

raadplegen die kan beoordelen of de arts zich aan de zorgvuldigheidscriteria heeft gehouden.  

- Na het uitvoeren van de euthanasie, moet de arts de levensbeëindiging melden bij de 

gemeentelijke lijkschouwer en aantonen dat hij de juiste middelen heeft gebruikt.  

 



Kortom: 

- Het hospice zet in op maximale palliatieve zorg die het lijden verlicht. Euthanasie zal meestal niet 

nodig blijken.  

- Euthanasie wegens angst voor aftakeling en verlies van autonomie gebeurt meestal vóór dat er 

sprake is van een hospice opname. 

- Als het écht niet langer gaat en uw leven is ondraaglijk geworden, kan euthanasie in het hospice 

worden uitgevoerd, mits aan de zorgvuldigheidseisen wordt voldaan. Het is aan uw eigen huisarts 

- eventueel in goed overleg met het multidisciplinaire team van De Vier Vogels - te beslissen of hij 

wel of niet tot levensbeëindiging overgaat.  

- Uw eigen huisarts is altijd degene die de euthanasie beoordeelt en uitvoert. De hospice huisarts 

zal de euthanasie niet op zich nemen. 

- Wanneer u in uw laatste levensdagen voor het eerst om euthanasie vraagt, komt u niet in 

aanmerking voor euthanasie. Wel bestaat de mogelijkheid van palliatieve sedatie om het 

ondraaglijk lijden te verlichten. 

- Het hospice functioneert niet als levenseindekliniek en zal patiënten die uitsluitend voor 

euthanasie willen komen, niet opnemen. 

 

 

 


