1. Materiële eisen







Gezondheidstoestand en levensverwachting van de patiënt
Verzoek om euthanasie van de patiënt
De eventueel nog resterende therapeutische mogelijkheden,
evenals de palliatieve zorg, en hun gevolgen
Met de patiënt tot de overtuiging komen dat er geen redelijke
andere oplossing is






overleg
arts-patiënt





Medisch uitzichtloze toestand
Aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet
gelenigd kan worden
Lijden als gevolg van een ernstige en ongeneeslijke, door
ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening

klinische
situatie
















geldigheid van
de
wilsverklaring

Euthanasiewens in een schriftelijke wilsverklaring
Niet mogelijk voor personen die ‘wilsonbekwaam’ zijn
verklaard
De behandelende arts heeft zich ervan verzekerd dat:

De patiënt lijdt aan een ernstig en ongeneeslijke, door
ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening

De patiënt niet meer bij bewustzijn is

En deze toestand volgens de stand van de wetenschap
onomkeerbaar is

Één of meerdere vertrouwenspersonen kunnen aangegeven
worden

Schriftelijk opgesteld ten overstaan van twee getuigen, van
wie minstens één geen materieel belang heeft bij het
overlijden

Gedateerd en ondertekend door de betrokkene, de getuigen
en eventuele vertrouwensperso(o)n(en)

Opgesteld < 5 jaar voor de toestand van
wilsonbekwaamheid



Indien er een verplegend team is dat in regelmatig contact staat
met de patiënt, moet de arts het verzoek van de patiënt bespreken met
de leden van dat team
Indien de patiënt dat wenst, moet de arts het verzoek van de patiënt bespreken
met naasten die de patiënt aanwijst
Arts moet zich ervan vergewissen dat de patiënt de gelegenheid heeft gehad
om over het verzoek te spreken met de personen die hij/zij wenste te ontmoeten

Bij ‘niet-terminale patiënt’, minsten één maand laten verlopen tussen het
schriftelijk verzoek van de patiënt en het toepassen van de euthanasie
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uitvoering






Indien behandelend arts van oordeel is dat de patiënt
‘kennelijk niet binnen afzienbare tijd zal overlijden’
Is een psychiater of specialist in de aandoening in kwestie
Dezelfde taken als de 1ste arts

overleg






verzoek



Vrijwillig, overwogen en herhaald en niet tot stand gekomen
als gevolg van externe druk
Schriftelijk opgesteld, gedateerd en ondertekend door de
patiënt
Indien de patiënt hiertoe niet in staat is gebeurt het op schrift
stellen door een meerderjarige persoon die gekozen is door de
patiënt en die geen materieel belang mag hebben bij de dood,
en in aanwezigheid van de arts
Alle verzoeken, de handelingen van de arts en de verslagen
van de geraadpleegde artsen worden regelmatig opgetekend in
het medisch dossier

Ziet het dossier in en onderzoekt de patiënt
Toetst aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet
gelenigd kan worden
Stelt verslag op van bevindingen
De behandelende arts brengt patiënt op de hoogte van de resultaten
van deze raadpleging

taken
2de arts



Alle verzoeken geformuleerd door de patiënt, alsook de handelingen
van de behandelende arts en hun resultaat, met inbegrip van de
verslagen van de geraadpleegde arts(en), regelmatig optekenen in het
medisch dossier van de patiënt
Een andere arts raadplegen die:

Onafhankelijk is ten opzichte van zowel de patiënt als van de
behandelende arts

Bevoegd is om over de aandoening in kwestie te oordelen
Invullen registratiedocument

taken
1ste arts



behandelend
arts

Meerderjarig
Handelingsbekwaam en bewust op ogenblik van het verzoek
Indien handelingsonbekwaam: enkel met wilsverklaring

patiënt





2. Formele eisen

Document www.health.fgov.be/AGP/nl/euthanasie/index.htm




Opgesteld door de federale controle- en evaluatiecommissie
Deel 1: verzegeld en bevat alle persoonlijke gegevens van de patiënt,
de behandelende arts, de geraadpleegde artsen, de vertrouwenspersoon
genoemd in de wilsverklaring
Deel 2: anoniem en bevat het verslag en de toetsing van de procedure
en de materiële en formele eisen














Om de twee jaar debat in het parlement

Palliatief Netwerk
Arrondissement Mechelen

Euthanasiewetgeving
Beknopte versie
W. Rosierstraat 23
2800 Mechelen
Tel. : 015/41.33.31
Fax : 015/43.09.77
E-mail : info@pnmechelen.be
www.palliatief-netwerk-mechelen.be

maatschappelijke
controle



1 federale controle en evaluatiecommissie
16 leden, op basis van hun kennis en ervaring:

8 artsen (minstens 4 hoogleraren)

4 hoogleraren in de rechten of advocaten

4 personen uit het werkveld van zorg voor terminale patiënten
Evenwichtscriteria:

Taalpariteit

Minstens 3 leden van elk geslacht

Pluralistisch
Benoemd voor 4 jaar
Wordt voorgezeten door een Nederlands- en Franstalig voorzitter,
beiden verkozen door de leden van hun taalgroep
Bevoegdheden:

Opstellen registratieformulier

Ze gaat op basis van deel 2 van registratieformulier na of de
euthansie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de
procedure bepaald in de wet

In geval van twijfel kan bij gewone meerderheid de anonimiteit
opgeheven worden (deel 1) en kan ze bij de behandelend arts elk
element uit het medisch dossier opvragen
Oordeel

Spreekt zich uit binnen twee maanden

Indien van oordeel dat wettelijke voorwaarden niet vervuld zijn
kan bij beslissing van ⅔ meerderheid het dossier doorgestuurd
worden naar procureur des konings
Verslaggeving

Om de 2 jaar

Statistisch verslag op basis deel 1

Evaluatie verslag

Eventueel aanbevelingen voor wetgevend initiatief of andere maatregelen

commissie




Binnen de vier dagen

formulier




melding

3. Meldingsprocedure

Een realisatie van Palliatieve Hulpverlening Antwerpen
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