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NVK: levensbeëindiging moet ook mogelijk zijn voor kinderen 1-12 jaar 

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) wil dat levensbeëindiging 

ook mogelijk wordt voor zieke kinderen van 1 tot 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos 

lijden. Nu is euthanasie alleen mogelijk voor kinderen vanaf 12 jaar. Dat voor jonge 

kinderen geen vergelijkbare keuzes te maken zijn, is volgens de NVK ‘niet juist’. 

Gedegen onderzoek naar de knelpunten in de huidige zorg rond het levenseinde moet 

uitwijzen of aanpassing van wetgeving nodig is. 

De NVK komt tot dit standpunt na signalen vanuit de beroepsgroep dat de onmogelijkheid 

van levensbeëindiging bij kinderen tussen 1 en 12 jaar als een probleem wordt ervaren. Het 

gaat om patiënten die ernstig en ondraaglijk lijden en bij wie palliatieve zorg geen verlichting 

brengt. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet om euthanasie vragen omdat zij vanwege 

hun leeftijd door de wet als wilsonbekwaam worden beschouwd. Dit knelt temeer, zegt de 

NVK, omdat het kinderen wel degelijk helpt als ze weten dat in het uiterste geval 

levensbeëindiging nog mogelijk is. Ook blijkt uit onderzoek dat kinderen jonger dan 12 jaar in 

staat zijn de gevolgen van belangrijke beslissingen te beoordelen. 

Jonge kinderen 

In hun standpunt stellen de kinderartsen dat levensbeëindiging als uiterste middel om het 

lijden op te heffen ook voor kinderen jonger dan 12 jaar mogelijk zou moeten zijn. Nu is die 

mogelijkheid er alleen voor pasgeborenen tot 1 jaar (mits voldaan wordt aan de voorwaarden 

van de Regeling Centrale Deskundigencommissie Late Zwangerschapsafbreking in een 

categorie-2 geval en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen) en kinderen vanaf 12 jaar. De 

NVK stelt voor te overwegen dat voor euthanasie de werkelijke bekwaamheid om 

levenseindebeslissingen te nemen geldt als criterium in plaats van de kalenderleeftijd. Ook 

stelt de NVK voor te overwegen om de bovengenoemde Regeling rond levensbeëindiging bij 

pasgeborenen ook voor kinderen ouder dan 1 jaar te laten gelden. 

Commissie 

Om de tijd die het onderzoek gaat duren te overbruggen, roept de NVK een commissie in het 

leven die artsen die te maken krijgen met beslissingen over het levenseinde van kinderen in 

de leeftijd 1-12 jaar gaat ondersteunen en adviseren. Deze commissie zal bestaan uit 

ervaren kinderartsen. Samenwerking met de artsenfederatie KNMG wordt gezocht. 

Bijlage 

Standpunt NVK Levensbeëindiging kinderen 1-12 jaar: een pleidooi voor onderzoek 

Zie: http://www.nvk.nl/Nieuws/Dossiers/DossierLevenseindejongekinderen.aspx  
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