
 1

KNMG/KNMP-richtijn: “Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding” 

 

De KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 

Geneeskunde) en de KNMP (Geneesmiddel Informatie Centrum voor 

apothekers)hebben in augustus 2012 een nieuwe richtlijn  “Uitvoering euthanasie 

en hulp bij zelfdoding” uitgebracht.  Het betreft tot in detail beschreven 

aanbevelingen voor een zorgvuldige uitvoering van euthanasie door de 

samenwerkende arts en apotheker.  Het is een technisch en kil document, waarin 

onder andere aanbevelingen worden gedaan over het merk infuusnaalden die de 

arts het beste kan gebruiken of de dosering van dodelijke middelen die toegepast 

kunnen worden. Ook de volgende alinea is te lezen: “Geadviseerd wordt met de 

patiënt en eventuele nabestaande(n) een maximale tijdsduur van 2 uur tot 

overlijden af te spreken. Als de patiënt dan niet is overleden, wordt alsnog 

overgegaan tot euthanasie (intraveneuze toediening). Vooraf is niet in te schatten 

welke patiënt wel en welke niet binnen 2 uur overlijdt. Daarom moet standaard 

bij elke patiënt van tevoren een infuusnaald worden ingebracht.” 

Volgens de KNMG/KNMP is de bedoeling van de richtlijn om te helpen bij 

effectieve en veilige uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding. Zo wordt de 

arts bijvoorbeeld geadviseerd om tijdens het euthanasieproces zijn mobiele 

telefoon uit te zetten, omdat dit als hinderlijk wordt ervaren. 

Hoe zorgvuldig zo ‘n detail ook mag zijn,  op geen enkel moment gaat het 

document in op een zorgvuldige en goede begeleiding van de patiënt en 

mogelijke familieleden voorafgaande aan de euthanasieprocedure. Nergens wordt 

gesproken over de totstandkoming van het euthanasieverzoek bij de patiënt. 
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Zoals in de richtlijn is te lezen: “De richtlijn doet geen uitspraken over het 

besluitvormingsproces voorafgaand aan de uitvoering of over andere manieren 

om het lijden van patiënten te verminderen.”  Het is nu juist die voorfase waar de 

JPV steeds aandacht voor vraagt omdat die uiterst belangrijk is bij de 

euthanasieproblematiek. Het uitgangspunt van de huidige euthanasiewet is het 

gegeven dat het om patiënten moet gaan die hooguit nog enkele weken te leven 

hebben en waarbij het einde in zicht is. Dat zal in veel gevallen inderdaad zo zijn. 

De plenaire discussie in de 2e Kamer op 8 maart 2012 over het burgerinitiatief 

“Uit vrije wil” ofwel “Stervenshulp aan ouderen” toont echter aan, dat 

verschillende kamerfracties van mening zijn dat een liberalisering van euthanasie 

ook al in de huidige wet gevonden kan worden.  

De wettelijke criteria “ondraaglijk en uitzichtloos lijden” kunnen ruim worden 

geïnterpreteerd.  Het komt niet zelden voor dat de wens tot euthanasie gevormd 

wordt door vereenzaming van patiënten of door het feit dat de patiënt zich tot 

last voelt in relatie tot zijn of haar omgeving. Dergelijke situaties gaan vaak 

samen met een tekort aan verplegend personeel en een hoge werkdruk. Het JPV-

bestuur zou het een goede zaak vinden als de KNMG aan deze zorgwekkende 

situatie meer aandacht zou besteden.  

De KNMG merkte in één van haar reacties op het initiatief van de 

levenseindekliniek (initiatief van de NVVE) op 27 januari 2011 op: “Mensen met 

een doodswens moeten integrale zorg krijgen die zich niet alleen richt op de 

doodswens van een patiënt, maar ook op alternatieven en andere zorgvragen.”  
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Inderdaad, euthanasie is niet louter een technische handeling die in een kille 

richtlijn kan worden vervat, maar dient in de integrale zorgvraag te worden 

gezien.  

Een meerderheid van de 2e Kamer-fracties vond tijdens de stemming van het 

burgerinitiatief op 8 maart 2012, dat er aanvullend onderzoek en een breder 

maatschappelijk debat naar aanleiding van het burgerinitiatief moet komen. In het 

voorjaar van 2013 zou de kamer dan kunnen stemmen over het wetsvoorstel 

m.b.t. “Legalisatie stervenshulp aan ouderen”.  

Kamerlid Van Gerwen (SP) diende nog een belangrijke toevoeging in de vorm van 

een motie in. Van Gerwen formuleerde het als volgt : “overwegende dat er een 

relatie kan bestaan tussen de levensomstandigheden waarin mensen verkeren en 

bijvoorbeeld eenzaamheidsgevoelens enerzijds en een euthanasiewens anderzijds; 

spreekt de wenselijkheid uit van een diepgravend onderzoek naar de aard en 

omvang van de problematiek van mensen met een stervenswens”. Een 

meerderheid van de kamer heeft echter in een stemming deze motie verworpen.  

Hoe merkwaardig is het dat de kamer in meerderheid een breed maatschappelijk 

onderzoek naar de legalisatie van de stervenshulp aan ouderen nodig vindt, maar 

onderzoek  naar de achterliggende redenen van die stervenswens niet nodig acht. 

Dit roept de vraag op of de kamer überhaupt wel een objectief onderzoek n.a.v. 

het burgerinitiatief wil. Vooral op zo ’n moment is het de rol van een KNMG om 

vanuit deskundige hoek de aandacht te vestigen op de problematiek van 

integrale zorg die bij euthanasie speelt. De bovengenoemde richtlijn was bij 

uitstek de gelegenheid om dat te doen maar doet dat jammer genoeg niet.  In 



 4

zoverre is van de KNMG blijkbaar geen objectieve rol in het maatschappelijk 

debat meer te verwachten. 
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