
Palliatieve zorg en euthanasie  
 
Beslissingen over het naderende levenseinde 
 
Stoppen van behandelingen 
 
Een niet – behandelbeslissing is het staken of het nalaten van een curatieve of levensverlengende 
behandeling omdat deze behandeling in de gegeven situatie als niet langer zinvol of doeltreffend 
wordt beoordeeld.  
Uw huisarts en uw behandelende specialist staan u uiteraard bij in het nemen van uw beslissingen 
aangaande het levenseinde. Ethische en /of praktische vragen  die hierdoor opduiken zijn 
bespreekbaar met hen.  
 
Palliatieve sedatie 
 
Palliatieve sedatie is het toedienen van sedativa in doseringen en combinaties die vereist zijn om het 
bewustzijn van een terminale patiënt zoveel mogelijk te verlagen als nodig om één of meerdere 
refractaire (onbehandelbare) symptomen op adequate wijze te controleren. 
 
Onze brochure ‘palliatieve sedatie’ vindt u hier (klik hier om folder te openen). Heeft u na het lezen van 
de brochure vragen of nood aan verduidelijking, spreek uw behandelende specialist of huisarts 
hierover aan. 

 
Euthanasie 
 
Euthanasie wordt in de huidige wetgeving omschreven als “het opzettelijk levensbeëindigend 
handelen door een arts op verzoek van de patiënt” (art. 2 Euthanasiewet). Euthanasie dient dus 
steeds uitgevoerd te worden door een arts en dit op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt en binnen 
strikte voorwaarden. 
Het H. Hartziekenhuis Mol gaat met iedere vraag over euthanasie zorgvuldig om. Iedere vraag wordt 
door een interdisciplinair team van mensen overwogen, als er een therapeutische relatie is tussen de 
patiënt en de specialist van ons ziekenhuis.  
Ethische en praktische vragen over euthanasie bespreekt u best met uw huisarts en/of behandelende 
specialist. Geen enkele arts kan verplicht worden een euthanasie uit te voeren, de arts in kwestie 
behoudt altijd de vrijheid om voor zichzelf te beslissen de euthanasie al dan niet uit te voeren.  
 
Heeft u vragen over euthanasie en/of palliatieve sedatie?  
 
Dan kunt u terecht bij An Peeters van het Palliatief Support Team, tel.: 014/71 24 29. 
 


