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Wat wordt verstaan onder euthanasie?
Er is sprake van euthanasie wanneer iemands leven, op diens eigen
uitdrukkelijke verzoek, beëindigd wordt door het handelen van een arts.
Belangrijk hierbij is dat het gaat om een verzoek van iemand die ernstig
ziek is of ondraaglijke pijn lijdt en niet meer beter kan worden.
Essentieel is dat het verzoek door niemand anders dan de cliënt zelf wordt
gedaan. Hierdoor zal er binnen deBreedonk nooit kunnen worden
ingegaan op een euthanasieverzoek als de cliënt, bijvoorbeeld vanwege
ernstige dementie, wilsonbekwaam is.
De arts maakt de overweging tussen twee uitgangspunten: enerzijds de
plicht om het leven te behouden en anderzijds de plicht al het mogelijke
te doen om ondraaglijk en uitzichtloos lijden te verlichten. Soms mag de
arts de laatste plicht zwaarder laten wegen en besluiten om over te gaan
tot het uitvoeren van euthanasie. Euthanasie is daarmee een proces van
communicatie tussen cliënt en arts.
De volgende handelingen of situaties kunnen verward worden met
euthanasie, maar vallen uitdrukkelijk niet onder het begrip euthanasie:


Het staken of achterwege laten van een in medisch opzicht zinloze
behandeling, bijvoorbeeld het staken van sondevoeding.



Palliatieve sedatie: het verlenen van hulp ter verlichting van het
sterven, waarbij onbedoeld het leven verkort wordt. Het gaat hier
met name om pijnbestrijding (opiaten). Primair doel is dan het
verlichten van lijden.



Weigering door de cliënt van behandeling die in beginsel wel
medisch geïndiceerd is.

Beleid van deBreedonk omtrent euthanasie
Bewoners hebben het recht om hun leven zoveel mogelijk naar eigen
inzicht in te richten. Dit betekent dat deBreedonk onder omstandigheden
de vraag naar euthanasie als ultieme vorm van hulp, binnen het gehele
proces van een zorgvuldige stervensbegeleiding, zal erkennen. Binnen
Molenstaete zal echter geen euthanasie toegepast worden vanwege
wilsonbekwaamheid van de bewoners.
Het uitvoering geven aan een verzoek tot levensbeëindiging is een zaak
tussen de behandelend arts en de bewoner. Euthanasie is geen recht van
de cliënt en geen plicht van de arts. Het besluit om over te gaan tot
euthanasie is een besluit van beiden: arts en cliënt. Anderen dan artsen
mogen geen euthanasie toepassen of hulp bij zelfdoding verlenen.
Als de arts het verzoek tot euthanasie inwilligt, dan heeft hij de plicht om
op zorgvuldige en zo volledig mogelijke wijze verslag te doen van zijn
overwegingen en de besluitvorming. Vervolgens wordt met de cliënt
afgesproken wie verder van de procedure op de hoogte worden gesteld.
Het is mogelijk dat de euthanasie wordt uitgevoerd zonder dat
deBreedonk daarvan op de hoogte is. De betrokkenen kunnen vervolgens
begeleid worden door de arts en zo nodig door anderen. Ze krijgen de
gelegenheid om vragen te stellen, hun visie aan te geven en hun emoties
te uiten.
Indien de cliënt om geheimhouding heeft verzocht, worden rapportages in
een gesloten enveloppe bij het zorgdossier bewaard. Deze enveloppe mag
alleen door de behandelend arts geopend/ingezien worden. De
medewerkers van deBreedonk verwijzen alle vragen omtrent het
levenseinde door naar de arts.
deBreedonk vindt een goede samenwerking tussen alle betrokkenen in de
zin van overleg, communicatie en informatie bij een euthanasievraag
onontbeerlijk! Deze samenwerking dient plaats te vinden in een klimaat
van respect en vertrouwen. Daarbij moet rekening worden gehouden met
de normen en waarden van alle betrokkenen.

Rol van deBreedonk bij euthanasie
Zorgmedewerkers van deBreedonk hebben veelal dagelijks contact met
cliënten. Vaak ontstaat er een vertrouwensband tussen een cliënt en een
medewerker zorg. Het is dan ook heel goed mogelijk dat de cliënt een
wens tot euthanasie aangeeft bij een zorgmedewerker van deBreedonk.
In feite kan dit elke medewerker zijn. De cliënt bepaalt zelf met wie hij of
zij een vertrouwensband opbouwt. Belangrijk is dat de betreffende
medewerker zorgvuldig omgaat met de wens tot euthanasie.
Aangezien anderen dan een arts geen euthanasie handelingen mogen
verrichten, zijn de rol en verantwoordelijkheden van deBreedonk beperkt.
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