Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan
kunt u altijd contact opnemen met uw eigen arts of
zorgcoördinator.
Zorgcentrum La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
Tel: 077-3555656
www.laprovidence.nl

Wensen
rondom
Levenseinde

Cliënten van La Providence kunnen, binnen de in
Nederland geldende wetgeving, zelf keuzes maken
rondom hun levenseinde.
Om in iedere situatie te kunnen handelen is het van
groot belang u wensen rondom behandelingen,
(non)reanimatie en euthanasie aan de behandelend
arts kenbaar te maken.
Dit kan door het doorgeven van de wilsverklaring
aan de (huis)arts en zorgcoördinator van La
Providence. De zorgcoördinator kan de
wilsverklaring dan vastleggen in het zorgdossier.
U kunt zelf een wilsverklaring maken. Dat mag in
uw eigen woorden. Eventuele taalfouten zijn niet
erg. Zorg dat uw achternaam, voornamen,
geboortedatum op de verklaring staan met
daaronder uw handtekening en datum Het is
belangrijk dat u uw wilsverklaringen en wensen na
het invullen met uw huisarts (behandelaar)
bespreekt, zodat hij/zij weet wat u zou willen. U
weet dan ook of uw arts bereid is uw wensen te
respecteren.
U kunt uw wilsverklaringen altijd wijzigen, maar u
moet dan wel iedereen die weet van uw wens of die
een (oude) schriftelijke wilsverklaring van u heeft,
op de hoogte brengen en eventueel een nieuwe
verklaring opstellen.
Voorbeelden van wilsverklaringen en meer
informatie zijn te vinden op
www.thuisarts.nl/levenseinde en
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leveneinde-eneuthanasie. La Providence heeft ook een aantal
voorbeelden, die u kunt opvragen via de
cliëntenservice of zorgcoördinator.

Alleen de cliënt zelf kan bij zijn/haar behandelend
arts een verzoek om euthanasie doen,

Voor de duidelijkheid zetten wij een aantal
definities voor u uiteen:

La Providence respecteert de keuze die de cliënt
maakt en zal desgewenst assistentie verlenen aan de
behandelend arts. Wij respecteren echter ook de
overtuigingen van onze medewerkers.
Derhalve mag een medewerker weigeren om de arts
assistentie te verlenen bij de euthanasie. Wanneer dit
het geval is zal de assistentie verleend
worden door een medewerker die hier geen
bezwaar tegen heeft.
Als de arts de gevraagde levensbeëindiging niet
met zijn/haar geweten in overeenstemming kan
brengen, is er geen rechtsplicht om deze te bieden.
Verwijzing naar een andere hulpverlener is dan wel
een plicht.

Euthanasie:
Het door een arts actief beëindigen van het leven van
een cliënt, op diens uitdrukkelijk eigen verzoek
vanuit een perspectief van door hem of haar ervaren
uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het besluit tot en
de uitvoering van de euthanasie is de
verantwoordelijkheid van de behandelend arts (en is
geen afdwingbaar recht).

Wilsverklaring:
-

De arts kan het verzoek tot euthanasie uitvoeren, als
aan de volgende zorgvuldigheidseisen uit de wet is
voldaan. De arts moet:
1. ervan overtuigd zijn dat het om een vrijwillig en
weloverwogen verzoek van de patiënt gaat;
2. ervan overtuigd zijn dat zijn patiënt ondraaglijk en
uitzichtloos lijdt;
3. de patiënt informeren over de situatie en de
vooruitzichten;
4. met de patiënt tot de overtuiging komen dat er
voor zijn situatie geen redelijke andere oplossing
is;
5. ten minste één andere onafhankelijke arts
raadplegen, die de patiënt ziet en schriftelijk zijn
oordeel geeft over de zorgvuldigheidseisen;
6. de euthanasie op een medisch zorgvuldige manier
uitvoeren.

-

Wilsverklaring rondom behandeling: Hierin
staat welke behandelingen wel of juist niet
gewenst zijn aan het einde van het leven;
Niet-reanimeerverklaring: Hierin staat dat de
cliënt bij een hartstilstand niet meer
gereanimeerd wilt worden.
Euthanasieverklaring: Een verzoek om
levensbeëindiging, ook wel
euthanasieverklaring genoemd. Deze
verklaring kan
de arts niet verplichten om daadwerkelijk
aan het
verzoek gevolg te geven.

Voorbeelden van wilsverklaringen en meer
informatie zijn te vinden op
www.thuisarts.nl/levenseinde en
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leveneinde-eneuthanasie. La Providence heeft ook een aantal
voorbeelden beschikbaar, die u kunt opvragen bij de
cliëntenservice of zorgcoördinator.

.

