
1MEI 2019  HUISARTS EN WETENSCHAP

Nieuws

Nieuw onderzoek euthanasieverklaringen bij 
vergevorderde dementie
Djura Coers

Al sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002 wor-
stelen artsen met het dilemma hoe zij moeten omgaan met 
schriftelijke euthanasieverklaringen van mensen met ernsti-
ge dementie. Tegelijkertijd neemt de druk op artsen toe om 
te voldoen aan de euthanasiewensen van hun patiënten. Een 
nieuw onderzoeksproject heeft als doel het bieden van meer 
ondersteuning bij deze problematiek. 

De meeste artsen zijn huiverig om het leven te beëindigen van 
iemand met wie zij daarover niet meer kunnen communice-
ren.2,3 Onder artsen bestaat de behoefte aan meer begeleiding 
bij het zorgvuldig uitvoeren van euthanasie bij deze specifieke 
patiëntengroep.1 Dit onderzoeksproject belicht juridische, ethi-
sche en praktische oogpunten om zo inzicht te krijgen in deze 
thematiek. De belangrijkste onderzoeksvraag van het project 
is: in hoeverre kan worden voldaan aan de wettelijke zorgvul-
digheidseisen voor euthanasie in geval van een wilsonbekwame 
patiënt met dementie en een schriftelijke wilsverklaring? 
Dit onderzoek richt zich voornamelijk op concrete ervaringen 
van professionals en naasten die zijn geconfronteerd met de 
vraag om te voldoen aan een euthanasieverzoek op basis van 
een schriftelijke wilsverklaring van een wilsonbekwame patiënt 
met dementie. De onderzoekers maken gebruik van verschil-
lende onderzoeksmethoden, zoals een vragenlijstonderzoek, 
interviews met artsen en naasten, een review van de juridische 

literatuur en interviews met ethische en juridische experts. Een 
Delphistudie met een panel van experts wordt gebruikt om tot 
consensus te komen over de toepasselijkheid van de zorgvul-
digheidscriteria voor euthanasie bij deze patiëntengroep. 
Doel van dit onderzoek is een handreiking te ontwikkelen waar-
aan artsen houvast kunnen hebben in het zorgvuldig omgaan 
met euthanasieverklaringen van mensen met vergevorderde de-
mentie. Het onderzoek is inmiddels gestart en loopt tot 2024. Een 
concepthandreiking wordt verwacht in het najaar van 2020. ■
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Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, 
geschreven door een promovendus.
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