ALGEMENE LEDENVERGADERING woensdag 5 april 2017
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum
Lezing over euthanasie
Periodiek vinden wij het leuk om een gast uit te nodigen op onze algemene ledenvergadering.
We doen dit niet ieder jaar, want we zijn van mening dat dit wel iets moet toevoegen aan het werk van
onze uitvaartvereniging. Tips of wensen op dit gebied zijn van harte welkom, laat het ons weten!
Inleiding
Voor onze algemene ledenvergadering van 5 april 2017 was dr. Hoexum, huisarts in Sexbierum,
uitgenodigd om een lezing te geven over euthanasie. Zij stelde eerst zichzelf voor. Ze vertelde
bijvoorbeeld dat zij een aantal jaren in het buitenland heeft gewerkt voordat ze bij de
huisartsenpraktijk in Sexbierum kwam werken.
Inhoud presentatie
Door middel van de presentatie gaf mevrouw Hoexum uitleg over palliatieve sedatie en euthanasie.
Palliatieve sedatie is een medische handeling die wordt gezien als laatste redmiddel. Een patiënt heeft
veelal pijn en er is daarnaast geen kans op genezing. Door het toedienen van morfine en/of een
slaapmiddel wordt iemand in een toestand gebracht waarbij hij of zij niet meer bij bewustzijn is en dus
geen pijn meer voelt. Vaak overlijdt een patiënt binnen 24 uur na het toedienen van het middel.
Belangrijk is dat de huisarts in deze situatie de regie heeft.
Bij euthanasie, dat vertaald, ‘goede dood’ betekent, heeft de patiënt de regie. Er is sprake van
levensbeëindiging. Het gaat dan om een bijzonder medische behandeling waarbij altijd toestemming
nodig is van de huisarts. Er moet verder worden voldaan aan een aantal zorgvuldigheidscriteria,
namelijk:
 vrijwillig en weloverwogen verzoek
 uitzichtloos en ondraaglijk lijden
 geen redelijke andere oplossing
 onafhankelijke arts geraadpleegd
Vanuit de zaal werden meerdere vragen gesteld die door dr. Hoexum duidelijk beantwoord werden.
Informatie
Tot slot wees dr. Hoexum ons op onderstaande websites waar meer informatie over dit onderwerp te
vinden is:
www.doodgewoonbespreekbaar.nl
www.nvve.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie
www.levenseindekliniek.nl

