
 
 

 

 

Actueel verzoek om euthanasie 

 

Je lijdt aan ondraaglijk fysisch of psychisch lijden, ten gevolge van ziekte of ongeval en dat niet kan 

gelenigd worden. Je bent goed bewust en wilt NU euthanasie. Dan kan je een actueel verzoek om 

euthanasie stellen. Je mag dit op eender welk stuk papier neerschrijven.  

Je behandelende arts is verplicht om vervolgens een tweede advies te vragen aan een andere 

arts. Beiden zullen ze – onafhankelijk van elkaar - nagaan of je voldoet aan de voorwaarden van 

de wet: ondraaglijk lijden (dat niet gelenigd kan worden) ten gevolge van een ziekte of ongeval, 

een goed doordachte vraag, een herhaalde vraag, een vraag die echt van jou komt en niet onder 

druk van iemand anders,… Daarna beslist de behandelende arts over de uitvoering van de 

euthanasie die je hebt gevraagd.  

In geval je niet terminaal ziek bent, wordt het advies gevraagd van een derde arts. Deze is 

specialist in de aandoening waaraan je lijdt of is psychiater. Er is een maand wachttijd tussen de 

datum van het schriftelijk verzoek en de uitvoering van de euthanasie.  

Een arts is nooit verplicht een euthanasie (zelf) uit te voeren, je hebt zelf ook altijd het recht een 

andere arts te zoeken. 

 

Voorbeeld van een schriftelijk verzoek – dat je zelf en met de hand moet schrijven 

Ik, __________________, wens dat er euthanasie wordt toegepast op mij. 

Datum (dag dat het verzoek werd geschreven)  

Handtekening, 

 

Voorbeeld van een schriftelijk verzoek door een ander (met de hand) geschreven 

____________ (naam patiënt) wenst dat er euthanasie op hem/haar wordt toegepast. Hij/zij is goed 

bewust maar niet in staat het zelf te schrijven wegens verlamming/zwakte/ 

analfabetisme/blindheid/… (vul in wat van toepassing is). 

Dit verzoek werd op schrift opgesteld door __________________ (naam opsteller), die onafhankelijk is 

tegenover ______________ (naam patiënt) en geen materieel belang heeft bij het overlijden. Het 

werd geschreven in aanwezigheid van de behandelende arts Dr. _____________ (naam arts). 

Datum (dag dat het verzoek werd geschreven) ___________ 

Handtekening, 

Informatie gebaseerd op    en het LEIFblad. 


