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Mail van oncologieverpleegkundige
Anja ( eind januari 2014)
Goedemorgen

Euthanasieconsulenten:
van groot belang in iedere zorginstelling!
Pleidooi vanuit de praktijk

Bert van den Ende
Euthanasieconsulent
Albert Schweitzer ziekenhuis,
Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht

Euthanasieconsulent

Op afdeling C2 ligt Mw. X. geb: 19-10-1948
Mw heeft een cervix carcinoom en wil geen traject in met
behandelingen van chemotherapie en of bestralingen
Mw heeft samen met haar man al veel uitgezocht mbt
euthanasie
Kan en wil jij toch naar deze Mw gaan op de afdeling ivm
aanvullende informatie geven
Mw. ligt op afdeling C2 kamer 20 en het is de bedoeling dat
Mw. donderdag met ontslag gaat
Groeten,
Anja

Werkzaamheden van de
euthanasieconsulent

een up-to-date, altijd beschikbare en
makkelijk toegankelijke bron van kennis
met betrekking tot alle aspecten van
euthanasie die relevant zijn voor alle
betrokkenen
(artsen, verpleegkundigen, patiënten,
familie)
(Robert Pool 1996)

1. Het verhelderen van de euthanasievraag

Werkzaamheden van de
euthanasieconsulent

Praktijk

4. Het zorgen voor de zorgenden

Ad-hoc-team:
• specialist
• verpleegkundige
• euthanasieconsulent

5. Het regelen van organisatorische aspecten
rond de uitvoering

2. Het verstrekken van informatie aan de
patiënt, aan de familie en alle
betrokkenen
3. Het regelen van multidisciplinair overleg,
als ook het creëren van draagvlak

6. Het verlenen van nazorg.
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Klankbordgroep
Euthanasieconsulent

Op basis van Jaarverslagen
2001 tot en met 2013

•
•
•
•
•
•
•

• Toename van het aantal aanvragen

Ziekenhuisapotheker, voorzitter
Internist
Geriater
Verpleegkundige
Afdelingshoofd
Externe deskundige als gast
SCEN-artsen, gedelegeerd vanuit het
ziekenhuis

(in 2001: 27; in 2013: 109)
• Toename deelname aan
informatieavonden
• Toename vragen van huisartsen

Op basis van Jaarverslagen
2001 tot en met 2013
• Toename kennisoverdracht aan onder
meer artsen in het ziekenhuis
• Toename werkzaamheden o.a. opzetten
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van een pool van artsen die kunnen
vervangen

Bert van den Ende
Euthanasieconsulent
Albert Schweitzer ziekenhuis
Dordrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht
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