Nieuwe richtlijn uitvoering euthanasie
Utrecht, 28 augustus 2012 - Vandaag publiceren artsenfederatie KNMG en
apothekersorganisatie KNMP de richtlijn ‘Uitvoering euthanasie en hulp bij
zelfdoding’. De richtlijn ondersteunt artsen en apothekers bij een effectieve en veilige
uitvoering van euthanasie.
De richtlijn bevat praktisch goed toepasbare teksten met handvatten voor arts en apotheker in
de gezamenlijke voorbereiding en evaluatie van een effectieve en veilige uitvoering van
euthanasie en hulp bij zelfdoding. De richtlijn vervangt de KNMP Standaard Euthanatica uit
2007 en bevat onder meer aanwijzingen voor te gebruiken euthanatica, doseringen, wijze van
uitvoering en toedieningsmaterialen.
Gedeelde verantwoordelijkheid
Euthanasie of hulp bij zelfdoding is in de eerste plaats voor de patiënt en diens naasten een
ingrijpende gebeurtenis. Maar het is ook ingrijpend voor arts en apotheker. Zij worden niet
dagelijks geconfronteerd met de uitvoering van euthanasie of het verlenen van hulp bij
zelfdoding. KNMG en KNMP benadrukken met deze gezamenlijke richtlijn de persoonlijke
én gedeelde verantwoordelijkheid van artsen en apothekers in dit proces.

De richtlijn is te vinden op:
www.knmg.nl/publicatie/uitvoeringeuthanasie
www.knmp.nl/medicijnen-zorgverlening/overig/euthanasie
KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst)
De artsenfederatie KNMG vertegenwoordigt ruim 53.000 artsen en studenten geneeskunde. Van de KNMG
maken deel uit de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), Landelijke vereniging van Artsen in
Dienstverband (LAD), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsen Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), de Orde
van Medisch Specialisten (OMS) en de Vereniging van Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso).
www.knmg.nl en ook op twitter via @knmg
KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie)
De KNMP is de overkoepelende beroeps- en branche organisatie van apothekers. Zij is opgericht in 1842, heeft
150 medewerkers en telt circa 5000 leden. De KNMP streeft naar een goede farmaceutische patiëntenzorg, goede
geneesmiddelenvoorziening en bevordert de wetenschappelijke uitoefening van de farmacie. De KNMP
behartigt de belangen van haar leden en de farmacie in algemene zin, verricht wetenschappelijk onderzoek en
ondersteunt de apotheker met producten en diensten op het gebied van onder meer kwaliteitsbeleid,
patiëntenvoorlichting en communicatie.
www.knmp.nl en ook op twitter via @knmp

