Toetsingscommissies euthanasie: weer stijging meldingen
euthanasie
Ook in 2016 steeg het aantal meldingen van artsen die een euthanasie uitvoerden. Dit blijkt uit het jaarverslag
van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE).
In 2016 ontvingen de RTE’s 6091 meldingen van euthanasie, een stijging van 575 ten opzichte van 2015. Het
overgrote deel van de meldingen, 85%, was afkomstig van huisartsen. Er is sprake van een groei van het aantal
meldingen van euthanasie bij mensen met dementie (van 109 in 2015 naar 141 in 2016), met een psychiatrische
aandoening (van 56 in 2015 naar 60 in 2016) en met een stapeling van ouderdomsaandoeningen (van 183 in 2015 naar
244 in 2016).

Professioneel en zorgvuldig
In 10 van de 6091 gevallen oordeelden de RTE’s dat de uitvoerend arts niet aan alle zorgvuldigheidseisen van de
euthanasiewet had voldaan. Bij de helft ging het om tekortkomingen in de medisch zorgvuldige uitvoering. Dit lage
aantal ‘onzorgvuldig’meldingen bevestigt dat artsen professioneel en zorgvuldig zijn in het uitvoeren van euthanasie.
Ook de RTE noemt de meldingen van artsen en consulenten over het algemeen ‘kwalitatief van een hoog niveau, wat
bijdraagt aan de transparantie en de controleerbaarheid van de euthanasiepraktijk’.

Rechtsonzekerheid tegengaan
De RTE stelt dat er momenteel enige rechtsonzekerheid bestaat, met name bij patiënten met gevorderde dementie en
in situaties van een stapeling van ouderdomsaandoeningen. Ook de KNMG ziet dit probleem. De onlangs door de RTE
opgerichte reflectiekamer kan in het terugdringen van die rechtsonzekerheid mogelijk van waarde zijn. Of cassatie in
belang der wet een optie is, zou nader moeten worden onderzocht. De KNMG is er geen voorstander van dat
individuele artsen in procedures betrokken worden, alleen om zodoende meer rechtszekerheid te verkrijgen. De KNMG
zal het komend jaar met de RTE in overleg treden om te bezien hoe meer rechtszekerheid kan worden verkregen.
Download het jaarverslag van de toetsingscommissie.

