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Hoe ziet de huidige praktijk rondom hulp bij zelfdoding in de psychiatrie er
uit?
Dit project, maakt deel uit van een promotieonderzoek en is een vervolg
op een deelonderzoek binnen de derde evaluatie van de Wet Toetsing
Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (2016-2017),
uitgevoerd door het VUmc, ErasmusMC, UMC Utrecht en AMC. Hulp bij
zelfdoding bij mensen met een psychische ziekte is in Nederland al enige
tijd onder bepaalde wettelijke zorgvuldigheids-criteria toegestaan.
Ondanks deze wettelijke legitimatie, blijft dit thema onderwerp van
maatschappelijke en wetenschappelijke discussie. Het voorgenomen
onderzoek zal zich richten op drie betrokken groepen in het debat rondom
hulp bij zelfdoding in de psychiatrie. Allereerst zal het de psychiatrisch
patiënt centraal stellen, door onderzoek te doen naar hun ervaringen,
opvattingen, knelpunten en behoeften. Ten tweede zal er onderzoek
plaatsvinden onder de familieleden en andere naasten van psychiatrische
patiënten. Naast dat zij een onderdeel zijn van het leven van een
psychiatrische patiënt en een belangrijke informatieve rol kunnen spelen,
worden zij zelf ook in grote mate geraakt door de psychiatrische
problematiek, een doodswens of een verzoek om hulp bij zelfdoding van
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hun familielid of naaste. Ten derde wordt gekeken naar de ervaringen en
opvattingen van huisartsen rondom hulp bij zelfdoding in de psychiatrie.
Onderzoekster: drs. Rosalie Pronk
Mevr. J. H. van den Bosch, Pallas
Rotterdam

Euthanasieverzoeken Levenseindekliniek: onderzoek naar ervaringen en
behoeften van behandelend artsen.
Het doel is het in kaart brengen van knelpunten die artsen ervaren bij het zelf in
behandeling nemen van een euthanasieverzoek. Het zal inzichtelijk worden
gemaakt hoe huisartsen hierbij beter ondersteund kunnen worden.
Het onderzoek maakt deel uit van promotieonderzoek en wordt uitgevoerd door
drs. Caroline van den Ende in samenwerking met de Levenseindekliniek.
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Dr. Heleen Wijers RUG Groningen.

Schrijven en publicatie boek waarin beschrijving van en een reflectie op het debat
over ‘euthanasie’ in Nederland na de totstandkoming van de WTL en de
uitwerkingen daarvan in de praktijk. Mede aan de hand van ongeveer 30
interviews met belangrijke deelnemers aan dit debat.

Najaar 2018

2019-2021

Titel document NVVE

