Keuzedeel palliatieve zorg mbo
Thema 9 Wet- en regelgeving
Euthanasie
Euthanasie betekent letterlijk: een goede dood. Er is sprake van euthanasie als
een arts het leven van zijn patiënt beëindigt, op uitdrukkelijk verzoek van de
patiënt. De patiënt sterft op een waardige manier, door middel van het toedienen
van medicijnen.
Voor deze les zijn er twee vakken nodig: een eens-vak en een oneens-vak. Deze
twee vakken staan tegenover elkaar. De docent spreekt een stelling uit, waarna je
plaatsneemt in een gekozen vak en je je keuze kunt toelichten

OPDRACHT
•

Bereid je voor door de onderdelen Feiten over euthanasie en Een
euthanasieverzoek, en dan? te bekijken op de site Euthanasie doodnormaal.
• Bereid vervolgens onderstaande stellingen voor. Deze kunnen in de les
worden gebruikt:
o Mensen met psychische klachten zijn prima in staat te beslissen over hun
eigen dood.
o Euthanasie bij dementerenden zou verboden moeten worden.
o Voltooid leven is geen reden voor euthanasie.
o Artsen moeten euthanasie (of hulp bij zelfdoding) zelf aan de orde
stellen bij ernstig psychisch of lichamelijk lijden.
o Euthanasie is egoïstisch.
o Als familie het niet eens is met euthanasie, zou de euthanasie niet
verleend mogen worden.
o In de wet moet staan dat een partner of kind mag helpen bij zelfdoding.
o Elke arts moet verplicht euthanasie verlenen als een patiënt daar om
vraagt.
o Euthanasie hoort niet thuis in het strafrecht.
o De euthanasiewet in Nederland is te streng.
o Een gevangene heeft geen recht op euthanasie.
o Iedereen boven de 18 jaar zou verplicht een wilsverklaring in moeten
vullen.
o De leeftijdsgrens voor euthanasie zou verlaagd moeten worden naar 10
jaar.
o Euthanasie is een goed onderwerp om in de klas te behandelen.
o Euthanasie past niet binnen mijn geloofsopvatting.
• Schrijf na afloop van de bijeenkomst een verslag over de uitkomsten.
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