
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor euthanasie, gaat u samen met 
uw behandelend arts een intensief proces in. Ook als u een getekende 
euthanasieverklaring heeft. Samen neemt u vervolgens 
de beslissing of u inderdaad euthanasie wilt laten toepassen of 
niet. Zowel uzelf als de arts kunnen of kan in dit proces afzien 
van euthanasie. 

Weefseldonatie
SVRZ handelt bij een overlijden volgens de landelijke donorregistratie. 
Heeft u in de donorregistratie aangegeven dat u na uw dood (bepaalde) 
organen en weefsels wilt afstaan? Dan is het belangrijk 
dat wij hiervan op de hoogte zijn zodat we het in uw zorgdossier kunnen 
opnemen. Wij zullen de juiste maatregelen nemen en uw familie 
voorbereiden op dat wat komen gaat.
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‘Ik voel me hier gehoord. 
Ik kan aangeven wat ik nog wil en 

wat ik belangrijk vind. En daar 
wordt rekening mee gehouden’

Zorg rondom het levenseinde
wij houden rekening met uw wensen

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de zorg rondom het levenseinde die we bij SVRZ 
bieden? Of wilt u iets kwijt over een van de onderwerpen in deze folder? 
Neemt u dan contact op met uw behandelend arts van SVRZ.



Als u in aanmerking wilt komen voor palliatieve sedatie, kunt u dit 
bespreken met uw arts. De arts neemt de uiteindelijke beslissing samen 
met u of uw wettelijk vertegenwoordiger. Palliatieve sedatie gebeurt altijd 
onder de verantwoordelijkheid van de arts en onder strikte voorwaarden 
van de landelijke artsenfederatie KNMG. 

Euthanasie
We spreken van euthanasie wanneer het leven van een ernstig zieke actief 
wordt beëindigd door een arts. Euthanasie kan alleen 
gebeuren op uitdrukkelijk verzoek van de ernstig zieke. Euthanasie is een 
zeer ingrijpend proces, waar wij met de grootste zorgvuldigheid mee 
omgaan. 

Euthanasie is alleen mogelijk als een wilsbekwame cliënt nadrukkelijk en 
meerdere malen heeft verzocht om een einde aan zijn leven te maken. Voor 
de cliënt moet er sprake zijn van een situatie waarbij genezing niet meer 
mogelijk is. En waarbij bovendien sprake is van ondraaglijk lijden.
Euthanasie voor mensen met dementie is volgens de wet slechts in 
uitzonderlijke situaties mogelijk.

Bij SVRZ hebben we aandacht voor uw specifi eke wensen. Ook in de laatste 
levensfase hechten we veel waarde aan zorg op maat. Onze medewerkers 
staan vierentwintig uur per dag voor u klaar. Het team van verpleegkundi-
gen, verzorgenden, artsen, geestelijk verzorgers en vrijwilligers heeft maar 
één doel: u een veilige en comfortabele omgeving bieden. 

Zorg rondom het levenseinde 
SVRZ biedt gespecialiseerde terminale zorg met aandacht voor lichamelijke, 
psychische, sociale maar ook geestelijke aspecten. Wij bieden u alle ruimte 
om uw leven in waardigheid en eigenheid te voltooien. Wij werken met het zorgpad 
stervensfase. In dit speciale zorgdossier staat beschreven welke zorg 
en persoonlijke aandacht u van onze zorgverleners mag verwachten.

Wij vinden het belangrijk dat u de regie over uw leven houdt. Wat kunt u en 
wat wilt u? In gesprekken met u, de arts en eventueel uw familie kunt u uw wensen 
aangeven. Van daaruit kijken wij hoe we u kunnen helpen uw wensen zoveel 
mogelijk te realiseren. Wij ondersteunen u bij het vorm en inhoud 
geven aan deze laatste periode in uw leven. 

Waar kunt u op rekenen
Wanneer het einde nabij is, bespreken we met u wat uw specifi eke wensen zijn. 
Hoe denkt u bijvoorbeeld over pijnbestrijding? Wilt u in de laatste fase vocht en 
voedsel toegediend krijgen? Heeft u behoefte aan begeleiding van een geestelijk 
verzorger?

Uw naasten krijgen bij ons alle ruimte om deelgenoot te zijn in de zorg, samen 
met het team. Wij bieden hen de mogelijkheid om dichtbij u te zijn 
en te waken. Wij zorgen voor een extra bed op uw kamer en iets te eten en 
drinken. Zijn uw naasten niet in de gelegenheid om te waken, dan kunt u rekenen 
op de zorg van de verzorgenden. Zij lopen regelmatig binnen voor zorg en 
begeleiding. Daarnaast kunnen wij ook helpen bij het zoeken naar 
een geschikte vrijwilliger die u extra aandacht en een luisterend oor biedt.

Na uw overlijden zorgen wij voor de opvang van uw nabestaanden. 
Als de arts van SVRZ is geweest, kunnen uw naasten een uitvaartcentrum 
benaderen om de uitvaart te verzorgen. Zij krijgen de gelegenheid om alle 
voorbereidingen te treff en die hiervoor nodig zijn. Opbaren op de eigen 
kamer is in sommige locaties mogelijk. Uw familie kan hiervoor een verzoek 
indienen bij de locatiemanager.

Alles wat u moet weten over
Palliatieve sedatie
Bij palliatieve sedatie dienen we veelal medicatie toe die ervoor zorgt dat het 
bewustzijn verlaagd wordt. We doen dit om pijn te verlichten als dat niet meer op 
een andere manier gedaan kan worden. Palliatieve sedatie passen 
we alleen toe in de laatste levensfase.

‘De arts heeft ons goed geadviseerd bij 
moeilijke besluiten in de laatste levensfase 
van mijn moeder’


