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Het AZ Jan Palfijn Gent is een openbaar en pluralistisch ziekenhuis. Derhalve betoont het
eerbied voor elk verzoek of wilsverklaring rond het levenseinde.
Het AZ Jan Palfijn Gent volgt in haar beleidslijnen strikt de toepassing van de Euthanasiewet
van 28 mei 2002 (*link). Binnen dit kader worden geen beperkingen opgelegd.
Binnen de context van de Euthanasiewet wordt het de artsen, verbonden aan het AZ Jan
Palfijn Gent, niet verboden over te gaan tot euthanasie, voor zover aan de wettelijke
voorwaarden die tot uitvoering ervan kunnen leiden, voldaan wordt.
De apotheker, die het euthanaticum aflevert aan de arts zal eveneens toezien opdat deze
aflevering gebeurt overeenkomstig de Euthanasiewet.
Een patiënt kan zich met zijn verzoek voor euthanasie richten tot de behandelende arts.
Indien hij zijn vraag richt aan een lid van het zorgteam, andere dan de arts, zal deze de vraag
aan de behandelende arts overmaken. Een verzoek tot euthanasie wordt opgenomen in het
medisch dossier.
Bij wilsonbekwaamheid, bvb. comateuze toestand, kan een bij geldige wilsverklaring formeel
aangeduide vertrouwenspersoon de wilsverklaring van de patiënt bij het medisch team
bekend maken en er ook op waken dat de rechten van de patiënt niet geschonden worden.
Een patiënt kan op elk ogenblik zijn verzoek tot euthanasie herroepen.
Vermits een verzoek of wilsverklaring voor euthanasie juridisch geen dwingende waarde
heeft, kan een arts dus nooit gedwongen worden om euthanasie toe te passen, zelfs indien
voldaan wordt aan de voorwaarden. Een arts die weigert zal dit tijdig en met mededeling van
de redenen voor deze weigering laten weten aan de patiënt of zijn/haar vertrouwenspersoon.
Op verzoek van dezen zal de arts het medisch dossier meedelen aan de arts die door hen
werd aangewezen.
Een patiënt (of vertrouwenspersoon) die meent gehinderd te worden in zijn/haar verzoek of
wilsverklaring om euthanasie te ondergaan, en die meent een verdere tussenkomst van het
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ziekenhuis te moeten inroepen kan zich steeds wenden tot de ombudspersoon van het
ziekenhuis, die dan zal tussenkomen voor een passende bemiddeling.

(*) hier openen voor de volledige tekst van de “Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie”.

