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U hebt met uw arts gesproken 
over euthanasie. In deze brochure 
leggen we uit wat er mogelijk is  
en wat donatie na euthanasie  
betekent voor u en uw dierbaren. 

Deze brochure gaat niet over  
het euthanasieverzoek. Dit betreft 
een aparte procedure. Pas nadat 
het euthanasieverzoek wettelijk 
akkoord is bevonden, volgt de  
behandeling van het verzoek tot 
orgaandonatie. 

Als we in de brochure spreken 
over ‘arts’ dan bedoelen we hier-
mee de behandelend arts; huisarts, 
verpleeghuisarts, specialist in  
het ziekenhuis of arts van het  
Expertisecentrum Euthanasie. 
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Wanneer  
is donatie  
mogelijk?
Tot en met 75 jaar kunt u uw organen doneren 

na euthanasie. Wel moet de arts beoordelen of  
het mogelijk is om te doneren. Bij sommige ziektes 
kunt u geen organen of weefsels doneren. Donatie 
kan vaak wel bij ziektes van het zenuwstelsel, zoals 
ALS of MS, bij kanker vaak niet. Uw eigen huisarts 
kan u hierover meer vertellen. 

Als uw gezondheidstoestand donatie niet in de 
weg staat dan kunt u uw nieren, longen, lever en 
alvleesklier aan iemand anders geven. Donatie van 
het hart na euthanasie is niet mogelijk. 

Naast orgaandonatie is weefseldonatie mogelijk. 
Dit kan tot en met 85 jaar. U kunt uw oogweefsel, 
huid, hartkleppen, bepaalde bloedvaten en bot- en 
peesweefsel doneren. Dit is ook weer afhankelijk 
van uw gezondheidstoestand.



4 5

Uw wens voor  
donatie bespreken  
of melden
Hebt u vragen over donatie na euthanasie of 

overweegt u een donatieverzoek, dan kunt u terecht 
bij de arts die u begeleidt bij de euthanasieaanvraag. 
Eerst moet de procedure voor de goedkeuring van 
de euthanasieaanvraag afgerond zijn. Daarna kunt 
u officieel een verzoek tot donatie bij uw arts in-
dienen. Uw arts moet er van overtuigd zijn dat u een 
weloverwogen keuze maakt waar u ook helemaal 
achter staat. 

Zodra u uw wens om te donoren na euthanasie 
kenbaar heeft gemaakt, neemt de arts contact op 
met het (universitaire) ziekenhuis bij u in de buurt. 
De transplantatiecoördinator zal het proces samen 
met uw arts verder begeleiden. Indien gewenst is  
er een informatief gesprek met de transplantatie-
coördinator, eventueel in het bijzijn van uw arts. 
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Twijfel  
en dan?

Na het gesprek kunt u altijd terugkomen op 
uw besluit tot euthanasie of donatie. Wanneer u 
twijfelt is het belangrijk dit aan te geven bij uw arts. 
U hoeft geen reden op te geven als u het verzoek 
voor donatie wilt intrekken. 
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Thuis of in  
het ziekenhuis  
overlijden?
Het doneren van organen na euthanasie heeft 

meer gevolgen dan het alleen doneren van weef-
sels. Bij orgaandonatie kunt u namelijk niet thuis 
overlijden. Dit omdat de organen niet lang zonder 
zuurstof kunnen en direct na overlijden uitgenomen 
moeten worden. Bij orgaandonatie gaat u op de 
dag van de euthanasie met uw dierbaren naar het 
ziekenhuis. Het betekent een groot verschil met 
euthanasie thuis, waarbij u de laatste momenten 
beleeft in vertrouwde omgeving. 

Bij weefseldonatie kunt u thuis overlijden.  
Na het overlijden wordt u overgeplaatst naar het  
mortuarium, ziekenhuis of uitvaartcentrum voor  
de uitname van de weefsels.
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Welke  
onderzoeken  
zijn er nodig?
Om te kijken of uw organen voor transplantatie 

geschikt zijn, worden er verschillende onderzoeken 
gedaan. Eerst vindt er een uitgebreid bloed- en 
urineonderzoek plaats. De afname kan thuis ge-
beuren of in het ziekenhuis. Het bloed wordt onder 
meer onderzocht op bloedgroep en doorgemaakte 
virusinfecties. De urine wordt onderzocht op eiwit, 
suiker en ontstekingsverschijnselen.

Om de geschiktheid van de organen te beoor-
delen is het gewenst om aanvullend onderzoek 
te doen in het ziekenhuis. Dit onderzoek vindt bij 
voorkeur enkele dagen voor de euthanasie plaats, 
maar kan ook op de dag van de euthanasie gedaan 
worden. Als de belasting van het vooronderzoek 
te groot is dan bent u volledig vrij om hiervan af te 
zien. Het kan wel betekenen dat sommige organen 
dan niet gedoneerd kunnen worden.

Onderzoeken in het ziekenhuis zijn onder meer 
een CT-scan of een echografie. Bij een CT-scan 
ligt u op een tafel, die langzaam door de ronde 
opening van een scanner schuift. De scanner 
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maakt met röntgenstralen afbeeldingen van  
de buikorganen en de longen. Voorafgaand aan  
de scan krijgt u mogelijk een infuus in de arm 
waarmee contrastvloeistof wordt toegediend.  
De scan duurt ongeveer 10 minuten. 

U kunt tijdens het ziekenhuisbezoek kennismaken 
met de afdeling waar de euthanasie plaatsvindt. 

Het duurt enige dagen voor de uitslagen van 
de onderzoeken bekend zijn. Via uw arts hoort u 
of donatie mogelijk is. Het kan dan zo zijn dat niet 
alle organen geschikt zijn voor donatie. Als donatie 
mogelijk is, bepaalt u samen met de arts en het 
ziekenhuis het moment waarop de euthanasie 
plaatsvindt. Houdt u er rekening mee dat er  
voorbereidingstijd nodig is, om alles te kunnen 
organiseren. 
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   Onderzoeken 

   Lengte en gewicht 
 
   Bloeddruk meten
 
   Bloedafname
 
   Urine-onderzoek
 
   Mogelijk een CT-scan of echo van  
   buikorganen en longen, waarvoor extra  
   bezoek aan het ziekenhuis

Er zijn uiteraard geen kosten verbonden aan de 
donatie en alle onderzoeken.
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Wat betekent donatie 
na euthanasie voor 
uw dierbaren?
De arts betrekt uw naasten in de gesprekken 

over donatie na euthanasie. Dit is heel belangrijk 
omdat zij zich dan goed kunnen voorbereiden. 
Zoals eerder beschreven is overlijden thuis niet 
mogelijk als u na de euthanasie orgaandonor bent 
en moet u rekening houden met het nemen van het 
laatste afscheid in een ziekenhuisomgeving. Er zijn 
wel mogelijkheden voor afscheidsrituelen, zoals 
bijvoorbeeld het afspelen van eigen muziek. 

Ook is het belangrijk om te weten dat uw dier-
baren na het stoppen van de bloedsomloop maar 
5 minuten de tijd hebben om afscheid te nemen. 
Dit omdat de donoroperatie direct na het overlijden 
moet plaatsvinden. U kunt na de donoroperatie 
wel normaal opgebaard worden. De begrafenis of 
crematie hoeft vanwege de donatie niet te worden 
uitgesteld. 

Het kan zijn dat tijdens de uitname blijkt dat 
niet alle weefsels of organen geschikt zijn voor 
transplantatie. Als uw dierbaren willen weten of  
de transplantatie van de organen geslaagd is,  



12 13

horen ze dit 6 tot 8 weken na de donatie via de 
transplantatiecoördinator, vaak in een nagesprek 
met de arts. Het kan zijn dat een ontvanger van 
een orgaan een bedankbrief aan de naasten wil 
sturen. Uw dierbaren krijgen zo’n brief alleen  
als ze hebben aangegeven dat ze anonieme  
bedankbrieven willen. 
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In het ziekenhuis krijgt u een privékamer. Een 
verpleegkundige neemt bloed af en brengt een 
infuus in voor het toedienen van de euthanasie- 
medicatie. Een intensivist plaatst een katheter 
(slangetje) in een slagader. Dit is om de bloeds- 
omloop nauwkeurig te meten. De behandelend 
arts bespreekt dit met u. U kunt in alle rust afscheid 
nemen van uw dierbaren. Als iedereen zover is, 
voert de arts de euthanasie uit. De arts stelt officieel 
het overlijden vast. Na het stoppen van de bloeds-
omloop hebben de dierbaren nog 5 minuten om 
afscheid te nemen. De arts stelt officieel het  
overlijden vast. 

Wat gebeurt er  
op de dag van   
de euthanasie?
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In de operatiekamer neemt een team van  
chirurgen de organen uit. Ook wordt een klein 
stukje van de milt en bloedvaten uitgenomen.  
De hele procedure duurt ongeveer 2 tot 4 uur.  
Doneert u ook weefsels dan duurt de procedure 
langer, dit ligt aan het aantal en het soort weefsel 
dat wordt uitgenomen. 

Tijdens de operatie kunnen uw dierbaren thuis  
of in het ziekenhuis wachten. Als zij in het zieken- 
huis wachten wordt u na de operatie terug gebracht 
naar een kamer. Wachten uw dierbaren thuis dan 
wordt uw lichaam naar het ziekenhuismortuarium 
gebracht. 

In beide gevallen haalt de begrafenisondernemer 
uiteindelijk uw lichaam op om te vervoeren naar huis 
of naar een uitvaartcentrum. Hier kunt u opgebaard 
worden. Er is daarna alle ruimte voor rouwrituelen 
en voor een begrafenis of crematie. 

De operatie  
en daarna
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Omdat euthanasie een niet-natuurlijke dood 
is, moet de officier van justitie officieel beslissen 
of orgaandonatie is toegestaan. Ook komt een 
forensisch arts een lijkschouw uitvoeren. Soms is 
dit direct na het overlijden, in de meeste gevallen 
komt deze arts langs na de uitnameprocedure. 
Deze schouw is nodig om toestemming te krijgen 
van de officier van justitie voor vrijgave van het 
lichaam voor de begrafenis of crematie. 

Officier  
van Justitie
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