
Beoordelingsfase

Consultatiefase

Uitvoeringsfase

Verzoekfase

Start hier

Besluit verzoek nader 
te onderzoeken?*

Bespreken van het 
verzoek tot 

levensbeëindiging met 
de patiënt*

Verder 
behandelen

Verwijzen

Zorgvuldigheidscriteria:

 Vrijwillig en weloverwogen verzoek? *
 Uitzichtloos en ondraaglijk lijden? *
 Bespreken situatie en vooruitzichten? *
 Geen redelijke andere oplossing? *

Conclusie arts: aan 
zorgvuldigheidseisen 

voldaan?

Beoordeling door 
onafhankelijk 

consulent*

Conclusie arts: verzoek 
inwilligen?

Uitvoering levensbeëindiging op 
verzoek*

Verslaglegging en melding*

Nazorg*

Betrekken van overige 
hulpverleners en 

multidisciplinair overleg*

Ja

Nee, 
artsgerelateerd

Ja

Nee, 
patiënt-

gerelateerd

Nee

Ja

Nee

Voetnoot:

*Zie betreffende 
module
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Initiatiefnemende vereniging

NB1: Dit stroomdiagram hoort bij richtlijn 
 Levensbeëindiging op verzoek bij 
patiënten met een psychische stoornis . 
Lees altijd de overwegingen en 
aanbevelingen van de betreffende module 
voor nuances, eventuele afwijkende 
situaties en extra achtergrondinformatie. 

NB2: Betrek de patiënt bij de 
besluitvorming.

 Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis

Second opinion door 
onafhankelijk deskundig 

psychiater* 

Bespreken van verzoek 
met familie & naasten*



Consultatiefase

Beoordelingsfase

Verzoekfase

Start hier

Aanvragend arts is 
een psychiater?

Second opinion door een 
psychiater* deskundig op 
het gebied van de stoornis

Enkele consultatie door
psychiater met SCEN 

opleiding of reguliere SCEN 
arts

Voetnoot:
* De second opinion 
beoordeling kan in 
uitzonderingsgevallen 
uitgevoerd worden door een 
andere expert  met specifieke 
deskundigheid op het gebied 
van de stoornis
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Second opinion en consultatie

Enkele consultatie door
psychiater met SCEN opleiding 

NeeJa

Verzoek patiënt tot hulp bij 
levensbeëindiging bij arts of 

psychiater
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