
Sinds de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Nederland, 2001) en de Wet op 
euthanasie (België, 2002) kan wie ondraaglijk fysisch of psychisch lijdt, kiezen voor een humane dood 
geïnitieerd door een arts. Niettemin is het pas recenter dat binnen de geestelijke gezondheidszorg 
patiënten de vraag op grond van psychisch lijden formuleren. De hulpverlening ziet zich hier dan ook meer 
en meer geconfronteerd met een uitdaging, die heel wat vragen oproept. Tegelijkertijd bestaat er nog 
weinig wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. 

Dit boek wil een eerste verkenning bieden op het vlak van hulp bij zelfdoding en euthanasie als antwoord 
op ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. Enerzijds theoretisch door het beschrijven van het 
bestaande wettelijke landschap en de opduikende problemen, anderzijds door in te zoomen op de praktijk 
van een psychiater die regelmatig met de problematiek wordt geconfronteerd. Een tiental patiënten werd 
bevraagd over de invulling van hun ondraaglijk psychisch lijden, de redenen achter hun euthanasievraag en 
de reacties van de omgeving en hulpverlening op hun verzoek. Voor zover mogelijk vulden naasten en de 
begeleidende arts het verhaal vanuit hun perspectief aan. 

De beperktheid van de steekgroep patiënten en mensen uit hun omgeving laat geen algemene conclusies 
toe, wel het uitzetten van een aantal belangrijke denklijnen en uitdagingen voor de geestelijke 
gezondheidszorg en ruimer gezien de maatschappij. 
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