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Datum 24 juni 2020 
Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verlenen van euthanasie tijdens de 
coronacrisis 
 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Naar aanleiding van uw brief van 13 mei 2020 antwoord ik op de vragen van de 
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het verlenen van 
euthanasie tijdens de coronacrisis.  
 
Op uw verzoek in te gaan op de patiëntenstop die onder andere bij het 
Expertisecentrum Euthanasie gold, kan ik u het volgende antwoorden. Op 17 
maart jl. heeft het Expertisecentrum Euthanasie vanwege het coronavirus de hulp 
grotendeels moeten stopzetten met het oog op de veiligheid en bescherming van 
patiënten en zorgverleners. Het Expertisecentrum Euthanasie heeft mij laten 
weten dat het sinds week 18 de hulpverlening gefaseerd heeft hervat en zich in 
eerste instantie op de behandeling van hulpvragen die vóór 17 maart 
binnenkwamen heeft gericht. Sinds 13 mei 2020 neemt het Expertisecentrum 
Euthanasie weer nieuwe hulpvragen in behandeling en is de patiëntenstop 
opgeheven.1  
 
U vraagt mij ook in te gaan op de wijze waarop euthanasie in deze tijd voor 
mensen beschikbaar blijft. Navraag bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) 
wijst uit dat de coronacrisis geen effect heeft gehad op de euthanasiezorg die 
huisartsen bieden. Voor zover bekend hebben huisartsen deze zorg als hij aan de 
orde kwam gewoon door laten gaan. Ook SCEN-artsen kunnen in principe 
doorwerken, maar de KNMG raadt aan om indien mogelijk gebruik te maken van 
beeldbellen. Als dat niet mogelijk is, moeten uiteraard de richtlijnen van het RIVM 
gevolgd worden en bij een vermoeden van COVID-19 gebruik worden gemaakt 
van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Bij de hervatting van de 
patiëntenzorg werkt het Expertisecentrum Euthanasie volgens de van toepassing 
zijnde RIVM-richtlijnen voor preventieve maatregelen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen en zijn er behalve de huidige wachttijden geen 
belemmeringen voor het behandelen van euthanasieverzoeken. 
 

 
1 Zie ook berichtgeving op de website: expertisecentrumeuthanasie.nl 

 
De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
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Ik zal mij blijven inspannen om de euthanasiezorg ook ten tijde van de 
coronacrisis doorgang te laten vinden. 
 
Ik vertrouw erop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport,  
 
 
 
 
 
 
Hugo de Jonge


