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Verzoek om levensbeëindiging op grond van ondraaglijk psychisch lijden: 
Richtlijnen en dilemma’s vanuit existentieel perspectief.

Woensdag 10 april 2019 
 van 19:15 tot 21:30 uur 

 Apanta Academy 
Prof. Dr. Dorgelolaan 40 

Eindhoven 
LET OP,  

NIEUWE LOCATIE

Over de inhoud 
In het tijdschrift van onze vereniging was 
in februari 2018 een publicatie te lezen 
van L. Bruggemans en P. Sanders met de 
titel: “Huiver en ontvankelijkheid. Hoe 
stellen wij ons als psycholoog/
psychotherapeut op in het debat over 
euthanasie en ‘voltooid’ leven?” De 
auteurs beschrijven hun ervaringen, van 
professionele en persoonlijke aard, om te 
eindigen met een standpuntbepaling. 

Dit thema roept veel op, zowel in onze 
maatschappij als in ons professionele en 
persoonlijke leven. Hoe gaan we er mee 
om wanneer we er mee in aanraking 
komen? 

De Levenseindekliniek ziet een toename 
van de vraag van patiënten met een 
psychische stoornis, die een verzoek tot 
hulp hebben bij hun wens om te sterven. 
Ook in mijn werk bij de GGz wordt 
regelmatig deze vraag gesteld. Wat kan 
onze taak als psycholoog en 
psychotherapeut in deze zijn? Is het van 
belang om te weten wat mijn standpunt is 
t.a.v. dit thema, in het algemeen, voor 
anderen, voor mezelf ? Bij het bespreken 
van de wens tot levensbeëindiging komen 
existentiële thema’s aan bod, zoals 
afhankelijkheid, autonomie, zingeving, 
eenzaamheid, verbondenheid. 

In deze lezing wil ik graag mijn zoektocht en 
mijn ervaringen met u delen.  

Hierbij wordt als inleiding de geactualiseerde 
richtlijn ‘Levensbeëindiging op verzoek van 
patiënten met een psychische stoornis’ 
besproken. Deze richtlijn van de Federatie van 
medisch specialisten dateert van september 
2018.  
Vervolgens worden er vignetten getoond van 
patiënten met deze vraag.. Hierbij ga ik in op 
hoe er met deze vraag door het team is 
omgegaan en specifiek hoe ik hiermee vanuit 
mijn professie ben omgegaan.  
Tot slot is er ruimte voor het stellen van vragen 
en het aangaan van een dialoog, mogelijk aan 
de hand van de besproken casuïstiek. 

Over de spreker 
Rosalien Wilting, klinisch psycholoog-
psychotherapeut, is werkzaam bij GGz-
Breburg expertisecentrum PersonaCura in 
Tilburg, en SeneVita GGz50+ in Eindhoven. 

Programma 
19.15: Ontvangst 
19:30: Aanvang lezing 
21:30: Einde 

Accreditatie 
Geaccrediteerd door de VPEP (1 punt). 

Mailinglist 
Deze nieuwsbrief  wordt gestuurd naar leden uit regio Brabant, 
Limburg en Zuid-Holland. Via vpepbrabant@gmail.com kunt u 
zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Rosalien Wilting
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