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Ondergetekende (naam duidelijk leesbaar noteren) 

Naam :  

Adres :  

  

 
verzoekt in zijn/haar hoedanigheid van arts aflevering van de volgende middelen t.b.v. euthanasie/hulp bij 
zelfdoding van 
 
Patiënt :  (naam + geboortedatum -ddmmjj-) 

   
 
Plaats een kruis in het hokje van het gewenste recept en omcirkel, indien van toepassing, de gewenste 
toedienvorm. 

 

 Naam : Thiopenthal natrium  

 Vorm : Gereed voor infusie / Gereed voor injectie / flacon * 

 Sterkte : 2000 mg als infuus of easypump * / 1000 mg per spuit / 500 mg per flacon 

 Aantal : 
1 infuus of easypump (+ 4 flacons reserve) / 2 spuiten (+ 4 flacons reserve) / 4 flacons (+ 
4 reserve) (voor hulpmiddelen, zie bijlage 1) 



 Naam : Propofol (Propofol) 

 Vorm : Flacon 

 Sterkte : 100 milliliter = 1000 milligram per flacon 

 Aantal : 1 (+ 1 reserve) (voor hulpmiddelen, zie bijlage 1) 

   

 Naam : Rocuronium (Esmeron) 

 Vorm : Ampullen / Gereed voor injectie * 

 Sterkte : 5 milliliter = 50 milligram per ampul / 150 mg (=15 ml) spuit 

 Aantal : 
3 (+ 3 reserve) ampullen / 1 spuit (+3 ampullen reserve)  
(voor hulpmiddelen, zie bijlage 1) 

 
(let op, dit is niet voldoende voor i.m. toediening!) 
 

 Naam : Pentobarbitalnatrium (drank) 

 Vorm : Fles 

 Sterkte : 100 milliliter is 15 gram 

 Aantal : 1 

 
 
Premedicatie 

 Naam : Metoclopramide (Primperan) 

 Vorm : Zetpil / tablet * 

 Sterkte : 10 milligram (zetpil) / 10 milligram (tablet) 

 Aantal : 3 

   

                                                      
* Omcirkelen welke presentatie of welk aantal wordt gewenst. 
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 Naam : Lidocaine (Lidocaine) 

 Vorm : Miniplasco / Gereed voor injectie * 

 Sterkte : 10 milliliter = 100 milligram per flacon (1%) 

 Aantal : 1 (voor hulpmiddelen, zie bijlage 1) 

   

 Naam : Midazolam (Dormicum) 

 Vorm : Ampul / Gereed voor injectie * 

 Sterkte : 1 milliliter = 5 milligram per ampul 

 Aantal : 1 (voor hulpmiddelen, zie bijlage 1) 

   

 
 
Wordt afgehaald op: …………………………………………(datum + tijd) 
 
Hij/zij verklaart, dat de wettelijk voorgeschreven meldingsprocedure gevolgd wordt bij deze euthanasie/hulp bij 
zelfdoding. Indien de middelen niet gebruikt worden (ook restanten) zal hij/zij ze persoonlijk overhandigen aan 
de (dienstdoende) ziekenhuisapotheker. 

Datum :   Datum :  

 
 
 
 
 
 
Handtekening arts: Handtekening afleverend ziekenhuisapotheker: 
 
Retouren: aantal naast afleverkolom noteren, incl. paraaf van ontvangende ziekenhuisapotheker + datum 
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Bijlage 1. Benodigde hulpmiddelen en werkwijze  

 
werkwijze 

1. Maak een kopie van het recept. Dit kopie blijft bij het productieprotocol 

2. De apotheker geeft aan wat geleverd moet worden o.b.v. het recept. 

3. De productieassistente pakt de benodigdheden 

4. Verpak in aparte setjes (noteer Set 1, Set 2, Set 3, etc op de zakjes)  

5. De afleverende apotheker controleert voor aflevering of alles compleet is. 

 

A. Basisset (verdelen over set 3 + set 5)  
 

� Altijd t.b.v. doorspuiten lijnen en toediening. 

 NaCl 0,9% voor injecties 10 ml      2 st. 

 Naald voor opzuigen (roze 1,2 x 40 mm)     2 st. 

 Spuit voor toediening  10 ml, Luer Lock     2 st. 

 (i.v. catheter systeem BD Nexiva REF 383532; bijv. via chemokamer) (1 st.) 

o Meestal is er al een infuus aangelegd; dan niet nodig 

o Kenmerken: 22GA 1.00IN 0.9 x 25 mm. 

 
B. Thiopental (set 2)        

 

� Thiopentalinfuus (2000 mg per infuus)      1 st. 

 

� Thiopentalinfuus (2000 mg per easypump)     1 st. 

 

� Thiopentalspuit (1000 mg per spuit)      2 st. 

 

� Alleen indien voor aflevering in thiopentalflacons gekozen wordt. 

 Water voor injecties  10 ml       4 st. 

 Naald voor bereiding en opzuigen (roze 1,2 x 40 mm)   2 st. 

 Spuit 10 ml voor toediening, Luer Lock`     2 st. 

 Spuit 10 ml voor bereiding, Luer Lock     1 st. 

 Flacon thiopental 500 mg       4 st. 

 

� Altijd t.b.v. reservetoediening (set 2, reserve) 

 Water voor injecties  10 ml       4 st. 

 Naald voor bereiding en opzuigen (roze 1,2 x 40 mm)   2 st. 

 Spuit 10 ml voor toediening, Luer Lock     2 st. 

 Spuit 10 ml voor bereiding, Luer Lock     1 st. 

 Flacon thiopental 500 mg (reserve)      4 st. 

 
C. Propofol (set 2, set 2 reserve; indien van toepassing) 
� Altijd t.b.v. toediening. 

 Naald voor opzuigen (roze 1,2 x 40 mm)     4 st. 
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 Spuit 50 ml voor toediening, Luer Lock     4 st. 

 Flacon propofol 100 ml = 1000 mg (1 + 1 reserve)    2 st. 



 

 

Ziekenhuisapotheek 
Definitief 

Doc. nr 003122 

Formulieren farmacotherapie Versie 11 

Euthanatica afleverformulier Pagina 5 van 5 

 

 

 

D. Rocuronium (set 4) 
 

� Rocuroniumspuit 150 mg = 15 ml      1 st. 

 

� Alleen indien voor aflevering in ampullen gekozen wordt. 

 Naald voor opzuigen (roze 1,2 x 40 mm)     1 st. 

 Spuit 20 ml voor toediening, Luer Lock     1 st. 

 Ampul rocuronium (esmeron) 5 ml = 50 mg     3 st.  

  

� Altijd t.b.v. reservetoediening (set 4, reserve) 

 Naald voor opzuigen (roze 1,2 x 40 mm)     1 st. 

 Spuit 20 ml voor toediening, Luer Lock     1 st.  

 Ampul rocuronium (esmeron) 5 ml = 50 mg  (reserve)   3 st.  

 
E. Lidocaïne (set 1) 

 

� Lidocainespuit 2 ml = 20 mg (1%)      1 st. 

 

Alleen indien voor aflevering in een miniplasco (flacon) gekozen wordt. 

 Naald voor opzuigen (roze 1,2 x 40 mm)     1 st. 

 Spuit 2 ml voor toediening, Luer Lock     1 st. 

 Miniplasco lidocaine 10 ml = 100 mg (1%)     1 st.   

 
F. Midazolam (set 0, indien van toepassing) 

 

� Midazolamspuit 0,5 ml = 2,5 mg       1 st. 

 

Alleen indien voor aflevering in een ampul gekozen wordt. 

 Naald voor opzuigen (roze 1,2 x 40 mm)     1 st. 

 Spuit 2 ml voor toediening, Luer Lock      1 st.  

 Ampul midazolam 1 ml = 5 mg      1 st.   

 

Volgorde bij toediening 

1. (Midazolam, indien van toepassing); set 0 

2. Lidocaine; set 1. 

3. Thiopental; set 2. (of propofol, bij leveringsproblemen thiopental) 

4. NaCl 0,9%; set 3. 

5. Rocuronium; set 4. 

6. NaCl 0.9%; set 5. 

 


