
De dierenarts aan het woord 

 

Euthanasie 

 

Wat is de betekenis van euthanasie? 

Van Dale: het op hun eigen verzoek 

bespoedigen van de dood of ter dood 

brengen van hevig lijdende, ongeneeslijke 

zieken. 

Bij dieren spreken we vaak van inslapen. 

Hoe beoordeel ik de kwaliteit van 

leven? 

De kwaliteit van  leven kan  beoordeeld 

worden met behulp van de “vijf vrijheden” 

van de commissie Brambell (1965). 

Dieren moeten vrij zijn van: 

1. dorst, honger en onjuiste voeding. 

• Bijvoorbeeld vermageren en 

uitdrogen. 

2. fysiek en fysiologisch ongerief. 

• Bijvoorbeeld niet meer in staat zijn 

om iets te doen, verlamming of 

benauwdheid. 

3. pijn, verwondingen en ziektes. 

4. angst en chronische stress. 

5. om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag 

te vertonen 

• Bijvoorbeeld niet meer willen 

wandelen of zichzelf bevuilen. 

 

 

 

Waarom euthanasie? 

- Het niet meer bestaan van een van 

de vrijheden kan al een reden zijn 

voor euthanasie. Vaak gaat het om 

een ziek dier, maar ook regelmatig 

om een oud dier dat ‘op’ is.  

- Gevaar voor mens of dier bij 

agressie waar gedragstherapie niet 

meer toereikend is.  

- Dementiegedrag: een oude hond of 

kat die ’s nachts de eigenaar wakker 

houdt door activiteiten of miauwen, 

piepen en blaffen. 

Voorbeeldsituaties, waarbij gekozen zou 

kunnen worden voor euthanasie: 

- Chronische gewrichtsaandoening 

waarbij pijnstilling uiteindelijk niet 

meer helpt. 

- Verlamming. 

- Verergerende aandoeningen zoals 

kwaadaardige tumoren. 

- Ziek zonder kans op genezing. 

Het is goed om af te wegen of een dier lijdt 

en of het nog plezier heeft in het leven. 

Bovengenoemde vrijheden kunnen een 

hulpmiddel zijn bij het maken van deze 

afwegingen. Wat kan het dier nog wel, wat 

kan het niet meer? Hoe zal het dier zich 

voelen als het nog een maand zo door zou 

moeten leven?  

Wanneer is het juiste moment 

gekomen? 

- Bij die vraag is het van belang niet 

uit te gaan van het feit dat je het 

dier niet wil missen, hoe belangrijk 

hij of zij ook voor je is. 

- Liever te vroeg dan te laat.  

- Op tijd ingrijpen hoort óók bij een 

goed baasje zijn.  

- Let op signalen van de omgeving. 

Omstanders zijn soms objectiever 

over de toestand van het dier dan 

de eigenaar, omdat zij een minder 

emotionele band met het dier 

hebben.   



- Vooral het nemen van de beslissing 

is vaak de grootste drempel. Het is 

niet zeldzaam dat de eigenaar denkt 

‘lag hij ’s ochtends maar dood in zijn 

mandje’. Een eigenaar zou dit als 

signaal kunnen herkennen dat het 

mogelijk tijd is om binnenkort 

afscheid te nemen.  

Hoe kan ik me voorbereiden? 

- Je kunt advies inwinnen bij de 

dierenarts. 

- Het gehele gezin moet achter de 

genomen keuze staan. 

- Bedenk van te voren de uitvoering: 

wanneer, waar, wie is er bij, wat 

moet er na de euthanasie met uw 

huisdier gebeuren? 

- Creëer eventueel  een aandenken, 

bijvoorbeeld een foto of een 

voetafdruk. 

Hoe wordt de euthanasie uitgevoerd? 

Het is de bedoeling dat het dier zo min 

mogelijk lijdt. Dit wordt bereikt door het 

dier eerst te verdoven (narcose), door een 

injectie te geven, zodat het dier in slaap 

valt. Dit is dezelfde verdoving als gegeven 

wordt voorafgaand aan een operatie. Als 

het dier dan goed verdoofd is en niets meer 

merkt van de omgeving kunnen we de 

laatste injectie geven, indien mogelijk 

rechtstreeks in de bloedbaan. Bij 

uitzondering is er geen goed bloedvat meer 

aan te prikken, de laatste injectie wordt 

dan op een andere wijze toegediend. Soms 

worden er kortdurende bijwerkingen gezien 

na de injecties, zoals wat misselijkheid na 

de eerste injectie en een onregelmatige 

ademhaling of een spiertrilling na de laatste 

injectie. 

Wat zijn de mogelijkheden na de 

euthanasie? 

U kunt kiezen voor: 

- Begraven, dit kan bij een 

begraafplaats voor dieren of 

bijvoorbeeld in uw eigen tuin. Het 

gat moet wel een meter diep zijn. 

Bij de begraafplaats kunt u uw 

wensen kenbaar maken voor een 

mooi afscheid. Het dier kan door 

uzelf of door de vervoersdienst van 

de begraafplaats voor dieren 

vervoerd worden. 

- Cremeren, dit kan bij het 

dierencrematorium. Er kan gekozen 

worden voor een individuele 

crematie, waarbij de mogelijkheid er 

is om de as terug te krijgen of 

collectieve crematie, waarbij 

meerdere honden tegelijk 

gecremeerd worden. Ook hier kunt u 

uw wensen kenbaar maken en is er 

een mogelijkheid van de 

transportdienst gebruik te maken. 

- Destructie, hierbij worden overleden 

dieren opgehaald bij de 

dierenartsenpraktijk en gezamenlijk 

verbrand. 
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