
Medicijnmethode praktische informatie 

De medicijnmethode berust op de inname van een overdosis aan medicijnen en dit altijd in 

combinatie met een anti-braakmiddel.  Heel vaak in combinatie met langwerkende en 

snelwerkend slaapmedicatie. Niet alle medicijnen zijn in overdosis geschikt voor een 

humane dood. Van sommige medicijnen wordt u alleen maar heel ziek maar gaat u niet 

dood, van andere gaat u wel dood maar na een lang en naar ziekbed bijv. bij inname van 

een overdosis paracetamol .  

De term “Pil van Drion” suggereert  dat er een pil zou zijn  die u kunt innemen voor een 

humane snelle dood. Deze term moet u zien als een bij wijze van spreken. 

De pil van Drion bestaat uit een combinatie van medicijnen die op een voorgeschreven 

manier moeten worden ingenomen. Bij sommige medicijnen moet u zich door een flinke 

hoeveelheid pillen of poeder heen werken. Het verdient meestal de voorkeur om pillen te 

vermalen of fijn te maken  dan wordt de werkzame stof sneller opgenomen. Capsules 

moeten dan opengemaakt worden. 

In Uitweg worden de medicijnen genoemd die mits op een voorgeschreven manier en met 

een aangepaste dosering ingenomen leiden tot een humane dood. 

Zelfeuthanasie door middel van medicijn heeft als bezwaar dat het altijd medicijnen betreft 

die uitsluitend op recept te verkrijgen zijn, kopen via internet is gecompliceerd en vaak ook 

onbetrouwbaar. De consulenten van de Einder  trachten op de hoogte te blijven van actueel 

betrouwbare adressen, ook het handboek de Vredige Pil geeft zo mogelijk betrouwbare 

adressen maar de bereikbaarheid van deze adressen verandert toenemend snel.  

Het verkrijgen of in bezit hebben van medicijnen die onder de Opiumwet vallen is strafbaar 

maar natuurlijk geldt dit niet als deze medicijnen op doktersvoorschrift zijn verkregen. 

U kunt ook tijdig beginnen medicijnen te “sparen” ,over het geheel blijven medicijnen zeer 

langdurig werkzaam, u moet globaal rekenen op een afname van de werking van 1%  per 

jaar na de  verloopdatum van het de verpakking. Deze afname van werkzaamheid kunt u 

compenseren met een vergelijkbare hogere dosering . 

Natriumazide of wel middel X valt niet onder de geneesmiddelenwet maar is even zo goed 

heel moeilijk te krijgen aangezien de overheid en leveranciers beperkende maatregelen 

hebben ingevoerd nadat het middel bekend werd als effectief zelfdodingsmiddel. 

Voor veel types medicijnen geldt dat u een vertrouwd gebruik van slaapmiddelen dan wel 

pijnstillers moet afbouwen voordat ze effectief werkzaam kunnen zijn als middel tot 

zelfeuthanasie. Dit geldt in het bijzonder voor opiaten en slaapmiddelgebruik. Uitweg en de 

consulenten kunnen u daar over informeren en in begeleiden.  

 



Een medicijn wat het meest eenvoudig in te nemen is, is barbituraat pentobarbital ( poeder) 

dan wel nembutal ( vloeistof). U hoeft niet te stoppen met medicijnen die u gewend bent 

om te gebruiken en u hebt uitsluitend antibraakmiddel als extra waarborg nodig 

Het middel valt onder de Opiumwet en het is dus strafbaar om te bestellen of in je bezit te 

hebben. Het is ook heel duur (± € 1100, - ) en heel moeilijk te krijgen. Gebruik van het 

middel betekent dat iemand heel snel in slaap valt en in de slaap overlijdt meestal binnen 

een uur afhankelijk van de leeftijd en conditie kan het langer duren.  

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de duur van het overlijden na inname van 

dodelijke dosis medicijnen moeilijk te voorspellen is leeftijd en conditie spelen een 

belangrijke rol. 

Ook hier geldt dat de consulent u over deze methode uitgebreid kan informeren, deze is te 

bereiken via begeleiding@deeinder.nl.  

 


