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Betreft: Voltooid leven op agenda onderhandelingen 

 

 

 

Geachte mevrouw Schippers, 

 

Graag vragen wij u, met het oog op uw werkzaamheden als informateur, het onderwerp 

levenseindebegeleiding bij voltooid leven op de agenda te houden tijdens de onderhandelingen. 

Mensen die hun leven als voltooid ervaren en wier lijden geen medische grondslag heeft, komen niet 

in aanmerking voor euthanasie. Ook zij moeten de mogelijkheid hebben om op een waardige manier 

hun leven te beëindigen. 

 

De discussie rondom voltooid leven wordt al ruim 25 jaar – sinds het pleidooi van rechtsgeleerde 

Huib Drion - gevoerd. Burgerinitiatief Uit Vrije Wil heeft reeds in 2010 een uitgewerkt voorstel 

gedaan voor legalisering van niet-medische levenseindebegeleiding aan ouderen die hun leven als 

voltooid ervaren. Uit onderzoek dat de NVVE in januari van dit jaar liet uitvoeren door 

onderzoeksbureau Motivaction bleek dat een ruime meerderheid van de Nederlanders voorstander 

is van een wet voor voltooid leven. 

 

Door de vergrijzing zal de wens om mogelijkheden voor levenseindebegeleiding na een voltooid 

leven te realiseren de komende jaren alleen maar toenemen. Daarnaast spelen zelfbeschikking en 

autonomie een grotere rol in het leven van veel mensen. Mensen leven steeds langer, maar willen 

ook de regie over hun leven behouden en willen in toenemende mate zelf over hun levenseinde 

beschikken. 

 

De omvang van de groep mensen met een voltooid leven en een doodswens staat ter discussie. De 

NVVE onderschrijft het belang van wetenschappelijk onderzoek hiernaar. De NVVE doet daarnaast 

een dringend beroep op de onderhandelende partijen om deze kwestie niet op de lange baan te 

schuiven. De actualiteit van het onderwerp biedt na 25 jaar een unieke mogelijkheid om tegemoet te 

komen aan de wens tot meer zelfbeschikking.   

 



Wij vragen u daarom er bij de betrokken partijen op aan te dringen, de wens tot 

levenseindebegeleiding voor mensen die hun leven voltooid achten serieus te nemen en het 

onderwerp tijdens het formatieproces nadrukkelijk op de agenda te houden. Daarnaast hoopt de 

NVVE dat de politieke partijen het onderwerp als een vrije kwestie behandelen, gezien de medisch-

ethische gevoeligheid.  

 

Wij wensen u veel succes met de formatie van het nieuwe kabinet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Margo Andriessen, voorzitter NVVE en Rob Jonquière, directeur a.i. NVVE 

 

Deze brief wordt ondersteund door: 

Christa Compas, directeur Humanistisch Verbond, 

Petra de Jong en Jos van Wijk, bestuur Coöperatie Laatste Wil,  

Yvonne van Baarle, initiatiefneemster Uit Vrije Wil. 


