
2e concept reactie Raad van Bestuur NVVE op 
concept voorstel beleidsaanpassing Van Dijk c.s. 
Versie 10 mei 2022 – naar aanleiding van schriftelijke consultatie  (8-22 april 2022) en 1 
nieuw concept voorstel Wim van Dijk c.s.  (8 mei 2022) 2 

Inleiding 3 

NVVE-lid Wim van Dijk heeft een voorstel ingediend om het beleid van de NVVE aan te passen. Het 4 
voorstel heeft de steun van minimaal twintig leden en komt daarom aan de orde in het Ledenoverleg 5 
van 19 mei 2022 en in de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2022.  6 

Kern van het voorstel van Van Dijk c.s. is dat hij de bestaande euthanasiewetgeving wil wijzigen. Hij 7 
stelt dat artsen niet objectief kunnen oordelen over ondraaglijk en uitzichtloos lijden en evenmin in 8 
staat zijn een objectief oordeel te vellen over de vraag of een andere redelijke oplossing mogelijk is. 9 
Hij wil daarom dat deze twee ‘subjectieve’ zorgvuldigheidseisen komen te vervallen. De uitvoering 10 
van euthanasie zou in handen moeten komen van Levenseindebegeleiders (niet noodzakelijk artsen). 11 
De toetsingscommissies kunnen naast de zorgvuldigheid van het stervenstraject uitsluitend nagaan 12 
of er tijdig een wilsbekwaam afgelegde wilsverklaring is, deze vrijwillig en weloverwogen is en of de 13 
betrokkene goed geïnformeerd is over alternatieve mogelijkheden. 14 

Samenvatting reactie van de Raad van Bestuur (RvB)  15 

De RvB herkent zich in de gedachte van Van Dijk c.s. dat Nederland klaar is voor een volgende stap 16 
om de mogelijkheden voor eigen regie op een waardig levenseinde te vergroten. Mensen willen 17 
meer zelfbeschikking en minder afhankelijkheid van een arts. Ieder mens moet – voor zover het lot 18 
niet anders beslist – de baas zijn over zijn leven én zijn sterven. Als NVVE strijden we voor de vrijheid 19 
om waardig te kunnen sterven, op de manier, de plek en het moment dat iemand zelf verkiest. 20 
Net als Van Dijk pleiten wij daarom voor wetgeving waarin de focus niet ligt op ondraaglijk en 21 
uitzichtloos lijden, maar op zelfbeschikking. De mens en de kwaliteit van leven en sterven moet in 22 
een dergelijke wet centraal staan, niet de subjectieve beleving van de arts over ziekte, zorg en lijden. 23 
Het monopolie van artsen op stervenshulp willen we doorbreken.  24 
 25 
Anders dan Van Dijk c.s. vinden wij wijziging van de huidige euthanasiewet niet de juiste oplossing. 26 
Wij willen vasthouden aan onze beleidsnota Vrijheid van sterven1 en drie routes naar een 27 
zelfgekozen levenseinde: de medische route (euthanasiewet), de hulpverlenersroute en de 28 
autonome route. Wij willen elk van deze drie routes mogelijk maken of verbeteren.  29 
 30 
Het ombouwen van de medische route tot de hulpverleningsroute zou in de ogen van de Raad van 31 
Bestuur een vermindering van keuze-opties betekenen. Bovendien willen we de huidige 32 
verworvenheden van de euthanasiewet niet kwijt. De wet heeft een groot draagvlak en zit goed in 33 
elkaar, maar de uitvoeringspraktijk moet beter; nog te vaak krijgen mensen niet de door hen 34 
gewenste euthanasie. Tot slot willen we nog wijzen op de risico’s die wijziging van de euthanasiewet 35 
met zich meebrengt. Politieke partijen die terughoudend zijn op het gebied van het zelfgekozen 36 
levenseinde kunnen aanpassing van de wet aangrijpen om juist nieuwe drempels in te bouwen. De 37 
RvB zet liever in op bescherming van de huidige euthanasiewet, het verbeteren van de 38 
uitvoeringspraktijk en daarnaast op de ontwikkeling van nieuwe wetgeving die de hulpverlenersroute 39 
en de autonome route mogelijk maken. 40 

 
1 Zie onze beleidsnota Vrijheid van Sterven, die in 2021 voor de tweede achtereenvolgende periode door de ALV is 
geaccordeerd als de basis van ons meerjarenbeleid. 
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Voorstel 1 

De RvB stelt daarom voor om te werken aan een actieplan om meer mogelijkheden voor 2 
zelfbeschikking voor elkaar te krijgen: het realiseren van een nieuwe wet die de – nu nog strafbare - 3 
hulpverlenersroute regelt2 (náást de euthanasiewet) en het toegankelijker maken van de autonome 4 
route door betere verkrijgbaarheid van stervensmiddelen en de afschaffing van de strafbaarheid van 5 
hulp bij zelfdoding door naasten. De RvB omarmt daarbij een aantal constructieve elementen uit het 6 
voorstel van Van Dijk c.s. (zie toelichting in de bijlage). Dit actieplan werken we uit in samenwerking 7 
met de Ledenadviesraad, Wim van Dijk en anderen die hier een actieve bijdrage aan willen leveren 8 
tot stand brengen. We vinden het belangrijk dat dit actieplan op een breed draagvlak van de leden 9 
kan rekenen.    10 
 11 
De Raad van Bestuur vraagt de ALV om steun voor bovengenoemd voorstel. 12 

 
2 Het burgerinitiatief Uit Vrije Wil onderschreef dit uitgangspunt al ruim tien jaar geleden met een pleidooi voor een wet 
náást de euthanasiewet. Het leidde tot het initiatiefwetsvoorstel Voltooid Leven dat momenteel wacht op behandeling 
door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel zien wij, ondanks de beperkingen die het ook heeft, als een belangrijke stap naar 
meer vrijheid van sterven. In het voorstel van Wim van Dijk c.s. staat een aantal constructieve elementen die we graag 
inbrengen bij de politiek als verbeteringen op dit wetsvoorstel. 
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Reactie op onderdelen van het voorstel van Van Dijk c.s. 2 

In het voorstel beschrijft Wim van Dijk hoe hij Levenseindehulp voor zich ziet. Wij denken dat er een 3 
aantal constructieve elementen in het voorstel beschreven staan waar we graag mee verder gaan bij 4 
het bepleiten van de hulpverleningsroute. 5 
 6 
1. Criteria → Voorstel RvB: deels overnemen als uitwerking van de hulpverlenersroute 7 

Voorstel Van Dijk c.s: 8 
Een wet zonder de zorgvuldigheidseisen (2) Ondraaglijk/Uitzichtloos lijden en (4) Geen redelijke 9 
andere oplossing. Iedere patiënt krijgt Levenseindehulp die (1) vrijwillig 10 
en weloverwogen Levenseindehulp wenst en dat (3) tijdig wilsbekwaam en daarbij goed 11 
geïnformeerd over de eigen situatie heeft vastgelegd in een wilsverklaring (schriftelijk en/of video). 12 
De wilsbekwaam afgelegde wilsverklaring blijft onverkort geldig bij het ontstaan van 13 
wilsonbekwaamheid. (…) Bij twijfel aan het onafhankelijk, tijdig of wilsbekwaam afleggen van de 14 
wilsverklaring wordt (5) een second opinion van een tweede Levenseindebegeleider gevraagd. 15 

 16 
Reactie RvB NVVE: Wij denken dat er inderdaad mensen zijn die om existentiële redenen (dus zonder 17 
dat er sprake is van medisch lijden) uit het leven willen stappen en vinden dit ook geoorloofd. De 18 
NVVE ziet het leven als iets waar mensen zelf over mogen beschikken en wij vinden dat mensen er 19 
geen verantwoordelijkheid over hoeven af te leggen als ze van dit leven af willen. Het is anders als 20 
andere mensen gevraagd worden voor het uitvoeren van die wens. Wij vinden het niet gek dat die 21 
ander zelf wil beoordelen of hij verantwoordelijk wil zijn voor de levensbeëindiging van een ander. 22 
“U vraagt, de dokter draait” tast de zelfbeschikking van een arts aan en is dus in strijd met onze eigen 23 
waarden. Ook vinden we het redelijk dat het bewust beëindigen van andermans leven aan meer 24 
zorgvuldigheidseisen gebonden is, dan wanneer iemand zijn eigen leven beëindigt. Daarom vinden 25 
wij het loslaten van deze zorgvuldigheidseisen niet passen onder de medische route (euthanasie).  26 
Bij de hulpverleningsroute, waarbij iemand zelf zijn leven beëindigt, vinden we het wel passend om 27 
het criterium ondraaglijk en uitzichtloos lijden los te laten. De zin van het leven, de betekenis van de 28 
dood en de ervaring van het lijden zijn hoogstpersoonlijke kwesties, waar mensen alleen zelf over 29 
kunnen oordelen.  30 
 31 
Het afschaffen van het criterium geen redelijke alternatieven vinden wij wel betwijfelbaar, maar hier 32 
kan de discussie wat ons betreft nog over gevoerd worden.  33 
 34 
Het aanhouden van het criterium van een vrijwillig en weloverwogen verzoek lijkt ons inderdaad de 35 
aangewezen weg. Deze eis is wat ons betreft het begin van elke levenseindehulp en zou in de 36 
hulpverleningsroute ook voor niet-patiënten moeten gelden. Bovendien vanuit juridisch oogpunt 37 
noodzakelijk om te kunnen ontsnappen aan het delict ‘moord’ 38 
Ook het aanhouden van de eis van een goede voorlichting over de eigen situatie en de eigen 39 
perspectieven vinden wij terecht.  40 
 41 
Het vastleggen van het verzoek in een wilsverklaring is iets waar we graag verder over spreken in het 42 
kader van de hulpverleningsroute. Ter vergelijking: het merendeel van de mensen die op dit moment 43 
euthanasie krijgen, krijgen dit zonder dat er sprake is van een eerder opgeschreven 44 
euthanasieverklaring. Deze eis zou voor de euthanasiewet dus nieuw zijn en een inperking van de 45 
huidige mogelijkheden betekenen, waar wij geen voorstander van zijn. Wat is het voordeel van deze 46 
eis bij de hulpverlenersroute? Zitten er ook nadelen aan en hoe moeten die gewogen worden?  47 
 48 
Dat de wet ook van toepassing is in de situatie dat de persoon wilsonbekwaam wordt, brengt ons tot 49 
de vraag of de overlap met de euthanasiewet die hierdoor wellicht optreedt, problematisch is. 50 
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Wilsonbekwaamheid heeft doorgaans een medische oorzaak; daarom zou de patiënt in aanmerking 1 
kunnen komen voor de euthanasiewet. Het lijkt ons verstandig hier goed over na te denken met 2 
elkaar.  3 
 4 
Het afschaffen van de verplichte consultatie is wat ons betreft bespreekbaar in de 5 
hulpverleningsroute. Het kan, zoals Van Dijk zelf ook benoemt, wel degelijk van belang zijn als er 6 
sprake is van twijfel, maar het is terecht om vraagtekens te zetten bij het verplicht stellen ervan. Aan 7 
de andere kant wil de NVVE wel benadrukken dat in een dergelijke wet, die niet leunt op de 8 
rechtvaardiging van het voorkomen van lijden, het weloverwogen verzoek extra goed moet worden 9 
getoetst. Een consultatie op het weloverwogen verzoek om tunnelvisie te voorkomen is in die zin 10 
geen ondenkbeeldige en onredelijke eis. Het lijkt ons zinnig om het begrip ‘bij twijfel’ verder uit te 11 
werken.  12 
 13 
2. Methode→ Voorstel RvB: overnemen als uitwerking van de hulpverlenersroute 14 

Voorstel Van Dijk c.s: 15 
De gekwalificeerde Levenseindebegeleider verkrijgt vlak voor het moment van de gewenste 16 
Levenseindehulp een Levenseindemiddel. Het wordt meteen zorgvuldig gebruikt om impulsief of 17 
crimineel gebruik te voorkomen.  18 

 19 
Toelichting RvB: Hoewel wij weten dat een deel van onze leden graag een Levenseindemiddel in z’n 20 
nachtkastje wil hebben, om vervolgens zelf het moment te bepalen voor inname, kunnen wij 21 
meegaan in dit voorstel omdat het inderdaad een methode is om misbruik (door de persoon zelf of 22 
door een ander) te voorkomen. Wij pleiten er daarnaast voor om de mogelijkheden voor de 23 
autonome route te vergroten, zodat mensen met een vrijwillige en weloverwogen doodswens 24 
zelfstandig een zorgvuldige zelfdoding kunnen uitvoeren. Uit een recente ledenpeiling (maart 2022) 25 
blijkt dat 70% van de respondenten vindt dat er een door de overheid gereguleerd middel 26 
beschikbaar moet komen waarmee mensen zelf hun leven op een waardige manier kunnen 27 
beëindigen. Een kwart van de respondenten vindt dat zo’n middel vrij verkrijgbaar zou moeten zijn. 28 
 29 
3. Persoon/organisatie die hulp verleent → Voorstel RvB: deels overnemen als uitwerking van de 30 

hulpverlenersroute 31 

Voorstel Van Dijk c.s: 32 
Een Instituut Levenseindehulp zorgt voor de opleiding/bijscholing tot Levenseindebegeleider en 33 
coördineert de Levenseindehulp (de mogelijk toekomstige rol van de NVVE).  34 

 35 
Reactie RvB NVVE: Wij vinden, net als Van Dijk, dat stervenshulp niet het monopolie van artsen moet 36 
zijn. Niet iedereen wil zijn arts met zijn zelfgekozen levenseinde belasten. Maar ook niet iedereen is 37 
in staat zijn leven geheel in eigen regie te beëindigen. Wij vinden het goed als ook niet-medici 38 
kunnen worden opgeleid tot gecertificeerde stervenshulpverlener. Aandachtspunt daarbij is dat er 39 
voldoende gekwalificeerde Levenseindebegeleiders komen die ook voldoende over het land zijn 40 
verspreid, om te kunnen voorzien in de behoefte van mensen met een doodswens om de begeleiding 41 
snel en dichtbij te kunnen laten plaatsvinden. Wij denken niet dat de NVVE de rol als Instituut 42 
Levenseindehulp zou moeten vervullen. Een rol als uitvoerder is lastig te verenigen met een rol als 43 
belangenbehartiger/activist. 44 
 45 
4. Besluitvorming → Voorstel RvB: deels overnemen als uitwerking van de hulpverlenersroute 46 

Voorstel Van Dijk c.s: 47 
De Levenseindebegeleider beslist niet over het Levenseindeverzoek, dat doet de betrokkene. De 48 
Levenseindebegeleider helpt/adviseert bij het levenseindeproces, voert twee gesprekken met een 49 
week ertussen, controleert uitsluitend of er tijdig wilsbekwaam en goed geïnformeerd een 50 
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wilsverklaring is afgelegd, en is bevoegd vlak voor het moment van de gewenste Levenseindehulp 1 
een Levenseindemiddel te halen.  2 

Reactie RvB NVVE: Dit is een belangrijk punt voor de NVVE. Het wetsvoorstel van D66 legt de 3 
besluitvormende rol wél bij de levenseindebegeleider en wij zouden daar eigenlijk vanaf willen. Dit 4 
voorstel biedt een goed alternatief om de discussie met D66 mee aan te gaan. Wel vinden wij het 5 
betwijfelbaar of het voeren van slechts twee gesprekken met een week ertussen voldoende 6 
bescherming biedt tegen impulsieve en minder weloverwogen zelfdodingen. Denk bijvoorbeeld aan 7 
een jongvolwassene met heftig liefdesverdriet. Hier kan de discussie wat ons betreft nog over 8 
gevoerd worden.  9 
 10 
5. Andere invulling toetsingscommissies → Voorstel RvB: overnemen in de uitwerking van de 11 

hulpverlenersroute 12 

Voorstel Van Dijk c.s: 13 
De toetsingscommissies kunnen naast de zorgvuldigheid van het stervenstraject uitsluitend nagaan 14 
of er tijdig een wilsbekwaam afgelegde Wilsverklaring is om daarmee bij de betrokkene Vrijwillig en 15 
Weloverwogen te toetsen en of deze daarbij Goed geïnformeerd is over alternatieve mogelijkheden. 16 

 17 
Reactie RvB NVVE: In de Nota Vrijheid van Sterven bepleiten we óók bij de hulpverleningsroute dat 18 
deze transparant en toetsbaar moet zijn. “Hiertoe kan een regeling worden opgesteld vergelijkbaar 19 
met de euthanasiewet: niet strafbaar als aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan, meldingsplicht en 20 
toetsing door toetsingscommissies.”  21 
 22 
6. Euthanasiewet aanpassen → Voorstel RvB: niet overnemen 23 
 24 
Argumentatie waarom wij niet voor aanpassing van de euthanasiewet zijn: 25 
 26 
a) Inhoudelijk: Er zijn betere manieren om de gesignaleerde knelpunten aan te pakken  27 

1. Wij steunen nieuwe wetsvoorstellen waarin zelfbeschikking centraler staat 28 
Wij steunen nieuwe wetsvoorstellen waarin de arts en het lijden minder centraal staan en 29 
die meer uitgaan van zelfbeschikking en autonomie. Het door Pia Dijkstra (D66) ingediende 30 
wetsvoorstel sluit in grote lijnen goed aan bij de wensen zoals bepleit in het voorstel van Van 31 
Dijk. In dat wetsvoorstel hoeft er immers geen sprake te zijn van een medische grondslag, 32 
waardoor bij die route de zorgvuldigheidseisen over het lijden en alternatieven niet aan de 33 
orde zijn. Ook wordt de levensbeëindiging uitgevoerd onder toezicht van een hulpverlener in 34 
plaats van door een arts. We steunen dit wetsvoorstel, met de beperkingen die het heeft, als 35 
eerste stap naar de realisering van een hulpverleningsroute zoals we die in Vrijheid van 36 
Sterven beogen.  37 
Wij willen dergelijke wetgeving echter nadrukkelijk naast de bestaande euthanasiewet 38 
positioneren. Als zo’n nieuwe wet goed blijkt te werken kun je beide wetten altijd nog in 39 
elkaar schuiven, om zo een meer overzichtelijk en coherent geheel te hebben. Maar om de 40 
bestaande wet te beschermen, denken we dat het beter is om ze niet direct aan elkaar te 41 
koppelen.  42 

 43 
2. Wij steunen ontwikkelingen die leiden tot ruimere toepassing van de huidige wet  44 

Zo zien wij ruimte om het Brongersma-arrest minder strikt te interpreteren dan nu gebeurt. 45 
Hoewel de KNMG nog altijd vasthoudt aan het vereiste van de medische grondslag, is de 46 
ruimte om op basis van existentieel lijden gebruik te kunnen maken van de wet al groter dan 47 
eerder en denken wij dat deze tendens verder door kan zetten.  48 

 49 
3. Wij steunen het voorstel om een wettelijke verwijsplicht in te voeren 50 

In het geval dat een arts niet wil meewerken aan een euthanasie, is de situatie nu zo dat de 51 
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arts dit gewoon kan melden aan de patiënt en dit verder niet hoeft te verantwoorden, noch 1 
de patiënt hoeft door te verwijzen. Om patiënten meer tegemoet te komen zou het goed zijn 2 
als het afwijzen van een euthanasieverzoek minder vrijblijvend wordt dan nu het geval is. Wij 3 
steunen daarom het reeds gedane wetsvoorstel tot een verwijsplicht. Ook zouden wij willen 4 
dat artsen zich wél moeten verantwoorden als ze besluiten niet in te gaan op een 5 
euthanasieverzoek. Wij zien euthanasie niet als normaal medisch handelen, maar wel als 6 
onderdeel van goede zorg, waar een arts serieus mee om dient te gaan. 7 
 8 

b) Wij willen de verworvenheden van de huidige wet behouden 9 

Hoewel wij elke dag geconfronteerd worden met mensen die niet de door hun gewenste 10 
euthanasie krijgen, en als geen ander de knelpunten uit de uitvoeringspraktijk kennen, kunnen 11 
we toch zeggen dat Nederland de meest progressieve euthanasiewet van de wereld heeft. 12 
Progressief omdat de wet ruimte biedt voor euthanasie bij mensen die zich niet in de terminale 13 
fase bevinden, die lijden aan vergevorderde dementie, aan psychiatrische aandoeningen en aan 14 
ouderdomsklachten zonder dat er sprake is van één zware ernstige ziekte. Dat is uniek in de 15 
wereld en iets om te koesteren. Neemt niet weg dat de uitvoeringspraktijk beter moet! 16 
 17 
1 – Subjectieve zorgvuldigheidseisen zijn ook toetsbaar 18 

• Van Dijk c.s. hebben gelijk als zij zeggen dat het toetsen aan deze zorgvuldigheidseis tot 19 
discussies kan leiden. Dit betekent echter niet dat deze eis niet getoetst kan worden. Een arts 20 
kan (en moet) het ondraaglijk lijden toetsen aan de hand van wat de patiënt zelf hierover 21 
zegt (of als deze dat niet meer kan: op de wilsverklaring van de patiënt, de eigen 22 
waarnemingen van de arts en tot slot op de bevindingen van naasten en andere 23 
behandelaars). De uitzichtloosheid van het lijden toetst hij aan de hand van de medische 24 
vooruitzichten, zowel ten aanzien van de ziekte als ten aanzien van mogelijke behandelingen. 25 
Deze handvatten zijn ook terug te vinden in de richtlijnen van de KNMG. De handvatten 26 
geven geen pasklaar antwoord, maar helpen de arts bij het vinden van zijn eigen overtuiging. 27 
En uiteindelijk gaat het erom of de arts overtuigd is van het lijden of niet.  28 

• Uit de evaluaties van de wet blijkt overigens niet, anders dan wat Van Dijk benoemt, dat het 29 
toetsen aan de zorgvuldigheidseis van ondraaglijk en uitzichtloos lijden door artsen als een 30 
onuitvoerbare taak wordt gezien. Aanleiding om de wet op dit punt aan te passen of te 31 
vervangen is er dan ook niet wat ons betreft.  32 

• Van Dijk c.s. lijken er vanuit te gaan dat wetgeving alleen “objectieve” criteria zou mogen 33 
bevatten. De praktijk is gelukkig anders. In diverse wetgeving worden subjectieve begrippen 34 
als ‘redelijk’ en ‘in redelijkheid’ gebruikt. Dat laat een zekere ruimte voor invulling en 35 
toetsing, vaak omdat de ene situatie nu eenmaal zodanig anders kan zijn dan de andere dat 36 
een meer algemene (of desgewenst objectieve) norm dus niet verantwoord valt vast te 37 
stellen. 38 

 39 
2  – Het gebruik van subjectieve eisen heeft juist voordelen 40 

• Met de in de wet vastgelegde formuleringen is een grote mate van beoordelingsvrijheid 41 
neergelegd bij de arts. Het nadeel hiervan is dat je als patiënt afhankelijk bent van de wijze 42 
waarop de arts zijn beoordelingsvrijheid gebruikt, maar het voordeel is dat als de arts 43 
welwillend is richting de patiënt, er veel mogelijk is. Meer dan mogelijk zou zijn als de 44 
beoordelingsvrijheid voor de arts beperkter (want objectiever) zou zijn.  45 

• We erkennen dat de genoemde criteria open normen zijn en daarmee veel ruimte voor 46 
subjectiviteit bevatten. Wij zien dit echter als een voordeel; het biedt ruimte voor maatwerk 47 
en voorkomt bureaucratie. Als patiënt en de arts samen tot de overtuiging komen dat 48 
euthanasie de beste en enige oplossing is, is voldaan aan de belangrijkste eisen van de wet. 49 
Dit is ook precies wat de wetgever heeft beoogd. De wet schrijft niet voor dat er objectief 50 
bekeken sprake moet zijn van ondraaglijk lijden, uitzichtloos lijden en het ontbreken van 51 
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andere oplossingen, maar dat de arts tot de overtuiging moet zijn gekomen dat er sprake is 1 
van ondraaglijk en uitzichtloos lijden waarvoor geen alternatieven zijn. Een grote mate van 2 
beoordelingsvrijheid wordt daarmee neergelegd bij de arts. Het nadeel hiervan is dat je als 3 
patiënt afhankelijk bent van de wijze waarop de arts zijn beoordelingsvrijheid gebruikt, maar 4 
het voordeel is dat als de arts welwillend is richting de patiënt, er veel mogelijk is. Aangezien 5 
je als patiënt per definitie afhankelijk bent van de welwillendheid van je arts – je kan een arts 6 
immers nooit dwingen om over te gaan tot euthanasie (en dat zouden wij ook niet willen) – 7 
heeft het helemaal geen zin de beoordelingsvrijheid van artsen in te perken; het zal toch niet 8 
leiden tot een meer uniforme uitvoering. De huidige wet legt immers enkel de ruimte vast 9 
waarbinnen euthanasie mogelijk is.   10 
 11 

3 – Voor een niet te verwaarlozen groep3 mensen is deze wet precies goed 12 

• Afgelopen jaar kregen 7.666 mensen euthanasie van een arts. Voor deze mensen was 13 
euthanasie door hun behandelend arts vaak het sluitstuk van een lange behandelrelatie. 14 
Mensen die na een slopend ziekteproces besluiten tot euthanasie, vinden het vaak prettig 15 
dat de arts die dit ziekteproces van nabij heeft meegemaakt, ook degene is die het 16 
euthanasieverzoek beoordeelt en kan uitvoeren. De arts is hier niet alleen toe gerechtigd, 17 
maar kan dit ook op korte termijn. De euthanasiewet kent geen verplichte wachttijden; het 18 
gaat immers om een noodtoestand. Indien niet langer de arts en het lijden centraal staan, en 19 
de nadruk ligt op het weloverwogen verzoek, is het aannemelijk dat er verplichte wachttijden 20 
zullen worden ingevoerd, als middel om de weloverwogenheid van het verzoek te toetsen. 21 
Dit zou goed nieuws kunnen zijn voor mensen met een zogenaamd voltooid leven, of die om 22 
andere niet medische redenen hun leven willen beëindigen, maar funest voor patiënten met 23 
ernstige medische aandoeningen. Daarmee zou deze groep mensen weer helemaal terug bij 24 
af zijn. Tot slot: in de huidige euthanasiewet mogen artsen hulp bij zelfdoding verlenen maar 25 
ook de levensbeëindiging zelf uitvoeren. Dat is belangrijk voor mensen die zelf geen middel 26 
tot zich kunnen nemen, bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen slikken. Ook het belang van deze 27 
groep mensen mag niet uit het oog worden verloren.  28 

• Mensen bij wie de wilsbekwaamheid niet vanzelfsprekend is, denk aan mensen met 29 
dementie of met psychiatrische aandoeningen, hebben belang bij de huidige wet. De huidige 30 
wet is gebaseerd op de tweepoot van barmhartigheid en zelfbeschikking. De barmhartigheid 31 
komt tot uiting in de eis van ondraaglijk lijden, de zelfbeschikking in de eis van een 32 
weloverwogen verzoek. In de huidige situatie is het zo dat aan beide eisen moet zijn voldaan, 33 
maar dat ze worden bezien in samenhang. Dit betekent dat als er geen lijden kan worden 34 
waargenomen, de arts zal twijfelen over de weloverwogenheid van het verzoek, maar ook 35 
dat als het lijden overweldigend is, de arts de weloverwogenheid van het verzoek makkelijker 36 
kan aannemen. In een wet waarin niet langer het lijden centraal staat, zal de juridische 37 
rechtvaardiging voor de levensbeëindiging enkel rusten op het weloverwogen verzoek, 38 
waardoor hogere eisen zullen worden gesteld aan dit criterium. Het risico hiervan is dat 39 
mensen met dementie en psychiatrische aandoeningen het (nog) moeilijker krijgen om hun 40 
euthanasieverzoek gehonoreerd te krijgen. 41 

 42 
4 – De huidige wet is in staat mee te groeien met zijn tijd 43 

• De wet biedt veel ruimte voor euthanasie bij mensen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden als 44 
gevolg van medische aandoeningen. Voor zover er sprake is van knelpunten, zitten deze niet 45 
zo zeer in de wet zelf, maar in de uitvoeringspraktijk. De mogelijkheden die de wet biedt 46 
kunnen beter benut worden. De wet zelf hoeft er echter niet voor te worden aangepast.  47 

 
3 Veel betekent niet de meerderheid van alle verzoeken die gedaan worden. Maar wij vinden 7.666 per jaar ook 
veel. Wij willen benadrukken dat wij óók opkomen voor de belangen van mensen die nu wel euthanasie 
krijgen. Dat is een verworvenheid die juist wij moeten koesteren.  
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• De huidige wet bevat iets heel waardevols, te weten ‘open normen’. Dit zijn normen die zo 1 
algemeen geformuleerd zijn dat ze op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen 2 
worden. Het voordeel daarvan is dat er ruimte is voor de arts om de wet te gebruiken als hij 3 
daar zelf van overtuigd is. Het nadeel ervan is dat de patiënt afhankelijk is van de arts. Het 4 
voordeel is echter ook dat de wet hierdoor kan ‘mee-ademen’ met de tijdsgeest. Als de 5 
samenleving en de beroepsgroep deze normen anders gaan inkleuren, hoeft de wet er zelf 6 
niet voor aangepast te worden. Dit maakt de wet toekomstbestendig.  7 

• Ook in de huidige wet is zelfbeschikking een belangrijke waarde. De arts is de uitvoerder, 8 
maar de patiënt is de initiator. Dat de arts niet enkel uitvoerder wil zijn, maar dit pas kan 9 
doen als hij zich betrokken voelt en geen gewetensbezwaren heeft, haalt in beginsel de 10 
zelfbeschikking niet weg bij de patiënt. Een persoon die euthanasie krijgt is weliswaar meer 11 
afhankelijk van de arts dan iemand die een zelfdoding (zonder middelen van een arts) 12 
uitvoert, maar niet meer of minder autonoom. Autonomie gaat over de geestelijke vrijheid 13 
om als individu keuzes te maken, niet per se over het uitvoeren daarvan. Een arts die gehoor 14 
geeft aan een euthanasiewens erkent daarmee de autonome beslissing van de patiënt, die 15 
op zijn beurt zijn afhankelijkheid van de arts hierbij erkent. 16 

 17 
c) Inhoudelijk: Het voorstel is niet per se een oplossing van het benoemde probleem  18 

• Het probleem dat Van Dijk c.s. benoemen is vooral de afhankelijkheid van de arts. Van Dijk 19 
heeft in zijn eigen leven meegemaakt hoe machteloos je kunt zijn als je als patiënt geen 20 
gehoor vindt bij een arts en hoeveel lijden dit met zich mee kan brengen, terwijl dit 21 
voorkomen had kunnen worden. Wij zijn blij met zijn streven om hier wat aan te doen want 22 
dit knelpunt herkennen wij. Het slechte nieuws is echter dat het aanpassen van de wettelijke 23 
kaders geen garantie is voor een goede uitvoeringspraktijk. Zolang artsen of andere 24 
hulpverleners niet verplicht zijn om euthanasie te verlenen (en zover zouden wij niet willen 25 
gaan), ben je als patiënt altijd afhankelijk van deze hulpverlenende persoon. Ook als een 26 
niet-arts de situatie beoordeelt, en ook als lijden geen criterium is, zal de 27 
levenseindebegeleider kunnen besluiten dat hij niet meewerkt aan euthanasie/hulp bij 28 
zelfdoding. De oorzaak van deze afhankelijkheid ligt niet in de wet, maar in de professionele 29 
autonomie van artsen en andere hulpverleners. Het verlenen van euthanasie/hulp bij 30 
zelfdoding zal nooit een plicht kunnen zijn en daarom zullen afwijzingen altijd een knelpunt 31 
blijven. Wij zetten er daarom al jaren op in om de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener 32 
(lees: de patiënt en de arts) zo goed mogelijk te laten zijn, om de kans op afwijzing zoveel 33 
mogelijk te verkleinen. Wij adviseren  onze leden dat ze op tijd naar hun arts moeten gaan 34 
voor een goed gesprek, wij vragen artsen om proactief te zijn aangaande euthanasie, en 35 
bepleiten bij de politiek dat artsen meer tijd (in de zin van geld) krijgen voor een 36 
euthanasietraject, van begin tot eind.  37 

• Aan het eind van het voorstel benoemt Van Dijk waar hij naartoe wil: “Artsen hoeven niet 38 
bang te zijn, het OM staakt haar bemoeienissen (tenzij bij een misdrijf), er zijn geen 39 
wachtlijsten van twee jaar bij het Expertisecentrum Euthanasie, en vooral: het lijden van 40 
velen wordt voorkomen.” Hieruit vallen de volgende problemen te destilleren, erachter is 41 
ook gelijk te lezen in hoeverre wij denken dat het voorstel van Van Dijk dit probleem zal 42 
kunnen oplossen:  43 

o Artsen ervaren bemoeienis van het OM: Het aanpassen van de wettelijke kaders kan 44 
de toetsing eventueel makkelijker maken, maar zolang euthanasie en hulp bij 45 
zelfdoding zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht zal het OM hierop blijven 46 
toezien en zal vervolging een risico zijn. Op dit moment verloopt de toetsing goed, 47 
worden er bijzonder weinig zaken als onzorgvuldig beoordeeld, en is er in 20 jaar 48 
slechts 1x over gegaan op vervolging. Dit is voor een groot deel te danken aan de 49 
toetsingscommissies. Het afschaffen hiervan zal er vooral toe leiden dat het OM 50 
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dichter op artsen of levenseindebegeleiders komt te zitten. Het voorstel zal dus niet 1 
leiden tot minder bemoeienis van het OM, maar eerder tot meer.  2 

o Er zijn wachtlijsten voor euthanasie: Als er nieuwe wettelijke kaders komen, is de 3 
kans aanzienlijk dat hierbij verplichte wachttijden ingebouwd zullen worden. De 4 
wachttijden zullen dus alleen maar groter worden.  5 

o Er is sprake van lijden dat moet worden voorkomen: Een wet waarin het lijden niet 6 
langer een criterium is, laat staan het voorkomen ervan een doel, zal niet perse 7 
leiden tot het voorkomen van lijden van veel mensen. Wij denken dat vooral de 8 
huidige euthanasiewet, die is gericht op het beëindigen van lijden hierin ook in de 9 
toekomst zal blijven voorzien.  10 

 11 
d) Strategisch: Het is risicovol om voor aanpassing van de wet te pleiten  12 

1 – De huidige wet kent een groot draagvlak in de maatschappij 13 
Dat euthanasie momenteel kan rekenen op een groot draagvlak in de maatschappij komt onder 14 
andere door de zorgvuldigheid waarmee het verleend wordt. Die zorgvuldigheid zit in een aantal 15 
zaken:  16 

• De samenleving heeft veel vertrouwen in het oordeel van de arts, juist omdat deze een 17 
behandelrelatie met de patiënt heeft. Ook worden artsen nog steeds gezien als zorgvuldig 18 
handelende professionals aan wie je moeilijke ethische beslissingen kunt overlaten.  19 

• De eis dat euthanasie alleen als een ultimum remedium mag worden ingezet (dus niet mag 20 
worden verleend als er alternatieven zijn) is vanuit juridisch, ethisch en politiek oogpunt een 21 
belangrijk en waardevol criterium.  22 

a. Juridisch: Bescherming van kwetsbare mensen is een juridisch vereiste als het gaat 23 
om het rechtvaardigen van actieve levensbeëindiging. Het loslaten van een 24 
‘alternatieven’ criterium is juridisch dan ook moeilijk te verdedigen.  25 

b. Ethisch: Euthanasie is niet enkel een individuele zaak. Het raakt de persoon die het 26 
moet doen, maar ook de naasten en andere mensen in de omgeving van een 27 
persoon. Kijken naar alternatieven (mits deze redelijk zijn en de patiënt deze zelf nog 28 
aan kan!) is bij uitstek iets wat wij mensen doen omdat onze eerste neiging erop 29 
gericht is mensen bij het leven te behouden. Dat kun je zien als paternalistisch, maar 30 
is in de eerste plaats een teken van betrokkenheid. Wij zouden hier niet van af 31 
willen.  32 

c. Politiek: Voor veel mensen is het criterium gebrek aan alternatieven een belangrijke 33 
voorwaarde voor de toelaatbaarheid van euthanasie. 34 

• Het feit dat euthanasie gemeld moet worden en getoetst wordt is voor veel mensen een 35 
belangrijke geruststelling. Ook de NVVE heeft altijd gepleit voor transparantie en 36 
toetsbaarheid als belangrijke uitgangspunten van de euthanasiewet. Wij willen hier niet van 37 
af.  38 

 39 
2 – De wet kent een groot draagvlak onder professionals en politici  40 

• De wet wordt goed nageleefd; uit de Jaarverslagen van de RTE’s blijkt dat er weinig gevallen 41 
zijn waarin de eisen niet worden nageleefd.   42 

• De wet wordt goed geëvalueerd. Uit de evaluaties van de wet blijkt ook niet dat het toetsen 43 
aan de zorgvuldigheidseisen van ondraaglijk lijden, uitzichtloos lijden en een redelijk andere 44 
oplossing door artsen als een onuitvoerbare taak wordt gezien. Aanleiding om de wet aan te 45 
passen of te vervangen is er in die zin dus niet. 46 

• De toetsingscommissies, die geen onderdeel uitmaken van het OM, zijn ingesteld vanuit het 47 
idee dat er een buffer moet zijn tussen het handelen van de arts en het strafrecht. Zonder 48 
deze commissies is het mogelijk dat het opsporingsapparaat van het OM zich veel actiever 49 
met euthanasie zal gaan bemoeien. Uit evaluaties blijkt dat de commissies als buffer goed 50 
werken. De wetgever heeft ervoor gekozen om de strafbaarstelling op te heffen voor een 51 
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arts die handelt overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen. Als de arts niet strafbaar is, is er 1 
ook geen reden om het OM in te schakelen en is de zaak met het oordeel “zorgvuldig” van de 2 
Toetsingscommissie afgedaan. Omdat tot de wet in 2002 een arts wèl strafbaar was, maar er 3 
bij zorgvuldig handelen onderuit kon komen, was het oordeel slechts een advies aan het OM 4 
mbt het al dan niet vervolgen. Het oordeel van de Toetsingscommissie is nu meer dan een 5 
advies en is méér dan een buffer: het is een eindstation. Het OM komt er alleen aan te pas 6 
als de Toetsingscommissie het handelen van de arts als onzorgvuldig aanmerkt of als uit 7 
anderen hoofde een redelijk vermoeden van schuld rijst (bijv als de lijkschouwer wijst op 8 
ernstige onregelmatigheden of omdat er een aangifte van een derde is – aldus de Memorie 9 
van Toelichting). In feite is hiermee euthanasie voor een groot deel uit het strafrecht 10 
gehaald. 11 

 12 
3 – Een wetswijziging is riskant 13 
Het doorvoeren van wetswijzigingen bij de bestaande wet (of dit nu een aanpassing of een 14 
vervanging zou betreffen) is riskant: waar wij de wet aan de éne kant zouden willen wijzigen om 15 
euthanasie meer toegankelijk te maken, grijpen andere partijen (denk aan SGP, CU en eventueel 16 
CDA) de kans om de wet zo te wijzigen dat euthanasie minder makkelijk toegankelijk wordt. 17 
 18 
Dat geldt te meer omdat volgens het voorstel van Van Dijk criteria zouden moeten worden 19 
verwijderd vanwege hun veronderstelde subjectieve karakter terwijl er criteria in zouden moeten 20 
worden opgenomen die in dezelfde redenering als subjectief kunnen worden aangemerkt. Het 21 
gaat dan met name om de begrippen “weloverwogen” en “goed geïnformeerd” en “tijdig” en 22 
“wilsbekwaam” zoals die in het voorstel onder de kop De aangepaste Euthanasiewetgeving zijn 23 
benoemd. 24 
 25 

e) Juridisch: Aanpassing van de wet op deze wijze is niet mogelijk  26 
De centrale rol van de arts, samen met de eis dat er sprake moet zijn van lijden en er geen 27 
redelijke alternatieven meer zijn, zijn de ethische rechtvaardigingen en daarmee de juridische 28 
bouwstenen van de huidige wet. Als je deze pijlers weghaalt, stort de inhoudelijke rechtvaardiging 29 
van de wet in. Aanpassing van de wet op deze manier is dus niet mogelijk. Je zou dan moeten 30 
gaan naar het vervangen van de huidige wet door een nieuwe wet. Zo’n nieuwe wet heeft 31 
opnieuw grondslagen en zorgvuldigheidseisen nodig om de levensbeëindiging mee te kunnen 32 
rechtvaardigen.  33 


