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1994 HET SCHOTSE BOEKJE  





1996        NVVE publiceert Voorontwerp Euthanasiewet, 

 inclusief de ‘Pil van Drion’ 



14 april 2001 NRC 

In de Tweede Kamer hebt u naar aanleiding van de Brongersma-zaak begrip geuit voor heel oude 

mensen die klaar zijn met het leven. U zei: ‘Daarvoor wil ik niet weglopen en zeggen: nooit 

helpen.' 

,,Ik heb van nabij zo iemand meegemaakt en later heb ik zo iemand gesproken. Allebei waren ze 

95 jaar en allebei hadden ze er gewoon schoon genoeg van. Zij verveelden zich te pletter – en 

helaas verveelden ze zich niet dood. Want dat was eigenlijk wat ze het liefste wilden: ‘Elke dag 

word ik wakker en denk ik gedverderrie, ik ben weer niet ingeslapen'.'' 

Korthals sloot in de senaat niet uit dat levensmoeheid een grond voor euthanasie wordt, maar 

hij wil eerst het hoger beroep in de zaak-Brongersma afwachten.  

,,Ik zou het liefst zeggen:. Maar dan kom je bij de pil van Drion uit en dat is ook weer gevaarlijk.'' 

Ze doelt op het pleidooi van oud vice-president van de Hoge Raad Huib Drion in 1991 om 

zelfdodingsmiddelen vrij te verstrekken aan oude mensen die zelf een einde aan hun leven 

willen maken. ,,Zij willen niet dat de dokter ze doodmaakt, zij willen dat zélf doen, als een 

laatste daad van wilsuiting.'' 

Dat is geen kwestie voor een minister Volksgezondheid, zegt ze. ,,Maar het kan heel goed zijn 

dat een minister van Justitie zegt: Ik wil mensen toestaan er een einde aan te maken.'' 

U zou daarvoor zijn? 

,,Als men het zelf kan doen en er een toets is om te bekijken of iemand werkelijk zo'n geval is. 

Die oude mevrouw van 95 die ik kende had ook haar kinderen verloren. Die had werkelijk kind 

noch kraai meer. Ja, een paar achterkleinkinderen die haar ook niet meer interesseerden. Als zij 

gezegd had: ‘Ik heb hier een pil en die neem ik in', dan had ik daar zeker vrede mee gehad.' 

U bent voor de pil van Drion. 

,,Ik ben er niet tegen als het zó zorgvuldig geregeld kan worden dat het alleen díe hoogbejaarde 

mensen betreft die klaar met leven zijn. Over dit onderwerp moeten we een uitvoerige 

maatschappelijke discussie hebben.'' 

  

Nadat de euthanasiewet was aangenomen in de Eerste Kamer gaf Els Borst een interview aan NRC  
waarin de Pil van Drion ter sprake kwam. 



2001      DE ZAAK BRONGERSMA 



2004      Rapport van de commissie DIJKHUIS 



2006      Peaceful Pill Handbook 





13 januari 2007 Obbe Terpstra  





2007 NVVE Denktank laatstewilpil 



2007  en 2010         de UITWEG  van CHABOT over 

  verborgen stervenswegen 
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2017  HET LAATSTEWILPOEDER 






