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  Voltooid leven 
   De visie van het Nederlands publiek op ‘voltooid leven’ 
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In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (hierna ook de NVVE), in naam van mevrouw Karen 
Derksen, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar ‘voltooid leven’. Het doel van het onderzoek is het 
genereren van publiciteit omtrent dit thema, onderbouwing van het debat naar dit thema en beleidsvorming.  

 

Achtergrond 

De NVVE wil de laatste levensfase en het levenseinde bespreekbaar maken en mogelijkheden realiseren om het leven waardig te 
beëindigen voor mensen met een voltooid leven. Met een debat rondom het thema voltooid leven wil de NVVE de maatschappelijke 
bewustwording vergoten, de discussie voortzetten met de doelgroep zelf en deze breder en meer publiekelijk maken.  

 

Door professionals is de afgelopen tijd veel gesproken over voltooid leven. Om het debat over voltooid leven te kunnen onderbouwen, 
relevante stellingen te kunnen maken, publiciteit te genereren en beleid te kunnen vormen is een opiniepeiling onder de Nederlandse 
bevolking nodig. Deze rapportage beschrijft de belangrijkste uitkomsten daarvan.  

Achtergrond, doel- en probleemstelling 

21-1-2017 
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De volgende onderzoekvragen zijn geformuleerd:  

 In hoeverre speelt het vraagstuk ‘voltooid leven? 

 Wat zijn de standpunten van de Nederlandse bevolking ten opzichte van een voltooid leven? 

 Hoe staat de Nederlandse bevolking tegenover een wet voltooid leven; een wet die erop gericht is mensen met een voltooid leven 
te helpen? 

 Wat zijn de randvoorwaarden voor de invulling en uitvoering van de wet? 

 Bestaan er verschillen tussen groepen (op basis van leeftijd, politieke voorkeur, levensbeschouwelijke achtergrond)?* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Deze rapportage bespreekt alleen de resultaten voor het Nederlands publiek. De resultaten voor de 70-plussers en overige 
doelgroepen worden aangeleverd in een separaat groepentoetsenbestand in Excel formaat.  

 

Achtergrond, doel- en probleemstelling 

21-1-2017 
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De meerderheid van de Nederlanders (63%) is voorstander van het wetsvoorstel van D66 om mensen met een voltooid 
leven medische hulp te bieden bij zelfdoding 

Belangrijkste conclusies 

Er is begrip voor voltooid leven  
De meerderheid van de Nederlanders kan zich voorstellen dat iemand zijn leven als voltooid ervaart, zonder te lijden aan een ernstige 
onbehandelbare ziekte. Hoewel de meerderheid niet direct te maken heeft met dit thema, gelooft driekwart wel dat een oudere die 
zichzelf doodt dit besluit weloverwogen neemt. Het hebben van een doodswens wordt weinig gezien als het gevolg van externe 
invloeden zoals een falende samenleving. 
 
Voor voorstanders speelt zelfbeschikking een grote rol 
Het recht op zelfbeschikking en daarmee keuzevrijheid, is belangrijk voor het thema voltooid leven. De meerderheid van de 
Nederlanders vindt dat mensen zelf moeten kunnen bepalen of zij hun leven willen beëindigen, al dan niet bij het ervaren van een 
voltooid leven. In lijn daarmee is men van mening dat de eigen standpunten over levensbeëindiging niet aan anderen mogen worden 
opgelegd. Deze argumentatie, maar ook dat men vindt dat er een mogelijkheid moet bestaan om het leven waardig te kunnen 
beëindigen, maakt in de optiek van voorstanders dat deze wet ingevoerd moet worden.  
 
Tegenstanders zien liever verbetering van leven dan zelfdoding 
In de optiek van de tegenstanders maakt een wet voltooid leven het beëindigen van het eigen leven té laagdrempelig. Het invoeren van 
deze wet betekent voor hen dat er te weinig aandacht wordt besteedt aan het verbeteren van een voltooid leven.  Vaak associeert men 
het ervaren van een voltooid leven met de aanwezigheid van mentale ziekten zoals depressies en suïcidale neigingen. Een wet voltooid 
leven zou zelfdoding onder deze personen volgens hen kunnen stimuleren. Ook vrezen tegenstanders voor sociale dwang: anderen die 
daar baat bij hebben kunnen de persoon ertoe zetten om zelfdoding te overwegen.   
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Belangrijkste conclusies 

Onderzoek naar sociale dwang belangrijke voorwaarde voor de wet  
Van de Nederlanders is 63% van mening dat de wet als voorwaarde moet opnemen dat er goed wordt onderzocht of de persoon die 
zijn leven als voltooid ervaart dit zelf echt wil, of dat anderen dit van deze persoon verlangen. Ook geeft bijna de helft aan dat de 
persoon uitsluitend  zelf mag bepalen of zijn leven voltooid is (46%). Verder vindt men het belangrijk dat er geprobeerd wordt het 
leven te verbeteren en dat iemand met een medische achtergrond toestemming geeft voor de hulp bij zelfdoding. Toetsing wordt 
minder belangrijk bevonden.  
 
Voorwaarde voor de wet is dat de zelfdoding wordt uitgevoerd door een arts 
Volgens 64% van de Nederlanders dient de hulp bij zelfdoding uitgevoerd te worden door een arts. Een levenseinde counselor of 
begeleider wordt door ruim een kwart geschikt bevonden. Op de derde plaats ziet men een rol voor directe familieleden (partner, 
kinderen ouders).  
 
Leeftijdsgrens is een lastige discussie 
Het doorvoeren van een leeftijdsgrens is een lastige discussie. Een groot deel van de Nederlanders (43%) vindt dat mensen op elke 
leeftijd (jong en oud) het leven als voltooid kunnen ervaren. Ditzelfde aandeel (44%) vindt dat er geen sprake moet zijn van een 
leeftijdsgrens. 15% is wel voor een leeftijdgrens, gemiddeld vanaf de leeftijd van 76,1 jaar.  Ruim een vierde van de Nederlanders kan 
echter niet aangeven of de wet voltooid leven een bepaalde leeftijdsgrens moet hanteren voor medische hulp bij zelfdoding. 
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Methode: kwantitatief online onderzoek  

Het onderzoek is kwantitatief online uitgevoerd in het online panel van Motivaction 
StemPunt. Respondenten hebben per e-mail een uitnodiging ontvangen met daarin een 
link naar de online vragenlijst. De vragenlijst is in samenwerking met betrokkenen 
vanuit NVVE opgesteld.  

 

Deelnemers* 

In totaal hebben 1262 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Onderstaande 
doelgroepen vallen binnen de scope van dit onderzoek:  

 Nederlands publiek  in de leeftijd van 18-70 jaar (n=1005) 

 Ouderen vanaf 70 jaar (n=257) 

 

Veldwerkperiode  

Het onderzoek is uitgevoerd tussen 4 en 8 januari 2017.  

 

Weging 

De data voor het Nederlands Publiek is gewogen op de volgende kenmerken: leeftijd, 
opleiding, regio, geslacht en waardenoriëntatie (Mentality).  

 

 

 

 

Methode en opzet 

21-1-2017 

Voor meer onderzoekstechnische 
informatie zie bijlage. * Deze rapportage bespreekt alleen de resultaten voor het Nederlands publiek. De resultaten voor de 70-plussers en 

overige doelgroepen worden aangeleverd in een separaat groepentoetsenbestand in Excel formaat.  
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Resultaten Nederlands publiek 

21-1-2017 
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Voltooid leven vooral geassocieerd met het 
behalen van de gewenste doelen 

Veel Nederlanders associëren een voltooid leven 
met een gebrek aan levensperspectief en motivatie 
om verder te leven vanwege uitzichtloosheid en 
eenzaamheid. Bijvoorbeeld als men niet meer 
nodig is voor anderen, zijn dierbaren is verloren, 
geen toevoeging meer kan bieden aan de 
samenleving of dat andere zaken waarvan men kon 
genieten er niet meer zijn. Een groot deel van de 
Nederlanders associeert een voltooid leven daarbij 
ook met lijden aan ernstige gezondheidsklachten, 
zowel mentaal als fysiek.  

 

Een kleiner deel geeft aan dat een voltooid leven 
betekent dat alle gewenste doelen zijn behaald, 
zoals een goede baan, een mooi huis en het krijgen 
van kleinkinderen. Verder kan een deel van de 
Nederlanders geen betekenis geven aan een 
voltooid leven. Volgens hen bestaat een voltooid 
leven namelijk nooit.  

Resultaten Nederlands publiek  

21-1-2017 

Waar denk je aan bij een voltooid leven? (n=1005) 
Onderstaande woordenwolk geeft de open antwoorden weer.  

Hoe groter het woord, hoe vaker deze is genoemd.  
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5% 

8% 

5% 

5% 

9% 

26% 

12% 

11% 

22% 

20% 

31% 

45% 

17% 

24% 

32% 

35% 

31% 

18% 

45% 

34% 

28% 

33% 

19% 

5% 

17% 

15% 

9% 

5% 

5% 

2% 

4% 

8% 

5% 

3% 

4% 

3% 

3,6 

3,4 

3,1 

3,1 

2,8 

2,1 

Ik kan mij voorstellen dat mijn leven op een bepaald
moment voltooid is

Als ik ernstig lijd aan gezondheidsklachten zonder zicht op
verbetering, dan kies ik liever voor de dood dan dat ik verder

leef

Als ik niet meer zelfstandig voor mezelf kan zorgen, dan
wordt mijn leven ondraaglijk

Als ik ouder word dien ik te leren leven met
gezondheidsklachten, ook al lijd ik daar ernstig onder

Voor mij is het leven zinloos als de personen waarmee ik
veel tijd doorbreng er niet meer zijn

Als ik al mijn gewenste doelen heb bereikt, dan is mijn leven
zinloos geworden

Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met deze stellingen over 
kwaliteit van leven?  (n=1.005) 

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening

Voltooid leven is voorstelbaar  

De meerderheid van de 
Nederlanders (62%) kan zich 
voorstellen dat het leven op een 
bepaald moment voltooid is.   

Bijna de helft (49%) zou liever 
kiezen voor de dood dan verder 
leven bij lijden aan ernstige 
gezondheidsklachten. 38% vindt 
echter dat zij moeten leren leven 
met gezondheidsklachten waar zij 
ernstig onder lijden.   

Een zinloos leven gaat volgens de 
meerderheid (71%) niet hand in 
hand met het behalen van alle 
gewenste doelen.  Een groot deel 
(40%) vindt niet dat het leven 
zinloos wordt als belangrijke 
personen er niet meer zijn. Veel 
twijfel bestaat over de  kwaliteit van 
het leven wanneer men niet meer 
voor zichzelf kan zorgen.  

Resultaten Nederlands publiek  
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Voltooid leven redelijk belangrijk 

Bijna de helft van de Nederlanders 
beschouwt het thema ‘voltooid 
leven’ als (zeer) belangrijk (46%). 
Ruim een derde vindt het thema 
niet belangrijk, maar ook niet 
onbelangrijk. 18% vindt het thema 
(zeer) onbelangrijk.  

 

Resultaten Nederlands publiek  

Veel ouderen staan nog volop in het leven. Sommige ouderen ervaren hun leven echter als 
voltooid. Zij hebben naar hun eigen oordeel geen levensperspectief meer (zij zien hun verdere 
leven als zinloos). Deze ouderen lijden niet aan een levensbedreigende ziekte, zoals kanker. Zij 

hebben voor zichzelf vastgesteld dat de waarde van hun leven zodanig is afgenomen, dat zij liever 
kiezen voor de dood dan voor verder  leven.  

 

6% 

12% 

36% 

36% 

10% 

In hoeverre is dit onderwerp belangrijk voor jou? (n=1.005) 

Zeer onbelangrijk

Onbelangrijk

Niet belangrijk, niet onbelangrijk

Belangrijk

Zeer belangrijk
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Een derde heeft te maken (gehad) 
met voltooid leven  

Van de Nederlanders geeft 33% aan 
iemand te kennen of hebben gekend 
die het leven als voltooid  ervaart en 
liever voor de dood kiest dan voor 
verder leven. Het betreft onder 
andere familieleden, gezinsleden en 
vrienden. 3% van de ondervraagden 
ervaart zelf het leven als voltooid en 
kiest liever voor de dood dan voor 
verder leven.  

 

De rest van de Nederlanders (64%) 
kent geen enkele persoon die het 
leven als voltooid ervaart. 

Resultaten Nederlands publiek  

3% 
6% 6% 

8% 
12% 

64% 

3% 

Ja, ikzelfJa, iemand
binnen mijn

gezin (ouders,
partner,

kinderen)

Ja, iemand
anders, namelijk:

Ja, iemand
binnen mijn

vriendenkring

Ja, iemand
binnen mijn

familie, niet mijn
gezin

NeeWil ik niet
zeggen

Ken je mensen, of heb je mensen gekend, die hun leven als voltooid ervaren en 
liever voor de dood kiezen dan voor verder leven? (n=1.005) 
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Er is begrip voor voltooid leven en 
het beëindigen van het eigen leven 

Driekwart van de Nederlanders 
(75%) gelooft wel dat een oudere 
die zichzelf doodt dit weloverwogen 
besluit. Ook kan de meerderheid 
(61%) zich voorstellen dat iemand 
zijn leven als voltooid kan ervaren 
zonder te lijden aan een ernstige 
onbehandelbare ziekte.  

 

De meerderheid vindt dan ook niet 
dat mensen geen einde aan hun 
eigen leven mogen maken, ook niet 
als het gaat om het ervaren van een 
voltooid leven.  Slecht 31% vindt dat 
mensen alleen bij ernstig lijden een 
einde aan hun leven mogen maken.  

Resultaten Nederlands publiek  

2% 

5% 

12% 

23% 

28% 

2% 

12% 

27% 

34% 

34% 

15% 

16% 

24% 

21% 

19% 

54% 

45% 

24% 

11% 

8% 

21% 

16% 

7% 

6% 

7% 

6% 

6% 

5% 

5% 

4% 

4,0 

3,6 

2,9 

2,4 

2,3 

Als een oudere zichzelf doodt, dan kan dit een weloverwogen
besluit zijn

Ik kan mij voorstellen dat mensen hun eigen leven als voltooid
ervaren zonder dat zij lijden aan een ernstige onbehandelbare

ziekte

Alleen bij ernstig lijden mogen mensen een einde aan hun leven
maken

Een oudere die vindt dat zijn/haar leven voltooid is, mag nooit
een einde aan zijn leven maken

Niemand mag ooit een einde aan zijn leven maken

Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met deze stellingen?  (n=1.005) 

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening

In Nederland hebben we een euthanasiewet. Een arts mag mensen die ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden door een medische aandoening, zoals kanker, helpen sterven. De arts kan dan op verzoek een 

dodelijk middel toedienen. Ook kan de patiënt zelf een dodelijk drankje drinken dat is aangereikt 
door de arts. Dat heet hulp bij zelfdoding. Mensen met een voltooid leven komen niet in 

aanmerking voor hulp bij zelfdoding omdat zij niet medisch lijden. De volgende stellingen gaan 
daarover.  

Gemiddelde: 1=zeer oneens, 5 = zeer eens 
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Vrijheid in het maken van eigen 
keuzes is belangrijk 

De meerderheid van de Nederlanders 
vindt dat elk mens  recht heeft op 
zelfbeschikking (64%). Ook moeten 
mensen in de huidige samenleving 
zelf kunnen bepalen of zij hun leven 
willen beëindigen (57%), al dan niet 
bij een voltooid leven (52%).  

 

Het hebben van een doodswens 
wordt daarbij weinig gezien als het 
gevolg van externe invloeden. Zo 
geeft de meerderheid aan dat een 
aanhoudende doodswens niet 
betekent dat de zorg (54%), de 
omgeving van de desbetreffende 
persoon (56%)of de samenleving 
(58%)hebben gefaald.  

 

Resultaten Nederlands publiek  

6% 

7% 

8% 

16% 

18% 

19% 

9% 

11% 

12% 

38% 

38% 

39% 

17% 

21% 

22% 

24% 

23% 

20% 

43% 

39% 

38% 

11% 

12% 

11% 

21% 

18% 

14% 

5% 

5% 

6% 

4% 

5% 

5% 

5% 

6% 

5% 

3,7 

3,5 

3,4 

2,5 

2,4 

2,4 

Elk mens heeft het recht op zelfbeschikking, ook bij het
beëindigen van zijn leven

Mensen moeten zelf kunnen bepalen of zij een einde aan
hun leven willen maken als zij hun leven als voltooid ervaren

Onze samenleving wordt gekenmerkt door vrijheid, het
beëindigen van het leven wanneer dit wordt gezien als

voltooid hoort daarbij

Als een oudere een aanhoudende doodswens heeft, dan
heeft de zorg gefaald

Als een oudere een aanhoudende doodswens heeft, dan
heeft zijn omgeving gefaald

Als een oudere zijn leven wil beëindigen, dan heeft de
samenleving gefaald

Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met deze stellingen?  (n=1.005) 

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening

Gemiddelde: 1=zeer oneens, 5 = zeer eens 
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Eigen standpunt mag niet worden 
opgelegd aan anderen 

De meerderheid van de 
Nederlanders (64%) vindt niet dat zij 
hun standpunt over het wel of niet 
beëindigen van het leven aan 
anderen mogen opleggen. Daarnaast 
vindt een kleine meerderheid (55%) 
dat zij zelf de mogelijkheid moeten 
hebben om hun leven te beëindigen 
als zij deze als voltooid ervaren. 
Ruim een derde van de 
Nederlanders (36%) kan zich ook 
voorstellen dat zijzelf hun leven in 
de toekomst zouden beëindigen als 
zij deze als voltooid zouden ervaren. 
Een circa even groot deel van de 
Nederlanders kan zich dit echter niet 
voorstellen (35%).  

 

 

Resultaten Nederlands publiek  

3% 

8% 

16% 

8% 

10% 

19% 

20% 

19% 

20% 

39% 

38% 

25% 

24% 

17% 

11% 

5% 

6% 

9% 

3,8 

3,5 

3,0 

Ik mag mijn standpunt over het wel/niet beëindigen van het
leven niet aan anderen opleggen

Ik vind dat ik de mogelijkheid moet hebben om mijn leven te
beëindigen als ik het als voltooid ervaar

Ik kan mij voorstellen dat ikzelf mijn leven (in de toekomst) zou
beëindigen omdat ik deze als voltooid zou ervaren

Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met deze stellingen?  (n=1.005) 

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening

Gemiddelde: 1=zeer oneens, 5 = zeer eens 
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Medische hulp gezien als belangrijk 

De meerderheid van de 
Nederlanders (56%) vindt dat 
ouderen medische hulp moeten 
kunnen krijgen bij het beëindigen 
van het eigen leven als dit als 
voltooid wordt ervaren. Voor het  
verkrijgbaar maken van medicijnen 
als een oudere zijn leven wil 
beëindigen, is  bijna de helft 
voorstander (49%). 

Veel twijfel bestaat over of een 
oudere zelf verantwoordelijkheid 
moet nemen voor het beëindigen 
van het eigen leven. 38% vindt van 
wel, 25% vindt van niet en 31% 
twijfelt.  

 

Resultaten Nederlands publiek  

7% 

10% 

7% 

10% 

11% 

18% 

21% 

23% 

31% 

40% 

35% 

30% 

16% 

14% 

8% 

5% 

6% 

7% 

3,5 

3,3 

3,1 

Een oudere die vindt dat zijn/haar leven voltooid is, moet
medische hulp kunnen krijgen bij het beëindigen van het eigen

leven

Ouderen moeten medicijnen kunnen krijgen waarmee zij, als zij
dat willen, een einde aan hun leven kunnen maken

Een oudere die vindt dat zijn/haar leven voltooid is, moet zelf
verantwoordelijkheid nemen voor het beëindigen van zijn/haar

leven en niet anderen daarmee belasten

Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met deze stellingen?  (n=1.005) 

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening

Gemiddelde: 1=zeer oneens, 5 = zeer eens 
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Meerderheid is voorstander van de 
wet voltooid leven 

63% van de Nederlanders vindt dat er 
een wet moet komen die het mogelijk 
maakt dat ouderen die hun leven als 
voltooid ervaren, hulp bij zelfdoding 
krijgen. Iets meer dan een kwart is 
tegen deze wet (26%). 11% weet het 
niet.  

Resultaten Nederlands publiek  

11% 

15% 

33% 

30% 

11% 

Zeker niet

Meer niet dan wel

Meer wel dan niet

Zeker wel

Weet niet/geen mening

Mensen met een voltooid leven komen niet in aanmerking voor hulp bij zelfdoding, omdat zij niet 
medisch lijden. Om die mensen te kunnen helpen is er een voorstel voor een nieuwe wet gedaan. In 

dit wetsvoorstel mogen mensen met een voltooid leven hulp krijgen bij zelfdoding door een 
hulpverlener.  

Vind je dat er een wet moet komen die het mogelijk maakt dat ouderen die hun leven als 
voltooid ervaren, hulp bij zelfdoding krijgen? (n=1005) 
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Tegenstanders: 26% van de Nederlandse bevolking 

 

Tegenstanders zijn niet van mening dat mensen bij een voltooid 
leven een einde aan hun leven mogen maken. In hun optiek 
wordt met het invoeren van de wet het de mensen te 
gemakkelijk gemaakt om het eigen leven te beëindigen. Ook zijn 
zij bang voor sociale dwang. Het invoeren van de wet betekent 
voor hen dat er weinig aandacht wordt besteedt aan het 
verbeteren van het leven van de persoon die zijn leven als 
voltooid ervaart. Vaak zien tegenstanders een voltooid leven als 
iets tijdelijks en wat voor verbetering vatbaar is. Zo benoemen 
zij dat het gaat om een impulsief besluit met ingrijpende 
gevolgen. Daarnaast koppelen zij een voltooid leven vaak met  
psychische stoornissen zoals depressies. Een deel ziet de keuze 
voor het beëindigen van een voltooid leven als een egoïstische 
daad. Anderen worden opgezadeld met de hulp bij de 
zelfdoding, dierbaren blijven gekwetst achter terwijl men ook 
veel goeds zou kunnen doen voor de maatschappij, zoals 
vrijwilligerswerk. Een enkeling is principieel (al dan niet vanuit 
religieus aspect)  tegen het beëindigen van het eigen leven.   

Resultaten Nederlands publiek  

Voorstanders: 63% van de Nederlandse bevolking  
 
Voorstanders vinden dat mensen die hun leven als voltooid 
ervaren, recht hebben op zelfbeschikking. Het gaat er voor 
hen vooral om wat deze mensen zelf willen en niet hoe 
anderen daar tegenaan kijken. Zonder deze wet worden 
mensen met een voltooid leven in hun optiek gedwongen om 
verder te leven in omstandigheden waarin zij niet willen 
verkeren. Ook vinden voorstanders dat mensen die hun leven 
als voltooid ervaren op een waardige manier uit het leven 
moeten kunnen stappen, dit kan door hen medische hulp te 
bieden. Het zelf beëindigen van het eigen leven, vaak met 
agressieve suïcidemethoden, wordt beschouwd als 
onwaardig. Verder wordt aangegeven dat het voor dierbaren 
geruststellender kan zijn wanneer een hulpverlener is 
betrokken bij de zelfdoding in plaats van dat de persoon 
plotseling zelf zijn leven beëindigd door middel van suïcide. 
Ook helpt het invoeren van deze wet volgens enkele 
voorstanders om hulp bij zelfdoding meer bespreekbaar te 
maken.  

Kun je je antwoord toelichten?  
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Arts gezien als primaire uitvoerder 

Volgens de meerderheid van de 
Nederlanders (64%) dient de hulp bij 
zelfdoding uitgevoerd te worden 
door een arts. Een levenseinde 
counselor of begeleider wordt door 
ruim een kwart geschikt bevonden.  
Op de derde plaats ziet men directe 
familieleden als personen die de hulp 
bij zelfdoding uit mogen voeren.  

Resultaten Nederlands publiek   

64% 

26% 

20% 

16% 

16% 

13% 

10% 

7% 

4% 

5% 

12% 

13% 

Een arts

Een levenseinde counselor/begeleider

Directe familieleden (partner, kinderen, ouders)

Een geestelijk verzorger (een levensbeschouwelijke
begeleider)

Een psychiater

Een verpleegkundige

Een psycholoog

Vrienden/kennissen

Indirecte familieleden (neven, nichten, ooms etc.)

Anders, namelijk:

Niemand zou de hulp bij zelfdoding mogen uitvoeren

Weet niet/geen mening

Wie zou dan de hulp bij zelfdoding mogen uitvoeren? (n=1.005) 



21-1-2017 Onderzoek 'voltooid leven' | NVVE | Project Z8651 20 

Onderzoek naar sociale dwang 
belangrijke voorwaarde voor de wet 

Van de Nederlanders is 63% van 
mening dat de wet als voorwaarde 
moet opnemen dat er goed wordt 
onderzocht of de persoon die zijn 
leven als voltooid ervaart dit zelf echt 
wil, of dat anderen dit van deze 
persoon verlangen. Ook geeft bijna de 
helft aan dat de persoon uitsluitend  
zelf mag bepalen of zijn leven voltooid 
is (46%).  

 

Men vindt het verder belangrijk dat 
eerst geprobeerd wordt het leven van 
de oudere te verbeteren (44%) en dat 
er toestemming wordt gegeven door 
iemand met een medische 
achtergrond (37%). Toetsing door 
meerdere personen wordt minder 
belangrijk gevonden.  

Resultaten Nederlands publiek  

63% 

46% 

44% 

37% 

23% 

14% 

6% 

6% 

8% 

Er moet eerst goed onderzocht worden of de persoon dit
zelf echt wil, of dat anderen dit van deze persoon verlangen

De persoon mag uitsluitend zelf bepalen of zijn leven
voltooid is

Er moet eerst worden geprobeerd het leven van de oudere
te verbeteren

Er moet toestemming worden gegeven door iemand met
een medische achtergrond

Er moeten minimaal twee personen met een medische
achtergrond toestemming geven

Alle gevallen van hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven
moeten achteraf worden getoetst door een commissie

Een andere voorwaarde, namelijk:

Geen enkele voorwaarde

Weet niet/geen mening

Welke van de volgende voorwaarden moeten dan in ieder geval worden 
opgenomen in deze wet? (n=1.005) 
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Meningen verdeeld over leeftijd en 
voltooid leven 

Een groot deel van de Nederlanders 
(43%) vindt dat mensen op elke 
leeftijd (jong en oud) het leven als 
voltooid kunnen ervaren. Bijna een 
kwart (24%) is het daar niet mee 
eens.  

 

Met het op elke leeftijd kunnen 
beëindigen van het voltooid leven is 
een derde  het eens. Een iets groter 
deel (36%) is het daar echter niet 
mee eens.  

Resultaten Nederlands publiek  

8% 

14% 

16% 

22% 

23% 

24% 

32% 

23% 

11% 

10% 

9% 

7% 

3,3 

2,9 

Op elke leeftijd (jong én oud) kun je je leven als voltooid
ervaren

Je moet op elke leeftijd (jong én oud) een einde aan je leven
kunnen maken als je je leven als voltooid ervaart

Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met deze stellingen?  (n=1.005) 

Zeer oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening

Gemiddelde: 1=zeer oneens, 5 = zeer eens 
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Leeftijdsgrens lastige discussie 

Nederlanders vinden het lastig om 
aan te geven of er binnen de wet 
een bepaalde leeftijdsgrens moet 
gelden bij een voltooid leven. 41% 
kan deze vraag namelijk niet 
beantwoorden. 44% vindt niet dat 
er een leeftijdsgrens moet gelden. 
15% geeft aan dat alleen mensen 
vanaf een bepaalde leeftijd mogen 
kiezen voor hulp bij zelfdoding bij 
een voltooid leven. Het gaat om een 
gemiddelde  leeftijd van 76,1.  

Resultaten Nederlands publiek  

44% 

15% 

41% 

Nee, alle volwassenen (18 jaar of ouder) moeten kunnen
kiezen voor hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven

Ja, alleen mensen vanaf de leeftijd van (ingevuld) jaar mogen
kiezen voor hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven

Weet niet/geen mening

Zou er binnen deze wet een bepaalde leeftijdsgrens moet gelden als iemand bij 
een voltooid leven het leven wil beëindigen door middel van hulp bij 

zelfdoding? (n=1.005) 
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Bijlage 
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Veldwerkperiode 

– Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 4 tot en met 8 januari 2017.  

Methode respondentenselectie 

– Uit het StemPunt-panel van Motivaction 

Incentives 

– De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek een punten voor het StemPunt spaarprogramma 
ontvangen 

Weging 

– De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook bijlage gewogen en ongewogen data), daarbij fungeerde het Mentality-
ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand is wat betreft sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden 
Standaard van het CBS 

Responsverantwoording online onderzoek 

– In de veldwerkperiode is aan 4180 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de slotdatum van het veldwerk (zie bij 
Veldwerkperiode) was het gewenste aantal vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet 
afgesloten 

Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden 

– Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden na afronden van het onderzoek 
bewaard. Beeld- en geluidsopnames op cd en niet digitaal beschikbare schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde 
vragenlijsten, worden tot 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard. 

Overige onderzoekstechnische informatie 

– Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst is op 
aanvraag beschikbaar voor de opdrachtgever 

 

Bijlage | Onderzoekstechnische informatie - kwantitatief 

21-1-2017 
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Bijlage | Ongewogen en gewogen data Nederlands publiek 

21-1-2017 

  Steekproef voor weging Steekproef na weging 

    Aantal Percentage  Aantal Percentage  

Leeftijd 18 t/m 24 95 9,5 125 12,4 

25 t/m 34 118 11,7 179 17,8 

35 t/m 44 137 13,6 188 18,7 

45 t/m 54 237 23,6 217 21,6 

55 t/m 70 418 41,6 296 29,4 

      

Opleiding  Hoog 269 26,8 266 26,4 

Midden 526 52,3 525 52,3 

Laag 210 20,9 214 21,3 

      

Regio  3 grote gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 114 11,3 128 12,7 

West (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland) 284 28,3 285 28,4 

Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) 88 8,8 91 9,0 

Oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland) 226 22,5 213 21,2 

Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) 243 24,2 246 24,5 

Randgemeenten 50 5,0 41 4,1 

      

Mentality  Moderne burgerij 234 23,3 232 23,1 

Opwaarts mobielen 120 11,9 153 15,2 

Postmaterialisten 116 11,5 93 9,3 

Nieuwe conservatieven 99 9,9 80 8,0 

Traditionele burgerij 129 12,8 115 11,5 

Kosmopolieten 109 10,8 128 12,7 

Postmoderne hedonisten 103 10,2 102 10,2 

Gemaksgeoriënteerden 95 9,5 101 10,1 

      

Geslacht  Man 539 53,6 497 49,4 

Vrouw 466 46,4 508 50,6 



Auteursrecht 
Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze 
rapportage – anders dan integrale publicatie – is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 
Zie ook ons Pers- en publicatiebeleid. 
 
 

Beeldmateriaal 
Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te 
achterhalen. Mocht u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction. 
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Auteursrecht en beeldmateriaal 

http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid
http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid
http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid
http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V. 

Marnixkade 109 

1015 ZL Amsterdam 

Postbus 15262 

1001 MG Amsterdam 

T  +31 (0)20 589 83 83 

M moti@motivaction.nl 

www.motivaction.nl 

www.facebook.com/stempunt 
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