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Concept voorstel Beleidsverandering NVVE t.b.v. ledenoverleg 19 mei 2022 

 
Aan : NVVE Raad van Toezicht en Raad van Bestuur (RvB) Fransien van ter 

   Beek en Dick Bosscher. 
Van : Groep indienenden Voorstel Beleidsaanpassing NVVE. 
Betreft: Concept Voorstel Beleidsaanpassing NVVE ALV. 

 
l.s.            8 mei 2022, Den Bosch. 

 
Graag dient onze groep van nu 96 leden ons voorstel met toelichting in om het 
beleid van de NVVE te richten op een wetswijzing van de Wet Toetsing Levens-

einde (Wtl). We verzoeken de RvB ons voorstel met de toelichting daarop in te 
brengen op de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2022 en bij instemming 

door de ALV initiatieven te nemen om deze wetswijziging tot stand te brengen. 
 
De NVVE staat sinds 1973 energiek op de bres voor de eigen Levenseinderegie 

die door haar inspanningen steeds beter bespreekbaar werd. Dat heeft geleid tot 
de Euthanasiewetgeving uit 2002, al vond de NVVE die eigenlijk niet ver genoeg 

gaan vanwege de te grote rol van de arts. De NVVE zorgt sindsdien voor advise-
ring, onderzoek, etc. en ze is oprichter van het nu zo geheten Expertisecentrum 

Euthanasie (2012). De NVVE heeft veel bereikt, waarvoor we dankbaar zijn. 
Het is tijd nu een volgende stap te zetten. De Wtl die ons in 2002 verder hielp, is 
aan wijziging toe. Het is waar dat een euthanasiewens in bepaalde gevallen 

wordt vervuld. Bij tienduizenden was en is deze in de afgelopen jaren echter ge-
weigerd en deze mensen leefden of leven niet langer, maar ze stierven of ster-

ven langer. Laten we dat voorkomen. Helaas kent de Euthanasiepraktijk telkens 
problemen rond twee subjectieve zorgvuldigheidseisen (vooral “Ondraaglijk lij-
den”) met soms rechtszaken tegen artsen. Veel artsen die positief denken over 

Levenseindehulp, zijn huiverig voor de uitvoering vanwege een mogelijke beoor-
deling van onzorgvuldigheid die tot strafrechtelijke vervolging of een tuchtrecht-

procedure kan leiden. Hiernaast is aangifte door derden altijd mogelijk. Hoewel 
artsen zorgvuldig handelen, is hun angst te begrijpen vanuit de huidige wetge-
ving. De tijd is rijp voor een duidelijke stap: wijzig de Wtl, schrap de subjectieve 

zorgvuldigheidseisen. Daarin kan de NVVE met haar 173.000 leden een belang-
rijke rol spelen. 

 
De drie NVVE-routes  
1. Voor een uitvoerbare autonome route is de vrije verstrekking van een Le-

venseindemiddel aan het autonome individu noodzakelijk met bij het gebruik er-
van een wettelijk geregelde strafuitsluiting voor de verstrekker. Politiek en 

maatschappelijk moet dat worden geaccepteerd. Er is geen wet tegen zelfdoding. 
2. Bij de hulpverlenerroute vermeldt de NVVE-website: ‘Om allerlei redenen 
willen sommige mensen met anderen praten over hun beweegredenen en gevoe-

lens en hun uiteindelijke besluit. Dit is geen verkapt ’doodsexamen’, want de de-
finitieve beslissing blijft de eigen verantwoordelijkheid’. Dit praten is psychische 

steun. Deze hulpverleners mogen echter geen Levenseindehulp uitvoeren, dat is 
strafbaar. Wil de NVVE dat wel, dan moet dat als bij 1. wettelijk worden gere-
geld. 

3. De medische route is de Euthanasiewetgevingroute. 
 

Het continueren van het NVVE-beleid met de 3 routes brengt ons niet verder en 
betekent stilstand. De autonome route en de hulpverlenerroute kunnen alleen 
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verder worden ingevuld door de vrije verstrekking en (hulp bij het) gebruik van 

een Levenseindemiddel en dat betekent hulp bij het levenseinde. Deze twee 
kunnen op deze manier niet naast een ongewijzigde euthanasiewet bestaan. 

Voor beide moet òf de Wtl worden aangepast en dat is wat de RvB NVVE juist 
niet wil òf er moet extra wetgeving komen, die niet mag conflicteren met de Wtl 
(zonder wijziging van de Wtl een onmogelijkheid).  

 
De huidige Nederlandse Euthanasiewetgeving  

Deze staat aan artsen toe Euthanasie te verlenen, indien ze zich houden aan de 
zorgvuldigheidseisen: 1.  vrijwillig en weloverwogen verzoek; 2. uitzichtloos en 
ondraaglijk lijden, 3. de patiënt is voorgelicht over diens situatie en vooruitzich-

ten; 4. de arts is met de patiënt tot de overtuiging gekomen dat er geen redelij-
ke andere oplossing is; 5. ten minste één andere, onafhankelijke arts is geraad-

pleegd, die de patiënt heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over 
de zorgvuldigheidseisen; en 6. een medisch zorgvuldige uitvoering. 
 

De Wtl eist van de arts ‘Ondraaglijk’ en ‘Uitzichtloos lijden’, en ‘Geen andere re-
delijke oplossing is mogelijk’ te toetsen. ‘Wij kunnen deze eisen niet toetsen’, 

zeggen alle door mij geïnterviewde artsen. Pijngedrag is waarneembaar door een 
ander, maar of die pijn ondraaglijk is kan een ander niet bepalen. Niemand kan 

daarvoor objectieve criteria vaststellen. Dat zou dan allang zijn gebeurd en er 
zouden geen discussies zijn. De wetgeving die artsen dit onuitvoerbaar handelen 
opdraagt, is daarom voor dat deel van de wet ethisch niet verantwoord. 

Dat betekent dat de Wtl moet principieel worden gewijzigd.  
  

De gewijzigde Wtl  
Wij bepleiten een Wtl zonder de subjectieve zorgvuldigheidseisen (2) en 
(4) Ondraaglijk/Uitzichtloos lijden en Een redelijke andere oplossing is 

mogelijk. Iedere patiënt krijgt Levenseindehulp (1) die vrijwillig 
en weloverwogen Levenseindehulp wenst en (3) dat tijdig wilsbekwaam en 

daarbij goed geïnformeerd over de eigen situatie heeft vastgelegd in een 
Wilsverklaring (schriftelijk en/of video). De wilsbekwaam afgelegde Wilsverkla-
ring blijft onverkort geldig bij het ontstaan van wilsonbekwaamheid. Ieder waar-

voor de arts zou besluiten tot palliatieve sedatie, kan euthanasie krijgen, indien 
aangegeven in de Wilsverklaring. De gekwalificeerde Levenseindebegeleider (nu 

de arts) verkrijgt vlak voor het moment van de gewenste Levenseindehulp een 
Levenseindemiddel. Het wordt meteen zorgvuldig (6) gebruikt om impulsief of 
crimineel gebruik te voorkomen. Bij twijfel aan het onafhankelijk, tijdig of wils-

bekwaam afleggen van de Wilsverklaring wordt (5) een second opinion van een 
tweede Levenseindebegeleider gevraagd. 

 
Binnen deze gewijzigde Wtl zijn voor alle drie de NVVE-routes geen nieuwe wet-
ten of wetswijzigingen nodig, maar kunnen ze elk worden toegepast. Met deze 

Wtl is tevens de volledig vrije verstrekking van het Levenseindemiddel onnodig, 
omdat met de Wilsverklaring Levenseindehulp onder eigen regie mogelijk is. De 

NVVE met 173.000 leden heeft een krachtige maatschappelijke positie. Als zij 
zich inzet voor deze objectieve Wtl, is de kans groot dat die er komt (zoals de 
wetgeving van 2002). Zo is er helderheid over Levenseindehulp. Artsen hoeven 

niet bang te zijn, het OM kan haar bemoeienissen sterk verminderen (tenzij bij 
een misdrijf), er zijn geen lange wachtlijsten bij het Expertisecentrum Euthana-

sie, en vooral: het lijden van velen wordt voorkomen. Verloopt onder de gewij-
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zigde Wtl het verlenen van Euthanasie voorspoedig dan zijn andere Levenseinde-

begeleiders onnodig.  
 

Een Instituut Levenseindehulp zorgt voor de opleiding/bijscholing tot Levens-
eindebegeleider (bv. arts/specialist-verpleegkundige/psycholoog) en coördineert 
de Levenseindehulp (de mogelijk toekomstige rol van de NVVE). De Levensein-

debegeleider beslist niet over het Levenseindeverzoek, dat doet de be-
trokkene/patiënt. De Levenseindebegeleider helpt/adviseert bij het levensein-

deproces, voert twee gesprekken met een week ertussen, controleert uitsluitend 
of er tijdig wilsbekwaam en goed geïnformeerd een Wilsverklaring is afgelegd, en 
is bevoegd vlak voor het moment van de gewenste Levenseindehulp een Levens-

eindemiddel te halen. De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking 
zal hiermee instemmen, immers: sinds 2011 blijkt uit elf enquêtes, dat gemid-

deld 64% van de burgers zelf wil beslissen over hun Levenseinde. 
 
Over dit onderwerp zijn in februari 2022 van Wim van Dijk artikelen gepubliceerd 

in Medisch Contact, De Psycholoog en op 14 april 2022 in het Parool 
(www.wfmvandijkenpartners.nl onder Levenseindehulp). Hopelijk leidt dat tot 

een dialoog met de betrokken beroepsgroepen. 
 

Ons voorstel beoogt de Wtl in positieve zin te wijzigen en wil de Euthanasiewet-
geving verder opbouwen (en niet het afbreken). Seneca schreef 2000 jaar ge-
leden: Het is niet verkeerd van beleid te veranderen als de omstandigheden ver-

anderen. De NVVE strijdt al circa 50 jaar voor de eigen Levenseinderegie en haar 
volgende succes kan de gewijzigde Wtl zijn en een objectieve Euthanasiepraktijk. 

 
Verdere toelichting van ons voorstel 
De algemene beschermwaardigheid van het leven is een belangrijk onder-

liggend punt van de Euthanasiewetgeving: Wim van Dijk had in 2019 een ge-
sprek met de toenmalige directeur Agnes Wolbert en juist deze bracht dat punt 

naar voren. De focus ligt intussen op De kwaliteit van het leven: individueel 
evalueerbaar, eventueel leidend tot een individueel Levenseindeverzoek. 
 

De Euthanasiewetgeving is feitelijk bedoeld om de arts uit de wind te houden, 
maar die zorg behoort vooral te gelden voor het Levenseinde van de patiënt. De-

ze komt er bekaaid af vanwege de subjectieve zorgvuldigheidseisen in de Wtl. 
Dat kan niet langer en er moet een volgende stap worden gezet. 
 

De Euthanasiewetgeving is onvoldoende 
Volgens de NVVE werkt deze goed, want “7666 mensen hebben Euthanasie ge-

kregen”. Het gaat echter niet om degenen waarbij het goed gaat (op zich fijn), 
het gaat om de tienduizenden patiënten waarbij het beroerd is gegaan en gaat.  
De problematische werkelijkheid is:  

1. Ca 800 geweigerde Euthanasieverzoeken/jaar, waardoor de patiënt een lan-
gere lijdensweg heeft. Vermoedelijk een onderschatting van het werkelijke 

aantal geweigerde Euthanasieverzoeken/jaar (zie 2 en 3). 
2. Ca 35.500 sterfgevallen door palliatieve sedatie, waarbij elk jaar veel patiën-

ten, vaak met een Wilsverklaring, ellendig sterven. Proefschrift Van Deijck 

(2017): “in een acceptabel tijdsbestek minder lijden” (maar wel lijden); en 
“in de laatste uren bij sommige patiënten ook hogere scores van lijden”. 

Het Rapport Patiëntenfederatie 2019 bevat citaten van naasten over het lijden 
bij palliatieve sedatie. Wim van Dijk heeft veel contacten gehad over slecht 

http://www.wfmvandijkenpartners.nl/
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verlopen palliatieve sedaties. Palliatieve sedatie is zinloos: de patiënt is in een 

verlaagde bewustzijnstoestand, kan niet eten en drinken, lijdt en versterft. 
Waarom? Pas euthanasie toe als de arts is aangewezen op palliatieve sedatie.  

3. Ca 31% uitgevoerde Euthanasieverzoeken door het Expertisecentrum Eutha-
nasie in 2019: één op de drie. De wachttijd kan oplopen tot 2 jaar.  

4. Ca 16.000 mensen overleden volgens het CBS in 2019 aan dementie, slechts 

2 mensen kregen in een vergevorderd stadium van hun dementie Euthana-
sie. Velen werden en worden opgenomen in (psychogeriatrische) verpleeghui-

zen, terwijl ze in hun wilsbekwame Wilsverklaring hebben aangegeven dat 
niet te willen, ze kregen geen Euthanasie vanwege wilsonbekwaamheid en ze 
hebben ongewenst geleden. 

5. In ons voorstel is er geen lange wachttijd (ook in de huidige Euthanasiewet-
geving staat geen “duurzaamheid” of het moeten herhalen van een Levens-

eindeverzoek, deze eis heeft de KNMG toegevoegd). 
Conclusie: de Euthanasiewetgeving werkt onvoldoende. 
 

Juridisch zijn er geen problemen 
1. Het ethisch fundament is het Zelfbeschikkingsrecht (Grondwet). 

2. Het strafrechtgedeelte van de Euthanasiewetgeving wijzigt in het beleidsvoor-
stel niet, maar uitsluitend de Wtl. Daaruit worden de Zorgvuldigheidseisen 

Ondraaglijk en Uitzichtloos lijden en Een andere redelijke oplossing is moge-
lijk geschrapt. Deze zijn per definitie problematisch, subjectief, niet door een 
arts te toetsen en de wetgever heeft ze ethisch onverantwoord opgelegd. Het 

draagvlak voor deze Zorgvuldigheidseisen is nu een gering.  
3. Alle juridische onderdelen van ons voorstel zijn goed te realiseren met een 

wetswijziging. De subjectieve zorgvuldigheidseisen zijn niet verbonden met 
andere wetgeving behalve Ws art 293 en 294. De juridische en wetgevende 
invoeringsoperatie kan uitermate eenvoudig zijn.  

4. Bij de uitvoering van Euthanasie blijft de strafuitsluitingsgrond voor de arts 
bestaan, maar deze controleert alleen de Wilsverklaring en beslist niet over 

het Levenseindeverzoek. Verloopt onder de gewijzigde Wtl het verlenen van 
Euthanasie voorspoedig dan zijn andere Levenseindebegeleiders onnodig. 

5. De tijdig wilsbekwaam afgelegde Wilsverklaring bewijst een vrijwillig, wel-

overwogen en goed geïnformeerd besluit van de betrokkene.  
6. In ons voorstel kan het OM alleen nagaan of er na voldoende info over de 

aangegeven omstandigheden van de gewenste Euthanasie een tijdig wilsbe-
kwaam afgelegde Wilsverklaring is. Die bewijst (ook bij later ontstane wilson-
bekwaamheid) dat het Euthanasieverzoek vrijwillig en weloverwogen is. Meer 

valt er niet te controleren. De bemoeienis van het OM zal gering zijn, want al-
les is schriftelijk en/of in een video vastgelegd. Vervolging lijkt uitgesloten.  

Conclusie: een “nieuwe” wet is onnodig, geen juridische problemen. 
 
Politiek zijn er veel minder politieke risico’s dan de NVVE verwacht  

De politiek kan de veranderde publieke opinie nauwelijks negeren. Bv.: kwali-
teit van sterven is nu belangrijker dan instandhouding van het leven; de roep om 

zelfbeschikking is sterk toegenomen; CBS Onderzoek Belevingen 2018: 87% 
vindt dat Euthanasie in bepaalde gevallen mogelijk moet zijn, slechts 8% is te-
gen; velen willen verlossing en geen lijdensweg zoals palliatieve sedatie; organi-

saties als de NVVE en CLW hebben veel leden.  
In 2022 is de politieke mindset in veel opzichten anders dan de opvattingen uit 

1997 – 2002: 
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1. In de Tweede Kamer kan individueel vrij worden gestemd over de Wet Vol-

tooid Leven, los van de partijlijn, en dat was tot voor kort nog ondenkbaar.  
2. Als het CDA (15 zetels), de CU (5), SGP (3), SP (9) met nog 15 Kamerleden 

tegen de wijziging van Wtl zijn, zijn dat 47 van de 150 Kamerleden (de rest is 
zelfs genoeg voor een gekwalificeerde meerderheid van 100 stemmen). Door 
bang te blijven voor de politieke obstructie door een kleine politieke minder-

heid houden we ons zèlf gegijzeld en durven we geen stappen te zetten. 
3. Tegengas van de ChristenUnie etc. kan worden gepareerd met het mobilise-

ren van de publieke opinie. Stel dat de Tweede Kamer om welke reden dan 
ook ons voorstel negeert: dan gaat onze groep de straat op en als de NVVE 
zich daarbij niet sterk in het debat roert, wat is dan haar bestaansrecht? 

4. Houdt de NVVE vast aan de eigen autonome en hulpverlenerroute dan moet 
daartoe de verstrekking van het Levenseindemiddel en een strafuitsluitings-

grond voor de hulpverlener wettelijk worden geregeld. Dat laatste zal strijdig 
zijn met de Wtl en politiek veel gevaarlijker zijn dan het wijzigen van de Wtl. 

Conclusie: er is een grote kans dat de politiek instemt de Wtl te wijzigen 

door de subjectieve zorgvuldigheidseisen te schrappen. 
 

De Wet Voltooid Leven voldoet niet, vanwege de eisen Wilsbekwaam, 75+, 
Duurzaam (wachttijd van minimaal 2 maanden), en de mogelijk besluitvormende 

rol van de levenseindebegeleider. Wel wordt existentieel lijden erkent als grond 
voor Euthanasie. In ons voorstel is deze wet onnodig. 
 

De Toetsingscommissies kunnen naast de zorgvuldigheid van het stervenstra-
ject in ons voorstel uitsluitend nagaan of er tijdig een wilsbekwaam afgelegde 

Wilsverklaring is om daarmee bij de betrokkene Vrijwillig en Weloverwogen te 
toetsen en of deze daarbij Goed geïnformeerd is over alternatieve mogelijkheden 
wat betreft de aangegeven omstandigheden voor de gewenste Euthanasie. Een 

dergelijke toetsingscommissie kan blijven. 
 

Knelpunten zijn in ons voorstel niet allemaal opgelost. Dat geldt mogelijk voor 
de groep van de psychiatrische patiënten met bv. psychoses. Of voor degenen 
die volstrekt autonoom zonder enige inmenging en zonder afgelegde Wilsverkla-

ring zèlf het middel willen ophalen en mogelijk autonoom willen gebruiken. Er 
bestaat altijd de spanning tussen individuele autonomie versus sociale ver-

bondenheid. De volstrekt autonomen zijn met de wetswijziging niet volledig ge-
holpen, tenzij zij met het zèlf beslissen en innemen op zich genoegen nemen.  
 

Heel pragmatisch geldt dat in 2040 er minimaal 1.3 miljoen potentiële “Eutha-
nasie-patiënten” zijn, leidend tot een geleidelijke, maar sterke groei van ge-

vraagde zorg en Levenseindehulp. Door de toename van de medische mogelijk-
heden zal de behoefte aan Levenseindehulp stijgen.  
 

Infoverstrekking aan de leden: de RvB is gevraagd om tijdig democratisch 
aandacht voor het bovenstaande in Relevant. Veel leden kunnen niet bij de ALV 

zijn en boven de 75 jaar heeft 22,8% geen toegang tot internet (CBS). Elk NVVE 
- lid moet goed geïnformeerd kunnen meebeslissen. In de Relevant 2, mei 2022 
stond helaas summiere informatie over ons voorstel zonder de voordelen. 

 
Hartelijke groet van de groep Indienenden. 

(contact via Wim van Dijk wimfmvandijk@gmail.com 0651014410). 
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