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Routebeschrijving naar Regardz Eenhoorn Amersfoort 
BEREIKBAARHEID EENHOORN AMERSFOORT MET OPENBAAR VERVOER 

Indien u gebruik maakt van het openbaar vervoer bereikt u Eenhoorn Amersfoort vanaf het station 
Amersfoort Centraal als volgt: 

1. Vanuit de centrale stationshal loopt u naar de voorkant van het station 
2. Buiten aangekomen ziet u rechts voor u het pand van Eenhoorn Amersfoort liggen 
3. U ziet onze Regardz vlaggen aan de zijkant van het pand 
4. Nu nog 84 stappen tot aan de entree van Eenhoorn Amersfoort 
5. Binnen vindt u onze receptie. 

Vanaf de snelweg bent u binnen vijf minuten bij Eenhoorn Amersfoort. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING - zaterdag 25 juni 2022 
Hybride vergadering 
 
 
 
 
Concept Agenda 

 

1. Opening ALV  
 

2. Vaststellen agenda ALV 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen  
 

4. Verslag van de ALV d.d. 11 december 2021 
 

5. Beleidswijziging NVVE: voorstel ingebracht door lid Wim van Dijk c.s. en voorstel Raad van Bestuur 
 

Lunch 
Entertainment 
 

6. Jaarverslag 2021 
 

7. Jaarrekening 2021 en accountantsverklaring 
 

8. Decharge RvB en RvT voor het gevoerde financieel beleid over 2021 
 

9. (Her)benoeming Raad van Toezicht  
 

10. Ledenadviesraad  
 

11. Rondvraag 
 

12. Sluiting 
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Concept verslag ALV NVVE van 11 december 2021 

De leden die geciteerd zijn in het conceptverslag van december zijn persoonlijk benaderd en hun eventuele 1 

opmerkingen zijn verwerkt. 2 

De leden wordt verzocht om redactionele opmerkingen in te leveren bij Kitty de Ruig via de mail 3 

k.deruig@nvve.nl. Inhoudelijke op- en aanmerkingen kunt u ter vergadering inbrengen. 4 

  

mailto:k.deruig@nvve.nl
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Concept VERSLAG  1 

Van de Online Algemene Ledenvergadering van de NVVE op 11 december 2021 2 

 3 

Dagvoorzitter: mr. T. (Tim) Vis   4 

Aanwezige RvT-leden: dhr. prof. mr. dr. M.J. (Job) Cohen (voorzitter)  5 

 drs. M. (Maarten) ten Doesschate  6 

 prof. dr. E.S. (Eddy) Houwaart 7 

 mw. mr. B.L.M. (Barbara) Middeldorp  8 

  9 

Aanwezig namens het bureau: mw. F. (Fransien) van ter Beek (voorzitter RvB) 10 

 Dhr. D (Dick) Bosscher (lid RvB) 11 

 12 

Afwezig drs. Ph. E. (Flip) Sutorius (vicevoorzitter) 13 

 14 

Aantal aanwezige leden: ongeveer 93 personen  15 

 16 

Verslag: mw. A.C.L. (Linda) Koers, Business 2gether 17 

 18 

 19 

1. Opening 20 

De heer Cohen heet de aanwezigen van harte welkom en is verheugd dat iedereen weer aanwezig is. Het is 21 

te betreuren dat de ALV ook deze maal weer online moet plaatsvinden, maar voor nu is het helaas niet 22 

anders. Daarnaast geeft hij aan dat het een spannende tijd is mede gezien de onderwerpen waar de NVVE 23 

nu mee bezig is.  24 

 25 

De heer Cohen heet ook zijn collega’s van de RvT welkom.  26 

Hij heeft twee minder leuke mededelingen te weten: 27 

• Het overlijden van erelid mevrouw Elida Tuinstra op 90-jarige leeftijd. Zij speelde in de jaren ’70 en ’80 28 

een belangrijke rol bij de debatten over abortus en euthanasie en werd om die reden benoemd tot 29 

erelid van de NVE. 30 

• Mevrouw Nancy van der Putten, die een belangrijke rol heeft gespeeld onder andere bij de 31 

ledenparticipatie, is helaas ook overleden.  32 

 33 

Mooi nieuws is dat op 10 december jl. mevrouw Pronk gepromoveerd is aan de UvA op het onderwerp 34 

euthanasie en psychiatrie. Het promotieonderzoek is mede gefinancierd door het NVVE fonds. 35 

 36 

Tot slot van zijn inleiding geeft de heer Cohen het woord aan de dagvoorzitter, de heer Tim Vis.  37 

 38 

De dagvoorzitter bedankt de NVVE voor het, wederom, in hem gestelde vertrouwen de ALV van de NVVE 39 

voor te zitten. Hij verzoekt de aanwezigen de eventuele vragen en opmerkingen in de openbare chat te 40 

plaatsen en deze chat aldus te gebruiken alsof het een plenaire vergadering is. Hij verzoekt daarnaast de 41 

vragen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op het onderwerp dat op dat moment aan de orde is. De naam 42 

van de vraagsteller in de openbare chat is voor iedereen zichtbaar. Tot slot merkt hij op dat er zoveel 43 

mogelijk geprobeerd zal worden de vragen tijdens de vergadering te beantwoorden.  44 

Als de ALV om goedkeuring/instemming gevraagd wordt worden de stellingen in de poll voorgelegd.  45 

De stemmingen zijn anoniem. 46 

 47 

Er volgt een korte schorsing vanwege een verminderde geluidskwaliteit. 48 

 49 

2. Vaststellen agenda 50 

De dagvoorzitter wil kort stilstaan bij de agenda om deze vervolgens vast te kunnen stellen. Er zijn geen 51 

opmerkingen/aanvullingen. 52 
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Poll: 1 

- De leden stemmen in met de agenda zoals deze voorligt en deze wordt vastgesteld. 2 

 3 

3.  Ingekomen stukken en mededelingen 4 

Ingekomen stukken 5 

Over de ingekomen stukken is in de chat al een opmerking gemaakt. Het voorstel van de heer 6 

Van Dijk tot aanpassing van het beleid van de NVVE betreffende de drie routes naar een aangepaste 7 

Euthanasiewet, wordt als ingekomen stuk ter informatie aangemerkt. Dit heeft te maken met de vereisten 8 

zoals die in artikel 2 van het huishoudelijk reglement benoemd staan. “Een stuk moet minstens 4 weken 9 

voorafgaand aan de ALV en door minimaal 20 leden ingebracht worden om ter vergadering inhoudelijk 10 

behandeld te kunnen worden”. Bij het voldoen aan deze voorwaarden kan het stuk op de volgende ALV aan 11 

de orde komen.  12 

De heer Van Dijk roept de aanwezigen op, die samen met hem bereid zijn dit voorstel in te dienen,  contact 13 

met hem op te nemen. Zijn gegevens staan vermeld in de stukken. Hij verzoekt eveneens de leden die 14 

tegen zijn voorstel zijn hun standpunt aan hem te mailen. Dit leidt wellicht weer tot voortschrijdend inzicht. 15 

De heer Van Dam merkt nog op dat hij van mening is dat dit stuk tijdens een fysieke vergadering besproken 16 

dient te worden, omdat er dan een diepgaander discussie plaats kan vinden. 17 

 18 

Een ingekomen stuk betreffende wijzigingen/verbeteringen in de Euthanasiewet kan, als aan gestelde 19 

voorwaarden voor indiening wordt voldaan, ook in de volgende ALV aan de orde komen. 20 

De heer Pleiter merkt op dat een voorstel tot wijziging van de Euthanasiewet zijns inziens in een fysieke 21 

vergadering besproken moet worden, gezien het enorme belang hiervan. Overigens is hij van mening dat 22 

wijziging van de wet een slecht idee is. Mevrouw Luijcx sluit zich aan bij de opmerking betreffende de 23 

fysieke bespreking van de heer Pleiter.  24 

 25 

Mededelingen 26 

In verband met het aflopen van de laatste zittingstermijn van mevrouw Middeldorp, lid van de Raad van 27 

Toezicht, is de NVVE op zoek naar kandidaten met een juridische achtergrond voor deze aankomende 28 

vacature. Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken aan Kitty de Ruig 29 

(k.deruig@nvve.nl). 30 

  31 

4. Verslag van de ALV van 29 mei 2021 32 

De dagvoorzitter licht toe dat gevraagd wordt om het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 29 33 

mei 2021 vast te stellen. Als er redactionele opmerkingen over de verslagen zijn dan worden die niet ter 34 

vergadering behandeld, maar kunnen via de e-mail aan Kitty de Ruig (k.deruig@nvve.nl) worden gericht.  35 

 36 

De dagvoorzitter constateert dat er geen vragen vanuit de aanwezigen zijn en vraagt de aanwezigen via de 37 

poll hun stem uit te brengen. 38 

 39 

Poll:  40 

De ALV keurt de notulen goed.  41 

 42 

5. Jaarplan 2021  43 

De dagvoorzitter geeft het woord aan mevrouw Van ter Beek. Voordat zij het woord neemt nodigt hij de 44 

aanwezigen uit hun eventuele vragen die gedurende de presentatie opkomen vooral direct te stellen en 45 

niet op te sparen tot het einde van de presentatie.  46 

 47 

Mevrouw Van ter Beek bedankt de dagvoorztter voor de introductie en geeft aan verheugd te zijn bij deze, 48 

voor haar eerste ALV, waarvoor maar liefst 93 leden hebben ingelogd, aanwezig te kunnen zijn. Ook zij 49 

geeft aan dat vragen niet opgespaard hoeven te worden tot het eind van de presentatie. Dit om de 50 
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bespreking een meer interactief karakter te geven.  1 

 2 

Het voorliggende jaarplan is het eerste jaarplan dat voortvloeit uit het nieuwe meerjarenbeleidsplan. De 3 

NVVE staat voor “Vrijheid van sterven voor alle Nederlanders, waarbij ieders opvattingen worden 4 

gerespecteerd, maar iedereen zelf moet kunnen bepalen wanneer, waar en hoe ze overlijden”. 5 

Daarnaast wil de NVVE een actieve vereniging zijn, onder meer door stimuleren van participatie en het 6 

ambassadeurschap en mensen er van bewust te maken welke belangrijke rol zij vervullen. 7 

 8 

In het jaarplan staan de drie rollen van de NVVE aangegeven te weten die van: 9 

 10 

- Raadgever, die steun biedt aan iedereen die dat nodig heeft.  11 

Dit doet zij door het voeren van telefoon- en adviesgesprekken, houden van spreekuren, doen van 12 

huisbezoeken en bieden van hulp bij het opstellen van wilsverklaringen. Daarnaast heeft de NVVE een  13 

steunpunt voor Levenseinde en dementie en een steunpunt voor Juridische vragen. Nieuw is het steunpunt 14 

voor Levenseinde en psychiatrie dat ingericht gaat worden. Het gaat dan om de langere en complexere 15 

trajecten.  16 

 17 

Mevrouw Kroef merkt op dat er bij jongeren vaak sprake is van psychisch lijden en vraagt of de NVVE iets 18 

kan betekenen voor het Expertisecentrum, dat te kampen heeft met een tekort aan psychiaters, waardoor 19 

de aanvragen voor euthanasie wegens psychisch lijden lange wachttijden kennen. Zij voegt daaraan toe dat 20 

het wellicht een mogelijkheid is om consulenten te laten helpen bij invullen van een aanvraag en door het 21 

te agenderen bij het ministerie.  22 

Mevrouw Van Ter Beek geeft aan dat contact met en meedenken over de bijdragen van de NVVE belangrijk 23 

is en dat haar suggesties meegenomen zullen worden.  24 

 25 

- Aanvoerder, die een zo groot mogelijke groep mensen verbindt en activeert.  26 

Dit doet de NVVE onder andere door het organiseren van regiobijeenkomsten en digitale lezingen. 27 

Daarnaast wordt informatie gedeeld via de diverse gremia als de website, social media, podcasts, 28 

nieuwsbrieven, de Relevant en diverse andere publicaties. Nieuw zijn de factsheets ‘behandelverbod in de 29 

praktijk’ en de brochure ‘vrijwillig stoppen met eten en drinken’. Factsheets zijn een soort stappenplan voor 30 

de inzet van het behandelverbod in verschillende fases van een ziekteproces. 31 

 32 

Een aantal leden stelt voor de term factsheet te wijzigingen in een Nederlandse term. Mevrouw Van ter 33 

Beek geeft aan dat het bestuur hier naar zal kijken. 34 

  35 

- Aanjager, die bewustwording, het debat en wet- en regelgeving beïnvloedt. 36 

De NVVE wil de rol van opinieleider vervullen als het gaat om levenseinde, door proactief het gesprek aan 37 

te gaan en nauw te volgen wat er bij de politiek op de agenda staat.   38 

Dit doet de NVVE door zicht- en hoorbare aanwezigheid in de media en het politieke debat. Daarnaast 39 

zoekt zij samenwerking met onder andere patiëntenorganisaties, zoals onder andere Patiënten Federatie 40 

Nederland, KWF en Mind. Ook werkt de NVVE samen met (zorg)professionals, om bijvoorbeeld het debat 41 

over medicalisering, overbehandeling en een behandelverbod te voeden. Ook wil de NVVE de richtlijnen 42 

van professionals verbeteren en hen stimuleren vroegtijdig en op een goede manier met patiënten in 43 

gesprek te gaan over het levenseinde.  In het Platform Levenseinde werkt de NVVE samen met organisaties 44 

die zich richten op het zelfgekozen levenseinde. Ook gaat de NVVE op zoek naar casuïstiek die zich leent 45 

voor het uitlokken of ondersteunen van rechtszaken.  46 

De NVVE draagt actief uit dat zij staat voor vrijheid van sterven en dus voor alle mogelijkheden. Daarom 47 

zoekt de NVVE ook samenwerking met partijen die betrokken zijn bij palliatieve zorg.  48 

 49 

Mevrouw Kroef merkt over deze laatste opmerking op dat zij haar zelfgekozen levenseinde niet wil zien als 50 
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onderdeel van palliatieve zorg. 1 

De heer Van Katwijk mist het contact met de artsengroep ODE ODEH bij de opsomming van organisaties 2 

waar de NVVE samenwerking mee zoekt.  3 

Mevrouw Carelsen biedt aan haar netwerk - zij heeft gewerkt bij de directie minderhedenbeleid van de 4 

ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - in te zetten om de NVVE te helpen 5 

organisaties te benaderen, waarmee de NVVE ook samenwerking kan zoeken.  6 

 7 

Op de vraag van mevrouw Willemsen of MIND commercieel is of een Patiëntenfederatie antwoordt 8 

mevrouw Van ter Beek dat het een organisatie van en voor mensen met psychische aandoeningen is. 9 

 10 

Mevrouw Van ter Beek vervolgt haar presentatie. 11 

Sinds 2017 wordt op het gebied van onderzoek en kennis door de NVVE de leerstoel “Kwaliteit van de 12 

laatste levensfase en sterven” gefinancierd. Komend jaar wordt er een oproep voor het indienden van 13 

voorstellen voor een onderzoeksprogramma uitgezet. 14 

Waar de NVVE zich in de eerste plaats richt zich op leden, wil zij er ook zijn voor niet-leden. Deze laatste 15 

groep probeert zij te bereiken met regiobijeenkomsten, lezingen, sociale media en publicaties.  De NVVE 16 

richt zich ook op professionals, onder andere met speciaal voor hen ontwikkelde lezingen. Daarnaast zal zij 17 

zich mede gaan richten op de doelgroepen ‘geïnteresseerden’ en ‘naasten’. Naasten zijn belangrijk in de 18 

laatste levensfase van mensen en moeten weten wat er speelt en wat de wensen zijn van degenen die 19 

actief bezig zijn met hun levenseinde. Geïnteresseerden zijn niet-leden die wel belangstelling hebben voor 20 

de NVVE en de NVVE probeert aan zich te binden. 21 

 22 

De hierboven beschreven rollen zijn niet strikt te scheiden en lopen deels in elkaar over. Daarnaast 23 

versterken de rollen elkaar.  24 

 25 

Op de vraag van mevrouw Van den Boogaard of er nog teruggekomen wordt op naasten en steun aan 26 

naasten en hun positie geeft mevrouw Van ter Beek aan dat over dit onderwerp een advies van de LAR is 27 

gekomen. Dit onderwerp kan in alle thema’s een plek worden gegeven en wordt nu verder uitgewerkt. Zij 28 

voegt hieraan toe dat suggesties altijd welkom zijn. 29 

  30 

De 6 thema’s die staan genoemd in het meerjarenplan dienen als kapstok  voor de te organiseren acties 31 

het komende jaar:  32 

1. het wegnemen van de belemmeringen in de drie routes; 33 

2. het aanjagen van het debat ten aanzien van de zelfbeschikking over het levenseinde; 34 

3. het aanvoeren en verbinden van gelijkgestemden door de ontwikkeling van een community en     35 

    ambassadeurschap; 36 

4. groei in dienstverlening, leden, activiteiten en zichtbaarheid; 37 

5. er zijn voor alle Nederlanders en 38 

6. versterken van de positie door allianties en samenwerking met andere organisaties. 39 

 40 

Mevrouw Kroef biedt aan de NVVE te helpen bij het benaderen van minderhedenorganisaties.  41 

 42 

Onder de verwijzing naar punt 6. van de genoemde thema’s geeft de heer Meddeler aan dat er zijns inziens 43 

veel aandacht uitgaat naar de 65+ ers. Mevrouw Van ter Beek beaamt dit. Dit is mede het gevolg van het 44 

feit dat de gemiddelde leeftijd van de leden van de NVVE 74 jaar is. De NVVE heeft echter wel recent een 45 

peiling onder 65- ers gehouden. De heer Pleiter wijst op het feit dat er een jongerenafdeling is voor 46 

mensen tot 40 jaar (https://www.nvve.nl/over-ons/nvve-jongeren) . 47 

 48 

Deze 6 thema’s zijn in een plaatje gezet om de samenhang te laten zien en zijn doorvertaald naar de 49 

voorgenomen acties voor 2022. 50 

https://www.nvve.nl/over-ons/nvve-jongeren


- 11 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 25 juni 2022                                    Concept verslag ALV 11 december 2021 

De doelen voor het komend jaar zijn onder andere de volgende: 1 

1. Betere wet- en regelgeving.  2 

Hopelijk heeft Nederland snel weer een missionair kabinet. Het is afwachten wat over dit onderwerp 3 

beschreven zal staan in het regeerakkoord.  4 

2. Aandacht voor het 20- jarig bestaan van de Euthanasiewet. 5 

Dit zal worden gebruikt als kapstok om verschillende activiteiten aan op te hangen, zoals het uitbreiden van 6 

advies aan leden. Er zal een symposium over 20 jaar Euthanasiewet georganiseerd worden, de Els Borst tulp 7 

campagne gaat van start en de documentaire  “De strijd om het einde” zal vertoond worden op diverse 8 

plekken in het land.  9 

 10 

Mevrouw Van den Berg geeft haar complimenten over het jaarplan en heeft een tweetal vragen:  11 

Als eerste verwijst zij naar punt 5 op pagina 35 van de bundel. Zij vraagt zich af waarom wordt gekozen 12 

voor de route rechtszaken uit te lokken. En of het niet veel daadkrachtiger is als de voorzitter het debat 13 

gaat leiden. 14 

Mevrouw Van ter Beek antwoordt hierop dat het om een en-en benadering gaat. 15 

 16 

De heer Van Dam merkt op dat de rechtspraak zijns inziens geen betrouwbaar baken is en pleit voor het 17 

gaan van een onafhankelijke weg door de NVVE. 18 

Mevrouw Jobse reageert hierop met de opmerking dat rechtspraak enorm kan helpen en verwijst naar de 19 

uitspraak van de Hoge Raad inzake mevrouw Arends. 20 

Mevrouw Kroef merkt op dat, nu het OM de activiteiten van CLW kritisch onderzoekt, zij weinig van de 21 

rechtspraak verwacht.  22 

De heer Torkler is van mening dat nu CLW en NVVE wel verwant, maar niet hetzelfde zijn, hier de kansen 23 

voor de NVVE liggen. Mevrouw Kuiper sluit zich aan bij de opmerking van de heer Torkler en geeft aan 24 

daarom van beide organisaties lid te zijn. 25 

 26 

Als tweede merkt mevrouw Van den Berg op de woorden voltooid leven en diversity te missen in het 27 

jaarplan en vraagt of dit een bewuste keuze is. 28 

Mevrouw Van ter Beek antwoordt hierop dat voltooid leven wel wordt genoemd en ook de komende tijd 29 

onder de aandacht van de NVVE zal blijven. Het voordeel is dat de wet al in de kamer ligt. Met betrekking 30 

tot diversiteit wordt wel degelijk concreet actie ondernomen. Een van die acties is dat de NVVE meer 31 

inzicht wil verkrijgen hoe andere doelgroepen te bereiken. Het vertalen van de boodschap blijkt niet de 32 

manier om dit doel te bereiken.  33 

De dagvoorzitter voegt hieraan toe dat hier in de vorige ALV al uitgebreid bij is stilgestaan en  verwijst naar 34 

pagina 15 van de bundel. 35 

Mevrouw Van den Berg stelt voor om bijvoorbeeld Sylvana Simons uit te nodigen voor het symposium 20 36 

jaar Euthanasiewet.  37 

 38 

De heer Van der Heide vraagt ook naar de mening van de NVVE over het feit dat artsen eerder euthanasie 39 

verlenen als gevolg van Corona. 40 

Mevrouw Jobse reageert hierop met de opmerking dat artsen alleen euthanasie verlenen nadat daartoe 41 

een uitdrukkelijk, vrijwillig en weloverwogen verzoek door de patiënt gedaan is.  42 

 43 

Op de vraag van mevrouw Spaargaren of de voortgang van de activiteiten in het jaarplan gedurende het 44 

jaar gemonitord worden, antwoordt mevrouw Van ter Beek bevestigend. De NVVE heeft daartoe een 45 

dashboard ontwikkeld en levert elk kwartaal een rapportage op. 46 

De NVVE wil het komend jaar sturen op de volgende indicatoren: 47 

- een geactualiseerde wilsverklaring die met de (huisarts) is besproken bij 65% van het ledenpanel; 48 

- het aanbieden van nieuwe diensten en producten; 49 

- 177.000 leden; 50 
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- een stijging met 10% van het aantal niet-leden dat geabonneerd is op de nieuwsbrief en 1 

- een stijging van het aantal aangevraagde lezingen. 2 

 3 

De heer Van Katwijk merkt op dat bij sommige mensen onzekerheid heerst over de mogelijkheid van 4 

orgaandonatie na euthanasie. Over dit onderwerp is een richtlijn geschreven. Mensen kunnen thuis 5 

afscheid nemen van hun naasten  en ook orgaandonatie doen. Orgaandonatie is dus mogelijk na 6 

euthanasie. De NVVE onderzoekt op dit moment hoe deze boodschap verder te krijgen zowel bij de mensen 7 

thuis als artsen. Dit onderwerp is niet expliciet in het jaarplan opgenomen, maar heeft wel de aandacht van 8 

de NVVE.  9 

 10 

Mevrouw Van ter Beek vervolgt haar presentatie.  11 

In het kader van het 20-jarig bestaan van de Euthanasiewet zal de NVVE volgend jaar een symposium 12 

organiseren. De invulling hiervan moet nog plaatsvinden. 13 

De Els Borst Tulpencampagne zal eveneens van start gaan. Ook dit moet nog nader ingevuld worden. 14 

Tijdens maandelijkse bijeenkomsten in het land zal de documentaire “De strijd om het einde” vertoond 15 

worden, gevolgd door een nagesprek.  16 

 17 

Op het gebied van Onderzoek en bedrijfsvoering ligt de focus het komende jaar op : 18 

- nieuwe oproep onderzoeksprogramma NVVE fonds; 19 

- versterken van de ledenparticipatie en het ambassadeurschap; 20 

- het voorbereiden van het 50-jarig bestaan van de NVVE in 2023; 21 

- het voorbereiden van de herijking van het denken over de autonome route; 22 

- het aanpassen van de huisvesting;  23 

- de ontwikkeling van een dashboard om de voortgang te kunnen monitoren (zie hierboven); 24 

- het verbeteren van de website; 25 

- de werving van fondsen 26 

 27 

De heer Olivier vraagt een nadere uitleg over de herijking van het denken over de autonome route.  28 

Mevrouw Van ter Beek antwoordt hierop dat de autonome route een complexe route is. Het ter 29 

beschikking stellen van een middel is lastig. De NVVE wil een intern debat voeren over het door haar in te 30 

nemen standpunt. Dit standpunt zal niet al in 2022 bepaald zijn, wel kan er nagedacht worden over de 31 

wijze waarop dit proces waarin tot herijking wordt gekomen er uit moet gaan zien.  32 

 33 

De dagvoorzitter bedankt mevrouw Van ter Beek voor haar presentatie. 34 

Nadat hij heeft geconstateerd dat er geen vragen meer zijn, verzoekt hij de leden middels de poll aan te 35 

geven of zij al dan niet goedkeuring verlenen aan het jaarplan 2022. Om over te kunnen gaan tot 36 

vaststelling is geen quorum benodigd. Het aantal van 62 nog aanwezige leden is daarom voldoende om tot 37 

stemming over te kunnen gaan.  38 

 39 

Poll:  40 

De ALV keurt het Jaarplan 2022 goed. Het plan is daarmee vastgesteld.  41 

 42 

Uit de stemming blijkt dat 1 lid heeft tegengestemd en mevrouw Van ter Beek vraagt deze persoon contact 43 

met haar op te nemen omdat zij graag wil weten wat de reden hiervoor is.  44 

 45 

6. Begroting 2022  46 

De heer Bosscher neemt het woord en bedankt de leden die, ondanks de technische problemen, aanwezig 47 

zijn gebleven op de ALV. Hij vervolgt met de bespreking van de begroting 2022.  48 

De baten zijn afhankelijk van de contributies en de eventuele donaties.  49 
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Op de vraag van de heer Pleiter waar de overige baten uit bestaan antwoordt de heer Bosscher dat dit 1 

voornamelijk donaties zijn. De baten uit de contributie zijn iets gestegen. Dit is het gevolg van de  2 

contributieverhoging en jaarlijkse inflatiecorrectie die een aantal jaar geleden goedgekeurd is door de ALV.  3 

Daarnaast laten de periodieke en eenmalige schenkingen via de website een stijgende lijn zien. In het 3e 4 

kwartaal is een schenking ontvangen met de bestemming “financiering leerstoel”. 5 

Tot slot merkt de heer Bosscher op dat de NVVE een financieel gezonde vereniging is.  6 

Het aantal leden van de NVVE is nog steeds groeiend, mede door het organiseren van succesvolle digitale 7 

lezingen. Op dit moment heeft de NVVE een kleine 174.000 leden. Het aantal actieleden (waarbij het eerste 8 

jaar de contributie € 15,00 is) groeit sterk en mensen blijven na het eerste jaar vaak lid. Ook is het doen van 9 

schenkingen eenvoudiger geworden. 10 

 11 

De heer Van der Heide vraagt of giften aan de NVVE aftrekbaar zijn voor de belasting.  12 

Mevrouw Van ter Beek antwoordt hier op dat dit het geval is. De NVVE is namelijk door de Belastingdienst 13 

erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft dus een ANBI-status .  14 

 15 

De heer Jonquière vraagt of de hogere portokosten niet wegvallen tegen de digitale uitlevering van stukken 16 

en de Relevant.  17 

De heer Bosscher geeft aan dat de NVVE toename van digitaal lezen stimuleert, maar dat ondanks de 18 

toename van het aantal digitale lezers er toch een stijging van de kosten te zien is. Dit heeft onder andere 19 

te maken met de stijging van de papierprijs. 20 

 21 

 22 

De NVVE heeft besloten hybride te gaan werken zodra dit weer mogelijk is, omdat de ervaring heeft 23 

geleerd dat digitaal werken goed gaat. Om weer met meer mensen op kantoor te kunnen werken moet 24 

echter een aantal bouwkundige aanpassingen op kantoor doorgevoerd worden. Daarnaast zullen 25 

informatiesystemen geïntegreerd worden op 1 platform. Zowel MijnNVVE als de leden- en de financiële 26 

administratie zijn volledig op elkaar aangesloten, waardoor zaken eenvoudiger worden.  27 

 28 

De heer Pleiter complimenteert de NVVE voor het in lijn brengen van de baten en de lasten, zonder dat dit 29 

ten laste gaat van het NVVE fonds.  30 

 31 

De dagvoorzitter bedankt de heer Bosscher voor zijn toelichting. Er zijn geen vragen meer en de 32 

dagvoorzitter start de poll zodat de leden hun stem uit kunnen brengen met betrekking tot de vaststelling 33 

van de begroting.  34 

 35 

Poll: 36 

- De begroting 2022 van de NVVE wordt door de ALV goedgekeurd en vastgesteld.  37 

 38 

7.  Herbenoeming leden Commissie van Beroep 39 

De dagvoorzitter vraagt de ALV te stemmen over het voorstel van de Raad van Bestuur tot (her) benoeming 40 

van de (plaatsvervangende) leden van de Commissie van Beroep. 41 

 42 

Poll: 43 

- De ALV stemt in met de herbenoeming tot lid van de Commissie van Beroep van: 44 

  de heer J. Huisman, mevrouw A.V. van Nierop en de heer R. Jonquière. 45 

- De ALV stemt in met de herbenoeming als plaatsvervangende leden van de Commissie van Beroep van  46 

  mevrouw L.G. Jobse en de heer Ch. Leeuwe. 47 

 48 

8.  Ledenadviesraad 49 

De dagvoorzitter geeft het woord aan de heer Kroon. 50 
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De heer Kroon geeft aan dat de leden van de LAR minimaal 4x per jaar vergaderen met het bestuur. In de 1 

tussentijd probeert de LAR “de liaison” te zijn. De eerste zittingsperiode, waarin een aantal routines en een 2 

individuele rolverdeling op basis van persoonlijke kwaliteiten is ontwikkeld, is inmiddels bijna voorbij. Ook 3 

is een rooster van, volgtijdelijk, aftreden opgesteld. Met de Raad van Bestuur is een vergaderschema 4 

vastgesteld en men is gestart met digitaal vergaderen. Daarnaast merkt hij op dat de LAR wegens 5 

verschillende (persoonlijke) omstandigheden een groot verloop kende.  6 

 7 

De benoeming van een tweetal nieuwe leden wordt doorgeschoven naar de volgende ALV in 8 

juni 2022. Naast deze binnenkort te benoemen leden roept de LAR, om een goed evenwicht 9 

man-vrouw te krijgen, met name vrouwen op te participeren in de LAR. De heer Kroon voegt hieraan toe 10 

dat er nog geen lid uit Zeeland zitting heeft in de LAR en leden uit Zeeland daarom van harte worden 11 

uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.  12 

 13 

Mevrouw Kroef vraagt waarom de benoeming van de nieuwe leden is uitgesteld en waar de twijfels liggen 14 

bij de betreffende kandidaten.  15 

De heer Kroon antwoordt hierop dat het niet gaat om twijfels, maar over de procedure die nog niet 16 

afgerond is.  17 

 18 

Mevrouw Kroef maakt haar belangstelling kenbaar voor lidmaatschap van de LAR. Ook mevrouw Carelsen 19 

maakt haar belangstelling kenbaar. 20 

Op de vraag van de heer Rutgers of er ook belangstelling is voor jongere kandidaten geeft  21 

de heer Kroon aan dat dit zeker het geval is. De kandidaten die zich aanmelden zijn meestal wat ouder. Bij 22 

de jongere mensen die zich aanmelden is vaak sprake van onderliggend lijden.  23 

 24 

De heer Kroon vervolgt zijn presentatie met een overzicht van de activiteiten van de LAR.  25 

De LAR: 26 

- organiseert 6-8 plenaire vergaderingen per jaar; 27 

- voert 4 maal per jaar gesprekken met de Raad van Bestuur; 28 

- voert 1 maal per jaar een gesprek met de Raad van Toezicht; 29 

- is 2 maal per jaar aanwezig bij de ALV; 30 

- organiseert werkgroepvergaderingen over gevraagd en ongevraagd advies; 31 

- de leden van de LAR nemen op individuele basis regelmatig deel aan regionale activiteiten en 32 

- zijn actief betrokken bij de vragen aan het ledenpanel. 33 

 34 

In 2020-2021 heeft de LAR een tweetal adviezen uitgebracht aan de Raad van Bestuur te weten: 35 

- een advies met betrekking tot de ontwikkeling van het ambassadeurschap binnen de NVVE en 36 

- een advies met betrekking tot de positie van naasten.  37 

Het uitbrengen van deze adviezen is tevens antwoord op de vraag van mevrouw Kroef wat het 38 

belangrijkste is wat de LAR het afgelopen jaar heeft gedaan. 39 

 40 

Ook is de LAR een wervingsprocedure gestart voor nieuwe leden en heeft actief geparticipeerd in het 41 

wervings- en selectieproces voor de nieuwe bestuurder. Daarnaast heeft zij actief meegedacht tijdens de 42 

totstandkoming van het Meerjarenplan 2022-2026 en een start gemaakt met het opstellen van nieuwe 43 

adviesvragen vanuit dit plan.  44 

 45 

Op de vraag van mevrouw Van den Bogaard naar de man-vrouw verhouding en de verdeling over het land 46 

geeft de heer Kroon aan dat de LAR uit 8 actieve leden, 6 mannen en 2 vrouwen bestaat, die redelijk 47 

verspreid over het land wonen. 48 

De dagvoorzitter bedankt de heer Kroon voor zijn toelichting.  49 



- 15 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 25 juni 2022                                    Concept verslag ALV 11 december 2021 

9. Rondvraag 1 

Mevrouw Jobse vraagt of er al data zijn vastgesteld voor het symposium ‘20 jaar Euthanasiewet’ en de 2 

volgende ALV. 3 

Mevrouw Van ter Beek geeft aan dat dit voor het symposium nog niet het geval is. De volgende ALV vindt 4 

plaats op 18 juni 2022. (Noot: tijdens het schrijven van deze notulen werd bekend dat dit 25 juni 2022 5 

wordt).  6 

 7 

Op de vraag van de heer Jansen of deze vergadering teruggekeken kan worden geeft de dagvoorzitter aan 8 

dat dit niet automatisch het geval is. 9 

 De heer Van Katwijk merkt op dat niet alle organen van de NVVE in het organogram opgenomen zijn. 10 

Mevrouw Van ter Beek antwoordt hier op dat dit inderdaad het geval is omdat alleen de formeel 11 

ingestelde organen vermeld zijn. Wellicht kan er ook een versie gemaakt worden waar werkgroepen op 12 

vermeld staan. 13 

 14 

De dagvoorzitter dankt de technici voor het oplossen van de technische problemen die gedurende dit 15 

webinar ontstonden en de leden voor het geduld dat zij getoond hebben.  16 

Tot slot bedankt hij mevrouw Van ter Beek, die nog slechts kort in de Raad van Bestuur is benoemd, voor 17 

haar bijdrage aan de ALV.   18 

 19 

10. Sluiting 20 

De dagvoorzitter sluit, onder dankzegging van de bijdragen van de aanwezigen, de vergadering om 13.44 21 

uur.   22 
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Besluitenlijst 

Nummer Besluit  

1. De ALV keurt de agenda zoals die voorligt goed. 

2. De dagvoorzitter concludeert uit de uitkomst van de poll dat de Algemene 
Ledenvergadering heeft het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 29 mei 
2021 goedgekeurd.  

3. De dagvoorzitter concludeert dat het jaarplan 2022 door de Algemene 
Ledenvergadering wordt vastgesteld.  

4. De dagvoorzitter concludeert dat de begroting 2022 door de Algemene 
Ledenvergadering wordt vastgesteld.  

5. De ALV stemt in met de herbenoeming tot lid van de Commissie van Beroep van 
de heer J. Huisman, mevrouw A.V. Van Nierop en de heer R. Jonquière. 
 
De ALV stemt in met de herbenoeming als plaatsvervangende leden van de Commissie 
van Beroep van mevrouw L.G. Lobse en de heer Ch. Leeuwe. 

 

Actielijst 

Nummer Actie 

1. Het Bestuur bekijkt het verzoek van een aantal leden de term factsheet te wijzigen in 

een Nederlandse term.  

2. Op verzoek van de heer Van Katwijk kijkt het bestuur naar de mogelijkheid een versie 

van het organogram te maken waar ook werkgroepen op vermeld staan.  
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Beleidswijziging NVVE: voorstel ingebracht door lid Wim 
van Dijk c.s. en voorstel Raad van Bestuur 
 

NVVE-lid Wim van Dijk c.s. dient een voorstel in om het beleid van de NVVE aan te passen door te pleiten 1 

voor een euthanasiewet (Wtl) zonder de ‘subjectieve’ zorgvuldigheidseisen. Zijn voorstel heeft de steun van 2 

minimaal twintig leden, wat een vereiste is uit het Huishoudelijk Reglement voor bespreking op de 3 

Algemene Ledenvergadering. De Raad van Bestuur stelt voor het beleid van de NVVE te continueren, maar 4 

steviger in te zetten op meer mogelijkheden voor zelfbeschikking. De leden wordt gevraagd te kiezen uit de 5 

twee voorstellen.   6 

Voorstel Wim van Dijk c.s. 7 

De NVVE verlaat het streven naar drie routes voor een zelfgekozen levenseinde en zet in op één route: een 8 

wijziging van de bestaande euthanasiewetgeving.  9 

Uit de Wet Toetsing Levensbeëindiging op verzoek (Wtl) moeten de ‘subjectieve’ zorgvuldigheidseisen 10 

komen te vervallen, omdat artsen niet objectief kunnen oordelen over ondraaglijk en uitzichtloos lijden en 11 

evenmin in staat zijn een objectief oordeel te vellen over de vraag of een andere redelijke oplossing 12 

mogelijk is.  13 

Het volledige voorstel van Wim van Dijk c.s. treft u aan achter deze oplegnotitie. 14 

Reactie Raad van Bestuur 15 

De Raad van Bestuur vindt, net als Van Dijk c.s., dat Nederland klaar is voor een volgende stap om 16 

de mogelijkheden voor eigen regie op een waardig levenseinde te vergroten. Ook de RvB pleit voor 17 

wetgeving waarin de focus niet ligt op ondraaglijk en uitzichtloos lijden, maar op zelfbeschikking. De 18 

mens en de kwaliteit van leven en sterven moet in een dergelijke wet centraal staan, niet de 19 

subjectieve beleving van de arts over ziekte, zorg en lijden. Het monopolie van artsen op 20 

stervenshulp willen we doorbreken. Anders dan Van Dijk c.s. vindt de RvB wijziging van de huidige 21 

euthanasiewet niet de juiste oplossing.  22 

 23 

Voorstel Raad van Bestuur 24 

De NVVE houdt vast aan het streven naar drie routes voor een zelfgekozen levenseinde: de medische route, 25 

de hulpverleningsroute en de autonome route. Wij willen elk van deze drie routes mogelijk maken of 26 

verbeteren. We gaan een actieplan maken en uitvoeren om meer mogelijkheden voor zelfbeschikking voor 27 

elkaar te krijgen: het realiseren van een nieuwe wet die de - nu nog strafbare - hulpverleningsroute regelt 28 

(náást de euthanasiewet) en het toegankelijker maken van de autonome route door betere 29 

verkrijgbaarheid van stervensmiddelen en de afschaffing van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding door 30 

naasten. De RvB omarmt daarbij een aantal constructieve elementen uit het voorstel van Van Dijk c.s. (zie 31 

volledige reactie en voorstel RvB achter deze oplegnotitie). 32 
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Voorstel Beleidsverandering NVVE 220523 1 
 2 
Aan : NVVE Raad van Toezicht en Raad van Bestuur (RvB) Fransien van ter 3 

   Beek en Dick Bosscher. 4 
Van : Groep indienenden Voorstel Beleidsaanpassing NVVE. 5 
Betreft: Voorstel Beleidsaanpassing NVVE ALV 25 juni 2022. 6 
 7 
l.s.            27 mei 2022, Den Bosch. 8 
 9 
Graag dient onze groep van 99 leden ons voorstel met toelichting in om het beleid van de NVVE te 10 
richten op een wijziging van de Wet Toetsing Levenseinde (Wtl). We verzoeken de RvB ons voorstel met 11 
de toelichting daarop in te brengen op de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2022 en bij 12 
instemming door de ALV initiatieven te nemen om deze wetswijziging tot stand te brengen. 13 
 14 
De NVVE staat sinds 1973 energiek op de bres voor de eigen Levenseinderegie die door haar 15 
inspanningen steeds beter bespreekbaar werd. Dat heeft geleid tot de Euthanasiewetgeving uit 2002, al 16 
vond de NVVE die eigenlijk niet ver genoeg gaan vanwege de te grote rol van de arts. De NVVE zorgt 17 
sindsdien voor advisering, onderzoek, etc. en ze is oprichter van het nu zo geheten Expertisecentrum 18 
Euthanasie (2012). De NVVE heeft veel bereikt, waarvoor we dankbaar zijn. 19 
Het is tijd nu een volgende stap te zetten. De Wtl die ons in 2002 verder hielp, is aan wijziging toe. Het is 20 
waar dat een Euthanasiewens onder de wettelijke voorwaarden kan worden vervuld. Bij tienduizenden 21 
was en is deze in de afgelopen jaren echter geweigerd en deze mensen leefden of leven niet langer, maar 22 
ze stierven of sterven langer. Laten we dat voorkomen. Helaas kent de Euthanasiepraktijk telkens 23 
problemen rond twee subjectieve zorgvuldigheidseisen (vooral “Ondraaglijk lijden”). Veel artsen die 24 
positief denken over Levenseindehulp, zijn huiverig voor de uitvoering vanwege een mogelijke 25 
beoordeling van onzorgvuldigheid die tot strafrechtelijke vervolging kan leiden (zoals bij een Haagse 26 
verpleeghuisarts). Ook is aangifte door derden altijd mogelijk. Hoewel artsen zorgvuldig handelen, is hun 27 
angst te begrijpen vanuit de huidige wetgeving. De tijd is rijp voor een duidelijke stap: wijzig de Wtl, 28 
schrap de subjectieve zorgvuldigheidseisen. Daarin kan de NVVE met 173.000 leden een belangrijke rol 29 
spelen. 30 
 31 
De huidige Nederlandse Euthanasiewetgeving  32 
Deze staat aan artsen toe Euthanasie te verlenen, indien ze zich houden aan de zorgvuldigheidseisen: 33 
1.  vrijwillig en weloverwogen verzoek (zelfbeschikkingsrecht betrokkene); 2. uitzichtloos en ondraaglijk 34 
lijden (barmhartigheidplicht arts), 3. de patiënt is voorgelicht over diens situatie en vooruitzichten; 4. de 35 
arts is met de patiënt tot de overtuiging gekomen dat er geen redelijke andere oplossing is; 5. ten minste 36 
één andere, onafhankelijke arts is geraadpleegd, die de patiënt heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel 37 
heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen; en 6. een medisch zorgvuldige uitvoering. 38 
 39 
De Wtl eist van de arts ‘Ondraaglijk’ en ‘Uitzichtloos lijden’, en ‘Geen andere redelijke oplossing is 40 
mogelijk’ te toetsen. ‘Wij kunnen deze eisen niet toetsen’, zeggen alle door mij geïnterviewde artsen. 41 
Pijngedrag is waarneembaar door een ander, maar of die pijn ondraaglijk is kan een ander niet bepalen. 42 
Niemand kan daarvoor objectieve1 criteria vaststellen. Dat zou dan allang zijn gebeurd en er zouden geen 43 
discussies zijn. De wetgeving die artsen dit onuitvoerbaar handelen opdraagt, is daarom voor dat deel 44 
van de wet ethisch niet verantwoord. Dat betekent dat de Wtl principieel moet worden gewijzigd.  45 
  46 
Voorstel voor een gewijzigde Wtl  47 
Wij bepleiten een Wtl zonder de subjectieve zorgvuldigheidseisen (2) Ondraaglijk/Uitzichtloos 48 
lijden en (4) Een redelijke andere oplossing is mogelijk. Iedere patiënt krijgt Levenseindehulp (1) 49 
die dat vrijwillig en weloverwogen  wenst en (3) dat goed geïnformeerd over de eigen situatie 50 
tijdig wilsbekwaam heeft vastgelegd in een Wilsverklaring (schriftelijk en/of video, hetgeen (1) en (3) 51 
bewijst). De wilsbekwaam afgelegde Wilsverklaring blijft onverkort geldig bij het ontstaan van 52 
wilsonbekwaamheid. Ieder waarvoor de arts zou besluiten tot palliatieve sedatie, kan Euthanasie krijgen, 53 
indien aangegeven in de Wilsverklaring. De gekwalificeerde Levenseindebegeleider (nu de arts) verkrijgt 54 
vlak voor het moment van de gewenste Levenseindehulp een Levenseindemiddel. Het wordt meteen 55 
zorgvuldig (6) gebruikt om impulsief of crimineel gebruik te voorkomen. Bij twijfel aan het onafhankelijk, 56 
tijdig of wilsbekwaam afleggen van de Wilsverklaring wordt (5) een second opinion van een tweede 57 
Levenseindebegeleider gevraagd. 58 
 59 
Welke strategie kunnen we volgen: stappenplan 60 

 
1 Een feit is objectief: ze is waar en ze kan bewezen worden. Wilsbekwaam heeft als harde criteria het begrijpen en kunnen 

interpreteren van informatie, op basis van de info kunnen beslissen en van deze beslissing de consequenties kunnen overzien. Een 
wilsbekwaam geformuleerd levenseindeverzoek na het ontvangen van goede info over de (toekomstige) situatie m.b.t. de 
wilsverklaring is daarom vrijwillig, weloverwogen, objectief en voor psychiaters en de Hoge Raad voldoende.  
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De Algemene beschermwaardigheid van het leven is een belangrijk onderliggend punt van de 1 
Euthanasiewetgeving. De focus ligt intussen sterk op zelfbeschikking en op De kwaliteit van het 2 
leven: individueel evalueerbaar, eventueel leidend tot een individueel Levenseindeverzoek. 3 
De algemene beschermwaardigheid van het leven zal vanzelfsprekend moeten blijven bestaan, dus is een 4 
strafuitsluitingsgrond noodzakelijk voor ieder die Levenshulp mag bieden. Daarom drie stapsgewijze 5 
wijzigingen: 6 
1e: strafuitsluitingsgrond arts blijft; gewijzigde Wtl (kortweg zonder ondraaglijk/ uitzichtloos 7 
lijden/redelijkheid; met vrijwillig/weloverwogen/ geïnformeerd).  8 
2e: strafuitsluitingsgrond gekwalificeerde Levenseindebegeleider op basis van eerder verworven 9 
competenties (arts/specialist verpleegkundige/ psycholoog); o.a. de intraveneuze toediening van een 10 
euthanaticum); gewijzigde Wtl. 11 
3e: als de tijd rijp is, het daarnaast geven van een hulpverlenende rol bij het levenseinde aan naasten; 12 
gewijzigde Wtl. 13 
 14 
De huidige drie NVVE-routes  15 
1. Voor de volstrekt autonome route is de volstrekt vrije verstrekking van een Levenseindemiddel 16 
aan het autonome individu noodzakelijk met bij het gebruik ervan een wettelijk geregelde 17 
strafuitsluiting voor de verstrekker. Politiek en maatschappelijk moet de volstrekt vrije verstrekking 18 
worden geaccepteerd. Er is geen wet tegen zelfdoding. 19 
2. Bij de hulpverlenerroute vermeldt de NVVE-website: “Om allerlei redenen willen sommige mensen 20 
met anderen praten over hun beweegredenen en gevoelens en hun uiteindelijke besluit. Dit is geen 21 
verkapt ’doodsexamen”, want de definitieve beslissing blijft de eigen verantwoordelijkheid’. Dat gesprek 22 
met psychische steun/advies/coaching verloopt uitstekend en moet blijven. Deze hulpverleners mogen 23 
echter geen Levenseindehulp uitvoeren, dat is strafbaar. Wil de RvB dat wel, dan moet dat wettelijk 24 
worden geregeld. Robert Schurink, 2016, toenmalig directeur NVVE: “Bestuur en directie vinden een 25 
aparte hulpverlenerroute niet langer haalbaar (…) Een stervenshulpverlener betrekken bij het begeleiden 26 
van de laatste levensfase heeft alleen aantoonbare meerwaarde als hij vergelijkbaar met een arts een 27 
euthanaticum mag verstrekken en juist daar is de Tweede Kamer fel tegen omdat ze dat voorbehoudt 28 
aan artsen”. De aparte NVVE hulpverlenerroute met lichtere zorgvuldigheidseisen met de bevoegdheid 29 
van juist deze verstrekking naast de in stand gehouden huidige Wtl is een illusie. 30 
3. De medische route is de Euthanasiewetgevingroute, waarin staat: “Arts en patiënt komen samen 31 
tot de overtuiging etc.” Gevolg is dat feitelijk de niet overtuigde arts beslist om Euthanasie te weigeren. 32 
Ook de RvB schrijft: 2e concept 6.26: “Uiteindelijk gaat het erom of de arts overtuigd is van het lijden of 33 
niet”; 7.4: “Aangezien je als patiënt per definitie afhankelijk bent van de welwillendheid van de arts”; 34 
8.2: “Het nadeel hiervan (open normen) is dat de patiënt afhankelijk is van de arts”. In ons voorstel 35 
willen wij dit niet. Ieder beslist zèlf. 36 
 37 
Het nu al vele jaren durende NVVE-beleid met de 3 routes heeft de Euthanasiepraktijk niet verder 38 
gebracht. Het doel van de NVVE is de regie over het eigen levenseinde en de drie NVVE-routes behoren 39 
geen doel op zich te zijn. Nogmaals: de autonome route is uitsluitend in te vullen door de vrije 40 
verstrekking van een Levenseindemiddel en de hulpverlenerroute door verstrekking en/of hulp bij het 41 
gebruik van een Levenseindemiddel. Dat betekent strafbare hulp bij het levenseinde. Deze twee kunnen 42 
op deze manier niet naast een ongewijzigde Wtl bestaan. Dus òf de Wtl moet worden aangepast en dat is 43 
wat de RvB juist niet wil òf er moet extra wetgeving komen, die niet mag conflicteren met de Wtl. Die 44 
extra wetgeving is zonder wijziging van de Wtl een onmogelijkheid.  45 
 46 
De praktische uitvoering van alle drie de NVVE-routes valt uitgezonderd voor de volstrekt autonomen 47 
binnen deze gewijzigde Wtl. Met deze gewijzigde Wtl is tevens de volledig vrije verstrekking van het 48 
Levenseindemiddel onnodig, omdat met de Wilsverklaring Levenseindehulp onder eigen regie mogelijk is, 49 
behalve voor de volstrekt autonomen. Als de NVVE met 173.000 leden zich inzet voor deze gewijzigde 50 
Wtl, is de kans groot dat die er komt (zoals de wetgeving van 2002). Zo is er helderheid over 51 
Levenseindehulp. Artsen hoeven niet bang te zijn. Er zijn geen lange wachtlijsten bij het 52 
Expertisecentrum Euthanasie. De Toetsingscommissie kan blijven. In ons voorstel toetst deze naast de 53 
zorgvuldigheid van het stervenstraject uitsluitend of er tijdig een wilsbekwaam afgelegde Wilsverklaring 54 
is en of de betrokkene daarbij Goed geïnformeerd is over alternatieve mogelijkheden wat betreft de 55 
aangegeven omstandigheden voor de gewenste Euthanasie. Daardoor zullen de bemoeienissen van het 56 
OM nog minder worden (tenzij bij een misdrijf). En vooral: het (langer dan nodig) lijden van velen wordt 57 
voorkomen. Verloopt onder de gewijzigde Wtl het verlenen van Euthanasie door artsen voorspoedig dan 58 
zijn andere Levenseindebegeleiders onnodig. 59 
 60 
Een Instituut Levenseindehulp zorgt voor de opleiding/bijscholing tot Levenseindebegeleider (bv. 61 
arts/specialist-verpleegkundige/psycholoog) en coördineert de Levenseindehulp (de mogelijk toekomstige 62 
rol van de NVVE). De Levenseindebegeleider beslist niet over het Levenseindeverzoek, dat doet de 63 
betrokkene/patiënt. De Levenseindebegeleider helpt/adviseert bij het levenseindeproces, voert bv. 64 
twee gesprekken met bv. een week ertussen, controleert uitsluitend of er tijdig wilsbekwaam en goed 65 
geïnformeerd een Wilsverklaring is afgelegd (uitsluitend t.b.v. de morele geruststelling van de 66 
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hulpverlener zèlf) en is bevoegd vlak voor het moment van de gewenste Levenseindehulp een 1 
Levenseindemiddel te halen. De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking zal hiermee 2 
instemmen, immers: sinds 2011 blijkt uit elf enquêtes, dat gemiddeld 64% van de burgers zelf wil 3 
beslissen over hun Levenseinde. In 2019 vindt 87% dat Euthanasie onder bepaalde omstandigheden 4 
mogelijk moet zijn en 80% vindt dat voor dementie in een vergevorderd stadium (CBS). 5 
 6 
Ons voorstel2 beoogt de Wtl in positieve zin te wijzigen en wil de Euthanasiewetgeving verder 7 
opbouwen (en niet het afbreken). Seneca schreef 2000 jaar geleden: Het is niet verkeerd van beleid te 8 
veranderen als de omstandigheden veranderen. De NVVE strijdt circa 50 jaar voor de eigen 9 
Levenseinderegie. Haar volgende succes kan de gewijzigde Wtl zijn en een verbeterde 10 
Euthanasiepraktijk. 11 
 12 
Verdere toelichting van ons voorstel 13 
De Euthanasiewetgeving is feitelijk bedoeld om de arts uit de wind te houden, maar die zorg behoort 14 
vooral te gelden voor het Levenseinde van de patiënt. Deze komt er bekaaid af vanwege de subjectieve 15 
zorgvuldigheidseisen in de Wtl. Dat kan niet langer en er moet een volgende stap worden gezet. 16 
 17 
De Euthanasiewetgeving is onvoldoende 18 
Volgens de NVVE werkt deze goed, want “7666 mensen hebben Euthanasie gekregen” in 2021 (KNMG). 19 
Er is vanaf 2002 meer dan 82.000 keer Euthanasie toegepast. Prima. Er zijn echter duizenden 20 
geweigerde Euthanasieverzoeken met een langere lijdensweg (bv. 2015 45%, CBS). De huidige WtL is 21 
onvoldoende, omdat ze slechts deels mensen helpt, want de problematische werkelijkheid is:  22 
1. Ca 1045 (ca 12%) geweigerde Euthanasieverzoeken in 2021, waardoor de patiënt een langere 23 

lijdensweg heeft. Vermoedelijk wordt het werkelijke aantal geweigerde Euthanasieverzoeken jaarlijks 24 
onderschat (er is geen transparantie over de bv. door de huisarts/verpleeghuisarts geweigerde en 25 
niet geregistreerde verzoeken, zie ook 2 en 3). 26 

2. Ca 35.500 sterfgevallen door palliatieve sedatie, waarbij elk jaar veel patiënten, vaak met een 27 
Wilsverklaring met Euthanasieverzoek, ellendig sterven. Proefschrift Van Deijck (2017): “in een 28 
acceptabel tijdsbestek minder lijden” (maar wel lijden); en “in de laatste uren bij sommige patiënten 29 
ook hogere scores van lijden”. Het Rapport Patiëntenfederatie 2019 bevat citaten van naasten 30 
over het lijden bij palliatieve sedatie. Wim van Dijk heeft veel contacten gehad over slecht verlopen 31 
palliatieve sedaties. Palliatieve sedatie is zinloos: de patiënt is in een verlaagde bewustzijnstoestand, 32 
kan niet eten en drinken, lijdt en versterft. Waarom? Laat de arts Euthanasie toepassen als de patiënt 33 
is aangewezen op palliatieve sedatie.  34 

3. Het Expertisecentrum Euthanasie heeft ca 31% van de aan haar gerichte Euthanasieverzoeken 35 
uitgevoerd in 2019. De wachttijd kan oplopen tot 2 jaar.  36 

4. Ca 16.000 mensen overleden in 2019 aan dementie, slechts 2 mensen kregen Euthanasie in hun 37 
vergevorderd dementiestadium (CBS). Velen die werden/worden opgenomen in verpleeghuizen, 38 
terwijl ze in hun wilsbekwame Wilsverklaring hebben aangegeven (dan) Euthanasie te willen, kregen 39 
dat niet vanwege wilsonbekwaamheid en hebben ongewenst lang(er) geleden. 40 

5. In ons voorstel hoeft er geen lange wachttijd te zijn (in de huidige Wtl staat geen “duurzaamheid” of 41 
het moeten herhalen van een Levenseindeverzoek, deze eis heeft de KNMG toegevoegd). 42 

6. Heel pragmatisch geldt dat in 2040 er minimaal 1.3 miljoen potentiële “Euthanasie-patiënten” zijn. 43 
Dat leidt tot een geleidelijke, maar sterke groei van gevraagde zorg en Levenseindehulp. Door de 44 
toename van de medische mogelijkheden zal de behoefte aan Levenseindehulp stijgen. Met de 45 
huidige Wtl is dat een probleem. 46 

Conclusie: de Euthanasiewetgeving is deels onvoldoende. 47 
 48 
Juridisch zijn er geen problemen 49 
1. De huidige wet is met de 1e zorgvuldigheidseis Vrijwillig en Weloverwogen geworteld in het 50 

zelfbeschikkingsrecht. In de 2e komt de Barmhartigheidplicht van de arts tot uiting (Artseneed met 51 
lijden verlichten). Het ethisch fundament in ons voorstel is het Zelfbeschikkingsrecht. Het is niet meer 52 
afhankelijk van de barmhartigheid van de ander of Euthanasie mogelijk is, dat bepaalt de betrokkene 53 
zèlf of die heeft dat eerder bepaald.  54 

2. Het strafrechtgedeelte van de Euthanasiewetgeving wijzigt in het beleidsvoorstel in de 1e stap niet, 55 
maar uitsluitend de Wtl door het schrappen van de Zorgvuldigheidseisen Ondraaglijk en Uitzichtloos 56 
lijden en Een andere redelijke oplossing is mogelijk. Deze zijn per definitie problematisch, subjectief, 57 
niet door een arts te toetsen en de wetgever heeft ze ethisch onverantwoord opgelegd. Het draagvlak 58 
voor deze Zorgvuldigheidseisen is nu gering.  59 

3. Alle juridische onderdelen van ons voorstel zijn goed te realiseren met een wetswijziging. De 60 
subjectieve zorgvuldigheidseisen zijn niet verbonden met andere wetgeving behalve Ws art 293 en 61 
294. De juridische en wetgevende invoeringsoperatie kan uitermate eenvoudig zijn.  62 

 
2 Over Euthanasie zijn in februari 2022 van Wim van Dijk artikelen gepubliceerd in Medisch Contact, De Psycholoog en op 14 en 26 

april 2022 in het Parool (onder Levenseindehulp te lezen op www.wfmvandijkenpartners.nl).  

http://www.wfmvandijkenpartners.nl/
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4. In de 1e stap t.b.v. het wijzigen van de Wtl blijft de strafuitsluitingsgrond voor de arts bestaan. Deze 1 
controleert alleen de Wilsverklaring en beslist niet over het Levenseindeverzoek. Verloopt met de 2 
gewijzigde Wtl de Euthanasiepraktijk voorspoedig dan zijn andere Levenseindebegeleiders onnodig. 3 

5. In ons voorstel kan het OM alleen nagaan of er na voldoende info over de aangegeven 4 
omstandigheden van de gewenste Euthanasie een tijdig wilsbekwaam afgelegde Wilsverklaring is en 5 
dat de euthanasie zorgvuldig is uitgevoerd. Die Wilsverklaring bewijst (ook bij later ontstane 6 
wilsonbekwaamheid) dat het Euthanasieverzoek vrijwillig en weloverwogen is. Meer valt er niet te 7 
controleren. De bemoeienis van het OM zal gering zijn, want alles is schriftelijk en/of in een video 8 
vastgelegd. Vervolging lijkt uitgesloten.  9 

Conclusie: geen juridische problemen voor het wijzigen van de Wtl. 10 
 11 
Politiek zijn er veel minder politieke risico’s dan de NVVE verwacht  12 
De politiek kan de veranderde publieke opinie nauwelijks negeren. Bv.: kwaliteit van sterven is nu 13 
belangrijker dan instandhouding van het leven; de roep om zelfbeschikking is sterk toegenomen; CBS 14 
Onderzoek Belevingen 2018: 87% vindt dat Euthanasie in bepaalde gevallen mogelijk moet zijn, slechts 15 
8% is tegen; velen willen verlossing en geen lijdensweg zoals palliatieve sedatie; organisaties als de 16 
NVVE en CLW hebben veel leden. In 2022 is de politieke mindset in veel opzichten anders dan de 17 
opvattingen uit 1997 – 2002: 18 
1. In de Tweede Kamer kan vrij worden gestemd over de Wet Voltooid Leven (dat was tot voor kort nog 19 

ondenkbaar).  20 
2. RvB 2e concept 10.14-15 “… grijpen andere partijen (denk aan SGP, CU en evt CDA) de kans om de 21 

wet zo te wijzigen dat Euthanasie minder gemakkelijk wordt”. Zijn het CDA (15 zetels), CU (5), SGP 22 
(3), SP (9) met nog 15 Kamerleden tegen de wijziging van Wtl, dan zijn dat 47 van de 150 23 
Kamerleden (de rest vormt een gekwalificeerde meerderheid van 100 stemmen). Door bang te 24 
blijven voor de politieke obstructie door een kleine politieke minderheid houden we ons zèlf gegijzeld 25 
en durven we geen stappen te zetten. 26 

3. Tegengas van de ChristenUnie etc. kan worden gepareerd met het mobiliseren van de publieke 27 
opinie. Stel dat de Tweede Kamer om welke reden dan ook ons voorstel negeert: dan gaat onze 28 
groep de straat op en als de NVVE zich daarbij niet sterk in het debat roert, wat is dan haar 29 
bestaansrecht? 30 

4. Houdt de NVVE vast aan een eigen autonome en hulpverlenerroute dan moet daartoe de verstrekking 31 
van het Levenseindemiddel en een strafuitsluitingsgrond voor de hulpverlener wettelijk worden 32 
geregeld. Dat laatste zal strijdig zijn met de Wtl en politiek veel gevaarlijker zijn dan het wijzigen van 33 
de Wtl. 34 

Conclusie: er is een grote kans dat de politiek instemt de Wtl te wijzigen door de subjectieve 35 
zorgvuldigheidseisen te schrappen. 36 
 37 
De Wet Voltooid Leven kent de eisen Wilsbekwaam, 75+, Duurzaam en een wachttijd van minimaal 2 38 
maanden. Ze erkent existentieel lijden als grond voor Euthanasie. In ons voorstel is deze wet onnodig. 39 
 40 
Knelpunten zijn in ons voorstel niet allemaal opgelost. Dat geldt mogelijk voor de groep van de 41 
psychiatrische patiënten met bv. psychoses. Of voor degenen die volstrekt autonoom zonder enige 42 
inmenging en zonder afgelegde Wilsverklaring zèlf het middel willen ophalen en mogelijk autonoom willen 43 
gebruiken. Er bestaat altijd de spanning tussen individuele autonomie versus sociale 44 
verbondenheid. De volstrekt autonomen zijn met de wetswijziging niet volledig geholpen, tenzij zij met 45 
het zèlf beslissen en innemen op zich genoegen nemen. Onder elk regime blijven extremen mogelijk, 46 
zoals bv. een impulsieve of een minder weloverwogen zelfdoding. Hier ligt vooral een preventieve taak 47 
voor familie, vriend(inn)en, kennissen en hulpverleners. 48 
 49 
Infoverstrekking aan de leden: de RvB is gevraagd om tijdig democratisch aandacht voor het 50 
bovenstaande in Relevant. Veel leden kunnen niet bij de ALV zijn en boven de 75 jaar heeft 22,8% geen 51 
toegang tot internet (CBS). Elk NVVE - lid moet goed geïnformeerd kunnen meebeslissen. In de Relevant 52 
2, mei 2022 stond helaas summiere informatie over ons voorstel zonder de voordelen. 53 
 54 
Hartelijke groet van de groep Indienenden. 55 
(contact via Wim van Dijk wimfmvandijk@gmail.com 0651014410). 56 

 
  

mailto:wimfmvandijk@gmail.com
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Reactie en voorstel Raad van Bestuur NVVE  
n.a.v. voorstel beleidsaanpassing Van Dijk c.s. 

V e r s i e  2  j u n i  2 0 2 2  1 

Inleiding 2 

NVVE-lid Wim van Dijk heeft een voorstel ingediend om het beleid van de NVVE aan te passen. Het 3 

voorstel, een pleidooi voor aanpassing van de bestaande euthanasiewet, heeft de steun van minimaal 4 

twintig leden en komt daarom aan de orde in het Ledenoverleg van 19 mei 2022 en in de Algemene 5 

Ledenvergadering van 25 juni 2022.  6 

Reactie van de Raad van Bestuur (RvB) op hoofdlijnen 7 

De RvB vindt, net als Van Dijk c.s., dat Nederland klaar is voor een volgende stap om de mogelijkheden voor 8 

eigen regie op een waardig levenseinde te vergroten. Mensen willen meer zelfbeschikking en minder 9 

afhankelijkheid van een arts. Ieder mens moet – voor zover het lot niet anders beslist – de baas zijn over 10 

zijn leven én zijn sterven. Als NVVE strijden we voor de vrijheid om waardig te kunnen sterven, op de 11 

manier, de plek en het moment dat iemand zelf verkiest. 12 

Net als Van Dijk c.s. pleiten wij daarom voor wetgeving waarin de focus niet ligt op ondraaglijk en 13 

uitzichtloos lijden, maar op zelfbeschikking. De mens en de kwaliteit van leven en sterven moet in een 14 

dergelijke wet centraal staan, niet de subjectieve beleving van de arts over ziekte, zorg en lijden. Het 15 

monopolie van artsen op stervenshulp willen we doorbreken. We vinden dat we er als NVVE actiever werk 16 

van moeten maken om dit doel dichterbij te halen; we doen hieronder een voorstel om dit concreet vorm 17 

te gaan geven.  18 

Anders dan Van Dijk c.s. vinden wij wijziging van de huidige euthanasiewet niet de juiste oplossing. We 19 

willen niet af van deze medische route, want dat zou in de ogen van de RvB een vermindering van keuze-20 

opties betekenen. We willen de huidige verworvenheden van de euthanasiewet niet kwijt. De wet heeft 21 

een groot draagvlak en zit goed in elkaar. Wel moet de uitvoeringspraktijk beter; nog te vaak krijgen 22 

mensen niet de door hen gewenste euthanasie. Het voorstel van Van Dijk c.c. haalt het doel niet dichterbij, 23 

maar betekent juist een stap terug. De euthanasiewet is een artsenwet gefundeerd op de morele plicht van 24 

de arts om ondraaglijk en uitzichtloos lijden te verlichten3. Door aanpassing van de euthanasiewet te 25 

bepleiten, blijf je hangen in het kader van barmhartigheid en lijden. Wij willen dat niet, maar juist méér 26 

mogelijkheden voor zelfbeschikking creëren. De suggestie van Van Dijk c.s. dat je de euthanasiewet zo kan 27 

aanpassen dat het geen artsenwet meer is en ook niet meer is gebaseerd op de codificering van het conflict 28 

van plichten, klopt niet. Je tast dan de fundamenten van de wet aan, waardoor het de facto een nieuwe 29 

wet wordt. Iets waar wij voorstander van zijn, náást de euthanasiewet.    30 

 
3 Deze plicht is rechtstreeks afgeleid van de Eed van Hippocrates, waarop de medische professie van oudsher is 

geschoeid. 
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Voorstel van de RvB 1 

De NVVE houdt vast aan het streven naar drie routes voor een zelfgekozen levenseinde: de medische route 2 

(behandelverbod en euthanasiewet), de hulpverleningsroute en de autonome route4. Wij willen elk van 3 

deze drie routes mogelijk maken of verbeteren. We zetten in op bescherming van de huidige 4 

euthanasiewet en het verbeteren van de uitvoeringspraktijk en daarnaast op de ontwikkeling van nieuwe 5 

wetgeving die de hulpverleningsroute en de autonome route mogelijk maken. We gaan een actieplan 6 

maken en uitvoeren om meer mogelijkheden voor zelfbeschikking voor elkaar te krijgen: het realiseren van 7 

een nieuwe wet die de – nu nog strafbare - hulpverleningsroute regelt5 (náást de euthanasiewet) en het 8 

toegankelijker maken van de autonome route door betere verkrijgbaarheid van stervensmiddelen en de 9 

afschaffing van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding door naasten. De RvB omarmt daarbij een aantal 10 

constructieve elementen uit het voorstel van Van Dijk c.s. (zie reactie van de RvB op onderdelen). Dit 11 

actieplan werken we uit in samenwerking met de Ledenadviesraad, Wim van Dijk en anderen die hier een 12 

actieve bijdrage aan willen leveren tot stand brengen. We vinden het belangrijk dat dit actieplan op een 13 

breed draagvlak van de leden kan rekenen.    14 

De Raad van Bestuur vraagt de ALV om steun voor bovengenoemd voorstel.   15 

 
4 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. NB: de interpretatie die in het voorstel van Van Dijk c.s. staat 
onder het kopje ‘de huidige drie NVVE-routes’ is niet in lijn met het huidige NVVE beleid zoals beschreven in Vrijheid 
van Sterven. Zo spreekt Van Dijk onder meer over de ‘volstrekt autonome route’ en de ‘volstrekt vrije verstrekking 
van een levenseindemiddel’ en verwijst hij bij de hulpverleningsroute naar een uitspraak van een voormalig NVVE 
directeur uit 2016, die achterhaald is sinds het aannemen van de beleidsnota Vrijheid van sterven in 2017. 

5 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 van de RvB op onderdelen van het voorstel van Van Dijk c.s. 1 

In het voorstel beschrijft Wim van Dijk hoe hij Levenseindehulp voor zich ziet. Wij denken dat er een aantal 2 

constructieve elementen in het voorstel beschreven staan waar we graag mee verder gaan bij het bepleiten 3 

van de hulpverleningsroute. 4 

CRITERIA  5 

Voorstel Van Dijk c.s: 6 

Een wet zonder de zorgvuldigheidseisen (2) Ondraaglijk/Uitzichtloos lijden en (4) Geen redelijke andere 7 

oplossing. Iedere patiënt krijgt Levenseindehulp die (1) vrijwillig en weloverwogen Levenseindehulp wenst 8 

en dat (3) tijdig wilsbekwaam en daarbij goed geïnformeerd over de eigen situatie heeft vastgelegd in een 9 

wilsverklaring (schriftelijk en/of video). De wilsbekwaam afgelegde wilsverklaring blijft onverkort geldig bij 10 

het ontstaan van wilsonbekwaamheid. (…) Bij twijfel aan het onafhankelijk, tijdig of wilsbekwaam afleggen 11 

van de wilsverklaring wordt (5) een second opinion van een tweede Levenseindebegeleider gevraagd. 12 

 13 

Reactie RvB NVVE: deels overnemen als uitwerking van de hulpverleningsroute 14 

Wij denken dat er inderdaad mensen zijn die om existentiële redenen (dus zonder dat er sprake is van 15 

medisch lijden) uit het leven willen stappen en vinden dit ook geoorloofd. De NVVE ziet het leven als iets 16 

waar mensen zelf over mogen beschikken en wij vinden dat mensen er geen verantwoordelijkheid over 17 

hoeven af te leggen als ze van dit leven af willen. Het is anders als andere mensen gevraagd worden voor 18 

het uitvoeren van die wens. Wij vinden het niet gek dat die ander zelf wil beoordelen of hij 19 

verantwoordelijk wil zijn voor de levensbeëindiging van een ander. “U vraagt, de dokter draait” tast de 20 

zelfbeschikking van een arts aan en is dus in strijd met onze eigen waarden. Ook vinden we het redelijk dat 21 

het bewust beëindigen van andermans leven aan meer zorgvuldigheidseisen gebonden is, dan wanneer 22 

iemand zijn eigen leven beëindigt. Daarom vinden wij het loslaten van deze zorgvuldigheidseisen niet 23 

passen onder de medische route (euthanasie).  24 

Bij de hulpverleningsroute, waarbij iemand zelf zijn leven beëindigt, vinden we het wel passend om het 25 

criterium ondraaglijk en uitzichtloos lijden los te laten. De zin van het leven, de betekenis van de dood en 26 

de ervaring van het lijden zijn hoogstpersoonlijke kwesties, waar mensen alleen zelf over kunnen oordelen.  27 

Het afschaffen van het criterium geen redelijke alternatieven vinden wij wel betwijfelbaar, maar hier kan de 28 

discussie wat ons betreft nog over gevoerd worden.  29 

Het aanhouden van het criterium van een vrijwillig en weloverwogen verzoek lijkt ons inderdaad de 30 

aangewezen weg. Deze eis is wat ons betreft het begin van elke levenseindehulp en zou in de 31 

hulpverleningsroute ook voor niet-patiënten moeten gelden. Bovendien vanuit juridisch oogpunt 32 

noodzakelijk om te kunnen ontsnappen aan het delict ‘moord’. 33 

Ook het aanhouden van de eis van een goede voorlichting over de eigen situatie en de eigen perspectieven 34 

vinden wij terecht.  35 

Het vastleggen van het verzoek in een wilsverklaring is iets waar we graag verder over spreken in het kader 36 

van de hulpverleningsroute. Ter vergelijking: het merendeel van de mensen die op dit moment euthanasie 37 

krijgen, krijgen dit zonder dat er sprake is van een eerder opgeschreven euthanasieverklaring. Deze eis zou 38 

voor de euthanasiewet dus nieuw zijn en een inperking van de huidige mogelijkheden betekenen, waar wij 39 

geen voorstander van zijn. Wat is het voordeel van deze eis bij de hulpverleningsroute? Zitten er ook 40 

nadelen aan en hoe moeten die gewogen worden?  41 

Dat de wet ook van toepassing is in de situatie dat de persoon wilsonbekwaam wordt, brengt ons tot de 42 

vraag of de overlap met de euthanasiewet die hierdoor wellicht optreedt, problematisch is. 43 

Wilsonbekwaamheid heeft doorgaans een medische oorzaak; daarom zou de patiënt in aanmerking kunnen 44 

komen voor de euthanasiewet. Het lijkt ons verstandig hier goed over na te denken met elkaar.  45 

Het afschaffen van de verplichte consultatie is wat ons betreft bespreekbaar in de hulpverleningsroute. Het 46 

kan, zoals Van Dijk zelf ook benoemt, wel degelijk van belang zijn als er sprake is van twijfel, maar het is 47 

terecht om vraagtekens te zetten bij het verplicht stellen ervan. Aan de andere kant wil de NVVE wel 48 

benadrukken dat in een dergelijke wet, die niet leunt op de rechtvaardiging van het voorkomen van lijden, 49 

het weloverwogen verzoek extra goed moet worden getoetst. Een consultatie op het weloverwogen 50 

verzoek om tunnelvisie te voorkomen is in die zin geen ondenkbeeldige en onredelijke eis. Het lijkt ons 51 

zinnig om het begrip ‘bij twijfel’ verder uit te werken.  52 
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METHODE 1 

Voorstel Van Dijk c.s: 2 

De gekwalificeerde Levenseindebegeleider verkrijgt vlak voor het moment van de gewenste 3 

Levenseindehulp een Levenseindemiddel. Het wordt meteen zorgvuldig gebruikt om impulsief of crimineel 4 

gebruik te voorkomen.  5 

 6 

Toelichting RvB: overnemen als uitwerking van de hulpverleningsroute 7 

Hoewel wij weten dat een deel van onze leden graag een Levenseindemiddel in z’n nachtkastje wil hebben, 8 

om vervolgens zelf het moment te bepalen voor inname, kunnen wij meegaan in dit voorstel omdat het 9 

inderdaad een methode is om misbruik (door de persoon zelf of door een ander) te voorkomen. Wij pleiten 10 

er daarnaast voor om de mogelijkheden voor de autonome route te vergroten, zodat mensen met een 11 

vrijwillige en weloverwogen doodswens zelfstandig een zorgvuldige zelfdoding kunnen uitvoeren. Uit een 12 

recente ledenpeiling (maart 2022) blijkt dat 70% van de respondenten vindt dat er een door de overheid 13 

gereguleerd middel beschikbaar moet komen waarmee mensen zelf hun leven op een waardige manier 14 

kunnen beëindigen. Een kwart van de respondenten vindt dat zo’n middel vrij verkrijgbaar zou moeten zijn. 15 

 16 

PERSOON/ORGANISATIE DIE HULP VERLEENT 17 

Voorstel Van Dijk c.s: 18 

Een Instituut Levenseindehulp zorgt voor de opleiding/bijscholing tot Levenseindebegeleider en 19 

coördineert de Levenseindehulp (de mogelijk toekomstige rol van de NVVE).  20 

 21 

Reactie RvB NVVE: deels overnemen als uitwerking van de hulpverleningsroute 22 

Wij vinden, net als Van Dijk, dat stervenshulp niet het monopolie van artsen moet zijn. Niet iedereen wil 23 

zijn arts met zijn zelfgekozen levenseinde belasten. Maar ook niet iedereen is in staat zijn leven geheel in 24 

eigen regie te beëindigen. Wij vinden het goed als ook niet-medici kunnen worden opgeleid tot 25 

gecertificeerde stervenshulpverlener. Aandachtspunt daarbij is dat er voldoende gekwalificeerde 26 

Levenseindebegeleiders komen die ook voldoende over het land zijn verspreid, om te kunnen voorzien in 27 

de behoefte van mensen met een doodswens om de begeleiding snel en dichtbij te kunnen laten 28 

plaatsvinden. Wij denken niet dat de NVVE de rol als Instituut Levenseindehulp zou moeten vervullen. Een 29 

rol als uitvoerder is lastig te verenigen met een rol als belangenbehartiger/activist. 30 

Besluitvorming  31 

Voorstel Van Dijk c.s: 32 

De Levenseindebegeleider beslist niet over het Levenseindeverzoek, dat doet de betrokkene. De 33 

Levenseindebegeleider helpt/adviseert bij het levenseindeproces, voert twee gesprekken met een week 34 

ertussen, controleert uitsluitend of er tijdig wilsbekwaam en goed geïnformeerd een wilsverklaring is 35 

afgelegd, en is bevoegd vlak voor het moment van de gewenste Levenseindehulp een Levenseindemiddel 36 

te halen.  37 

 38 

Reactie RvB NVVE: deels overnemen als uitwerking van de hulpverleningsroute 39 

Dit is een belangrijk punt voor de NVVE. Het wetsvoorstel van D66 legt de besluitvormende rol wél bij de 40 

levenseindebegeleider en wij zouden daar eigenlijk vanaf willen. Dit voorstel biedt een goed alternatief om 41 

de discussie met D66 mee aan te gaan. Wel vinden wij het betwijfelbaar of het voeren van slechts twee 42 

gesprekken met een week ertussen voldoende bescherming biedt tegen impulsieve en minder 43 

weloverwogen zelfdodingen. Denk bijvoorbeeld aan een jongvolwassene met heftig liefdesverdriet. Hier 44 

kan de discussie wat ons betreft nog over gevoerd worden.  45 

 

ANDERE INVULLING TOETSINGSCOMMISSIES 46 

Voorstel Van Dijk c.s: 47 

De toetsingscommissies kunnen naast de zorgvuldigheid van het stervenstraject uitsluitend nagaan of er 48 

tijdig een wilsbekwaam afgelegde Wilsverklaring is om daarmee bij de betrokkene Vrijwillig en 49 

Weloverwogen te toetsen en of deze daarbij Goed geïnformeerd is over alternatieve mogelijkheden. 50 

 51 
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Reactie RvB NVVE: overnemen in de uitwerking van de hulpverleningsroute 1 

In de Nota Vrijheid van Sterven bepleiten we óók bij de hulpverleningsroute dat deze transparant en 2 

toetsbaar moet zijn. “Hiertoe kan een regeling worden opgesteld vergelijkbaar met de euthanasiewet: niet 3 

strafbaar als aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan, meldingsplicht en toetsing door toetsingscommissies.”  4 

 5 

EUTHANASIEWET AANPASSEN  6 

 7 

Reactie RvB NVVE: niet overnemen 8 

 9 

Argumentatie waarom de RvB niet voor aanpassing van de euthanasiewet is: 10 

 11 

a )  I n h o u d e l i j k :  E r  z i j n  b e t e r e  m a n i e r e n  o m  d e  g e s i g n a l e e r d e  k n e l p u n t e n  a a n  12 

t e  p a k k e n  13 

1 – Wij steunen nieuwe wetsvoorstellen waarin zelfbeschikking centraler staat 14 

Wij steunen nieuwe wetsvoorstellen waarin de arts en het lijden minder centraal staan en die meer 15 

uitgaan van zelfbeschikking en autonomie. Het door Pia Dijkstra (D66) ingediende wetsvoorstel sluit in 16 

grote lijnen goed aan bij de wensen zoals bepleit in het voorstel van Van Dijk. In dat wetsvoorstel hoeft 17 

er immers geen sprake te zijn van een medische grondslag, waardoor bij die route de 18 

zorgvuldigheidseisen over het lijden en alternatieven niet aan de orde zijn. Ook wordt de 19 

levensbeëindiging uitgevoerd onder toezicht van een hulpverlener in plaats van door een arts. We 20 

steunen dit wetsvoorstel, met de beperkingen die het heeft, als eerste stap naar de realisering van een 21 

hulpverleningsroute zoals we die in Vrijheid van Sterven beogen.  22 

Wij willen dergelijke wetgeving echter nadrukkelijk naast de bestaande euthanasiewet positioneren. 23 

Als zo’n nieuwe wet goed blijkt te werken kun je beide wetten altijd nog in elkaar schuiven, om zo een 24 

meer overzichtelijk en coherent geheel te hebben. Maar om de bestaande wet te beschermen, denken 25 

we dat het beter is om ze niet direct aan elkaar te koppelen.  26 

 27 

2 – Wij steunen ontwikkelingen die leiden tot ruimere toepassing van de huidige wet  28 

Zo zien wij ruimte om het Brongersma-arrest minder strikt te interpreteren dan nu gebeurt. Hoewel de 29 

KNMG nog altijd vasthoudt aan het vereiste van de medische grondslag, is de ruimte om op basis van 30 

existentieel lijden gebruik te kunnen maken van de wet al groter dan eerder en denken wij dat deze 31 

tendens verder door kan zetten.  32 

 33 

3 – Wij steunen het voorstel om een wettelijke verwijsplicht in te voeren 34 

In het geval dat een arts niet wil meewerken aan een euthanasie, is de situatie nu zo dat de arts dit 35 

gewoon kan melden aan de patiënt en dit verder niet hoeft te verantwoorden, noch de patiënt hoeft 36 

door te verwijzen. Om patiënten meer tegemoet te komen zou het goed zijn als het afwijzen van een 37 

euthanasieverzoek minder vrijblijvend wordt dan nu het geval is. Wij steunen daarom het reeds gedane 38 

wetsvoorstel tot een verwijsplicht. Ook zouden wij willen dat artsen zich wél moeten verantwoorden 39 

als ze besluiten niet in te gaan op een euthanasieverzoek. Wij zien euthanasie niet als normaal medisch 40 

handelen, maar wel als onderdeel van goede zorg, waar een arts serieus mee om dient te gaan. 41 

 42 

b )  W i j  w i l l e n  d e  v e r w o r v e n h e d e n  v a n  d e  h u i d i g e  w e t  b e h o u d e n  43 

Hoewel wij elke dag geconfronteerd worden met mensen die niet de door hun gewenste euthanasie 44 

krijgen, en als geen ander de knelpunten uit de uitvoeringspraktijk kennen, kunnen we toch zeggen dat 45 

Nederland de meest progressieve euthanasiewet van de wereld heeft. Progressief omdat de wet ruimte 46 

biedt voor euthanasie bij mensen die zich niet in de terminale fase bevinden, die lijden aan 47 

vergevorderde dementie, aan psychiatrische aandoeningen en aan ouderdomsklachten zonder dat er 48 

sprake is van één zware ernstige ziekte. Dat is uniek in de wereld en iets om te koesteren. Neemt niet 49 

weg dat de uitvoeringspraktijk beter moet! 50 
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1 – Subjectieve zorgvuldigheidseisen zijn ook toetsbaar 1 

• Van Dijk c.s. hebben gelijk als zij zeggen dat het toetsen aan deze zorgvuldigheidseis tot discussies 2 

kan leiden. Dit betekent echter niet dat deze eis niet getoetst kan worden. Een arts kan (en moet) 3 

het ondraaglijk lijden toetsen aan de hand van wat de patiënt zelf hierover zegt (of als deze dat niet 4 

meer kan: op de wilsverklaring van de patiënt, de eigen waarnemingen van de arts en tot slot op de 5 

bevindingen van naasten en andere behandelaars). De uitzichtloosheid van het lijden toetst hij aan 6 

de hand van de medische vooruitzichten, zowel ten aanzien van de ziekte als ten aanzien van 7 

mogelijke behandelingen. Deze handvatten zijn ook terug te vinden in de richtlijnen van de KNMG. 8 

De handvatten geven geen pasklaar antwoord, maar helpen de arts bij het vinden van zijn eigen 9 

overtuiging. En uiteindelijk gaat het erom of de arts overtuigd is van het lijden of niet.  10 

• Uit de evaluaties van de wet blijkt overigens niet, anders dan wat Van Dijk benoemt, dat het 11 

toetsen aan de zorgvuldigheidseis van ondraaglijk en uitzichtloos lijden door artsen als een 12 

onuitvoerbare taak wordt gezien. Aanleiding om de wet op dit punt aan te passen of te vervangen 13 

is er dan ook niet wat ons betreft.  14 

• Van Dijk c.s. lijken er vanuit te gaan dat wetgeving alleen “objectieve” criteria zou mogen bevatten. 15 

De praktijk is gelukkig anders. In diverse wetgeving worden subjectieve begrippen als ‘redelijk’ en 16 

‘in redelijkheid’ gebruikt. Dat laat een zekere ruimte voor invulling en toetsing, vaak omdat de ene 17 

situatie nu eenmaal zodanig anders kan zijn dan de andere dat een meer algemene (of desgewenst 18 

objectieve) norm dus niet verantwoord valt vast te stellen. 19 

 20 

2  – Het gebruik van subjectieve eisen heeft juist voordelen 21 

• Met de in de wet vastgelegde formuleringen is een grote mate van beoordelingsvrijheid neergelegd 22 

bij de arts. Het nadeel hiervan is dat je als patiënt afhankelijk bent van de wijze waarop de arts zijn 23 

beoordelingsvrijheid gebruikt, maar het voordeel is dat als de arts welwillend is richting de patiënt, 24 

er veel mogelijk is. Meer dan mogelijk zou zijn als de beoordelingsvrijheid voor de arts beperkter 25 

(want objectiever) zou zijn.  26 

• We erkennen dat de genoemde criteria open normen zijn en daarmee veel ruimte voor 27 

subjectiviteit bevatten. Wij zien dit echter als een voordeel; het biedt ruimte voor maatwerk en 28 

voorkomt bureaucratie. Als patiënt en de arts samen tot de overtuiging komen dat euthanasie de 29 

beste en enige oplossing is, is voldaan aan de belangrijkste eisen van de wet. Dit is ook precies wat 30 

de wetgever heeft beoogd. De wet schrijft niet voor dat er objectief bekeken sprake moet zijn van 31 

ondraaglijk lijden, uitzichtloos lijden en het ontbreken van andere oplossingen, maar dat de arts tot 32 

de overtuiging moet zijn gekomen dat er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden waarvoor 33 

geen alternatieven zijn. Een grote mate van beoordelingsvrijheid wordt daarmee neergelegd bij de 34 

arts. Het nadeel hiervan is dat je als patiënt afhankelijk bent van de wijze waarop de arts zijn 35 

beoordelingsvrijheid gebruikt, maar het voordeel is dat als de arts welwillend is richting de patiënt, 36 

er veel mogelijk is. Aangezien je als patiënt per definitie afhankelijk bent van de welwillendheid van 37 

je arts – je kan een arts immers nooit dwingen om over te gaan tot euthanasie (en dat zouden wij 38 

ook niet willen) – heeft het helemaal geen zin de beoordelingsvrijheid van artsen in te perken; het 39 

zal toch niet leiden tot een meer uniforme uitvoering. De huidige wet legt immers enkel de ruimte 40 

vast waarbinnen euthanasie mogelijk is.   41 

 42 

3 – Voor een niet te verwaarlozen groep6 mensen is deze wet precies goed 43 

 
6 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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• Afgelopen jaar kregen 7.666 mensen euthanasie van een arts. Voor deze mensen was euthanasie 1 

door hun behandelend arts vaak het sluitstuk van een lange behandelrelatie. Mensen die na een 2 

slopend ziekteproces besluiten tot euthanasie, vinden het vaak prettig dat de arts die dit 3 

ziekteproces van nabij heeft meegemaakt, ook degene is die het euthanasieverzoek beoordeelt en 4 

kan uitvoeren. De arts is hier niet alleen toe gerechtigd, maar kan dit ook op korte termijn. De 5 

euthanasiewet kent geen verplichte wachttijden; het gaat immers om een noodtoestand. Indien 6 

niet langer de arts en het lijden centraal staan, en de nadruk ligt op het weloverwogen verzoek, is 7 

het aannemelijk dat er verplichte wachttijden zullen worden ingevoerd, als middel om de 8 

weloverwogenheid van het verzoek te toetsen. Dit zou goed nieuws kunnen zijn voor mensen met 9 

een zogenaamd voltooid leven, of die om andere niet medische redenen hun leven willen 10 

beëindigen, maar funest voor patiënten met ernstige medische aandoeningen. Daarmee zou deze 11 

groep mensen weer helemaal terug bij af zijn. Tot slot: in de huidige euthanasiewet mogen artsen 12 

hulp bij zelfdoding verlenen maar ook de levensbeëindiging zelf uitvoeren. Dat is belangrijk voor 13 

mensen die zelf geen middel tot zich kunnen nemen, bijvoorbeeld omdat ze niet kunnen slikken. 14 

Ook het belang van deze groep mensen mag niet uit het oog worden verloren.  15 

• Mensen bij wie de wilsbekwaamheid niet vanzelfsprekend is, denk aan mensen met dementie of 16 

met psychiatrische aandoeningen, hebben belang bij de huidige wet. De huidige wet is gebaseerd 17 

op de tweepoot van barmhartigheid en zelfbeschikking. De barmhartigheid komt tot uiting in de eis 18 

van ondraaglijk lijden, de zelfbeschikking in de eis van een weloverwogen verzoek. In de huidige 19 

situatie is het zo dat aan beide eisen moet zijn voldaan, maar dat ze worden bezien in samenhang. 20 

Dit betekent dat als er geen lijden kan worden waargenomen, de arts zal twijfelen over de 21 

weloverwogenheid van het verzoek, maar ook dat als het lijden overweldigend is, de arts de 22 

weloverwogenheid van het verzoek makkelijker kan aannemen. In een wet waarin niet langer het 23 

lijden centraal staat, zal de juridische rechtvaardiging voor de levensbeëindiging enkel rusten op 24 

het weloverwogen verzoek, waardoor hogere eisen zullen worden gesteld aan dit criterium. Het 25 

risico hiervan is dat mensen met dementie en psychiatrische aandoeningen het (nog) moeilijker 26 

krijgen om hun euthanasieverzoek gehonoreerd te krijgen. 27 

 28 

4 – De huidige wet is in staat mee te groeien met zijn tijd 29 

• De wet biedt veel ruimte voor euthanasie bij mensen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden als 30 

gevolg van medische aandoeningen. Voor zover er sprake is van knelpunten, zitten deze niet zo 31 

zeer in de wet zelf, maar in de uitvoeringspraktijk. De mogelijkheden die de wet biedt kunnen beter 32 

benut worden. De wet zelf hoeft er echter niet voor te worden aangepast.  33 

• De huidige wet bevat iets heel waardevols, te weten ‘open normen’. Dit zijn normen die zo 34 

algemeen geformuleerd zijn dat ze op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Het 35 

voordeel daarvan is dat er ruimte is voor de arts om de wet te gebruiken als hij daar zelf van 36 

overtuigd is. Het nadeel ervan is dat de patiënt afhankelijk is van de arts. Het voordeel is echter ook 37 

dat de wet hierdoor kan ‘mee-ademen’ met de tijdsgeest. Als de samenleving en de beroepsgroep 38 

deze normen anders gaan inkleuren, hoeft de wet er zelf niet voor aangepast te worden. Dit maakt 39 

de wet toekomstbestendig.  40 

• Ook in de huidige wet is zelfbeschikking een belangrijke waarde. De arts is de uitvoerder, maar de 41 

patiënt is de initiator. Dat de arts niet enkel uitvoerder wil zijn, maar dit pas kan doen als hij zich 42 

betrokken voelt en geen gewetensbezwaren heeft, haalt in beginsel de zelfbeschikking niet weg bij 43 

de patiënt. Een persoon die euthanasie krijgt is weliswaar meer afhankelijk van de arts dan iemand 44 

die een zelfdoding (zonder middelen van een arts) uitvoert, maar niet meer of minder autonoom. 45 

Autonomie gaat over de geestelijke vrijheid om als individu keuzes te maken, niet per se over het 46 
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uitvoeren daarvan. Een arts die gehoor geeft aan een euthanasiewens erkent daarmee de 1 

autonome beslissing van de patiënt, die op zijn beurt zijn afhankelijkheid van de arts hierbij erkent. 2 

 3 

c )  I n h o u d e l i j k :  H e t  v o o r s t e l  i s  n i e t  p e r  s e  e e n  o p l o s s i n g  v a n  h e t  b e n o e m d e  4 

p r o b l e e m  5 

• Het probleem dat Van Dijk c.s. benoemen is vooral de afhankelijkheid van de arts. Van Dijk heeft in 6 

zijn eigen leven meegemaakt hoe machteloos je kunt zijn als je als patiënt geen gehoor vindt bij 7 

een arts en hoeveel lijden dit met zich mee kan brengen, terwijl dit voorkomen had kunnen 8 

worden. Wij zijn blij met zijn streven om hier wat aan te doen want dit knelpunt herkennen wij. Het 9 

slechte nieuws is echter dat het aanpassen van de wettelijke kaders geen garantie is voor een 10 

goede uitvoeringspraktijk. Zolang artsen of andere hulpverleners niet verplicht zijn om euthanasie 11 

te verlenen (en zover zouden wij niet willen gaan), ben je als patiënt altijd afhankelijk van deze 12 

hulpverlenende persoon. Ook als een niet-arts de situatie beoordeelt, en ook als lijden geen 13 

criterium is, zal de levenseindebegeleider kunnen besluiten dat hij niet meewerkt aan 14 

euthanasie/hulp bij zelfdoding. De oorzaak van deze afhankelijkheid ligt niet in de wet, maar in de 15 

professionele autonomie van artsen en andere hulpverleners. Het verlenen van euthanasie/hulp bij 16 

zelfdoding zal nooit een plicht kunnen zijn en daarom zullen afwijzingen altijd een knelpunt blijven. 17 

Wij zetten er daarom al jaren op in om de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener (lees: de 18 

patiënt en de arts) zo goed mogelijk te laten zijn, om de kans op afwijzing zoveel mogelijk te 19 

verkleinen. Wij adviseren  onze leden dat ze op tijd naar hun arts moeten gaan voor een goed 20 

gesprek, wij vragen artsen om proactief te zijn aangaande euthanasie, en bepleiten bij de politiek 21 

dat artsen meer tijd (in de zin van geld) krijgen voor een euthanasietraject, van begin tot eind.  22 

• Aan het eind van het voorstel benoemt Van Dijk waar hij naartoe wil: “Artsen hoeven niet bang te 23 

zijn, het OM staakt haar bemoeienissen (tenzij bij een misdrijf), er zijn geen wachtlijsten van twee 24 

jaar bij het Expertisecentrum Euthanasie, en vooral: het lijden van velen wordt voorkomen.” Hieruit 25 

vallen de volgende problemen te destilleren, erachter is ook gelijk te lezen in hoeverre wij denken 26 

dat het voorstel van Van Dijk dit probleem zal kunnen oplossen:  27 

o Artsen ervaren bemoeienis van het OM: Het aanpassen van de wettelijke kaders kan de 28 

toetsing eventueel makkelijker maken, maar zolang euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn 29 

opgenomen in het Wetboek van Strafrecht zal het OM hierop blijven toezien en zal 30 

vervolging een risico zijn. Op dit moment verloopt de toetsing goed, worden er bijzonder 31 

weinig zaken als onzorgvuldig beoordeeld, en is er in 20 jaar slechts 1x over gegaan op 32 

vervolging. Dit is voor een groot deel te danken aan de toetsingscommissies. Het afschaffen 33 

hiervan zal er vooral toe leiden dat het OM dichter op artsen of levenseindebegeleiders 34 

komt te zitten. Het voorstel zal dus niet leiden tot minder bemoeienis van het OM, maar 35 

eerder tot meer.  36 

o Er zijn wachtlijsten voor euthanasie: Als er nieuwe wettelijke kaders komen, is de kans 37 

aanzienlijk dat hierbij verplichte wachttijden ingebouwd zullen worden. De wachttijden 38 

zullen dus alleen maar groter worden.  39 

o Er is sprake van lijden dat moet worden voorkomen: Een wet waarin het lijden niet langer 40 

een criterium is, laat staan het voorkomen ervan een doel, zal niet perse leiden tot het 41 

voorkomen van lijden van veel mensen. Wij denken dat vooral de huidige euthanasiewet, 42 

die is gericht op het beëindigen van lijden hierin ook in de toekomst zal blijven voorzien.  43 

 
 
 
 



- 31 - 

NVVE Algemene Ledenvergadering 25 juni 2022                                                    Voorstel beleidswijziging NVVE 

d )  S t r a t e g i s c h :  H e t  i s  r i s i c o v o l  o m  v o o r  a a n p a s s i n g  v a n  d e  w e t  t e  p l e i t e n  1 

1 – De huidige wet kent een groot draagvlak in de maatschappij 2 

Dat euthanasie momenteel kan rekenen op een groot draagvlak in de maatschappij komt onder andere 3 

door de zorgvuldigheid waarmee het verleend wordt. Die zorgvuldigheid zit in een aantal zaken:  4 

• De samenleving heeft veel vertrouwen in het oordeel van de arts, juist omdat deze een 5 

behandelrelatie met de patiënt heeft. Ook worden artsen nog steeds gezien als zorgvuldig 6 

handelende professionals aan wie je moeilijke ethische beslissingen kunt overlaten.  7 

• De eis dat euthanasie alleen als een ultimum remedium mag worden ingezet (dus niet mag worden 8 

verleend als er alternatieven zijn) is vanuit juridisch, ethisch en politiek oogpunt een belangrijk en 9 

waardevol criterium.  10 

a. Juridisch: Bescherming van kwetsbare mensen is een juridisch vereiste als het gaat om het 11 

rechtvaardigen van actieve levensbeëindiging. Het loslaten van een ‘alternatieven’ 12 

criterium is juridisch dan ook moeilijk te verdedigen.  13 

b. Ethisch: Euthanasie is niet enkel een individuele zaak. Het raakt de persoon die het moet 14 

doen, maar ook de naasten en andere mensen in de omgeving van een persoon. Kijken 15 

naar alternatieven (mits deze redelijk zijn en de patiënt deze zelf nog aan kan!) is bij uitstek 16 

iets wat wij mensen doen omdat onze eerste neiging erop gericht is mensen bij het leven te 17 

behouden. Dat kun je zien als paternalistisch, maar is in de eerste plaats een teken van 18 

betrokkenheid. Wij zouden hier niet van af willen.  19 

c. Politiek: Voor veel mensen is het criterium gebrek aan alternatieven een belangrijke 20 

voorwaarde voor de toelaatbaarheid van euthanasie. 21 

• Het feit dat euthanasie gemeld moet worden en getoetst wordt is voor veel mensen een 22 

belangrijke geruststelling. Ook de NVVE heeft altijd gepleit voor transparantie en toetsbaarheid als 23 

belangrijke uitgangspunten van de euthanasiewet. Wij willen hier niet van af.  24 

 25 

2 – De wet kent een groot draagvlak onder professionals en politici  26 

• De wet wordt goed nageleefd; uit de Jaarverslagen van de RTE’s blijkt dat er weinig gevallen zijn 27 

waarin de eisen niet worden nageleefd.   28 

• De wet wordt goed geëvalueerd. Uit de evaluaties van de wet blijkt ook niet dat het toetsen aan de 29 

zorgvuldigheidseisen van ondraaglijk lijden, uitzichtloos lijden en een redelijk andere oplossing door 30 

artsen als een onuitvoerbare taak wordt gezien. Aanleiding om de wet aan te passen of te 31 

vervangen is er in die zin dus niet. 32 

• De toetsingscommissies, die geen onderdeel uitmaken van het OM, zijn ingesteld vanuit het idee 33 

dat er een buffer moet zijn tussen het handelen van de arts en het strafrecht. Zonder deze 34 

commissies is het mogelijk dat het opsporingsapparaat van het OM zich veel actiever met 35 

euthanasie zal gaan bemoeien. Uit evaluaties blijkt dat de commissies als buffer goed werken. De 36 

wetgever heeft ervoor gekozen om de strafbaarstelling op te heffen voor een arts die handelt 37 

overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen. Als de arts niet strafbaar is, is er ook geen reden om het 38 

OM in te schakelen en is de zaak met het oordeel “zorgvuldig” van de Toetsingscommissie 39 

afgedaan. Omdat tot de wet in 2002 een arts wèl strafbaar was, maar er bij zorgvuldig handelen 40 

onderuit kon komen, was het oordeel slechts een advies aan het OM mbt het al dan niet vervolgen. 41 

Het oordeel van de Toetsingscommissie is nu meer dan een advies en is méér dan een buffer: het is 42 

een eindstation. Het OM komt er alleen aan te pas als de Toetsingscommissie het handelen van de 43 

arts als onzorgvuldig aanmerkt of als uit anderen hoofde een redelijk vermoeden van schuld rijst 44 

(bijv als de lijkschouwer wijst op ernstige onregelmatigheden of omdat er een aangifte van een 45 

derde is – aldus de Memorie van Toelichting). In feite is hiermee euthanasie voor een groot deel uit 46 

het strafrecht gehaald. 47 
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3 – Een wetswijziging is riskant 1 

Het doorvoeren van wetswijzigingen bij de bestaande wet (of dit nu een aanpassing of een vervanging 2 

zou betreffen) is riskant: waar wij de wet aan de éne kant zouden willen wijzigen om euthanasie meer 3 

toegankelijk te maken, grijpen andere partijen (denk aan SGP, CU en eventueel CDA) de kans om de 4 

wet zo te wijzigen dat euthanasie minder makkelijk toegankelijk wordt. 5 

 6 

Dat geldt te meer omdat volgens het voorstel van Van Dijk criteria zouden moeten worden verwijderd 7 

vanwege hun veronderstelde subjectieve karakter terwijl er criteria in zouden moeten worden 8 

opgenomen die in dezelfde redenering als subjectief kunnen worden aangemerkt. Het gaat dan met 9 

name om de begrippen “weloverwogen” en “goed geïnformeerd” en “tijdig” en “wilsbekwaam” zoals 10 

die in het voorstel onder de kop De aangepaste Euthanasiewetgeving zijn benoemd. 11 

 12 

e )  J u r i d i s c h :  A a n p a s s i n g  v a n  d e  w e t  o p  d e z e  w i j z e  i s  n i e t  m o g e l i j k  13 

De Wtl is gefundeerd op de morele plicht van de arts om ondraaglijk en uitzichtloos lijden te verlichten 14 

(beginsel van barmhartigheid, rechtstreeks afgeleid van de Eed van Hippocrates, waarop de medische 15 

professie van oudsher is geschoeid)7. Iets concreter geformuleerd en meer toegespitst op de 16 

Nederlandse context, is dit dragende beginsel achter de Wtl ook af te leiden uit het baanbrekende arrest 17 

Schoonheim (1984), dat de Wtl juridisch mogelijk heeft gemaakt, en dat recent is bevestigd door de 18 

Hoge Raad in het arrest Arends (2020). Het gaat dan met name om de strafrechtelijke constructie die is 19 

gekozen (overmacht-noodtoestand in de zin van een conflict van plichten) en ethisch-juridische 20 

rechtvaardiging hiervan.  21 

De centrale rol van de arts, samen met de eis dat er sprake moet zijn van lijden en er geen redelijke 22 

alternatieven meer zijn, zijn de ethische rechtvaardigingen en daarmee de juridische bouwstenen van de 23 

huidige wet. Als je deze pijlers weghaalt, stort de inhoudelijke rechtvaardiging van de wet in. Aanpassing 24 

van de wet op deze manier is dus niet mogelijk. Je zou dan moeten gaan naar het vervangen van de 25 

huidige wet door een nieuwe wet. Zo’n nieuwe wet heeft opnieuw grondslagen en zorgvuldigheidseisen 26 

nodig om de levensbeëindiging mee te kunnen rechtvaardigen. 27 

  

 
7 Zie proefschrift Esther Pans: De normatieve grondslagen van het Nederlandse euthanasierecht, 2006  
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Bijlage (ter achtergrondinformatie) 
Samenvatting consultatieronde voorstel Van Dijk c.s. en 
concept stemadvies RvB 
 

Inleiding 1 

In afstemming met de Ledenadviesraad en Wim van Dijk heeft de Raad van Bestuur tussen 8-22 april 2022 2 

een schriftelijke consultatieronde georganiseerd over het voorstel van NVVE-lid Wim van Dijk en het 3 

concept stemadvies van de Raad van Bestuur. De RvB vindt het belangrijk dat NVVE-leden de consequenties 4 

goed kunnen overzien en alle argumenten voor en tegen goed kunnen meewegen in de besluitvorming. 5 

Ook wilden we suggesties ophalen om de kwaliteit van het voorstel en/of het stemadvies van de Raad van 6 

Bestuur te verbeteren. 7 

Dit document is de samenvatting van de consultatie-uitkomsten. Zo’n 70 leden hebben de moeite genomen 8 

te reageren, waarvoor dank.  9 
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Positieve feedback op voorstel Van Dijk 1 

Het is goed om het onderwerp op de agenda te zetten 2 

- Ik heb mij als mede-indiener van Wim van Dijks voorstel aangesloten, o.a. omdat daardoor het 3 

onderwerp ter algemene discussie op de agenda van de aanstaande algemene vergadering komt en 4 

weer eens uitvoerig (?) wordt gediscussieerd. 5 

- Ik vind het lastig om mijn overwegingen goed onderbouwd aan u te melden. Naar mijn gevoelen 6 

snijden uw standpunten hout en verdienen het om een reële kans te maken. Daarnaast heb ik Wim van 7 

Dijk bijzonder hoog staan. Ook zijn betoog verdient alle aandacht en goede overweging van zijn 8 

stellingen. Het lijkt mij weinig kans te maken om de euthanasiewet veranderd te krijgen, hoezeer ook 9 

onderdelen kritische aandacht behoeven. Met name de bepalingen, die een behoorlijke uitoefening 10 

van het Recht op Zelfbeschikking zoals bedoeld in het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens 11 

in de weg staan, vragen om de meest aandachtige politieke aandacht. Ook moet er meer aandacht 12 

komen voor mensen zonder ernstige medische aandoeningen, die weloverwogen uit het leven willen 13 

stappen. Waarom zou een sterfwens onderwerp van afweging door derden moeten zijn? Alleen de 14 

betreffende mens zelf gaat over de keuze tussen verder leven en levenseinde. Deze gedachten vinden 15 

steun in de overwegingen van Wim van Dijk. Daarom vind ik, dat de voorstellen van Wim ons aller 16 

overweging blijvend verdienen. 17 

- Ik zie in het voorstel van van Dijk een aantal goede ideeën, maar heb ook begrip voor de 18 

tegenargumenten van het bestuur. Het probleem is dat beide visies een aantal aannames doen, 19 

waarvan je moeilijk kunt inschatten wat de effecten zijn. Daarom is het moeilijk te beoordelen wat hier 20 

wijsheid is. In ieder geval is het goed dat van Dijks voorstel in stemming wordt gebracht: dan komt er 21 

duidelijkheid over wat de leden willen. 22 

- In antwoord op uw vraag of ik nog mede-indiener van het voorstel van Wim van Dijk wil zijn het 23 

volgende: Het is mij nog niet duidelijk of het standpunt van het bestuur van de NVVE dat als je de pijlers 24 

van de wet weghaalt, de inhoudelijke rechtvaardiging van de wet instort en dat er dan dus een nieuwe 25 

wet moeten komen juist is. Zolang dit niet door een onafhankelijke jurist is onderzocht blijf ik het 26 

standpunt van Wim van Dijk steunen en blijf ik mede-indiener van het voorstel. 27 

 28 

De euthanasiepraktijk is aan verbetering toe 29 

- Mensen die lichamelijk, aantoonbaar wat mankeren hebben een veel grotere kans op euthanasie dan 30 

mensen die onzichtbaar/psychisch wat mankeren. De wachtlijst bij het EE spreekt boekdelen, 31 

psychiaters vinden de regels te vaag en wagen zich er niet aan uit angst. 32 

- Waarom de nadruk leggen op wilsverklaringen, als artsen die als iemand te ver heen is aan de kant 33 

mogen schuiven? 34 

- Wie beslist of iets nog een alternatief kan zijn? De arts of de patiënt? Een kankerpatiënt mag wel 35 

chemo weigeren en toch kans op euthanasie behouden. Een psychiatrisch patiënt die al 5 jaar in 36 

behandeling is mag geen nieuwe behandeling weigeren. Want deze verliest dan de kans op euthanasie. 37 

Het verschil? Waarom mag de lichamelijke terminale zieke mens wel beslissen: genoeg. Maar de 38 

terminale psychiatrisch zieke mens, niet? Waar ligt de ethiek in dat? 39 

- De omgeving hoeft niet te leven met het leed van de persoon die euthanasie aanvraagt. De omgeving 40 

heeft dan ook GEEN invloed op het wel of niet uitvoeren van een euthanasie. Waarom mag een mens 41 

van “jullie” niet zeggen: Ik heb 5 jaar behandeling gehad, ik geloof er niet meer in. Eeuwig hoop houden 42 

is niet voor iedereen. Wel heel christelijk, het leven is waardevol dus mag je het niet zomaar opgeven. 43 

Nieuwsflits! Dat doen de meeste mensen die euthanasie aanvragen ook niet. Die hebben het leven 44 

vaak echt wel een kans gegeven. Nogmaals de vraagstelling. Wanneer is het klaar? Wanneer de 45 

arts/therapeut dat zegt? Of wanneer de persoon zelf dat zegt? De wetgeving is achterhaald! 46 

- De wet werkt niet goed. Er zijn groepen die buiten de boot vallen. Dementie, voltooid leven, psychisch 47 

lijden. 48 
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- “Jullie” spreken van een voordeel in de open normen. Mensen die ik spreek die hun verzoek doen op 1 

basis van psychisch lijden vinden dat GEEN voordeel. Lijden voor de een is geen lijden voor de ander. 2 

Hoe toon je een arts jouw pijn? Als het niet op een foto of scan te zien is? Dus omdat een arts het lijden 3 

niet ziet, is het er niet? Uitzichtloos? Hoe kan een ander dat bepalen? Na 10 jaar GGZ vinden ze een 4 

nieuw middel uit! Ja mevrouw, dat moet u nog doen. De ontwikkelingen blijven komen, andere 5 

therapeuten maar dezelfde therapie kan ook verschil maken. Eindeloos door KUNNEN behandelen, is 6 

niet eindeloos door WILLEN behandelen. Maar wie is de baas over die eindstreep? De arts? Of de 7 

patiënt? 8 

- Wim van Dijk is tot zijn voorstel gekomen o.a. door zijn ervaring met het ondraaglijke en langdurige 9 

lijden van zijn vrouw, aan wie euthanasie geweigerd werd. Ik heb eveneens moeten meemaken dat 10 

mijn geliefde man ruim drie maanden gruwelijk heeft moeten lijden, ondanks zijn herhaalde 11 

smeekbeden om euthanasie. Er was namelijk naar de mening van de behandelend artsen nog 12 

behandeling mogelijk. Het is die subjectieve blik die Wim van Dijk wil vervangen door de eigen keuze 13 

mogelijk te maken voor de patiënt die bij volle verstand en weloverwogen tot de slotsom is gekomen 14 

dat verder leven een nachtmerrie is geworden. 15 

- Ik wil erop wijzen dat alle behandelende artsen jonger, en vaak veel jonger, zijn dan de patiënten 16 

waarover het in dit verband meestal gaat. Zij staan middenin het leven en zijn door goede bedoelingen 17 

bezield, maar kunnen zich geen voorstelling maken van de dagelijkse tot wanhoop drijvende pijn, 18 

uitputting en steeds verdergaande aftakeling. Lichamelijk, maar ook geestelijk, van degene die alle 19 

moed is kwijtgeraakt.  20 

- De beoordelingsvrijheid van de arts leidt tot willekeur en dit zou naar mijn mening niet mogen! Daarom 21 

moeten de subjectieve criteria eruit.  22 

- Volgens u werkt de wet goed in de praktijk. Maar t kan beter. Dus probeer de wet aan te passen.  23 

-  Als iemand aangeeft dat het leven voor hem/haar ondraaglijk is, neem dat dan aub aan. Ook een 24 

redelijke andere oplossing is aan de mens zelf. 25 

- Ben het totaal oneens met het ingekleurde stem”advies” van de RvB. Wel  zogenaamde “successen” 26 

noemen van het aantal euthanasiegevallen maar niet reppen over de duizenden geweigerde 27 

aanvragen. Dit vind ik een zeer bedenkelijke beïnvloeding van de leden. 28 

- Wij steunen het voorstel van Wim van Dijk omdat wij de huidige wet en regelgeving ontoereikend 29 

vinden. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen in de richting van meer autonomie zouden ook 30 

van toepassing moeten zijn op de euthanasie wetgeving en met name de WTL. Anders dan het reactie 31 

van de RvB zijn wij van mening dat de praktijk sterk tekortschiet, artsen nog steeds in vele gevallen 32 

terughoudend zijn in hun rol als euthanasieverlener (mede ook door het OM), en er ten onrechte vaak 33 

wordt gekozen voor de “veilige” weg van palliatieve sedatie. Wij steunen Van Dijk in zijn bezwaren 34 

tegen deze praktijk. Veel mensen hebben aan het eind van een moeilijk leven en onprettige discussie 35 

met een arts over een zelfgekozen levenseinde, waarbij de arts op het laatst terughoudend blijkt te zijn 36 

(mede ingegeven door de ingewikkelde/zware procedure). Dit hebben wij uit eerste hand 37 

meegemaakt). Om die reden is aanpassing van de wetgeving naar onze mening wenselijk. Verder zijn 38 

de lange lijsten van wachtenden voor Expertisecentrum Euthanasie, dat wij steunen, ons een doorn in 39 

het oog, iets waar Van Dijk terecht aandacht voor vraagt. De toenemende lijst van verzoeken toont aan 40 

dat de huidige euthanasiepraktijk tekort schiet.   41 

- Als lid van NVVE sinds 2011 en lid van de CLW ben ik van mening dat iedereen het eigen recht heeft om 42 

zijn leven te beeindigen. Je hebt niet gevraagd om geboren te worden en hoeft wat mij betreft ook niet 43 

te vragen om je leven te mogen beeindigen. Ieders zijn eigen pil heeft dan ook mij voorkeur en staat los 44 

van alle politieke en wettelijke argumenten. Het voorstel van Wim van Dijk geeft aan dat een 45 

wilsverklaring afdoende moet zijn en daarmee ben ik het eens. Alle verdere meningen van artsen, 46 

gelovigen of alernatieve lijdingstrajecten als sedatie hebben hooguit zin voor de nabestaanden en niet 47 

voor degene die de wilsverklaring ooit bij gezond verstand heeft getekend. De uitgebreide uitleg van de 48 

NVVE zal zeker hout snijden want daarvoor het ik de vereniging te hoog zitten en de wettelijke en 49 
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politieke hobbels zullen zeker belangrijk zijn, maar doen niet af aan het gegeven dat het nog allemaal te 1 

moeizaam gaat en te lang duurt. 2 

- Wij vinden de reactie van de RvB te behoudend en te positief over de huidige situatie. In algemene zin 3 

lijkt ons dat de huidige euthanasiepraktijk aanmerkelijk minder rooskleurig is dan in het advies wordt 4 

voorgesteld: op pagina 1 wordt gesproken van een “goed lopende medische route”. Ook op andere 5 

plekken in de concept- reactie wordt een positief beeld geschetst van de huidige procedure. Als 6 

overtuigd voorstanders van autonomie - en lid van de CLW -  zijn wij van mening dat de euthanasie 7 

wetgeving aanpassing behoeft. Ook het geloof in, en waardering voor de deskundigheid van artsen, 8 

wordt door ons niet gedeeld. Na zorgvuldige beoordeling van het euthanasieverzoek zou dit door een 9 

levenseinde begeleider kunnen worden ingewilligd. De euthanasiewet dient hier toe te worden 10 

aangepast. Wij realiseren ons dat velen binnen de NVVE hiermee al veel langer bezig zijn en willen dit 11 

gaarne steunen. Onderstaand hebben wij enkele delen uit de tekst, vooral de conceptreactie, van 12 

commentaar voorzien omdat deze te behoudend en te positief zijn.   13 

- De wet werkt goed in de praktijk: met deze stelling zijn wij het niet eens, noch met de stelling in par 5: 14 

De huidige wet is in staat mee te groeien met zijn tijd.   15 

- De NVVE noemt in haar stuk het aantal uitgevoerde euthanasie-verzoeken als een positief feit. 16 

Belangrijker is het aantal afgewezen verzoeken, daar zit de echte pijn. Dat moet intens verdrietig zijn. 17 

Daar zou de NVVE zeker meer aandacht voor moeten hebben. De stem van de euthanasie-vrager, als 18 

deze al niet bepalend zou moeten zijn, zou zwaar moeten wegen, dat lijkt ons niet het geval. 19 

- Ik ben het niet eens met de algemene stelling dat er sprake is van een goed lopende medische route, 20 

de 1e beleidspijler. Er vallen regelmatig mensen tussen wal en schip. Dit nog los van het feit dat derden 21 

soms ongewild feitelijk worden geconfronteerd met iemand die een einde aan zijn of haar leven wenst 22 

te maken. Mogelijk met trauma’s tot gevolg. Dat de huidige wet een groot draagvlak kent kan zo zijn 23 

maar dat is bij gebrek aan een betere, ruimere wettelijke mogelijkheid. Die ruimere mogelijkheid wordt 24 

beoogd door het ingediende voorstel en daar gaat het stemadvies grotendeels aan voorbij. In de 25 

maatschappij is voor meer individuele ruimte ook ruime steun. 26 

 27 

Er moet minder afhankelijkheid van de arts komen en meer zelfbeschikking 28 

- Ik zie de huidige WTL als een verworvenheid waar ook de NVVE trots op kan zijn, en die in de praktijk 29 

veel goeds heeft gebracht. Toch is het wat mij betreft niet het gedroomde eindstation. Ik vind dat WvD 30 

de vinger legt op een aantal reële problemen met de huidige regeling. Het gaat daarbij m.n. om de 31 

afhankelijkheid van de overtuiging van de arts dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden met 32 

(mede) een medische achtergrond, en om de onvoldoende omschreven eis dat er geen redelijke andere 33 

oplossing mogelijk is. Voorts ken ik geen knock out argumenten waarom het alleen artsen zouden 34 

moeten zijn die hulp bij zelfdoding en euthanasie verlenen en die de vraag om deze hulp beoordelen. 35 

Dat betekent dat ik het goed zou vinden als de constellatie WTL/293/294 op termijn en na rijp beraad 36 

wordt vervangen of gewijzigd i.p.v. aangevuld door andere, aanvullende wetgeving. Parallelle 37 

wetgeving, bv. enerzijds de huidige WTL waarbij de arts in bepaalde situaties géén hulp bij zelfdoding 38 

mag verlenen omdat niet aan de wettelijke eisen is voldaan, náást (!) wetgeving waarin een 39 

levenseindebegeleider dat in exact dezelfde situatie wel mag, wringt. Ook zie ik niet waarom een 40 

levenseindebegeleider binnen op relevante wijze aangepaste wet- en regelgeving wel hulp bij 41 

zelfdoding, maar geen euthanasie zou mogen verlenen. 42 

- Ik ben het nagenoeg geheel met Wim eens en denk dat de tijd (en de publieke opinie) rijp is om nu een 43 

einde te maken aan vele eeuwen betutteling en bevoogding door religieuze leiders en hun volgelingen. 44 

Deze – inmiddels tot een flinke minderheid geslonken en nog steeds slinkende – conservatieve 45 

religieuze minderheid eist voor zichzelf het recht op maximale vrijheid voor de uitvoering van hun 46 

geloofspraktijken, maar is zo hypocriet anderen rechten te ontzeggen die indruisen tegen hun 47 

opvattingen. Waaronder de vrijheid om te kiezen voor een waardige dood op een zelfgekozen moment. 48 

De Euthanasiewet moet dus op de helling, met als kern: het individu beslist over zijn/haar/diens eigen 49 

levenseinde (hoe en wanneer), uiteraard met voldoende waarborgen tegen misbruik, (morele) dwang 50 
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en ondoordachte impulsieve keuzes. (Mede om veel treinmachinisten, -conducteurs en -passagiers veel 1 

ellende en trauma’s besparen.) Hoe dat precies juridisch gewaarborgd moet worden, laat ik graag aan 2 

ter zake deskundigen over. Omdat we medici niet kunnen verplichten euthanasie / hulp bij zelfdoding 3 

te verrichten, moet er daarnaast een niet-medische route komen. Hoewel ik niet alle consequenties 4 

kan overzien, lijkt me de door Wim voorgestelde gekwalificeerde levenseindeconsulent een goede 5 

optie. Artsen zijn primair gericht op genezen en het verlengen van het leven. Weliswaar ook om lijden 6 

te beperken, maar – zoals Wim terecht zegt – niemand anders dan de betrokkene zelf kan bepalen hoe 7 

ernstig dit lijden is, laat staan hoe dit afgewogen moet worden tegen alternatieven. Hier moeten we 8 

artsen niet mee belasten. Ook voor de betrokkene is dit van belang, omdat je nooit zeker weet, welke 9 

arts er op het moment suprême aan je bed staat en wat diens persoonlijke overtuigingen zijn. Ook al is 10 

de tijd er rijp voor, voor een politiek draagvlak is wel een zeer doordacht en uitvoerig 11 

publiciteitsprogramma nodig, want de “tegenpartij” zal alles doen om zo’n voorstel te “framen” als het 12 

in de kou laten staan van kwetsbare mensen en eenzame ouderen (i.p.v. een weloverwogen keuze van 13 

zelfbewuste individuen die niet willen wegkwijnen en vegeteren of die hun leven voltooid achten). De 14 

NVVE is m.i. bij uitstek gekwalificeerd om daarbij het voortouw te nemen. 15 

- Ik heb het voorstel van Wim van Dijk gesteund als mede-indiener omdat ik kijk naar wat beoogd wordt: 16 

Meer zelfstandige regie op het eigen levenseinde. Ik kijk dan ook niet zo zeer naar b.v. de gebezigde 17 

terminologie in het voorstel als wel naar die doelstelling. Waarschijnlijk had ik een voorstel anders 18 

geformuleerd mocht ik het geheel zelf hebben opgesteld maar daar wil ik niet over discussiëren. Ik heb 19 

behoefte aan meer ruimte om op een humane wijze een einde aan mijn eigen leven te maken (mocht 20 

dat aan de orde zijn) als mij dat goed lijkt zonder daarmee iemand te hoeven belasten. Ik heb zelf 21 

samen met mijn vrouw een zwaar auto-ongeluk gehad en toen groeide het besef dat wij (mijn vrouw en 22 

ik) niet zelf zouden kunnen beschikken over onze eigen dood en daarmee veroordeeld werden tot een 23 

leven dat wij op die wijze niet wensten te leven. De discussie over de huidige wet is bijna een 24 

semantische. Het resultaat van deze wet kan zijn dat je aan je lot wordt overgelaten ondanks 25 

voorbereiding langs een van de lijnen die de NVVE voorstaat. De wet biedt wel mogelijkheden maar je 26 

hebt als individu/betrokkene geen ultiem zeggenschap over het eigen levenseinde. Je bent afhankelijk. 27 

Dat wil ik niet. 28 

- Hierbij wil ik graag laten weten achter de voorstellen van de heer Wim van Dijk te staan. Ik vind zijn 29 

voorstellen humaner en meer bij deze tijd horen waarin men de eigen regie over het levenseinde zelf 30 

wil bepalen. 31 

- Ik sta volledig achter het voorstel van Wim van Dijk. DE LAATSTE JAREN WAREN ER VERSCHILLENDE 32 

MENSEN IN MIJN OMGEVING DIE KLAAR WAREN MET HET LEVEN. BANG OM OVER JE LEVENSEINDE NA 33 

TE DENKEN EN TE HANDELEN. HET ALLERBELANGRIJKSTE IN DEZE EUTHANASIEWET IS DAT DE PATIËNT 34 

CENTRAAL STAAT, EN DAT WE MET RESPECT EN COMPASSIE MET DEZE MEDEMENS OMGAAN. Het is 35 

aan de patiënt die lijdt en die niet verder meer wil leven wanneer het moment van overlijden daar is. 36 

Zoals iedereen een andere pijngrens heeft, heeft iedereen een andere levenslust of levensmoeheid. En 37 

iedereen heeft een andere grens van wat hij of zij aankan. Dat kan niemand anders bepalen. En dan 38 

heb ik het niet over mensen die 3 weken depri zijn. 39 

- De afhankelijkheid van de arts is voor ons, en veel andere NVVE leden, een gruwel. Hier wordt gesteld: 40 

Als de arts welwillend is”. Probleem is dat veel artsen dat in de prakrijk onvoldoende zijn. Je mag 41 

uiteraard een arts niet dwingen, maar je kunt het werk van de artsen wel aanmerkelijk verlichten en 42 

ondersteunen.   43 

- Ik heb het eens met het voorstel van dhr. Van Dijk. Mijn grootste probleem is het feit dat de arts zo 44 

centraal moet blijven staan. Alleen de patiënt kan zijn/haar lijden zichtbaar bepalen, niemand anders.  45 

- Ik ben akkoord met het voorstel van Wim van Dijk. Ook ik vind de huidige wet en procedure 46 

betuttelend. Natuurlijk mag kwetsbaar leven (denk bv  aan gehandicapten) beschermd worden maar 47 

met name ouderen van wie het levenseinde onherroepelijk in zicht is langer laten sterven vind ik voor 48 

degenen die hebben aangegeven dit te willen akkoord maar voor de overigen zou dit geen verplichting 49 

moeten zijn. De huidige wet en regelgeving geeft mij geen enkele garantie dat ik straks als mijn tijd er 50 
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bijna is om dit leven te verlaten dit ook werkelijk op een menswaardige en liefdevolle manier te mogen 1 

doen ook al heb ik alle verklaringen ingevuld…ik ben afhankelijk van een arts die moet bepalen of mijn 2 

lijden onmenselijk is en bereid is aan mijn wensen om dit leven te verlaten te voldoen. Ik snap ook niet 3 

dat mijn mening nu van minder waarde is als straks als ik bv in coma ben, zwaar gehandicapt of 4 

dement. Wat ik nu heb vastgelegd bij volle verstand zou uitgevoerd moeten worden (ook al snap ik dat 5 

grenzen dichter bij dood verlegd kunnen worden maar laat aub mijn naasten die weten wat ik wel en 6 

niet wil hier over mogen beslissen als ik dat zelf niet meer kan. Ik erger me ongelooflijk aan bv allerlei 7 

discussies dat je dementerende met problematisch gedrag wel in slaap mag brengen (en mag laten 8 

uithongeren en uitdrogen waardoor de dood intreed) maar geen euthanasie mag geven zgn vanwege 9 

ethische overwegingen. In heel veel gevallen heeft voor de gelovigen onder ons God al lang beslist dat 10 

het einde daar is maar omdat wij als samenleving  deze mensen nog altijd veel zorg verlenen en zelfs 11 

behandelen moeten ze nog heel lang in een wat mij betreft onmenswaardig leven gevangen blijven….ik 12 

kom vaak in verpleeghuizen op bv afdelingen met dementeerden en snap niets van deze 13 

industrie…nogmaals als wij deze mensen niet zouden verzorgen zouden ze allang gestorven zijn. 14 

- Ik sluit me voor 200 % aan bij Wim van Dijk. Ben absoluut tegen die betutteling door christelijke (n) 15 

(partijen) en wens een vrije keuze vwb levenseinde. 16 

- Wij steunen de voorstellen van de heer Van Dijk. Alleen zó kan “de patiënt” autonoom handelen, wat 17 

zijn onvervreemdbaar recht is en hoort te zijn. 18 

- Ik heb het voorstel van Wim van Dijk gesteund als mede-indiener omdat ik kijk naar wat beoogd wordt: 19 

Meer zelfstandige regie op het eigen levenseinde. Ik kijk dan ook niet zo zeer naar b.v. de gebezigde 20 

terminologie in het voorstel als wel naar die doelstelling. Waarschijnlijk had ik een voorstel anders 21 

geformuleerd mocht ik het geheel zelf hebben opgesteld maar daar wil ik niet over discussiëren. Ik heb 22 

behoefte aan meer ruimte om op een humane wijze een einde aan mijn eigen leven te maken (mocht 23 

dat aan de orde zijn) als mij dat goed lijkt zonder daarmee iemand te hoeven belasten. Ik heb zelf 24 

samen met mijn vrouw een zwaar auto-ongeluk gehad en toen groeide het besef dat wij (mijn vrouw en 25 

ik) niet zelf zouden kunnen beschikken over onze eigen dood en daarmee veroordeeld werden tot een 26 

leven dat wij op die wijze niet wensten te 27 

- leven. De discussie over de huidige wet is bijna een semantische. Het resultaat van deze wet kan zijn 28 

dat je aan je lot wordt overgelaten ondanks voorbereiding langs een van de lijnen die de NVVE 29 

voorstaat. De wet biedt wel mogelijkheden maar je hebt als individu/betrokkene geen ultiem 30 

zeggenschap over het eigen levenseinde. Je bent afhankelijk. Dat wil ik niet. 31 

- De voltooid leven wet staat in de baby schoenen, en groeit niet net zo hard als de wens van de 32 

maatschappij. 33 

 34 

Objectivering van de euthanasiewet zou goed zijn 35 

- Mij spreekt vooral aan dat in het voorstel gestreefd wordt naar een hogere mate van objectiviteit bij 36 

het oordeel van de arts in zijn beslissing over een euthanasieverzoek van zijn patiënt.  37 

- Naar mijn mening hebben wij in Nederland redelijk goede Euthanasiewetgeving. Toch ben ik het met 38 

Wim eens dat alle subjectiviteit zou moeten verdwijnen omdat wij volledig en autonoom over ons 39 

eigen leven moeten kunnen beschikken. Daar past niet bij dat anderen voor de vraag komen te staan of 40 

mijn leven ‘uitzichtloos en/of ondraaglijk’ is (2)  en de vraagstelling of er nog redelijke andere 41 

oplossingen zijn (4) wijs ik met kracht van de hand.  Alles zou er in het werk moeten worden gesteld om 42 

te voorkomen dat een patiënt te maken krijgt met palliatieve sedatie, terwijl er een euthanasiewens 43 

was vastgelegd en/of uitgesproken.  44 

- De kern van het voorstel is voor mij dat de paternalistische trekjes in de euthanasiewetgeving worden 45 

aangepast of verwijderd. En dat juich ik toe. 46 

- In eerste instantie vind ik het voorstel van Wim van Dijk erg goed. Uitzichtloos en ondragelijk lijden is 47 

niet goed vast te stellen en een redelijke andere oplossing is altijd wel te vinden als de arts dat wil b.v. 48 

verdere medische behandeling of palitatieve sedatie. Dus deze eisen mochten wat mij betreft 49 

vervallen.  50 
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Het voorstel van Van Dijk is positief als hulpverleningsroute 1 

- Het voorstel van Wim van Dijk heeft een goede intentie om tegemoet te komen aan degenen, die nu 2 

niet voor een euthanasie in aanmerking komen. Dat is een nobel streven. Mij spreekt het vooral aan als 3 

een voorstel tot verdere concretisering van de hulpverleningsroute. 4 

- Zoals het enkele decennia geduurd heeft, voordat de huidige euthanasiewet het leven zag, moet er 5 

rekening mee worden gehouden dat het ook enkele decennia zal duren voordat er eindelijk een wet zal 6 

zijn die voor de betrokkene de mogelijkheid tot waardig sterven biedt zonder dat hij/zij daarbij 7 

afhankelijk is van een instantie die naast weloverwogenheid en vrijwilligheid, nog andere subjectieve 8 

criteria beoordeelt. NVVE is al de eerste prille stappen aan het zetten om tot zo’n wet te komen en het 9 

vervolg moet stapje bij stapje geschieden. Het vereist veel denkwerk en Wim van Dijk verleent daaraan 10 

een nuttige bijdrage, ook in de zin dat het de geesten blijft scherpen. 11 

- Met de NVVE ben ik het eens dat eventuele voorstellen van Wim van Dijk gebruikt kunnen worden om 12 

verder na te denken over de hulpverlenersroute.  13 

- Op zich zijn de hoofdlijnen goed als je bedenkt wat het doel is. Maar na het lezen van het stuk van de 14 

NVVE is de manier waarop Wim van Dijk het doel wil bereiken niet verstandig. Het stuk van de NVVE is 15 

zeer goed doordacht en nauwkeurig en ik sta hier voor 100 % achter. Met name het feit dat de huidige 16 

euthanasie wet niet moet worden aangepast. Dat neemt veel te veel risico’s met zich mee. Wel kunnen 17 

natuurlijk nieuwe wetten worden toegevoegd. 18 

- Ik ben inderdaad mede indiener geweest van het voorstel van Wim van Dijk. Inmiddels heb ik jullie 19 

reactie gelezen, een zeer doorwrochte notitie. Daardoor ben ik anders gaan kijken naar het voorstel 20 

van Wim. Ik heb besloten om zijn voorstel niet meer te steunen. Elementen van zijn voorstel zouden 21 

wel bij kunnen dragen aan de tweede route. 22 

- Over veel van wat Wim schrijft zijn wij het allemaal meer of minder eens. Samengevat uiteindelijk  de 23 

realisatie van een soort hulpverleners-route. Alleen is de vraag hoe dat dan het beste bereikt wordt.  24 

Wim  zegt dat het beleid van de NVVE verandert dient te worden, maar eigenlijk meent hij m.i. dat er 25 

een nieuwe aanpak dient te komen. In een ander recent stuk gebruikt hij de uitdrukking 26 

“aktivistischer”. Dat denk ik ook. Wat kan dan eigenlijk nog gedaan worden?    27 

- Wel vind ik dat de NVVE moet doorgaan met de door hen genoemde constructieve elementen in het 28 

voorstel, zoals genoemd onder: Het voorstel als uitwerking van de hulpverleningsroute. 29 

 30 

Overig 31 

- Ik sta achter het voorstel van Wim van Dijk en zijn reactie op het concept stemadvies. Daarom bepleit ik 32 

met hem aanpassing van de WTL.  33 

- Ik vind het voorstel van de heer Wim van Dijk een prima voorstel.  Ik steun het dan ook van harte. 34 

- Ik sta volledig achter het voorstel van Wim van Dijk, en zal hiervoor positief gaan stemmen. 35 

- Ik ben het op alle (!) punten roerend eens met Wim van Dijk. 36 

- Ik steun het voorstel van Wim van Dijk ondanks de scherpe tegenargumenten vanuit de RvB. 37 

Doorslaggevend is dat de huidige euthanasiepraktijk te optimistisch is afgeschilderd, dat de 38 

subjectiviteit een kwetsbaarheid vormt die de pro-life politiek kan aanvallen en dat er juist nu ruimte is 39 

voor medisch-ethische kwesties in het regeerakkoord. 40 

- Ik kan mij helemaal vinden in het voorstel van Wim van Dijk. Wat mij betreft heb ik geen opmerkingen 41 

op dit voorstel en het lijkt mij een echte verbetering ten opzichte van de huidige Euthanasiewet. In het 42 

algemeen kan ik mij niet vinden in het concept stemadvies van de raad van bestuur. Ik vind dit zeer 43 

negatief en zou het een gemiste kans vinden. Ik zie geen probleem om de huidige wet te vervangen 44 

door een nieuwe wet, dus geen juridisch probleem. Ook geen strategisch probleem. Wij laten ons niet 45 

ringeloren door een christelijke minderheid in het parlement. Er bestaat een groep mensen die door de 46 

huidige wet wel te kort worden gedaan en ook deze mensen dienen gehoord te kunnen worden ook al 47 

is de wet voor veel mensen precies goed. Daarmee doe je toch andere mensen tekort. 48 

- Ik steun de indiening van zijn beleidsvoorstel. Alhoewel U positieve punten ziet in zijn voorstel, steunt U 49 

niet een verandering van de huidige wet. Dat is jammer. Het gebruik van zelfdodingsmiddelen o.a 50 
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Middel X zal dan nog meer toenemen in de illegaliteit. Ik ken vele mensen die worstelen met de huidige 1 

euthenasieregels. Zelf heb ik meer rust als ik dat middel in mijn bezit heb en misschien nooit hoeft te 2 

gebruiken. 3 

- Bij deze bevestigen wij akkoord te zijn met het het beleidsvoorstel van Wim van Dijk dat wij per mail 4 

van 3 april 2022 van hem ontvingen. Wij voegen enkele opmerkingen toe: De rol van de geautoriseerde 5 

begeleider is beperkt tot het vaststellen van de wil van de betrokkene het leven te beëindigen en te 6 

verifiëren dat deze wens schriftelijk is vastgelegd in een verklaring laatste wil. De betrokkene beslist 7 

zelf, niet de begeleider. Maar wat als de begeleider zelf niet overtuigd is door de argumenten die de 8 

betrokkene aandraagt en de begeleider  hierdoor in gewetensnood raakt. De begeleider moet het recht 9 

hebben de zaak terug te geven. Wij nemen aan en verwachten dat het levenseindemiddel niet een pil 10 

of poeder zal zijn zoals natriumazide, maar een injectie, toe te dienen door een arts of andere 11 

zorgverlener die hiervoor is gekwalificeerd. Tenslotte moet duidelijkheid komen over de status van de 12 

begeleider. Deze moet gevrijwaard zijn acties van nabestaanden die het niet eens zijn met de laatste 13 

wil van de betrokkene. 14 

- Ik vind het een nuttig voorstel. Met dit voorstel wordt hopelijk weer een stap gezet richting het 15 

afschaffen van levenseinde begeleiders. Momenteel zijn het 2 artsen. In dit voorstel 1 16 

levenseindebegeleider. In de toekomst hopelijk de apotheek. Ik ben het met een aantal zaken in het 17 

stemadvies volledig oneens. 1. Volgens de NVVE is het onverstandig om aanpassing van de wet te 18 

bepleiten, aangezien de christelijke partijen de kans misschien aangrijpen om de wet te verslechteren. 19 

Dat zijn echter slechts 22 zetels in een kamer van 150 zetels. De recent aangepaste abortuswet waar de 20 

christelijke partijen ook tegen zijn is met 119 van de 150 stemmen aangenomen. De christelijke partijen 21 

hebben dus geen grote invloed meer. 2. Het stemadvies heeft het over 7666 mensen waarvoor deze 22 

wet precies goed was het afgelopen jaar. Ik ben oprecht blij voor die 7666 mensen. Wat echter niet 23 

wordt genoemd is voor hoeveel mensen de wet niet goed is. Niet alleen voor mensen die afgewezen 24 

worden en vervolgens suicide plegen. Ook mensen die onnodig lijden in het proces. Denk onder andere 25 

aan de  ondertussen 2-3 jaar wachtlijst bij het Expertisecentrum, maar ook de verplichte behandelingen 26 

voor mensen die dat niet meer willen. Ik ben het echter op een aantal zaken ook eens met het 27 

stemvoorstel. De artsenroute moet niet verdwijnen.  28 

- Ik stel het op prijs dat enkel met medewerking van een goed ingelichte arts er een einde gemaakt moet 29 

kunnen worden aan een ieders leven. Al die verdere stappen moeten overbodig zijn. De schulden last 30 

leggen bij de persoon, in de meeste gevallen een arts, die in alle vertrouwen aan de wensen van een 31 

mens gevolg gaat geven moet uitgesloten worden. Dit is een korte maar duidelijke mening van mij, 32 

waarvan ik weet dat ik er niet alleen zo over denk. Ik wens WIM van DIJK veel succes met al zijn 33 

inspanningen voor een MENSWAARDIGERE WETGEVING.  34 

- De doelen van Wim van Dijk zijn ook mijn doelen. Ik heb onvoldoende expertise om te beoordelen wat 35 

de beste weg is om die doelen te bereiken. Ik beperk me daarom tot onderstaande: 36 

o Ik ken de cijfers niet, maar u gaat in uw reactie niet in op de stelling dat bij tienduizenden 37 

mensen euthanasie geweigerd zou worden. Ik vind dat hoge aantal weigeringen schokkend. 38 

o Ik wil in de beoordeling van mijn lijden – en het besluit over mijn levenseinde - niet afhankelijk 39 

zijn van een ander. Ik ben het oneens met de gedachte dat de subjectiviteit van de criteria een 40 

voordeel is. 41 

o Ik wil dat een wilsbekwaam afgelegde euthanasieverklaring onverkort geldig blijft bij het 42 

ontstaan van wilsonbekwaamheid. 43 

o Ik zou het toejuichen als een levenseindebegeleider een levenseindemiddel ter beschikking 44 

heeft – liever dan de volledig vrije verstrekking van een levenseindemiddel.  45 

o Ik vind het belangrijk dat wordt getoetst of een verzoek vrijwillig en weloverwogen is.  46 

o Ik ben het eens met Van Dijk dat artsen niet kunnen oordelen over ondraaglijk en uitzichtloos 47 

lijden en evenmin in staat zijn een oordeel te vellen over de vraag of een andere redelijke 48 

oplossing mogelijk is. Ik ondersteun dat deze twee zorgvuldigheidseisen komen te vervallen.  49 

o Ik vind angst voor christelijke partijen een slechte raadgever.  50 
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o Dat een aanpassing van wetgeving tot nieuwe problemen kan leiden voor bepaalde groepen 1 

mensen, moet geen reden zijn om het te laten zoals het is. Nieuwe problemen moeten óók 2 

worden opgelost. 3 

 4 

Negatieve feedback op het voorstel van Van Dijk  5 

De geponeerde feiten kloppen niet of zijn niet bewezen 6 

- Hij  hanteert getallen en percentages op een selectieve wijze zoals het in zijn redenering past.  7 

- “Bij tienduizenden wordt het (euthanasieverzoek) echter geweigerd”. Er is geen registratie van het 8 

aantal weigeringen. Ook is onduidelijk over welke periode we het hebben.  9 

- In zijn voorstel gaat Van Dijk voorbij aan het feit dat gedurende 20 jaar velen een door hen gewenst 10 

waardig levenseinde hebben gekregen door toedoen van hun arts met wie gedurende het voorafgaand 11 

proces veelal een unieke vertrouwensband was opgebouwd. 12 

- Het voorstel van Wim van Dijk en de door hem geschreven artikelen in Medisch Contact en De 13 

Psycholoog zijn eigen, zeer persoonlijke, klinische opvattingen waarvan hij denkt, dat deze met name in 14 

de kring van artsen onderschreven worden. Dat zou incidenteel zo kunnen zijn op enkele losse 15 

aspecten, maar zeker niet op het geheel. Zo probeert hij via verschillende paden een podium te vinden 16 

voor zijn ideeën. Hij heeft al een politieke partij in gang willen zetten en heeft actief het middel x 17 

verstrekt. En nu probeert hij een vereniging van 173.000 leden een ommezwaai te laten maken. 18 

Gebaseerd op zijn eigen ongelukkige ervaringen komt hij met voorstellen alsof de wet de enige oorzaak 19 

is geweest van het overlijden van zijn vrouw. Hij zou als psycholoog er goed aan doen om te 20 

onderzoeken of hij zijn verdriet en zijn persoonlijke traumatische ervaring niet beter op een andere 21 

wijze kan verwerken, want het vertroebelt en vernauwt zijn denken. Het is hard, wat ik hier zeg. Ik weet 22 

het. Maar ondertussen zadelt hij de NVVE op met verschillende voorstellen en verstoort de al langer 23 

lopende processen, want er wordt al gewerkt aan oplossingen, verbeteringen en uitbreidingen. Vrijheid 24 

van sterven is een heel breed onderwerp, wat zich niet in een paar A4tjes laat vatten om nog maar niet 25 

te spreken over de benodigde tijdsduur. 26 

- “ De euthanasiepraktijk … kent … problemen rond twee subjectieve zorgvuldigheidsen (vooral 27 

ondraaglijk lijden) met soms rechtszaken tegen artsen”. De rechtsvervolgen die tegen artsen zijn 28 

gevoerd gingen niet over die “subjectieve” criteria maar over de grondslag, de informatieplicht en over 29 

de uitvoering. 30 

- Van Dijk stelt dat het OM haar bemoeienissen kan staken, tenzij er sprake is van een misdrijf, maar hoe 31 

weet je dat als er geen enkele toetsing tijdens of na het proces plaatsvindt. 32 

- Het OM moet zijn bemoeienissen staken vlg Van Dijk. Echter het OM heeft ook nu nauwelijks 33 

bemoeienis, alleen als de Toetsingscommissie het handelen van de arts als onzorgvuldig aanmerkt – 34 

door de jaren heen in nog geen 0,1 % van de gevallen, en slechts 1 x in de 20 jaar van de wet een 35 

vervolging. 36 

- “Hiernaast is aangifte door derden altijd mogelijk”. Dat was een risico voordat de euthanasiewet in 37 

werking trad maar is vanwege de meldingsprocedure niet meer aan de orde. 38 

- Het is voor mij onbegrijpelijk dat in het voorstel is opgenomen dat te verwachten valt dat “de 39 

Nederlandse bevolking” “hiermee” instemt.  40 

o Het is niet de Nederlandse bevolking die wijziging aanbrengt in wet- en regelgeving maar het 41 

parlement en het parlement is en voelt zich in de praktijk niet gebonden aan de uitkomsten van 42 

enquêtes die door anderen zijn opgesteld; 43 

o Voor zover mij bekend zijn in de bedoelde elf enquêtes de elementen uit het voorstel niet 44 

zodanig overeenkomstig zijn verwerkt dat dus de conclusie mag worden getrokken dat een 45 

meerderheid van de Nederlandse bevolking “hiermee” oftewel met het voorstel instemt. 46 
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Het voorstel is niet duidelijk waar het gaat om de drie routes  1 

- Het voorstel van Van Dijk is onbegrijpelijk, warrig. Hij zegt dat de 3 routes blijven bestaan, maar lijkt de 2 

medische route te willen vervangen door de hulpverlenersroute.  3 

 4 

Er zit een tegenstrijdigheid in de beschreven rol van de levenseindebegeleider  5 

- Er is wel een levenseindebegeleider, maar zijn rol is onduidelijk, immers de laatste wil middel moet vrij 6 

verkrijgbaar zijn ( zonder waarborgen?).  7 

- “De levenseindebegeleider beslist niet over het levenseindeverzoek, dat doet de betrokkene”. Altijd 8 

beslist de patiënt of en wanneer hij het verzoek doet. Maar niet of aan het verzoek voldaan kan 9 

worden. Een verzoek waarvan de uitkomst door de vrager wordt bepaald is niet een verzoek maar een 10 

opdracht of een bevel. In die situatie is er voor de helper geen zelfstandige beoordeling mogelijk, wat 11 

strijdig is met de eis dat voorwaarden als vrijwilligheid, weloverwogenheid en een redelijk alternatief 12 

door de helper worden getoetst. Hier is dus sprake van een logische onmogelijkheid. 13 

- Wim suggereert steeds weer dat met het invoeren van de Levenseindebegeleider alle praktische 14 

problemen zijn opgelost. Waar hij mijns inziens volledig aan voorbij gaat, is het blijvende belang van 15 

een eenduidige en waterdichte wilsverklaring in combinatie (indien van toepassing) met een 16 

gevolmachtigde die op tijd en adequaat actie onderneemt. Als het moment van levensbeëindiging in de 17 

wilsverklaring niet zo is verwoord dat alle twijfel over het juiste moment wordt weggenomen, dan is 18 

geen levenseindebegeleider gerechtigd en in staat om in actie te komen. Mocht de persoon in kwestie 19 

wilsonbekwaam worden, dan gelden dezelfde hoge eisen voor de gevolmachtigde, zonder wiens 20 

doortastende actie wederom de levenseindebegeleider onmogelijk iets kan doen.  21 

- Mijn conclusie is dat dit voorstel moet worden afgeraden, met name vanwege de logische 22 

onmogelijkheid dat de helper zowel moet toetsen als uitvoeren wat de vrager vraagt. Voorts dat de arts 23 

de criteria ondraaglijkheid en uitzichtloosheid zou dienen vast te stellen. De arts dient ervan overtuigd 24 

te zijn, de vaststelling is aan de patiënt. Maar ook ik vind dat de euthanasiewet verbeterd kan worden. 25 

Alleen kan dat beter op een andere manier. 26 

- Ik wil nog wel wijzen op een tegenstrijdigheid in het voorstel van Wim van Dijk. Hij stelt dat de 27 

Levenseindebegeleider niet beslist over het Levenseindeverzoek. Maar vindt wel dat ( terecht) sprake 28 

moet zijn van een vrijwillig en weloverwogen verzoek, en dat betrokkene goed geïnformeerd moet zijn 29 

over de eigen situatie. Dat zijn gewoon zorgvuldigheidseisen die getoetst moeten worden ( ik neem aan 30 

door de Levenseindebegeleider). Als daar volgens de Levenseindebegeleider niet aan is voldaan, kan 31 

iemand wel dood willen , maar dan gaat het dus niet door. En "beslist" de levenseindebegeleider dus. 32 

Verder gaat hij volledig voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid van Levenseindebegeleider, of het 33 

nu een arts is of niet. 34 

 35 

De wens om subjectieve normen te elimineren is niet terecht 36 

- Met name het argument, dat het “ondraaglijk lijden” en “uitzichtloos” lijden subjectieve normen zijn en 37 

daardoor niet hanteerbaar voor artsen ben ik het hardgrondig oneens. M.i. zijn objectieve normen in 38 

de euthanasiepraktijk niet mogelijk en niet wenselijk. Dat zou een keurslijf worden, dat geeft aanleiding 39 

tot onrecht en zou veel tegenstand zal oproepen. De huidige subjectieve eisen geven de mogelijkheid 40 

van maatwerk en zo moet het vooral zijn. 41 

- Ik kan mij niet vinden in de overtuiging van Wim van Dijk dat de euthanasiewet artsen deels 42 

onuitvoerbaar handelen opdraagt en daarom deels immoreel is. In de euthanasiewet is nooit een 43 

uitgangspunt geweest dat genoemde zorgvuldigheidseisen/criteria objectief (moeten) zijn. Dat het 44 

subjectieve criteria zijn – en dus veel beoordelingsruimte aan de arts – zie ik niet als een probleem. 45 

Open normen dus. Het is momenteel niet anders dat artsen een cruciale rol hebben in de 46 

euthanasiewet. Ik vind het prijzenswaardig dat veel artsen onder de huidige euthanasiewet wel 47 

medewerking verlenen bij euthanasieverzoeken. Ik ken niet de bron van Wim van Dijk waaruit zou 48 

blijken dat bij tienduizenden gevallen euthanasie niet wordt verleend. Als dit inderdaad dergelijke grote 49 
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aantallen zijn zal er dan een grote verandering optreden als een andere professional dan de arts – in 1 

het voorstel van Wim van Dijk – de Levenseindebegeleider de euthanasieverzoeken gaat begeleiden? 2 

Ook deze professionals zullen toch een afweging maken en ook kunnen besluiten niet mee te werken. 3 

- “ Deze verplicht de arts “ondraaglijk lijden, “uitzichtloos lijden” en “een andere redelijke oplossing..” 4 

vast te stellen”. Wat de wet van de arts vraagt is niet een vaststelling, maar de overtuiging dat er sprake 5 

is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Die overtuiging dient er te zijn door de verklaring van de 6 

patiënt. Voor de arts is dat een objectief gegeven. Zijn taak is de patiënt daarin te verstaan en te 7 

toetsen of het verzoek vrijwillig en weloverwogen is, waarbij de reden voor het verzoek niet 8 

onbesproken kan blijven. Dat is niet onmogelijk, zoals dagelijks door vele artsen wordt aangetoond. Het 9 

neemt niet weg dat niet altijd de patiënt verstaan wordt omdat de arts te ver van de patiënt staat. Dat 10 

is een feilen van de arts. 11 

- “Een andere redelijke oplossing “. Dat is de vraag aan de medicus of er voor het lijden een behandeling 12 

of aanpassing mogelijk is die naar heersend medisch inzicht een redelijke kans op succes heeft èn of die 13 

behandeling of aanpassing ook voor de persoon in kwestie redelijk en aanvaardbaar te achten is. Dat is 14 

maar zelden het geval, maar wel degelijk objectief vast te stellen. Als de arts er van overtuigd is dat er 15 

een dergelijk redelijke alternatief is, heeft de patiënt altijd het recht dat voorstel te weigeren. Van de 16 

arts mag in dat geval niet gevraagd worden aan het verzoek te voldoen. 17 

- Wim heeft het steeds weer over de willekeur van artsen of SCEN-artsen, die niet zouden kunnen 18 

beoordelen of iemand ondragelijk en uitzichtloos lijdt. Dit is mijns inziens een opzettelijk foute 19 

woordkeus om de situatie te beschrijven, of liever gezegd, te framen. Laten we om te beginnen 20 

vaststellen dat niemand gedwongen of verplicht kan worden om het leven van iemand anders te 21 

beëindigen. Hiervoor is te allen tijde volledig vrijwillige medewerking vereist van de hulpgever. Om 22 

deze vrijwillige medewerking te verlenen moet de hulpgever mijns inziens echt overtuigd worden van 23 

het ondragelijk en uitzichtloos lijden van de hulpvrager. Het is dus de hulpvrager die om te beginnen 24 

ten volle overtuigd moet zijn, en vervolgens in staat moet zijn om deze overtuiging over te brengen op 25 

de hulpgever. In deze bewoording is de, door Wim steeds weer genoemde, immorele eis die de wet 26 

stelt ineens niet meer aan de orde.  27 

- Bij een juiste interpretatie van de wet dient een arts de overtuiging te hebben gekregen, dat etc.. Meer 28 

dan dat staat er niet in de wet. Dat zaken als ‘vrijwillig en weloverwogen’, ‘uitzichtloos en ondraaglijk 29 

lijden’ en ‘geen redelijke andere oplossing’ nu eenmaal geen dingen zijn die je eenvoudig kunt 30 

diagnosticeren met een thermometer of een labonderzoek, verlegt de nadruk naar de patiënt om de 31 

arts daarvan te overtuigen. Dat is zeker geen onuitvoerbaar handelen. Een arts is gewend aan het 32 

dagelijks kunnen omgaan met aannames.  33 

- De criteria ondraaglijk en uitzichtloos kunnen volgens Van Dijk niet objectief worden vastgesteld, maar 34 

dat kunnen criteria als vrijwillig en weloverwogen evenmin.  35 

- Op zich klopt het dat ondraaglijk en uitzichtloos lijden niet 100% objectief zijn vast te stellen, maar dat 36 

geldt ook voor de eisen vrijwillig en weloverwogen en die vormen de kern in het voorstel van Van Dijk.  37 

- Belangrijk argument in het voorstel waarom de onderhavige eisen zouden moeten komen te vervallen 38 

is dat die eisen een subjectief karakter hebben. Daaromtrent moet opgemerkt worden dat:  39 

o waar het gaat om kwalitatieve vraagstukken het niet altijd mogelijk is om ‘objectieve’ criteria 40 

voor toetsing vast te stellen en dat zogeheten intersubjectiviteit (die in de Wtl de invulling 41 

heeft gekregen door inschakeling van een SCEN-arts) dan een prima alternatief kan vormen; 42 

o de nieuwe criteria die als alternatief worden gepresenteerd (met name “weloverwogen” en 43 

“goed” geïnformeerd) net zo min objectief van aard zijn, terwijl gebruikte nieuwe begrippen als 44 

“vrijwillig” en “impulsief” en “tijdig” een nadere omschrijving moeten krijgen om objectief te 45 

kunnen worden getoetst; 46 

o de impliciet veronderstelde objectiviteit van de nieuwe criteria kennelijk toch niet zo groot is 47 

dat twijfel aan het voldoen eraan door de eerst betrokken levenseindebegeleider voor mogelijk 48 
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wordt gehouden en dat dus een tweede levenseindebegeleider ingeschakeld zou moeten 1 

kunnen worden. 2 

Omdat de voorgestelde nieuwe criteria evengoed een subjectief karakter hebben kan dus niet 3 

worden volgehouden dat juist het subjectieve karakter van de huidige eisen aanleiding moet 4 

zijn om de huidige wet te veranderen. 5 

 6 

De huidige wet aanpassen is riskant 7 

- De huidige wet aanpassen of wijzigen is politiek risicovol. Het geeft tegenstanders nieuwe kansen de 8 

wet in hun voordeel aan te passen.  9 

- Geen wijziging van de huidige euthanasiewet omdat het lang heeft geduurd voor er in 2002 een 10 

euthanasiewet was. Hebben velen zich sterk voor gemaakt. Uit evaluaties blijft dat de wet goed werkt; 11 

met een wijziging in de wetgeving veel tijd is gemoeid. Het is ook maar afwachten of voorgestelde 12 

wijzigingen het halen en heel terecht wordt door de NVVE opgemerkt dat tegenstanders van de huidige 13 

euthanasiewetgeving een kans zien blokkades op te werpen; de huidige euthanasiewetgeving een 14 

groot draagvlak heeft in de samenleving, juist gezien de zorgvuldigheid waarmee euthanasie wordt 15 

verleend. 16 

- Ik ben het oneens met het voorstel van Wim van Dijk. Met name zijn voorstel om de bestaande, heel 17 

goed functionerende, euthanasiewet te veranderen vind ik politiek zeer onverstandig en gevaarlijk, 18 

zeker met het huidige kabinet. Dat er sprake kan zijn van een gedoogconstructie tot een wet gewijzigd 19 

is, lijkt me bij deze materie volstrekt onrealistisch. En ik betwijfel ten zeerste of er veel artsen zijn die 20 

hieraan mee willen werken. De formulering dat de Wtl in een aantal gevallen een euthanasiewens 21 

vervult, is een grove understatement en het is niet helder waarop de uitspraak dat euthanasie aan 22 

tienduizenden wordt geweigerd gebaseerd is. 23 

- Ik zie geen enkele belemmering om de Wtl te laten bestaan en daarnaast een hulpverlenings-route te 24 

ontwikkelen. Of die parallelle levenseindepaden op de lange termijn naast elkaar blijven bestaan, zal de 25 

tijd leren. 26 

- Het voorstel van Dijk past in de koers van de NVVE sinds 2017. Die koers kenmerkt zich door een zekere 27 

radicaliteit in de behoefte om vrijwel ongeclausuleerd te kunnen beschikken over een middel voor 28 

levensbeëindiging in eigen regie. Dat wordt als een grondrecht gevoeld. Om eerder aangegeven 29 

redenen - in het bijzonder de logische onmogelijkheid dat een hulpverlener dient te toetsen zonder een 30 

eigen oordeel te mogen hebben - ben ik ervan overtuigd dat in de samenleving onvoldoende steun 31 

voor dat standpunt zal worden gevonden. De dood komt niet op bestelling, en dat zal ook niet 32 

gebeuren. Door aan deze koers vast te houden loopt de NVVE het gevaar irrelevant te worden. Mijn 33 

voorstel is dan ook het beleid te verleggen naar verbetering van de bestaande wet c.q. de “medische 34 

route”. 35 

- Een wijziging van de 'euthanasiewet' brengt een levensgroot gevaar met zich mee dat waar wij de wet 36 

aan de ene kant zouden willen wijzigen, anderen (zoals SGP, CU en eventueel CDA) aan de andere zijde 37 

willen wijzigen; 38 

- Wat volgens mij de grootste fout kan zijn is gaan sleutelen aan de huidige euthanasiewet. Daar is geen 39 

enkele reden voor en zal alleen maar suggestief voer zijn voor euthanasie tegenstanders. Met deze wet 40 

is 20 jaar ervaring opgedaan. De uitvoering van ieder geval van euthanasie wordt zorgvuldig getoetst. 41 

Er zijn nooit excessen vastgesteld. Dat moeten wij vooral zo houden. Wat goed werkt, moet je niet gaan 42 

veranderen.  43 

- Het bestuur van de NVVE stelt dat aanpassing van de huidige Euthanasiewet op deze wijze niet 44 

mogelijk is om juridische en strategische redenen. Als dat zo is, is dat voor mij een overtuigend 45 

argument om tegen het voorstel van Wim van Dijk te stemmen. Geef de Christelijke partijen geen kans 46 

om de huidige Euthanasiewet terug te draaien. 47 
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Het voorstel van Van Dijk is onvoldoende uitgewerkt 1 

- En daarnaast komt hij met een voorstel dat m.i. onvoldoende is uitgewerkt, waardoor hij de problemen 2 

die zich in de praktijk met zekerheid gaan voordoen met een ruime boog omzeilt. Dit is te makkelijk en 3 

welbeschouwd onzorgvuldig!  4 

- Ik denk niet dat het voorstel van WvD in zijn huidige vorm een wenselijk alternatief vormt. Er zijn teveel 5 

losse eindjes en te weinig waarborgen: 6 

• De prioritering van haast boven zorgvuldige besluitvorming (p1: "Dat moet snel stoppen") is bij 7 

dit onderwerp onwenselijk; 8 

• Schrappen van alle zorgvuldigheidseisen (p1) met subjectieve elementen is in zijn 9 

algemeenheid niet werkbaar, al acht ik elimineren van vermijdbare subjectiviteit wenselijk; 10 

• De term 'immoreel' (p2) is veel te sterk en belast de discussie onnodig; 11 

• Controle rond de totstandkoming van de 'Euthanasieverklaring' (p2) ontbreekt en de rol van 12 

deze verklaring kan onverantwoord groot zijn; 13 

• Het ontbreken van standaard second opinion lijkt me ronduit onverantwoord; 14 

• De eis dat "De Levenseindebegeleider [...] controleert dat er tijdig wilsbekwaam een 15 

Euthanasieverklaring is afgelegd" (p2) zal de Levenseindebegeleider geregeld voor een 16 

onmogelijke opgave stellen; 17 

• Afschaffen van RTE's (p2) maakt de weg vrij voor een anything goes praktijk; dit geldt a 18 

forteriori als de eis van standaard second opinion ontbreekt; 19 

• Afhankelijk van de precieze invulling zal een 'gedoogconstructie' (p2) voor artsen grote risico's 20 

in zich dragen en naar mijn inschatting extreem weinig artselijke medewerking krijgen; 21 

• Ik zie, afhankelijk van nadere uitwerking, onvoldoende waarborgen tegen impulsieve 22 

beslissingen en/of onvoldoende voorzieningen voor situaties die spoed vereisen; 23 

• Het voorstel gaat geheel voorbij aan mogelijke andere manieren om tegemoet te komen aan de 24 

tekortkomingen van de huidige wetgeving; 25 

• Er is mij te verstaan gegeven dat er een reëel risico bestaat dat wat we hebben bereikt in de 26 

politieke arena verloren gaat als de huidige wetgeving ter discussie komt.  27 

- Samengevat ben ik het oneens met het voorstel van Wim van Dijk. Het biedt geen algehele, eenduidige 28 

oplossing voor de huidige knelpunten. Laten we het kind niet met het badwater weggooien! 29 

 30 

Er is kritiek op specifieke elementen van het voorstel  31 

- Om alleen bij twijfel een tweede mening te vragen vind ik, bij zo een onomkeerbare zaak als iemand 32 

laten sterven, niet voldoende, dat moet in mijn ogen altijd tijdens en na het proces getoetst blijven 33 

worden.  34 

- Volgens Wim van Dijk zijn artsen beter af als de rol van artsen wordt overgenomen door 35 

Levenseindebegeleiders. Hoeven ze ook niet meer te vrezen voor vervolging of tuchtrechtprocedures. 36 

Zelf ben ik geen voorstander van het verkleinen of laten vervallen van de rol van de arts in het 37 

euthanasieproces. Zoals de NVVE ook in haar reactie aangeeft is er in de samenleving veel vertrouwen 38 

in het oordeel van de arts, juist is die gevallen waar er sprake is van een behandelrelatie met de 39 

patiënt. Niets aan veranderen dus.  40 

- In de euthanasiewetgeving is de preventieve toets bij een euthanasieverzoek opgenomen. Is een van 41 

de zorgvuldigheidsvereisten en moet zo blijven. Ik vind het een goede regeling dat een arts een SCEN-42 

arts moet inschakelen. Kan hij zijn eigen overwegingen nog eens toetsen. Dit vind ik van een grote 43 

zorgvuldigheid getuigen. In het voorstel van Wim van Dijk kan een Levenseindebegeleider bij twijfel een 44 

tweede Levenseindebegeleider raadplegen. Vind ik veel te vrijblijvend.  45 

- Toetsingscommissie is cruciaal. Is de noodzakelijk toetsing achteraf en het werkt prima in Nederland. Er 46 

komt weinig bij het OM. De ‘jurisprudentie’ die hier wordt opgebouwd is belangrijk. Op deze manier 47 

blijft de arts ver weg van het strafrecht. 48 
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- “De wilsbekwaam afgelegde euthanasieverklaring blijft onverkort geldig bij..wilsonbekwaamheid”. Dat 1 

is zonder meer het geval maar betekent niet automatisch dat euthanasie ook kan worden verleend. 2 

Want daarvoor is, naast de wilsverklaring, een aantoonbaar actueel ernstig lijden vereist. Zonder 3 

actueel lijden geen euthanasie. 4 

- Wel zijn wij van mening dat de opleiding tot levenseindebegeleider niet open zou moeten staan voor 5 

medisch geschoolden, en zeker niet voor artsen, hij/zij is daartoe niet opgeleid. Het heeft ons altijd 6 

verbaasd dat een technisch geschoold iemand, wat een arts in feite is, de bevoegdheid heeft gekregen 7 

om te bepalen of iemand ondraaglijk lijdt. We hebben het vermoeden dat dit er destijds in is geslopen, 8 

dat leek immers de meest logische keuze, de arts had het meeste contact met de patiënt en hij zou 9 

uiteindelijk “de spuit” hanteren (een technische handeling). We kunnen ons overigens voorstellen dat 10 

de artsen zich niet die “bevoegdheid” graag zullen laten ontnemen (hoe anders ze ook zullen beweren); 11 

zo ben je de uiteindelijke beslisser over leven of dood, hoger kan niet! Beter zou zijn de arts te 12 

vervangen door een ervaren psycholoog.  13 

 14 

Het voorstel gaat voorbij aan wat er al geregeld is 15 

- Wim gaat te makkelijk voorbij aan alles wat op dit moment al wel goed geregeld is in de huidige 16 

wetgeving. 17 

- De wet met haar open formuleringen zit juist heel goed in elkaar en artsen zijn juist heel goed in staat 18 

om te beoordelen of de hulpvrager op goede overwegingen tot zijn/haar verzoek komt; 19 

- Het brengt de zorgverlening aan de duizenden (nu circa 7.000 per jaar) mensen die via deze wet 20 

geholpen worden, en die daarbij de hulp van zorgprofessionals waarderen, in gevaar. 21 

Van Dijks voorstel is te sterk gekleurd door persoonlijke emoties 22 

- Ik zal er geen te lang verhaal van maken, maar de vraag die bij mij op kwam is welke professionele 23 

achtergrond heeft Wim van Dijk? Zijn voorstel is voor een deel "persoonlijk" ingekleurd, dat begrijp ik 24 

wel, maar het lijkt mij rondom het onderwerp euthanasie dat vooral professioneel, ethisch en juridisch 25 

het meest belangrijk zijn. Ik steun het door Wim van Dijk ingediende voorstel NIET. 26 

- Van Dijk gebruikt zijn persoonlijke traumatische ervaring als legitimatie voor het wijzigen van een wet 27 

die nu al 20 jaar goed functioneert.  28 

 29 

Het idee is goed, maar de manier om er te komen kan beter 30 

- Ik kan de voorstellen van Wim van Dijk ondersteunen, maar na lezing van jullie commentaren en 31 

adviezen ben ik het zelf meer eens met jullie adviezen. Temeer daar jullie lijken een aantal van de door 32 

hem aangevoerde argumenten te ondersteunen. Ook snap ik na lezing beter wat het precies inhoudt. 33 

Daarom ondersteun ik het concept stemadvies van de RvB. 34 

- Gezien mijn persoonlijke situatie ben ik het met het voorstel van Wim van Dijk eens. Echter, na het 35 

lezen van de reactie van de RvB realiseer ik mij dat het voorstel van Wim geen haalbare kaart zal zijn, 36 

o.a. omdat de bemoeienis van het OM alleen maar zal toenemen. De enige oplossing is dat hulp bij 37 

zelfdoding uit het Wetboek van Strafrecht gehaald wordt. Ik deel uw angst dat de christelijke partijen 38 

hun voordeel zullen doen met de voorgestelde wetswijziging. Wat we te allen tijde moeten voorkomen. 39 

- Als lid van de NVVE-denktank ‘Recht op Sterven’ is mij bekend dat de NVVE zich er al langer op aan het 40 

oriënteren is hoe de gaten in de huidige euthanasiewet te dichten. Het voorstel van Wim van Dijk om 41 

de criteria ondraaglijk en uitzichtloos lijden in combinatie met de afwezigheid van een redelijk 42 

alternatief een zaak van de betrokkene en niet van de arts te maken, sluit daar naadloos op aan. Dat 43 

dient, in de visie van NVVE, niet te gebeuren door de euthanasiewet aan te passen maar door NAAST 44 

de huidige euthanasiewet voor andere alternatieven te zorgen. Dat is waar NVVE op een ander spoor 45 

dan Wim van Dijk zit. Zoals NVVE het in haar reactie op het voorstel van Wim van Dijjk uiteenzet, zijn er 46 

behalve de strategische en juridische redenen om niet aan de huidige euthanasiewet te tornen, ook 47 

inhoudelijke bezwaren. Waarop moet worden gemikt, is dus niet het aanpassen van de huidige 48 
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euthanasiewet maar het bewerkstelligen van supplementaire wetgeving waarbij aan de wens om 1 

waardig te sterven, niet de voorwaarden van ondraaglijkheid en uitzichtloosheid in combinatie met 2 

geen andere redelijke oplossing worden gekoppeld. 3 

- De autonome route houdt in dat iemand zelf in eigen regie en zonder afhankelijkheid van een ander op 4 

een waardige manier, en dus met een legaal beschikbaar middel, een einde aan het leven kan maken. 5 

Het is te kort door de bocht om te stellen dat dat ook onder het voorstel kan vallen. 6 

- Wij (de LAR) werken al langer aan de onderwerpen die Wim voorstelt. De adviesrapportage van de 7 

ledenadviesraad ‘Helpen bij zelfdoding en naasten’ van 9 december 2020 sluit naadloos aan op de titel 8 

van het artikel van Wim ‘Stop met strafbaar stellen van levenseindehulp’. Met dien verstande 9 

natuurlijk, dat wij juist niet adviseren om de euthanasiewet aan te passen, maar beargumenteerd tot 10 

andere conclusies en adviezen komen, zowel voor de korte als de lange termijn. Momenteel bereiden 11 

wij een nieuw advies voor over de semantische begrippen ‘waardig zelfgekozen levenseinde’, ‘recht op 12 

en realiseren van zelfbeschikking met betrekking tot het eigen levenseinde’, en ‘verhinderende dan wel 13 

hinderlijke beperkingen hierbij’. Maar ook in het NVVE meerjarenbeleidsplan 2022 – 2026 staat e.e.a. 14 

al. Punt 1 van 6 luidt ‘De positie van de naasten versterken en het denken over de autonome route 15 

herijken’. En punt 2 ‘Aanjagen van het debat’.  16 

- Laten wij als conclusie hanteren, dat datgene wat Wim van Dijk wil, al meer dan voldoende gedekt 17 

wordt door datgene wat de NVVE al doet of in voorbereiding heeft. Dat het niet precies de tekst is, die 18 

in zijn stukken staat, is vanzelfsprekend. Er zitten veel meer aspecten aan vast dan zelfs hij of welk 19 

ander individu dan ook kan bedenken. Dat is juist de kracht van een vereniging: het collectief belang. 20 

- Van Dijk stelt zich gezien zijn voorstel, op als een Kaspar Hauser en tart alle sinds decennia 21 

opgebouwde deskundigheid binnen de NVVE. Ik vind zijn voorstel warrig en onverantwoord. Van Dijk 22 

gaat voorbij aan de Voltooid Leven Wet van D66, waartoe het burgeriniatief van Uit Vrije Wil in 2010 23 

met ondersteuning van de NVVE heeft aangezet. Hierin is veel van hetgeen Van Dijk beoogt terug te 24 

vinden. Het feit dat de KNMG in 2010 onder maatschappelijke druk akkoord is gegaan met “stapeling 25 

van ouderdomskwalen” als grond voor euthanasie, getuigt ervan dat de mogelijkheden binnen de 26 

Euthanasiewet beter kunnen worden benut. De Euthanasiewet functoneert goed, er is alleen naast 27 

deze wet een Voltooid Leven Wet nodig en er zou iets op gevonden moeten worden de autonome 28 

route met de verkrijgbaarheid van stervensmiddelen maatschappelijk en poli1ek aanvaardbaar te 29 

maken. Het is onverantwoord om de Euthanasiewet te willen aanpassen. Christelijke par1jen als de 30 

SGP, CU en CDA bijgestaan door par1jen als de SP en FvD zullen er alles aan doen om de wet in de 31 

verkeerde rich1ng te duwen. De Euthanasiewet dient met rust gelaten te worden. De concept-reac1e 32 

van de RvB laat daar geen twijfel over bestaan, deze is helder en correct. 33 

- Naast de medische route ben ik voor een hulpverleningsroute. Zoals in het meerjarenbeleidsplan van 34 

de NVVE is te lezen wordt aan de ontwikkeling daarvan gewerkt. Maar met de ontwikkeling van de 35 

hulpverleningsroute behoeft niet het kind met het badwater te worden weg gegooid. Dat zou een grote 36 

en onomkeerbare vergissing zijn. 37 
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Advies aan de NVVE 1 

Wees niet zo bang 2 

- Blijf vooral bang en angstig. De maatschappelijke roep op euthanasie bij voltooid leven wordt luider. De 3 

maatschappelijke roep voor een humaan beschikbaar middel wordt luider. De wachtlijst bij het EE voor 4 

de groep die psychisch lijdt krijgt meer en meer aandacht. Politieke partijen die nu een stap terug 5 

zetten, in plaats van vooruit schieten zichzelf in de voet. En dat beseffen ze zichzelf ook heel goed. 6 

- Ook de bangigheid voor het oordeel van een klein arrogant partijtje zoals o.a. de Gristelijke Unie met 7 

hun eigen op religieuze bijbelsprookjes gebaseerde gijzelpolitiek om de wetgeving te moderniseren, 8 

vind ik laf. 9 

- Het concept stemadvies is veel te voorzichtig en bang richting politiek. 10 

- Het stemadvies van de RvB vindt ik met name technisch en uitermate gedetailleerd met oog voor 11 

risico’s. Als je iets wil veranderen moet je er inderdaad rekening mee houden dat het ook in jouw 12 

nadeel kan veranderen want je gaat niet zelf over de verandering. Dat is inderdaad aan de politiek. 13 

 14 

Wees meer activistisch  15 

- De NVVE is gemakzuchtig geworden. De NVVE legt de focus te veel bij “informeren” over 16 

wilsverklaringen. 17 

- De autonome route, ook wel de route waar de CLW zich harder voor maakt dan de NVVE. Zij 18 

ondernemen in ieder geval iets. De NVVE lijkt in slaap gesukkeld.  19 

- Mijn groep, voelt zich NIET meer vertegenwoordigd door de NVVE! De politiek en de NVVE blijven stil, 20 

en laten de CLW de autonome route verpesten. “Jullie” steunen de wet, fijn. Maar beseffen “jullie” dat 21 

veel leden het te traag vinden gaan? “Jullie” zijn niet voor niks een portie van de leden verloren aan de 22 

CLW. Zelf vind ik de CLW te extreem, maar anders had ik zelf die overstap ook gemaakt. Want de NVVE 23 

vertegenwoordigd mijn groep al lang NIET meer. 24 

- De NVVE is de laatste jaren minder aantrekkelijk geworden, er zijn veel goede zaken gedaan 25 

(wetgeving, expertisecentrum, penning) maar voor mijn gevoel gebeurd er nu niks bij de NVVE. Mist 26 

het een doel. De CLW is te activistisch met de grenzen van de wet opzoeken, maar de NVVE heeft de 27 

kennis en ervaring om binnen de kaders van de wet activistischer te werk te gaan om de wet te 28 

veranderen. 29 

- Als laatste mis ik eigenlijk het alternatief van het bestuur. In de conclusie geeft het bestuur aan de 30 

knelpunten te herkennen maar in te willen zetten op de ontwikkeling van de hulpverleners route en 31 

autonome route. Dat zijn mooie woorden. Maar voor mij volstrekt onduidelijk wat de acties zijn en wat 32 

die opleveren. Het enige wat ik zie is voorlichting over de wilsverklaringen en euthanasieroute. Ik zie 33 

geen wetsvoorstellen van de NVVE, geen politieke campagnes, geen routeplan voor afschaffing van het 34 

strafbaarstellen van hulp bij zelfdoding. Dus ik zou zeggen, kom met een alternatief voorstel. Geef aan 35 

waarom dit voorstel volgens jullie niet goed is en welke concrete plannen jullie hebben om wel 36 

hetzelfde doel te bereiken.  37 

- Wat ik mis in het stemadvies is meer steun en body voor de eigen tweede en derde beleidspijler van de 38 

NVVE: De hulpverleningsroute en de autonome route. Daar is de winst te behalen. Daar zit ook de 39 

winst in het voorstel en nu lijkt de NVVE bijna passief. Het zou de RvB sieren om meer daarop te 40 

investeren en te kijken of samen met de indieners een alternatief voorstel zou kunnen worden 41 

geformuleerd wat meer recht doet aan het doel van het voorstel. Polderen misschien en een 42 

compromis in plaats van ultiem negatief adviseren? Kijken naar meer zelfbeschikkingsmogelijkheden 43 

voor iemand die het einde van zijn of haar leven wenst? 44 

- De stapjes die tot nu toe gezet zijn kostten al jaren. Hoe lang wil het bestuur nog wachten voordat er 45 

echt een doorbraak komt? 46 

- De uitgebreide uitleg van de NVVE zal zeker hout snijden want daarvoor het ik de vereniging te hoog 47 

zitten en de wettelijke en politieke hobbels zullen zeker belangrijk zijn, maar doen niet af aan het 48 

gegeven dat het nog allemaal te moeizaam gaat en te lang duurt. 49 
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- Wat mij betreft zou de NVVE zich veel activistischer mogen/moeten opstellen. Ik vind het nu vaak een 1 

intern georiënteerde vereniging waarvan ik me regelmatig afvraag wat mijn lidmaatschap aan 2 

toegevoegde waarde heeft. De drie  formulieren die jullie uitgeven zijn waardevol maar als je deze hebt 3 

ingevuld en regelmatig herziet zie ik niet wat de NVVE nog toegevoegd. Meer in de media, duidelijk 4 

geluid geven aan de groep die niet onnodig lang de samenleving op kosten wil jagen en niet langer wil 5 

sterven maar kiest voor een tijdig vertrek uit dit leven verdient meer respect en steun van een club als 6 

de NVVE. Er zijn voldoende tegenargumenten te bedenken voor christelijke en religieuze partijen om 7 

weerwoord te geven aan het appel dat God wikt en beschikt, wij mensen spelen al veel te vaak voor 8 

God. De dubbele moraal onder gelovigen is groot en mag best wel meer belicht worden, lijkt me niet zo 9 

moeilijk om als NVVE daar over te publiceren. Kortom: NVVE laat van je horen op een activistische 10 

manier en niet zo braaf!! 11 

- We vinden verder dat het Bestuur van de NVVE een te behoudend beleid voert, voorzichtig opereren is 12 

weliswaar verstandig, maar meer ambitie is nodig, anders dreigt het gevaar dat het “hier bij blijft” 13 

terwijl duidelijk zal zijn, dat het uiteindelijke “doel” nog niet is bereikt. 14 

 15 

Het moment is nu 16 

- De RvB gaat in het advies voornamelijk uit van aannames hoe de politiek zou kúnnen reageren maar 17 

houdt geen rekening met de meerderheid die voor eigen regie is. Er waait nu een heel andere wind in 18 

Nederland. Het is ondenkbaar dat bij aanpassing van de wet de huidige regelgeving weer naar het jaar 19 

nul gaat. Gisteren (11-4-2022) bleek nog maar eens in een uitzending van Pointer dat het aantal 20 

dementerenden drastisch zal toenemen terwijl het zorgaanbod verschraalt. In de uitzending kwamen in 21 

mijn ogen weer diep vernederende situaties aanbod. Wie wil straks 8 uur in een natte luier liggen om 22 

maar eens wat te noemen? Er móet daarom een doorbraak komen. Maar óok voor degenen die er 23 

gewoon  geen zin meer in hebben. 24 

- De samenleving heeft veel vertrouwen in het oordeel van de arts etc. Dit wordt niet door ons gedeeld 25 

noch onderschreven. Het ultimum remedium argument overtuigt minder in deze tijd en klinkt te 26 

behoudend.   27 

 28 

Inhoudelijke voorstellen aan de NVVE 29 

- Wat kan nu nog gedaan worden? Het betoog van het bestuur betreft in wezen het steunen van alle 30 

mogelijke influencers en hun activiteiten. Zoals bv het wetsontwerp Voltooid Leven. Dat vind ik goed en 31 

daarin steun ik het bestuur. De jaarige Euthanasiewet en de daaruit voortvloeiende resultaten 32 

bevestigen het positive beleid. Dan de ondersteuning van het CLW. Dat hoor ik nu pas! Destijds had ik 33 

de indruk, dat leden van de NVVE, die de CLW hebben opgericht, van de NVVE zijn vertrokken, omdat 34 

zij daar geen vooruitzichten meer zagen (Trouwens, ik ben ook direkt lid geworden, maar  lid van het 35 

NVVE gebleven.) Nu krijg ik de indruk, dat men deze “taakgroep” mede heeft opgericht met het eenige 36 

doel het Laatste Wil Middel ter beschikking te krijgen! Dat is gelukt!!! Proficiaat! Verder zo, maar wat 37 

konkreet? Misschien kan men het CLW-proces forceren steunen. Ik weet het niet. Misschien kan men 38 

Wim van Dijks “Nieuwe Democratie” ondersteunen als hij ermee op de straat gaat, omdat alles ander 39 

zo verschrikkelijk lang duurt. 40 

Ik ben ervan overtuigt, dat een brainstorming met deskundige (juridische) ondersteuning ertoe kan 41 

leiden, dat b.v. over Voltooid Leven eindelijk gestemd wordt! Ook al is het niet precies wat men wil.  42 

Wie weet, kunnen acties van burgerlijk ongehoorzaam de overheid  wakker schudden? Alles is beter 43 

dan niets! Als het zo doorgaat, valt voor mijn sterven geen verbetering meer te verwachten. En Ik ben 44 

niet de enige! 45 

- Ten slotte, toch ben ik blij dat het NVVE bestaat en die probeert om een Voltooid Leven Wet in de 46 

grondwet te krijgen. 47 

- Graag zou ik zien dat er vol ingezet wordt op het opleiden van meer levenseinde begeleiders. De 48 

wachttijd van 2 jaar bij het Kenniscentrum Euthanasie is onaanvaardbaar! Uw opmerking dat er altijd 49 
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wachtlijsten zullen blijven bestaan snijdt geen hout. Het is een groot verschil voor mensen die naar het 1 

einde snakken of de wachttijd 2 jaar of bijvoorbeeld een half jaar bedraagt. 2 

- Wat ik mis in het stemadvies is meer steun en body voor de eigen tweede en derde beleidspijler van de 3 

NVVE: De hulpverleningsroute en de autonome route. Daar is de winst te behalen. Daar zit ook de 4 

winst in het voorstel en nu lijkt de NVVE bijna passief. Het zou de RvB sieren om meer daarop te 5 

investeren en te kijken of samen met de indieners een alternatief voorstel zou kunnen worden 6 

geformuleerd wat meer recht doet aan het doel van het voorstel. Polderen misschien en een 7 

compromis in plaats van ultiem negatief adviseren? Kijken naar meer zelfbeschikkingsmogelijkheden 8 

voor iemand die het einde van zijn of haar leven wenst? 9 

- Daarnaast ben ik van mening dat de NVVE zich hard moet maken voor legalisering van de 10 

hulpverleningsroute en voor de verkrijgbaarheid van stervensmiddelen.  11 

- Hulp bij zelfdoding, wat nog strafbaar is! Dus hoe is dit een route?  12 

Deze optie benoemt de NVVE dus wel, maar is niet eens een echte optie. 13 

- De autonome route nummer 3 is voor veel mensen (te) moeilijk, te duur en te onbetrouwbaar. Je kunt 14 

lid worden van Exit, maar dat mag alleen als je 50+ bent. Exit is betrouwbaar, geeft mensen een gevoel 15 

van veiligheid met de middelen die ze bestellen. Maar wat moet de groep onder de 50 doen? Meer en 16 

meer onbetrouwbare websites verschijnen. Ja, de NVVE geeft informatie over welke middelen en 17 

hoeveel. Maar wil je ze kopen? Google het maar zelf, want verkoop punten aanwijzen is strafbaar. Niet 18 

veel geld? Sorry, koop maar een touw. 19 

- Hulp bij zelfdoding is nog strafbaar. Naasten die aanwezig zijn worden ook met papierwerk en filmpjes 20 

aangemerkt als verdachte. Wat gaan “jullie” daar aan/ mee doen?! 21 

- De route om het zelf te doen is voor veel mensen te duur en te complex. Wanneer komt er een doe het 22 

zelf pakket bij een apotheek of huisarts? De maatschappij roept hier om! 23 
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NVVE Jaarverslag 2021 
 

De Raad van Bestuur legt de leden het Jaarverslag 2021 ter goedkeuring voor. 1 
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Inleiding 1 

Niemand had van tevoren kunnen bedenken dat 2021 het hele jaar nog steeds in het teken van Corona zou 2 

staan. Maar niets was minder waar. Het pad dat we in 2020 zijn ingeslagen hebben we heel 2021 3 

voortgezet; het digitaal ontmoeten van onze leden en andere geïnteresseerden. Gelukkig heeft de NVVE 4 

ook dit jaar geen grote gevolgen ondervonden van Corona. De service naar onze leden is op peil gebleven 5 

en ons ledenaantal is zelfs iets gegroeid. Het adviescentrum heeft weer meer verzoeken afgehandeld dan 6 

de jaren ervoor. En naast de succesvolle digitale lezingen is de NVVE gestart met het uitzenden van 7 

podcasts. Gezien ook het succes hiervan zijn nieuwe podcastseries ontwikkeld die op verschillende 8 

platforms te beluisteren zijn.  9 

Op sommige momenten was er een mogelijkheid elkaar te ontmoeten op locatie, waar we direct gebruik 10 

van hebben gemaakt. Zoals bij de dag van de wilsverklaring, de scholingsdag voor vrijwilligers en de 11 

vrijwilligersdag. Ook zijn er zodra de maatregelen dat toelieten spreekuren op locatie georganiseerd en 12 

huisbezoeken gedaan. 13 

Rond de verkiezingen heeft de NVVE veel aandacht besteed aan het thema levenseinde en in het bijzonder 14 

aan de Wet Voltooid Leven. Aan het eind van het jaar werd het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd 15 

waarin duidelijk werd dat de Wet Voltooid Leven een vrije kwestie is geworden. Er waren ook andere 16 

ontwikkelingen die voor de NVVE van belang zijn, zoals de acties ondernomen door het Openbaar 17 

Ministerie gericht op de handhaving van het verbod op hulp bij zelfdoding en de publicatie van het KNMG-18 

standpunt over beslissingen rond het levenseinde.  19 

Er hebben dit jaar weer twee algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden, ook deze waren digitaal. Op 20 

de ledenvergadering in mei is het meerjarenbeleidsplan “Er zijn voor alle Nederlanders” voor de komende 21 

vier jaren goedgekeurd. Hiervoor is de nota “Vrijheid van sterven” opnieuw als uitgangspunt gehanteerd.  22 

De medewerkers en vrijwilligers zijn vertrouwd geraakt met digitaal communiceren en het werken vanuit 23 

huis. We hebben ondervonden welke voor- en nadelen dit met zich meebrengt. Daarom zullen de 24 

medewerkers van de NVVE ook in de toekomst hybride blijven werken. 25 

Begin 2022 werd de jaarrekening over 2021 opgemaakt, was de controle door de accountants en is het 26 

accountantsverslag besproken. Er zijn geen bevindingen geconstateerd, zodat de jaarrekening is voorzien 27 

van een goedkeurende accountantsverklaring.  28 

Amsterdam, 10 maart 2022 29 

Raad van Bestuur NVVE  30 
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1. Profiel 1 

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is belangenbehartiger voor haar leden, 2 

geeft voorlichting en informatie over euthanasie en (hulp bij) zelfdoding, verstrekt wilsverklaringen, doet 3 

onderzoek en ondersteunt en faciliteert initiatieven met betrekking tot het zelfgekozen levenseinde. 4 

De vereniging zet zich in voor keuzevrijheid aan het einde van het leven. De NVVE wil een optimale 5 

uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen waarvoor in de praktijk hulp nog moeilijk te krijgen 6 

is, zoals mensen met dementie, psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is. 7 

 8 

De vereniging is als Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie op 23 februari 1973 opgericht als 9 

reactie op de rechtszaak Postma. Van een klein maar actief groepje in het Friese Vinkega groeide de NVVE 10 

uit tot een grote, gerespecteerde en veel geraadpleegde vereniging. De NVVE ontvangt geen subsidies en is 11 

voor haar inkomsten afhankelijk van contributie van haar leden en donaties. Meer over de doelstelling is te 12 

vinden in de statuten van de NVVE. 13 

 14 

De NVVE werkt vanuit een professioneel, modern en slagvaardig bureau, dat voor haar werkzaamheden is 15 

gericht op het ondersteunen van de vrijwilligers, het optimaliseren van de service aan de leden en het 16 

voeren van een helder, herkenbaar en krachtig betoog voor de zaken waar de NVVE voor staat. Het 17 

beïnvloeden van de publieke opinie en het voeren van het debat vraagt een voortdurende alertheid en 18 

inzet van medewerkers van het bureau. Op het bureau in Amsterdam werken 31 medewerkers. Daarnaast 19 

zijn er verspreid over het land 142 vrijwilligers actief. De NVVE heeft eind 2020 173.443 leden. 20 

ORGANOGRAM 21 

 22 
Figuur 1. Organogram NVVE 2021.  23 

  

https://www.nvve.nl/over-nvve/1973-de-zaak-postma
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 11 

MISSIE 12 

De NVVE respecteert ieder mens en zijn opvattingen over zijn eigen sterven. De NVVE maakt mogelijkheden 13 

voor een waardig levenseinde voor iedereen bereikbaar. 14 

VISIE 15 

De NVVE is er voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Zij helpt mensen op 16 

tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te 17 

hebben. Zij wil dit bereiken door voorlichting voor iedereen en ondersteuning van haar leden. De NVVE zet 18 

zich in voor het beschermen van de euthanasiewet en voor het verbeteren van de wet- en regelgeving.   19 

De NVVE is dan ook het beste te typeren vanuit de volgende rollen: 20 

• De NVVE is raadgever aan haar leden en aan velen buiten de vereniging; zij biedt steun aan 21 

iedereen die het nodig heeft. 22 

• De NVVE is aanvoerder van gelijkgestemden; NVVE verbindt en activeert een zo groot mogelijke 23 

groep gelijkgestemden. 24 

• De NVVE  is aanjager van bewustwording en debat; zij beïnvloedt bewustwording, debat en wet- en 25 

regelgeving. 26 

 27 

KERNWAARDEN  28 

De NVVE streeft naar humanisering van het sterven en keuzevrijheid bij het levenseinde. Daarbij wil de 29 

NVVE een warme vereniging zijn voor haar leden, medewerkers en vrijwilligers. Veel van de humanisering 30 

komt bijeen onder het motto: “De NVVE laat iemand die wil sterven niet alleen”. Dat geldt zowel voor de 31 

vraag naar informatie als voor het meest intensieve begeleidingsproces. 32 

 33 

Om haar doelstellingen te realiseren, hanteert de NVVE vier kernwaarden. Deze zijn zichtbaar in de 34 

opstelling en in alle uitingen van de vereniging: 35 

• Dienstverlenend 36 

• Betrouwbaar  37 

• Deskundig  38 

• Aanwezig 39 

De kernwaarden zijn nader uitgewerkt in het Meerjarenbeleid van de NVVE. 40 
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2. Hoofdthema 1: Uitbreiden en verbeteren van de belangenbehartiging en 1 

dienstverlening aan leden 2 

Het eerste contact van leden en ook van niet-leden met de NVVE verloopt via de Ledenadministratie. Hier 3 

worden administratieve wijzigingen doorgevoerd en algemene informatieverzoeken afgehandeld. 4 

Persoonlijke vragen van onze leden worden beoordeeld door de coördinatoren bij het Adviescentrum. De 5 

coördinator beantwoordt de vraag of verzoekt een consulent (een vrijwillige medewerker die actief is bij 6 

het Adviescentrum) de vraag te beantwoorden tijdens een huisbezoek. Leden kunnen ook direct een 7 

afspraak voor een spreekuur wilsverklaringen inplannen via de Ledenadministratie van de NVVE of online 8 

via ‘Mijn NVVE’.   9 

2.1 Ledenadministratie 10 

In 2021 zijn ruim 30.000 telefoontjes binnengekomen. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2020. Naast 11 

telefoontjes ontvangt de NVVE ook via e-mail en sociale media hulpvragen en informatieverzoeken.  12 

De NVVE vindt het belangrijk dat mensen die contact zoeken met de NVVE snel gehoord worden. Daarom is 13 

afgelopen jaar ook bewust gekeken naar de wachttijd van de telefoongesprekken. De gemiddelde wachttijd 14 

in 2021 was 00:00:49, wat betekent dat iemand die de NVVE belt gemiddeld niet langer hoeft te wachten 15 

dan 49 seconden. 16 

2.2 Telefonisch consult en huisbezoeken 17 

In 2021 heeft het adviescentrum in totaal ruim 3.300 verzoeken afgehandeld. Dit is een toename van ruim 18 

10% ten opzichte van het jaar daarvoor. Elk jaar stijgt het aantal verzoeken. Als leden bellen met het 19 

Adviescentrum voor informatie krijgen ze eerst een telefonisch gesprek met een coördinator.  20 

Evenals de afgelopen jaren gingen veel telefoongesprekken over euthanasie en wilsverklaringen. Ten 21 

opzichte van 2020 is het percentage gesprekken over wilsverklaringen afgenomen van 28% naar 22%. 22 

Levenseinde en dementie was vaker onderwerp van gesprek dan de jaren hiervoor. 23 

  24 
Figuur 2. Adviesgesprekken naar onderwerp. 25 

Er zijn veel vragen over de euthanasieprocedure. Leden informeren bij de NVVE welke aspecten van belang 26 

zijn bij hun levenseindevraagstukken. De NVVE helpt bij het opstellen van de wilsverklaringen en hoe de 27 

leden het onderwerp bespreekbaar kunnen maken met hun arts en naasten. We verwijzen regelmatig 28 

mensen door naar het Expertisecentrum Euthanasie. Soms helpen consulenten bij het invullen van het 29 
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aanvraagformulier van het Expertisecentrum Euthanasie. Het is voor mensen vaak onduidelijk of ze enige 1 

kans maken voor het verkrijgen van euthanasie. De NVVE geeft voorlichting over de procedure, de 2 

reikwijdte van wilsverklaringen, de zorgvuldigheidscriteria van de wet, het belang van een gesprek met de 3 

arts en naasten, de dilemma’s die een rol kunnen spelen en andere mogelijkheden als euthanasie geen 4 

optie (meer) is. 5 

Geregeld vragen mensen om informatie over een zorgvuldige zelfdoding. Zij willen zich oriënteren op de 6 

mogelijkheden die er zijn. Soms zijn er irreële verwachtingen en verwachten mensen dat de NVVE dodelijke 7 

medicijnen levert of dat wij helpen bij het bestellen van middelen. De service van het Adviescentrum is 8 

erop gericht om mensen die de autonome route willen volgen, te wijzen op bronnen waar zij de relevante 9 

informatie kunnen vinden. Het Adviescentrum en onze consulenten nemen de regie niet over. Dat zou 10 

betekenen dat het lid niet meer autonoom handelt en dan is er sprake van strafbare hulp bij zelfdoding.  11 

Na het telefonisch gesprek met de coördinator van het Adviescentrum kan de hulpvraag voldoende 12 

beantwoord zijn. Als het nodig is kan een telefonisch gesprek worden opgevolgd door een huisbezoek. Een 13 

consulent in de regio bezoekt het lid thuis voor een of enkele persoonlijke gesprekken. In eerdere jaren 14 

werd ongeveer één derde van alle telefonische gesprekken opgevolgd door een huisbezoek. In 2020 was dit 15 

slechts in één vijfde van de gevallen. In 2021 is dit aantal weer gestegen tot één vierde van het aantal 16 

telefonische gesprekken. Als gevolg van Corona konden slechts beperkt huisbezoeken worden afgelegd. 17 

Zodra de maatregelen het toelieten om huisbezoeken te doen is daar gebruik van gemaakt. In de tussentijd 18 

namen de consulenten telefonisch contact op met leden. Ook is voor leden de mogelijkheid beschikbaar 19 

gesteld om via beeldbellen in gesprek te gaan met een consulent. Eind 2021 waren er in totaal 91 20 

consulenten actief bij het Adviescentrum.  21 

 22 
Figuur 3. Totaal aantal adviesvragen afgehandeld door het adviescentrum en consulenten 2019-2021. 23 

2.3 Spreekuren 24 

Veel mensen willen bijtijds hun wensen ten aanzien van hun levenseinde kenbaar maken in een 25 

wilsverklaring. Hoe een wilsverklaring kraakhelder geformuleerd kan worden, is voor veel mensen een 26 

hoofdbreker. Het aanbod van de NVVE om leden hierin bij te staan, is een unieke service waar veel beroep 27 

op wordt gedaan. Mensen kunnen hiervoor terecht bij de telefonische spreekuren en de spreekuren op 28 

locatie. Wie niet naar een spreekuur kan komen vanwege een ziekte of beperking, kan ook een huisbezoek 29 

aangeboden krijgen voor hulp bij het opstellen van de wilsverklaringen.  30 
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 1 
Figuur 4. Spreekuren op locatie en telefonisch 2019-2021. 2 

Het aantal spreekuurconsulten is sterk afgenomen als gevolg van Corona. In 2021 zijn er in totaal 1.181 3 

spreekuurconsulten geweest, waarvan 39% telefonische consulten waren. In 2019 waren dit er nog 1.778 4 

(waarvan 12% telefonisch).  5 

Eind 2021 zijn op 50 locaties in het land spreekuren georganiseerd. Hier zullen in 2022 drie nieuwe locaties 6 

aan worden toegevoegd. Het doel is om nieuwe spreekuurlocaties te openen op plaatsen waar veel NVVE-7 

leden wonen, zodat leden altijd terecht kunnen op een spreekuur in de buurt. We zien dat met name 8 

nieuwe leden gebruik maken van het spreekuur. 9 

2.4 Wilsverklaringen 10 

Wilsverklaringen zijn een belangrijke reden om lid te worden van de NVVE. Ieder kwartaal worden 11 

ongeveer 3.000 wilsverklaringen aangevraagd. Steeds meer leden maken gebruik van de mogelijkheid 12 

digitaal een wilsverklaring op te stellen. 13 

Het actualiseren van de wilsverklaringen en telkens weer bespreekbaar maken met de huisarts is belangrijk. 14 

De wilsverklaringen winnen hierdoor aan kracht. Veel leden hebben wilsverklaringen in hun bezit die ouder 15 

zijn dan vijf jaar. Er is zelfs nog een deel van de leden die een wilsverklaring hebben die ouder is dan 15 16 

jaar. Er is een start gemaakt met het persoonlijk benaderen van deze leden om hen te attenderen op het 17 

belang van het actualiseren van wilsverklaringen.  18 

In 2021 is veel aandacht geweest voor wilsverklaringen, met name voor het belang van de schriftelijke 19 

wilsverklaring euthanasie bij dementie. De KNMG heeft op 1 december 2021 haar nieuwe standpunt over 20 

beslissingen rond het levenseinde gepubliceerd. Het belangrijkste aan het standpunt is dat het de uitspraak 21 

uit 2020 van de Hoge Raad duidelijk en concreet heeft verwerkt in haar hoofdstuk over euthanasie en 22 

dementie. De kern van deze uitspraak is dat als een patiënt niet in staat is zijn eerder gedane 23 

euthanasieverzoek te bevestigen, dit niet in de weg hoeft te staan van een zorgvuldige euthanasie. 24 

2.5 Gevolmachtigdenservice 25 

Het Adviescentrum biedt leden een gevolmachtigdenservice aan. Eind 2021 zijn er in het totaal nog 30 26 

volmachtrelaties. We zien dat het aantal volmachtrelaties afneemt, eind 2020 waren er nog 45 27 
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volmachtrelaties. De afname is het gevolg van natuurlijk verloop. Het lid overlijdt of de consulent stopt als 1 

vrijwilliger en zet de relatie op persoonlijke titel voort. Daarmee stopt de NVVE-volmachtrelatie.  2 

De coördinatoren van de NVVE voeren geregeld gesprekken over volmacht en informeren leden over het 3 

belang om in hun directe omgeving een geschikt persoon te vinden. In 2021 zijn er in het totaal 129 4 

gesprekken over volmacht gevoerd. Dit is gelijk aan het aantal gesprekken dat hierover in 2020 is gevoerd. 5 

2.6 Steunpunt levenseinde en dementie 6 

Sinds november 2018 biedt het Adviescentrum extra ondersteuning voor mensen met dementie en hun 7 

naasten die vragen hebben over een waardig levenseinde. Een euthanasieproces of een waardig 8 

levenseinde is voor iemand met dementie heel moeilijk tot een goed resultaat te brengen. Wij vinden het 9 

daarom belangrijk dat binnen de driehoek patiënt-huisarts-naaste het contact, het gesprek en de 10 

monitoring tot stand worden gebracht en worden volgehouden. Er zijn mogelijkheden voor euthanasie of 11 

goede zorg en begeleiding wanneer er sprake is van dementie. Met het Steunpunt levenseinde en 12 

dementie zijn wij onze leden en hun naasten tot steun, door het bieden van goede informatie en 13 

begeleiding voor zover dat nodig is.  14 

Leden weten het steunpunt steeds beter te vinden, in 2021 is 402 keer een beroep gedaan op het 15 

Steunpunt levenseinde en dementie.  16 

2.7 Steunpunt juridische vragen 17 

In september 2020 is een nieuwe dienst van de NVVE gestart: het Steunpunt juridische vragen. Als NVVE 18 

beantwoordden we altijd al juridische vragen, maar we zijn nadrukkelijker naar buiten uit gaan dragen dat 19 

dit kan. De vragen komen conform andere adviesvragen binnen. Juridische vraagstukken worden doorgezet 20 

naar de jurist die hiervoor versterking heeft gekregen van een aantal juristen uit de vereniging. Ook op de 21 

website is het Steunpunt juridische vragen terug te vinden. In 2021 zijn er totaal 12 adviesvragen voor het 22 

steunpunt binnengekomen. 23 

2.8 Ledenontwikkeling  24 

Als gevolg van Corona waren de mogelijkheden voor het organiseren van fysieke bijeenkomsten in 2021 25 

beperkt. De Dag van de Wilsverklaring kon wel fysiek plaatsgevonden. Het aantal deelnemers was per 26 

locatie echter beperkt als gevolg van de coronamaatregelen. Ook zijn er twee regiobijeenkomsten geweest. 27 

De overige bijeenkomsten hebben digitaal plaatsgevonden. Gelukkig weten veel leden en niet-leden de 28 

digitale lezingen van de NVVE te vinden.  29 

Ondanks deze beperkingen heeft de NVVE in 2021 een lichte groei doorgemaakt. Het ledenaantal eind 2021 30 

was 173.443, een netto groei van 800 leden.  31 
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 1 
Figuur 5. Ledenverloop 2017-2021.  2 

In 2021 hebben in het totaal 2.459 mensen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om lid te worden voor het 3 

actietarief. Het actietarief wordt gehanteerd voor mensen die op beurzen, bij bijeenkomsten of na digitale 4 

lezingen direct lid worden. Voor 2021 was het actietarief vastgesteld op €15. Dit houdt in dat de contributie 5 

voor de eerste twaalf maanden slechts €15 bedraagt. Na dit eerste jaar wordt het actielidmaatschap 6 

automatisch omgezet naar een regulier lidmaatschap. 7 

In 2020 waren er 1.871 mensen die gebruik hebben gemaakt van een lidmaatschap voor het actietarief. In 8 

2021 is dit aantal met 31% gestegen. Van de leden die in 2020 gebruik hebben gemaakt van het 9 

actielidmaatschap is 97% na twaalf maanden overgegaan naar een regulier lidmaatschap. 10 

De belangrijkste reden voor beëindiging van het lidmaatschap is nog steeds overlijden. Van de totale 11 

uitstroom is meer dan de helft het gevolg van overlijden.  12 
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3. Hoofdthema 2: Het debat in de samenleving aanjagen 1 

De NVVE vindt dat de mens keuzevrijheid van sterven heeft en wil bereiken dat de samenleving de keuzes 2 

van mensen respecteert. De huidige euthanasiewet biedt daartoe mogelijkheden, maar deze worden nog 3 

onvoldoende benut. Daarnaast biedt de wet nog onvoldoende mogelijkheden voor mensen met een 4 

voltooid leven, al dan niet in combinatie met ouderdomskwalen, met dementie of met psychiatrische 5 

stoornissen. De NVVE is op diverse manieren actief om het maatschappelijk debat over het zelfgekozen 6 

levenseinde aan te jagen.  7 

3.1 De NVVE in het nieuws 8 

Levenseindethema’s en de NVVE zijn volop in het nieuws geweest. De belangrijkste thema’s in 2021: 9 

▪ De Stichting Euthanasie en Psychiatrie (SEP) heeft haar taken overgedragen aan de NVVE. 10 

▪ Begin van het jaar was er veel aandacht voor euthanasie bij dementie, wat ook in de Week van de 11 

Euthanasie speciale aandacht heeft gekregen. 12 

▪ Rond de verkiezingen heeft de NVVE veel aandacht besteed aan het thema levenseinde en in het 13 

bijzonder aan de Wet Voltooid Leven, ondanks dat er vanuit de politiek slechts gering aandacht aan 14 

werd besteed. Dit was tevens de aanleiding voor een gezamenlijk persbericht van de NVVE met 15 

vijftien maatschappelijke organisaties waarin een dringend beroep is gedaan op alle politieke 16 

partijen én de informateur om de persoonlijke vrijheden bij de vorming van een nieuw kabinet 17 

zorgvuldig te beschermen en te versterken. Eind van het jaar werd het nieuwe regeerakkoord 18 

gepresenteerd waarin duidelijk werd dat de Wet Voltooid Leven een vrije kwestie is geworden. 19 

▪ Spanje heeft als vierde EU-lidstaat euthanasie gelegaliseerd. 20 

▪ Op 1 april waren er twee historische gebeurtenissen: de euthanasiewet trad in werking én het 21 

eerste huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht werd gesloten door de voorzitter van 22 

de Raad van Toezicht van de NVVE Job Cohen. 23 

▪ De Coöperatie Laatste Wil (CLW) is een rechtszaak tegen de Nederlandse staat gestart. Inzet van de 24 

rechtszaak is een einde maken aan het huidige verbod op hulp bij zelfdoding.  25 

▪ De wisseling van bestuursvoorzitter bij de NVVE, Fransien van ter Beek aan het roer. 26 

▪ Het zelfdodingsmiddel X is het afgelopen jaar volop in het nieuws geweest. Het Openbaar 27 

Ministerie (OM) heeft verschillende personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 28 

hulp bij zelfdoding door verspreiding van het zelfdodingsmiddel. Ook de voorzitter van de CLW is 29 

hiervoor aangehouden en ook voor deelneming aan een criminele organisatie. De NVVE heeft, 30 

onder meer in een artikel in Trouw samen met de CLW, de overheid opgeroepen haar energie te 31 

steken in oplossingen voor eigen regie op het levenseinde, in plaats van te criminaliseren; maak 32 

werk van een gereguleerd, betrouwbaar zelfdodingsmiddel. 33 

▪ Notarissen moeten niet adverteren met wilsverklaringen. Mensen regelen vaak een wilsverklaring 34 

bij de notaris, meestal als onderdeel van een ‘levenstestament’. Het levenstestament bestaat uit 35 

een financieel en een medisch deel. Voor dit medische deel is de notaris niet nodig. Hiervoor zijn de 36 

wilsverklaringen van de NVVE. Het is belangrijk deze wilsverklaring met uw arts te bespreken. 37 

▪ De NVVE verzorgde op zaterdag 2 oktober in dertien steden de Dag van de Wilsverklaring. De 38 

informatiebijeenkomsten gingen over wat je in een wilsverklaring opneemt om deze sterk en 39 

persoonlijk te maken. 40 

▪ Belangrijk was de publicatie in december van het nieuwe KNMG-standpunt over beslissingen rond 41 

het levenseinde. De uitspraak uit 2020 van de Hoge Raad in de zaak van verpleeghuisarts Marinou 42 

Arends is verwerkt in het hoofdstuk over euthanasie en dementie.  43 

▪ Diverse interviews en ingezonden brieven in de landelijke media en in vakbladen. 44 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/rbdha-clw-vs-de-staat-der-nederlanden.pdf
https://www.nvve.nl/actueel/nieuws/hoge-raad-bevestigt-dat-euthanasie-ook-mag-bij-vergevorderde-dementie
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3.2 Informatievoorziening 1 

De NVVE verstrekt op verschillende manieren informatie. In het afgelopen jaar deden we dat onder andere 2 

via de websites www.nvve.nl, www.euthanasiedoodnormaal.nl en www.thisistheend.nl  3 

De website www.thisistheend.nl is onze filmwebsite en deze is afgelopen jaar bijgewerkt en vernieuwd. De 4 

website geeft een overzicht van 217 films/documentaires over het zelfgekozen levenseinde waarvan er 66 5 

online te bekijken zijn.  6 

 7 
Figuur 6. Volgers op sociale media 2019 - 2021. 8 

Via sociale media bericht de NVVE over interessante ontwikkelingen in ons land op het gebied van het 9 

vrijwillige levenseinde. Het aantal volgers op sociale media groeide in 2021 naar 8.710 op Facebook, 4.050 10 

op Twitter en 1.110 op LinkedIn. Totaal een stijging van 14% ten opzichte van 2020. 11 

LinkedIn is een zakelijk platform dat we met name gebruiken om ons te presenteren als expert op het 12 

gebied van levenseinde. We willen hier professionals bereiken. Twitter is gericht op het delen van 13 

nieuwsberichten, het inspringen op de actualiteit. Ook aankondigingen van lezingen etc. zijn hier terug te 14 

vinden. Op Facebook stimuleren we mensen om naar onze website te gaan vanuit onze rol als raadgever. 15 

We staan naast mensen om hen te informeren en adviseren. Op alle drie de platforms zijn de blogs en 16 

podcasts terug te vinden. 17 

Vier keer verscheen Relevant met de vertrouwde mix van persoonlijk getinte verhalen, interviews en 18 

achtergronden. De oplage van de papieren Relevant was begin dit jaar nog 135.000. Ondertussen is dit 19 

aantal afgenomen tot 128.000. De NVVE wil graag digitaal communiceren met haar leden. Dat is 20 

milieuvriendelijker, goedkoper en sneller dan per post. In 2021 is het aantal leden dat Relevant digitaal 21 

leest gestegen van 13.000 naar 20.000. 22 
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    1 

 2 
Figuur 7. Nieuwsbrief abonnees 2019 - 2021. 3 

Het aantal abonnees op de nieuwsbrief is eind 2021 gestegen tot 73.033. Ten opzichte van het begin van 4 

het jaar is het aantal abonnees met ruim 14% gestegen. De nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en bevat 5 

nationaal en internationaal nieuws over het zelfgekozen levenseinde.  6 

 7 

In 2021 is de NVVE gestart met het uitzenden van podcasts. De NVVE Jongeren hebben in de Week van de 8 

Euthanasie “Café Doodnormaal dé podcast” gelanceerd, een podcastserie waarin experts praten over 9 

onderwerpen waar mensen mee te maken krijgen als ze nadenken over het zelfgekozen levenseinde. De 10 

eerste podcastserie bestond uit zes afleveringen waarin telkens in een persoonlijk gesprek een aspect van 11 

de euthanasiewet of een vraag uit de praktijk met een expert werd besproken. De tweede serie stond in 12 

het teken van euthanasie bij psychisch lijden. Voor de derde serie is het grote thema losgelaten en had 13 

iedere aflevering een eigen thema. Voor het vierde seizoen is er gekozen voor het thema euthanasie bij 14 

dementie. Eind 2021 zijn de podcasts met inmiddels 26 afleveringen ruim 18.000 keer beluisterd op 15 

Soundcloud. De podcasts zijn ook te beluisteren op andere kanalen, te weten Spotify, Deezer, Google 16 

Podcast en Apple Podcast. 17 

3.3 Presentatiedienst & Levenseinde Academie 18 

Sinds de oprichting van de Levenseinde Academie in 2019 is hard gewerkt aan het opzetten en inrichten 19 

van een kenniscentrum waar iedereen terechtkan met vragen over het levenseinde. Door Corona liet de 20 

officiële opening nog even op zich wachten, maar op 15 juni 2021 werd de Levenseinde Academie van de 21 

NVVE officieel geopend en lieten we aan zorgprofessionals zien wat wij aan lezingen en informatie in huis 22 

hebben en hoe zij gebruik kunnen maken van de informatie die ons kenniscentrum te bieden heeft.  23 
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https://www.deezer.com/nl/show/2305452
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https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjkzNTc5NjcyMS9zb3VuZHMucnNz
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In 2021 waren 20 vrijwilligers actief bij de Presentatiedienst en de Levenseinde Academie. Zij verzorgen de 1 

presentaties en lezingen en dragen actief bij aan de kwaliteit van de informatie. 2 

In het vierde kwartaal zijn de eerste twee regiobijeenkomsten van het jaar gehouden. Als gevolg van de 3 

coronamaatregelen was het niet mogelijk eerder in het jaar regiobijeenkomsten te organiseren. Helaas kon 4 

de geplande regiobijeenkomst in december ook niet doorgaan door de coronamaatregelen. 5 

Gedurende het hele jaar zijn digitale lezingen georganiseerd, voor zowel leden als niet-leden. In het totaal 6 

hebben bijna 7.500 mensen deelgenomen aan een digitale lezing van de NVVE. 56% hiervan was nog geen 7 

lid, 41% van deze niet-leden is na deelname lid geworden. Bijna de helft van de deelnemers (48%) heeft 8 

zich na de lezing geabonneerd op de nieuwsbrief. Voor digitale lezingen blijft veel belangstelling en dit blijkt 9 

een goede manier om mensen aan ons te binden door lid te worden en/of zich te abonneren op de 10 

nieuwsbrief. 11 

Naast de bijeenkomsten die zij zelf organiseert, verzorgt de NVVE ook lezingen op verzoek. Vanuit de 12 

Levenseinde Academie en de Presentatiedienst zijn in het totaal 43 lezingen verzorgd, waarvan de helft in 13 

het vierde kwartaal. Gedurende het hele jaar was het aantal lezingen beperkt als gevolg van de 14 

coronamaatregelen. 15 

De bijeenkomsten van de NVVE Jongeren - Café Doodnormaal hebben als gevolg van coronamaatregelen 16 

digitaal plaatsgevonden. De bijeenkomsten kenmerken zich als erg laagdrempelige avonden waar open 17 

wordt gesproken over het levenseinde en de daarbij horende keuzes. Het meest besproken onderwerp is 18 

de mogelijkheden van euthanasie bij psychisch lijden. De deelnemers hebben de voorkeur uitgesproken 19 

voor digitale bijeenkomsten, als gevolg waarvan de bijeenkomsten in de toekomst digitaal worden 20 

georganiseerd. 21 

3.4 Beurzen en symposia 22 

Ledenwerving en het vergroten van de zichtbaarheid van de NVVE zijn overkoepelende NVVE-23 

doelstellingen die bij alle beurzen en symposia centraal staan. Als gevolg van de coronamaatregelen was 24 

het niet mogelijk om bijeenkomsten waaronder beurzen en symposia fysiek te organiseren en/of bij te 25 

wonen. 26 

WEEK VAN DE EUTHANASIE 27 

Tijdens de Week van de Euthanasie wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden die de euthanasiewet 28 

biedt om regie over het eigen levenseinde te houden. Het doel is om de mogelijkheden bij een breed 29 

publiek onder de aandacht te brengen. De doelgroep is de Nederlander van 55 jaar en ouder, die (bij 30 

voorkeur) geen lid is van de NVVE. In 2021 heeft de 9de Week van de Euthanasie volledig digitaal 31 

plaatsgevonden.  32 

De week werd voorafgegaan door een TV-spotje “Wij zijn ervoor” dat te zien was op de NPO-zenders, met 33 

als doel zichtbaarheid én ledenwerving. Daarnaast werd opgeroepen om deel te nemen aan de activiteiten 34 

van de Week van de Euthanasie. 35 

De week werd afgetrapt met het hijsen van de vlag van de NVVE in het Friese Vinkega door Job Cohen, 36 

samen met en in de tuin van Klazien Alberda, oprichtster en erelid van de NVVE. Het geheel online 37 

programma ging van start met de documentaire “Dokter Kees zoekend naar de wil van Willy”, gevolgd door 38 

een nagesprek met alle betrokkenen. De documentaire is door meer dan 1.000 geïnteresseerden bekeken. 39 

In de digitale lezingen die gedurende de week werden georganiseerd ging het vooral over het belang van 40 

https://nvve.nl/weekvan
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het tijdig opstellen van een wilsverklaring en het betrekken van arts en naasten. In het totaal hebben 2.762 1 

mensen hieraan deelgenomen.  2 

De NVVE Jongeren introduceerden in de Week van de Euthanasie een reeks podcasts over euthanasie. Ook 3 

verschenen er dagelijks columns van vijf gastcolumnisten: cabaretier/schrijver/muzikant Vincent Bijlo, 4 

medisch ethicus Gert van Dijk, psychiater Menno Oosterhoff, voormalig verpleeghuisarts Marinou Arends 5 

en coördinator van het Adviescentrum van de NVVE Carla Bekkering.  6 

DAG VAN DE WILSVERKLARING 7 

De NVVE organiseert sinds september 2014 jaarlijks de Dag van de Wilsverklaring als specifiek moment van 8 

aandacht voor het belang van wilsverklaringen en de expertise van de NVVE op dit gebied. De Dag van de 9 

Wilsverklaring vindt sinds 2017 plaats op de eerste zaterdag van oktober.  10 

Het primaire doel van de Dag van de Wilsverklaring is het vergroten van de kennis over schriftelijke 11 

wilsverklaringen. Mensen worden gestimuleerd tijdig na te denken over keuzes aan het levenseinde en hoe 12 

zij door het opstellen van wilsverklaringen zelf regie kunnen houden over hoe dat levenseinde eruitziet. Dit 13 

jaar was er speciale aandacht voor de persoonlijke toelichting van de wilsverklaring. Ook is aandacht 14 

besteed aan de rol van de notaris.  15 

Bijna 1.500 mensen hebben zaterdag 2 oktober deelgenomen aan de Dag van de Wilsverklaring. Op 13 16 

plaatsen in het land hield de NVVE informatiebijeenkomsten over wilsverklaringen. Het aantal deelnemers 17 

was per locatie beperkt door coronamaatregelen. De dag werd voorafgegaan door een week waarin 1.500 18 

mensen deelnamen aan een digitale lezing van de NVVE.  19 

De NVVE kijkt terug op een zeer inspirerende Week van de Wilsverklaring waarin we 3.000 mensen hebben 20 

kunnen informeren over wilsverklaringen. 21 

3.5 NVVE Fonds 22 

Het NVVE Fonds is opgericht om (wetenschappelijk) onderzoek gericht op keuzevraagstukken rond het 23 

levenseinde te stimuleren. Hiervoor financiert het NVVE Fonds de leerstoel ‘Kwaliteit van de laatste 24 

levensfase en van sterven’ aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel heeft tot doel: “Het vergroten 25 

van de kennis over de (verschillende vormen van) een waardig levenseinde door het verrichten van 26 

onderzoek naar de gevolgen van medisch en verpleegkundig handelen voor de kwaliteit van sterven. Het 27 

vergroten van de kennis van waardig sterven binnen de bestaande praktijk van levenseindebeslissingen 28 

behoort eveneens tot de wetenschappelijk doelen van de leerstoel.”  29 

Sinds september 2019 is een docent aangesteld bij de leerstoel. De docent ontwikkelt en geeft onderwijs in 30 

het AMC op het gebied van het levenseinde. Dit onderwijs geeft ze in de bachelor en de master 31 

geneeskunde, en in de huisartsopleiding, zowel aan artsen in opleiding tot huisarts als aan ervaren 32 

huisartsopleiders.  33 

De resultaten van het onderzoek naar euthanasie voor psychiatrische patiënten uitgevoerd door Rosalie 34 

Pronk zijn gepubliceerd. Het onderzoek heet “Een dialoog over de dood”. Deze titel is gekozen omdat het 35 

refereert aan het type onderzoek, er is een dialoog aangegaan met psychiaters, huisartsen en met 36 

patiënten die psychische aandoeningen hebben en hun naasten. Rosalie is de eerste in Nederland die 37 

interviews heeft gedaan met mensen met psychische aandoeningen die een euthanasiewens hebben. De 38 

titel refereert ook aan de resultaten van het onderzoek, namelijk de wens dat er dialogen worden gevoerd 39 

tussen mensen met psychische aandoeningen en hun artsen over de mogelijkheid van euthanasie. ‘Er ligt 40 

een taboe op dood willen gaan, een taboe op psychische aandoeningen, en er ligt al helemaal een taboe op 41 
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dood willen gaan naar aanleiding van een psychische aandoening. Artsen vinden verder dat de criteria van 1 

de wet moeilijk te interpreteren zijn, en dat de gezondheidszorg in Nederland aftakelt door bezuinigingen.‘ 2 

In haar resultaten geeft Rosalie aan dat het belangrijk is voor een arts om de dialoog aan te gaan, omdat dit 3 

een belangrijke erkenning is van de binnenwereld van de patiënt. Daarnaast moet zorg niet gericht zijn op 4 

genezing, maar op hoe je mét je psychische aandoening kwaliteit van leven kunt ervaren en een zinvol 5 

bestaan kunt hebben. Een tweesporenbeleid waarbij aan de ene kant de euthanasiewens van een 6 

psychiatrisch patiënt heel serieus wordt genomen, en tegelijkertijd wordt gekeken of er toch nog 7 

perspectieven voor iemand zijn.  8 

Expertisecentrum Euthanasie (EE) biedt euthanasie aan voor patiënten die voldoen aan alle eisen van de 9 

Euthanasiewet, maar van wie de behandelend arts hun verzoek heeft afgewezen. Er is weinig bekend over 10 

hoe het leven van een patiënt doorgaat nadat een verzoek ook door de EE wordt afgewezen. Samen met 11 

onderzoeksbureau Pallas is onderzoek gedaan naar wat er gebeurt met deze patiënten. Hiervoor werden 12 

66 patiënten prospectief gevolgd gedurende een jaar nadat hun verzoek was afgewezen. De resultaten van 13 

het onderzoek zijn ondertussen gepubliceerd. Meer dan de helft (58%) van de geïncludeerde patiënten leed 14 

aan een opeenstapeling van ouderdomsklachten. In het jaar nadat het verzoek werd afgewezen, stierven 15 

15 patiënten (23%), waarvan drie door zelfdoding. Bijna alle patiënten die na een jaar nog in leven waren, 16 

volhardden in hun wens voor euthanasie. Bovendien ging het vaak niet goed met ze. De conclusie van het 17 

onderzoek is dat nazorgdiensten moeten worden verleend aan mensen van wie het verzoek tot euthanasie 18 

is afgewezen. De EE is een laatste redmiddel voor degenen die elders geen euthanasie hebben gekregen en 19 

de wens voor euthanasie blijft bestaan.  20 

Dr. Heleen Weyers, voormalig universitair docent rechtstheorie aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft 21 

onderzoek gedaan naar de totstandkoming van de euthanasiewet en naar de ontwikkelingen van de wet 22 

tussen 2002 en 2022. Haar boek “Euthanasie in Nederland 2002-2022” verschijnt in april 2022 en is mede 23 

gefinancierd vanuit het NVVE Fonds. 24 

In lijn met het meerjarenbeleidsplan van de NVVE is een meerjarenprogramma voor het NVVE Fonds 25 

opgesteld. Het meerjarenprogramma van het NVVE Fonds heeft als titel “Eigen regie over het levenseinde 26 

voor alle Nederlanders” en omvat drie hoofdlijnen: 27 

i. Maatschappij en levenseinde in Nederland; 28 

ii. Publieke opinie en levenseinde in eigen regie;  29 

iii. Individu en levenseinde in eigen regie.  30 

De eerste uitvraag passend binnen dit programma is gepland voor september 2022.  31 
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4. Hoofdthema 3: Wegwerken belemmeringen in de medische, autonome en 1 

hulpverleningsroute 2 

Een belangrijk doel van de NVVE is het tot stand brengen en verbeteren van wet- en regelgeving om een 3 

zelfgekozen levenseinde voor iedereen mogelijk en toegankelijk te maken. In Nederland is de medische 4 

route wettelijk geregeld, de hulpverlenersroute expliciet strafbaar gesteld en de autonome route, hoewel 5 

op zich niet strafbaar, in de praktijk lastig om (waardig) uit te voeren vanwege secundaire wet- en 6 

regelgeving. De NVVE heeft de taak om zowel te staan voor het behoud en de verbetering van de 7 

bestaande kaders van de WTL als voor het zoeken naar mogelijkheden om de hulpverlenersroute en de 8 

autonome route te realiseren.  9 

4.1 Politieke en juridische ontwikkelingen 10 

VERKIEZINGEN  11 

In aanloop naar de verkiezingen heeft de NVVE de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen 12 

geanalyseerd en geconcludeerd dat er slechts gering aandacht is voor het levenseinde in 13 

verkiezingsprogramma’s. De NVVE heeft een Partijenwijzer op de website geplaatst waarin de standpunten 14 

van de grootste partijen op een rij zijn gezet en waarin is aangegeven hoe dat zich verhoudt tot onze 15 

standpunten en waar de witte vlekken zitten. 16 

Ook is er een verkiezingspodcast uitgezonden van drie afleveringen waarin Job Cohen in gesprek ging over 17 

levenseindethema’s die niet mogen ontbreken in partijprogramma’s, zoals voltooid leven en euthanasie bij 18 

dementie, maar ook over een maatschappelijk debat over voorwaarden voor een laatstewilpil. Aan het 19 

woord kwamen onder andere Tweede-Kamerleden Ockje Tellegen (VVD) en Pia Dijkstra (D66). 20 

De NVVE heeft samen met vijftien maatschappelijke organisaties een dringend beroep op de politiek 21 

gedaan. Nederland is een land met een traditie van vrijheden. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van 22 

organisatie, vrijheid om zelf keuzes te maken in relaties, in onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, 23 

seksualiteit en uiteindelijk ook in hoe we willen sterven. Deze rechten waren niet altijd vanzelfsprekend en 24 

zijn vaak na lange strijd verkregen. In mei is middels een brief een oproep aan de informateur en politieke 25 

partijen gedaan om de persoonlijke vrijheden bij de vorming van een nieuw kabinet zorgvuldig te 26 

beschermen en te versterken.  27 

REGEERAKKOORD 28 

Het regeerakkoord heeft lang op zich laten wachten. Maar op 15 december werd uiteindelijk een 29 

regeerakkoord bereikt tussen de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie: 'Omzien naar elkaar, 30 

vooruitkijken naar de toekomst'. Uit het regeerakkoord blijkt dat het behandelen van een wetsvoorstel 31 

over voltooid leven niet langer wordt geblokkeerd. De medisch-ethische kwesties, waaronder voltooid 32 

leven, worden aan de individuele Tweede Kamerleden gelaten. Voltooid leven is een “vrije kwestie” 33 

geworden, wat betekent dat ieder Tweede Kamerlid vanuit persoonlijke overtuigingen kan stemmen. Hij/zij 34 

hoeft dus geen fractiediscipline in acht te nemen.  35 

WACHTTIJDEN EUTHANASIEVERZOEKEN BIJ PSYCHIATRIE  36 

De oplopende wachttijden voor de behandeling van euthanasieverzoeken bij psychiatrie bij het 37 

Expertisecentrum Euthanasie is al langer een zorgpunt. Ondertussen zien we dat met name psychiaters een 38 

groter beroep doen op de consultatiedienst van het Expertisecentrum. Hierdoor konden meer patiënten 39 

met hun euthanasieverzoek terecht bij hun eigen psychiater. De wachttijd voor hulpvragers die psychisch 40 

lijden van 2 jaar wordt hiermee hopelijk teruggedrongen. 41 

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
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RECHTSZAAK TEGEN DE NEDERLANDSE STAAT 1 

Op 9 april is de Coöperatie Laatste Wil (CLW), samen met 30 individuele eisers, een rechtszaak gestart 2 

tegen de Nederlandse staat. CLW verzoekt de rechtbank voor recht te verklaren dat de Staat onrechtmatig 3 

handelt door het verbod op hulp bij zelfdoding en het verschaffen van middelen daartoe onverkort in stand 4 

te laten en te handhaven. Naar aanleiding van deze actie is de NVVE een blog gestart om het belang van 5 

deze rechtszaak en het standpunt van de NVVE hierin toe te lichten. 6 

OPENBAAR MINISTERIE: HANDHAVING VERBOD OP HULP BIJ ZELFDODING 7 

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in 2020 driemaal actie ondernomen gericht op de handhaving van het 8 

verbod op hulp bij zelfdoding. In juli heeft het OM een man uit Eindhoven laten oppakken op verdenking 9 

van hulp bij zelfdoding. De man zou een zelfdodingsmiddel hebben verkocht aan mogelijk honderden 10 

mensen. Zes mensen zouden als gevolg van het gebruik hiervan ook daadwerkelijk zijn overleden.  11 

Eind augustus meldde een lid van de NVVE zich bij ons met de mededeling dat het OM hem zal gaan 12 

vervolgen voor hulp bij zelfdoding. In 2020 heeft deze man inderdaad zijn partner geholpen met haar 13 

zelfdoding. Op schrift en op video heeft zij meerdere malen verklaard dat dit haar eigen keuze was en 14 

waarom ze dit wilde. Advocaat Tim Vis zal deze man bijstaan middels rechtsbijstand. 15 

Eind september maakte het OM bekend Jos van Wijk (CLW) te hebben aangehouden. Het OM verdacht 16 

hem van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding en deelneming aan een criminele organisatie die als oogmerk 17 

heeft het plegen en/of beramen van het misdrijf hulp bij zelfdoding. Ook andere leden van de CLW zijn 18 

gehoord. Begin oktober is Jos van Wijk weer vrijgelaten. 19 

Half december heeft opnieuw iemand zich gemeld die door het OM vervolgd gaat worden vanwege hulp bij 20 

zelfdoding. De NVVE heeft hem in contact gebracht met advocaat Tim Vis en zal de zaak volgen.  21 

OVERIG 22 

Spanje legaliseert als vierde EU-lidstaat euthanasie. Het Spaanse parlement heeft ingestemd met een wet 23 

die euthanasie en hulp bij zelfdoding legaliseert voor volwassenen die ernstig of ongeneeslijk ziek zijn. In de 24 

Europese Unie is Spanje daarmee het vierde land met een euthanasiewet, na Nederland, België en 25 

Luxemburg. 26 

Op 21 april publiceerde de RTE haar jaarverslag over 2020. Nadat in 2018 voor het eerst sprake was van 27 

een daling (van ca. 7%) in het aantal meldingen, herstelde dit zich in 2019 met een lichte stijging (van 3,8%). 28 

In 2020 steeg het totaal aantal meldingen ten opzichte van 2019 opnieuw met 9.1%. 29 

Een jonge dame is na een suïcide gevonden en ondanks een schriftelijk behandelverbod naar het ziekenhuis 30 

gereden en behandeld. Ze is erg boos omdat haar behandelverbod is genegeerd en denkt na over juridische 31 

stappen. Wij hebben aangegeven mee te willen denken, maar laten het initiatief daarvoor bij haar.   32 

Daarnaast zijn er verschillende publicaties verschenen en expertmeetings georganiseerd, onder andere 33 

over het gebruik van een schriftelijk behandelverbod.  34 

4.2 Medische ontwikkelingen 35 

HERZIENE VERSIE KNMG/KNMP RICHTLIJN UITVOERING EUTHANASIE EN HULP BIJ ZELFDODING 36 

Euthanasie door een dodelijke injectie door een arts heeft niet langer de voorkeur van artsen en 37 

apothekers boven de patiënt zelf het fatale drankje te laten drinken. Dat is opgenomen in de herziene 38 

KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding. Beide methoden zijn even 39 

betrouwbaar, zeggen beide organisaties. Wie om euthanasie verzoekt, heeft bij de uitvoering de keuze uit 40 

twee methoden.  41 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/rbdha-clw-vs-de-staat-der-nederlanden.pdf
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/09/29/man-aangehouden-voor-mogelijke-betrokkenheid-bij-hulp-zelfdoding
https://www.ad.nl/binnenland/voorzitter-73-hulpclub-bij-zelfdoding-vrijgelaten-maar-hij-blijft-verdachte~af265feb/
https://www.euthanasiecommissie.nl/actueel/nieuws/2021/04/15/jaarverslag-2020-aangeboden-op-15-april-2021
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NIEUW STANDPUNT KNMG OVER BESLISSINGEN ROND HET LEVENSEINDE 1 

Op 1 december heeft de KNMG een nieuw standpunt uitgebracht over beslissingen rond het levenseinde. 2 

De NVVE is bij de totstandkoming betrokken geweest, waarbij veel van onze verbetervoorstellen zijn 3 

overgenomen. Het belangrijkste aan het standpunt is dat de uitspraak van de Hoge Raad uit 2020 duidelijk 4 

en concreet is verwerkt in het hoofdstuk over euthanasie en dementie. De kern van deze uitspraak is dat als 5 

een wilsonbekwame patiënt niet in staat is zijn schriftelijke euthanasieverzoek te bevestigen, dit een 6 

zorgvuldige euthanasie niet in de weg hoeft te staan. De KNMG herhaalt deze norm expliciet in haar 7 

standpunt. Het standpunt bevat ook een nieuwe norm: als de patiënt niet meer in staat is om euthanasie te 8 

vragen, maar wel een schriftelijk euthanasieverzoek heeft, dan hoeft de arts dit niet te honoreren als het 9 

niet in het medisch dossier zit en de euthanasiewens nooit besproken is met een arts. De NVVE heeft 10 

begrip voor deze zienswijze en adviseert haar leden dan ook altijd een wilsverklaring met de arts te 11 

bespreken en deze in het medisch dossier te laten opnemen. 12 

4.3 Samenwerking met andere organisatie 13 

De NVVE is zich ervan bewust dat ze midden in het maatschappelijk debat staat en daarom stemt ze af en 14 

werkt ze samen met verschillende andere organisaties. In 2021 waren dat onder andere Expertisecentrum 15 

Euthanasie, Coöperatie Laatste Wil (CLW), De Einder, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 16 

bevordering der Geneeskunst), SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland), V&VN 17 

(Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), Humanistisch Verbond, Patiëntenfederatie Nederland en 18 

zusterorganisaties in het buitenland. 19 

Jaarlijks vindt een aantal bijeenkomsten van het door de NVVE in 2017 opgerichte Platform Levenseinde 20 

plaats. In deze bijenkomsten overleggen de NVVE, Expertisecentrum Euthanasie, CLW en De Einder met 21 

elkaar over maatschappelijke ontwikkelingen.  22 

In 2021 is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden tot verdere samenwerking met andere 23 

organisaties. In de gesprekken die zijn gevoerd is teruggegeven dat de NVVE wordt gezien als een radicale 24 

pleitbezorger voor de goede dood, die tot stand komt via euthanasie of door gebruik van lethale middelen. 25 

Om een verdere samenwerking met andere organisaties tot stand te kunnen brengen is het noodzakelijk 26 

om de eigen positie duidelijk te maken binnen het totale pakket aan stervenswijzen. Het verbaast de NVVE 27 

dat het beeld dat wij een radicale pleitbezorger van (zelf)-euthanasie als enige goede dood zien nog steeds 28 

springlevend is. De NVVE ziet euthanasie niet als de enige vorm van waardig sterven. Niet voor niets 29 

veranderden we ruim vijftien jaar terug onze naam: van Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie 30 

naar Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Er zijn meer routes naar een waardige dood. 31 

Van ‘nietsdoen en de natuur haar gang laten gaan’ tot palliatieve sedatie of een zelfgekozen dood via de 32 

medische route, hulp bij zelfdoding, de laatstewilpil en alles daartussenin. Als NVVE zetten wij ons in voor 33 

álle keuzes aan het einde van het leven. Vrijheid van sterven, daar gaat het ons om.  34 

 

  

https://knmg-standpunt.maglr.com/knmg-standpunt-levenseinde/standpunt-levenseinde
https://knmg-standpunt.maglr.com/knmg-standpunt-levenseinde/standpunt-levenseinde
https://www.nvve.nl/actueel/nieuws/hoge-raad-bevestigt-dat-euthanasie-ook-mag-bij-vergevorderde-dementie
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5. De vereniging, de uitgangspunten en de bedrijfsvoering 1 

5.1 De vereniging 2 

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 3 

Op 29 mei vond de digitale algemene ledenvergadering van de NVVE digitaal plaats. Tijdens de ALV is het 4 

meerjarenbeleidsplan voor de komende vier jaren goedgekeurd. Het jaarverslag en de jaarrekening over 5 

2020 is goedgekeurd en er is decharge verleend aan de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht voor het 6 

gevoerde beleid. Daarnaast is de heer Hans van Amstel-Jonker benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. 7 

Hans van Amstel-Jonker is het lid van de Raad van Toezicht dat ook als vrijwilliger werkzaam is binnen de 8 

NVVE.  9 

Op 11 december vond de ledenvergadering van de NVVE eveneens digitaal plaats. Tijdens de ALV zijn het 10 

jaarplan en de begroting 2022 vastgesteld. 11 

Ter voorbereiding op beide ledenvergaderingen hebben in mei en november ledenoverleggen 12 

plaatsgevonden. 13 

MEERJARENBELEIDSPLAN “ER ZIJN VOOR ALLE NEDERLANDERS” 14 

Dit jaarverslag is het laatste jaarverslag passend binnen het meerjarenbeleidsplan 2018-2022. In 2017 15 

stelde de ALV van de NVVE de beleidsnota “Vrijheid van sterven” vast. Het meerjarenbeleidsplan 2018-16 

2022 heeft deze beleidsnota vanzelfsprekend als uitgangspunt genomen. Aangezien de inhoud van deze 17 

nota nog steeds actueel is, is de nota ook voor de komende beleidsjaren als uitgangspunt gehanteerd.  18 

In de afgelopen jaren is er binnen de vereniging stilgestaan bij de positie en de rollen die de NVVE heeft. De 19 

NVVE is het beste te typeren vanuit drie rollen; aanjager, raadgever en aanvoerder. De zes thema’s waarop 20 

de komende vier jaren het zwaartepunt zal liggen sluiten aan bij deze drie rollen.  21 

Voor het bepalen van de belangrijkste thema’s is uitgegaan van de kansen en de kracht van de NVVE. 22 

Belangrijk waren ook de gesprekken die zijn gevoerd met zoveel mogelijk betrokkenen. Vanwege Corona 23 

hebben we via beeldbellen ons oor te luister gelegd bij zoveel mogelijk verschillende geledingen binnen 24 

onze vereniging. Met de medewerkers van het bureau, met consulenten, voorlichters, leden van de 25 

werkgroep politiek, de leden van de Medische Adviesraad (MAR), de leden van de Ledenadviesraad (LAR), 26 

het Ledenpanel en met de Raad van Toezicht. Het waren stuk voor stuk zeer inspirerende en aansprekende 27 

gesprekken. De weerslag daarvan komt terug in de centrale thema’s van het plan.  28 

De zes thema’s in het meerjarenbeleidsplan 2022-2026:  29 

i. De positie van naasten versterken en het denken over de autonome route herijken; 30 

ii. Aanjagen van het debat; 31 

iii. Aanvoeren en verbinden van gelijkgestemden door het ontwikkelen van een community, en 32 

ambassadeurschap; 33 

iv. Groei (in leden, in dienstverlening, in activiteiten, in zichtbaarheid); 34 

v. Er zijn voor alle Nederlanders; 35 

vi. Versterken van de positie door allianties en samenwerking met andere organisaties.  36 

PERSONEELSWIJZIGING RAAD VAN BESTUUR 37 

De Raad van Toezicht heeft Fransien van ter Beek per 1 augustus 2021 benoemd tot voorzitter van de Raad 38 

van Bestuur. In een digitale ledenbijeenkomst is afscheid genomen van Agnes Wolbert en is kennis gemaakt 39 

met Fransien van ter Beek. Agnes Wolbert heeft na ruim 4 jaar de NVVE verlaten. 40 
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AFSCHEID PROMINENTE LEDEN 1 

Op 90-jarige leeftijd is erelid Elida Tuinstra overleden. Zij was in 1977-1986 Tweede Kamerlid voor D66 en in 2 

1991-1999 Eerste Kamerlid. Elida Wessel-Tuinstra speelde in de jaren zeventig en tachtig een belangrijke 3 

rol bij de debatten over abortus en euthanasie en werd om die reden benoemd tot erelid van de NVVE. 4 

Oud-voorzitter Jan Ekelmans (89) is overleden. Hij is samen met zijn vrouw uit het leven gestapt. De NVVE is 5 

Jan Ekelmans veel dank verschuldigd en gedenkt hem als een van de voorvechters die zich hebben hard 6 

gemaakt voor de invoering van een evenwichtige euthanasiewet die, na jarenlang debat, in 2002 van kracht 7 

werd.   8 

Op 31 oktober 2021 is in haar woonplaats Den Haag Nancy van der Putten (79) overleden. Binnen de NVVE 9 

stond zij bekend als een buitengewoon actieve en betrokken vrijwilligster. Zij was een van de drijvende 10 

krachten achter de werkgroep Ledenparticipatie die een bredere dialoog tussen leden onderling mogelijk 11 

wilde maken. Daarnaast was zij lid van de NVVE-werkgroep Politiek.  12 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 13 

Voormalig specialist ouderengeneeskunde Marinou Arends is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 14 

Nassau. Marinou Arends werd door het Openbaar Ministerie vervolgd nadat zij euthanasie had verleend 15 

aan een demente patiënte. De juridische strijd, waarin zij werd ondersteund door de NVVE, duurde 16 

uiteindelijk bijna vier jaar. De rechtbank besloot in 2019 tot Ontslag van alle Rechtvervolging, wat 17 

afgelopen jaar werd bevestigd door de Hoge Raad. In het boek “Aangeklaagd voor Euthanasie” beschrijft zij 18 

haar afwegingen om euthanasie te verlenen en het juridische gevecht dat daarop volgde. 19 

Steven Pleiter heeft een lintje ontvangen voor zijn pioniersrol rond het Expertisecentrum Euthanasie. 20 

Steven stopte in 2021 als bestuurder van het Expertisecentrum, die in 2011 als Levenseindekliniek door de 21 

NVVE is opgericht. Steven wordt geroemd om zijn 'visie, moreel kompas en doortastende aanpak’, 22 

waardoor hij het Expertisecentrum Euthanasie heeft weten te maken tot wat het nu is: ‘een 23 

(inter)nationaal erkend instituut'. Ondertussen is Steven actief als consulent en voorlichter voor de NVVE. 24 

NVVE-consulent Rob van de Kleut heeft een lintje gekregen. Hij is sinds 2010 consulent en begeleidt 25 

maandelijks spreekuren om informatie te geven en te helpen bij het opstellen van wilsverklaringen. 26 

Daarnaast heeft hij in de periode 2006 tot en met 2014 hulpbehoevenden en dementerende ouderen 27 

ondersteund en begeleid. 28 

LEDENADVIESRAAD 29 

Eind 2020 heeft de Raad van Bestuur twee adviezen van de Ledenadviesraad ontvangen, over 30 

ambassadeurschap en hulp bij zelfdoding en naasten. De adviezen zijn besproken en meegenomen als input 31 

voor het meerjarenbeleidsplan. De leden van de Ledenadviesraad hebben tevens actief geparticipeerd in de 32 

sessies die zijn georganiseerd voor het ophalen van input voor het meerjarenbeleidsplan. 33 

De Ledenadviesraad is betrokken bij het opstellen van het jaarplan 2022 en bij de onderzoeken die worden 34 

voorgelegd aan het ledenpanel. 35 

Ter versterking van de Ledenadviesraad heeft de Ledenadviesraad een oproep geplaatst voor nieuwe 36 

leden.  37 

  

https://www.nvve.nl/files/1216/3663/0946/Overdruk_art_over_WGPL_uit_Relevant_jan_2016.pdf
https://www.nvve.nl/actueel/nieuws/hoge-raad-bevestigt-dat-euthanasie-ook-mag-bij-vergevorderde-dementie
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LEDENPANEL 1 

In 2021 is verschillende keren aan het ledenpanel een aantal vragen voorgelegd over actuele thema’s.  2 

• In maart is gevraagd waar de NVVE zich de komende jaren hard voor moet maken. De vijf thema’s 3 

uit het meerjarenbeleidsplan ‘Vrijheid van sterven’ (2018-2022) zijn volgens het ledenpanel nog 4 

steeds actueel. De belangrijkste nieuwe punten zijn volgens het panel: de verstrekking van een 5 

dodelijk middel onder strikte voorwaarden, een groter bereik van de informatie, steun en advies 6 

over keuzemogelijkheden rond het levenseinde, en het aanjagen van het politieke en 7 

maatschappelijke debat. Het ledenpanel vindt dat de kracht van de vereniging vooral schuilt in de 8 

verstrekking van wilsverklaringen en de dienstverlening daaromheen. 9 

Ook is gevraagd hoe de leden aankijken tegen donaties en nalatenschappen; iets meer dan de helft 10 

staat open voor een benadering over doneren of over het schenken van een legaat na overlijden. 11 

Tenslotte is gevraagd naar de bekendheid van de Ledenadviesraad. Een kleine helft van de 12 

respondenten is bekend met de Ledenadviesraad die namens de leden invloed uitoefent op de 13 

realisatie van de doelstellingen van de vereniging.  14 

• Het ledenpanel is benaderd over het behandelverbod. Bijna driekwart van het ledenpanel is bekend 15 

met het behandelverbod. De ruimte om wensen toe te lichten in het behandelverbod, oftewel de 16 

persoonlijke aanvulling, is door twee op de drie benut. Een ruime meerderheid weet dat deze 17 

toelichting de kans vergroot dat het behandelverbod door de arts wordt gevolgd (61%). De 18 

meesten hebben hun behandelverbod besproken met anderen, vooral met de arts, partners en 19 

kinderen.  20 

• Om inzicht te krijgen in wat er leeft onder de leden jonger dan 65 jaar is eind oktober een 21 

ledenpeiling gehouden. Als belangrijkste reden om lid te worden geeft deze groep aan: de wens om 22 

wilsverklaringen op te stellen (50%), behoefte aan meer informatie (49%), het levenseinde van 23 

naasten (40%) en het eigen levenseinde (30%). Uit de peiling blijkt ook dat deze groep leden nog 24 

weinig gebruikmaakt van de diensten van de NVVE. De beste en gemakkelijkste manier om hen te 25 

bereiken met nieuws en informatie zijn de website en de tweewekelijkse nieuwsbrief. 26 

NALATENSCHAPSWERVING 27 

In 2021 is een brochure over schenken en nalaten gemaakt, waarin de NVVE leden en andere 28 

geïnteresseerden informeert over hoe zij met een schenking of nalatenschap de NVVE kunnen helpen haar 29 

doelen te realiseren. In de brochure legt NVVE-lid Ron Rooswinkel in een openhartig interview uit waarom 30 

hij heeft besloten om de NVVE in zijn testament op te nemen. De brochure is meegestuurd met Relevant, 31 

naar aanleiding waarvan verschillende leden meer informatie hebben opgevraagd.  32 

KLACHTEN 33 

Vanaf 1 januari 2021 worden klachten geregistreerd in het CRM-systeem (het Customer Relationship 34 

Management systeem waarin de volledige ledenadministratie is opgenomen). In totaal zijn er in 2021 35 35 

klachten en meldingen van ongenoegen binnengekomen. Het merendeel hiervan is ontvangen via mail. 36 

Met uitzondering van een klacht zijn de klachten binnen de gestelde norm van vijf werkdagen in 37 

behandeling genomen. Het algemene beeld is dat de mensen die een klacht indienen tevreden zijn over de 38 

opvolging hiervan. Met name de snelheid waarmee contact wordt opgenomen en de persoonlijke 39 

benadering worden gewaardeerd. In vier gevallen heeft het lid het lidmaatschap opgezegd. De meest 40 

voorkomende klachten waren administratief van aard en hielden verband met het vragen naar de QR-code 41 

tijdens de Dag van de Wilsverklaring en het gegeven dat de NVVE geen euthanasie uitvoert. 42 
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5.2 Personeelsbeleid  1 

Op het bureau in Amsterdam werken eind 2021 31 medewerkers, samen 25,2 fte. Er zijn dit jaar vier 2 

medewerkers in dienst gekomen, waarvan twee tijdelijk: bij communicatie, op de ledenadministratie, in de 3 

directie en bij HR. Zes medewerkers hebben een andere betrekking gevonden. 4 

VERZUIM 5 

Het gemiddelde verzuimpercentage is 2,8%, aanzienlijk lager dan in 2020 toen dit nog 5,9% was. Het 6 

landelijke gemiddelde in 2021 is 6,0%.  7 

 8 
Figuur 8. Ziekteverzuimpercentage 2019-2021.  9 

De Arbowet stelt dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor veiligheid, gezondheid en welzijn van hun 10 

medewerkers. Vanuit de Arbowet is het verplicht beleid ter bevordering van een veilige werkomgeving te 11 

hebben. De NVVE geeft invulling aan haar verplichting door het beleid ter voorkoming en beperking van 12 

psychosociale arbeidsbelasting. Een onderdeel van dit beleid is het aanstellen van een externe 13 

vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is iemand, tot wie degene die te maken heeft met 14 

ongewenste omgangsvormen zich kan wenden voor advies en ondersteuning.  15 

In het afgelopen kalenderjaar zijn er evenals in de jaren daarvoor geen meldingen omtrent het ervaren van 16 

ongewenste omgangsvormen gedaan bij de vertrouwenspersoon. Ook zijn er geen officiële klachten 17 

ingediend bij de vertrouwenspersoon. Elk jaar nodigt de NVVE de vertrouwenspersoon uit om toe te lichten 18 

wat haar rol is en kennis te maken met nieuwe medewerkers. Tijdens dit overleg worden medewerkers 19 

persoonlijk uitgenodigd om contact met haar op te nemen, mocht daar behoefte aan zijn. 20 

VERLOF 21 

De NVVE is gehouden een reservering te maken voor de openstaande verlofuren. Omdat de NVVE het 22 

belangrijk vindt dat medewerkers regelmatig verlof opnemen, aangezien dit positief bijdraagt aan de 23 

gezondheid van medewerkers, wordt het opnemen van verlofdagen gestimuleerd. 24 

Er was een aantal medewerkers met een behoorlijke opbouw van verlofuren. Om dit omlaag te brengen 25 

zijn maatwerkafspraken met de betreffende medewerkers gemaakt. Het invullen van verlof en het 26 

opnemen hiervan blijft onder de aandacht.  27 

THUISWERKEN 28 

Als gevolg van Corona hebben alle medewerkers het hele jaar zo veel mogelijk vanuit huis gewerkt. Er zijn 29 

afspraken met medewerkers die op kantoor kwamen voor activiteiten die alleen vanuit kantoor gedaan 30 
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kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het versturen van post. Overleggen hebben allemaal digitaal 1 

plaatsgevonden, zodat we goed met elkaar in contact zijn gebleven.  2 

De medewerkers hebben laten zien dat ze goed in staat zijn gebleken om onder deze omstandigheden de 3 

dienstverlening op peil te houden. En ook om collega’s waar nodig te informeren en samen te werken, en 4 

nieuwe collega’s in te werken. 5 

HYBRIDE WERKEN 6 

Als gevolg van de coronamaatregelen en het advies vanuit de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken 7 

zijn de medewerkers van de NVVE vertrouwd geraakt met het werken vanuit huis. We hebben 8 

ondervonden welke voor- en nadelen dit met zich meebrengt. Dit is aanleiding geweest tot het besluit om 9 

in de toekomst hybride te gaan werken, wat betekent dat we deels vanaf kantoor en deels vanuit huis 10 

zullen werken. 11 

Ter voorbereiding op hybride werken is in kaart gebracht welke aanpassingen hiervoor noodzakelijk zijn. 12 

Hierbij is aandacht voor de inrichting van het kantoorpand, de noodzakelijke ICT-middelen en het gedrag 13 

dat hoort bij hybride werken. Ten aanzien van het kantoorpand wordt gekeken naar een nieuw 14 

ventilatiesysteem en of de algemene ruimtes middels een verbouwing effectiever ingezet kunnen worden. 15 

Als gevolg van het thuiswerken de afgelopen twee jaar, beschikken medewerkers al over ICT-middelden om 16 

hybride werken mogelijk te maken. Daarnaast heeft de migratie naar een nieuw telefoonsysteem 17 

plaatsgevonden wat het onder andere eenvoudiger maakt om vanaf verschillende locaties te bellen. 18 

Tenslotte zijn in samenspraak met de medewerkers spelregels opgesteld om hybride werken voor iedereen 19 

bereikbaar en werkbaar te maken. De spelregels zijn opgesteld op basis van de waarden: 20 

1. Veiligheid en gezondheid; 21 

2. Vindbaarheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid; 22 

3. Collegialiteit; 23 

4. Verbondenheid; 24 

5. Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. 25 

 26 

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 27 

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is afgenomen en 30 van de 32 medewerkers die op dat 28 

moment bij de NVVE werkten hebben het MTO ingevuld. Het resultaat voor de organisatie is een 7,9, wat 29 

een resultaat is om trots op te zijn. De resultaten zijn gedeeld in de organisatie. Er is apart aandacht 30 

besteed aan wat we al goed doen en willen blijven behouden, en naar wat verbetering/verandering vraagt. 31 

Dit is ook met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) besproken en er is geconcludeerd dat er al veel 32 

zaken zijn opgepakt, opgestart of in de uitwerkingsfase zitten. Om ook de nog onbeantwoorde 33 

vraagstukken te duiden, wordt in overleg met de PVT gekeken welke acties daarbij passen. 34 

5.3 Vrijwilligers 35 

Eind 2021 waren er in totaal 142 vrijwillige medewerkers actief bij de NVVE. Hiervan zijn 91 vrijwilligers 36 

actief voor het Adviescentrum en 20 voor de Levenseinde Academie/Presentatiedienst. De overige 37 

vrijwilligers zijn met name actief in adviesgroepen. Ook de Raad van Toezicht bestaat uit vrijwilligers. 38 

Als gevolg van Corona hebben de meeste overleggen met vrijwilligers digitaal plaatsgevonden. Ook de 39 

vrijwilligers hebben met name vanuit huis gewerkt voor de NVVE. Aangezien huisbezoeken en spreekuren 40 

op locatie slechts zeer beperkt mogelijk waren, hebben veel gesprekken telefonisch plaatsgevonden. 41 
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Bijzonder is dat zowel de scholingsdag in oktober als de vrijwilligersdag in Burgers Zoo in november fysiek 1 

plaats hebben gevonden. Bij beide bijeenkomsten waren veel vrijwilligers en medewerkers aanwezig. Naast 2 

de inhoudelijke component van de bijeenkomsten was er met name veel enthousiasme over het sociale 3 

karakter van de bijeenkomsten. 4 

ADVIESRADEN, NETWERKEN EN WERKGROEPEN 5 

Binnen de NVVE is een aantal werkgroepen, adviesraden en netwerken actief, te weten: 6 

▪ Ledenadviesraad (LAR); 7 

▪ Medische Adviesraad (MAR); 8 

▪ Verpleegkundige Adviesraad (VAR);  9 

▪ Juridisch Netwerk; 10 

▪ Werkgroep Politiek. 11 

De Ledenadviesraad is in oktober 2018 benoemd door de ALV en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit 12 

aan de Raad van Bestuur. De Ledenadviesraad wordt door de Raad van Bestuur gezien als een belangrijke 13 

bron van informatie ten aanzien van de mening en wensen van leden. De Raad van Bestuur en de 14 

Ledenadviesraad hebben in ieder geval viermaal per jaar overleg. 15 

De NVVE organiseert met de Medische Adviesraad bijeenkomsten waarbij een specifiek inhoudelijk thema 16 

centraal staat en vanuit verschillende invalshoeken wordt besproken. Voor deze bijeenkomsten worden 17 

verschillende medici uitgenodigd. Op deze manier willen we onze kring uitbreiden, trekken we nieuwe 18 

medici aan en kunnen we een thema tot in detail bespreken met professionals. Als gevolg van Corona is er 19 

in 2021 geen mogelijkheid geweest om een bijeenkomst te organiseren. In de tussentijd hebben de 20 

contacten met de Medische Adviesraad digitaal plaatsgevonden. 21 

In 2019 is er een doorstart van de Verpleegkundigen Adviesraad geweest. De Verpleegkundigen Adviesraad 22 

heeft in 2021 geen bijeenkomsten gehad als gevolg van Corona. De focus lag voor de meeste leden van de 23 

Verpleegkundigen Adviesraad op hun werk in verband met het virus.  24 

Het Juridisch Netwerk geeft input aan de NVVE ten behoeve van de standpuntvorming over juridische 25 

ontwikkelingen. De adviesraad bestaat uit juristen met diverse achtergronden die zich betrokken voelen bij 26 

de NVVE en vanuit hun expertise om advies gevraagd worden. De vorm waarin de adviesraad samenkomt is 27 

middels een expertmeeting twee à drie keer per jaar. In 2021 zijn als gevolg van de Coronamaatregelen 28 

geen fysieke expertmeetings gehouden met de adviesraad. Er is wel veel telefonisch overleg geweest.  29 

De Werkgroep Politiek steunt de politieke lobby en adviseert het bureau hierover. De Werkgroep Politiek is 30 

in 2021 met name actief geweest rondom de verkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen heeft de 31 

werkgroep de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen geïnventariseerd en geconcludeerd 32 

dat er slechts gering aandacht is voor het levenseinde in verkiezingsprogramma’s. De werkgroep bestaat uit 33 

vertegenwoordigers van diverse politieke partijen. In 2021 waren dat PvdA, D66, VVD, VOLT, SP, GroenLinks 34 

en 50-Plus. 35 
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Financieel verslag en Jaarrekening 2021 
 
De Raad van Bestuur legt de leden het Financieel Jaarverslag ter goedkeuring voor en vraagt de leden 1 

decharge te verlenen aan de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht voor het gevoerde beleid. 2 
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(Her)benoeming Raad van Toezicht 

De heer Job Cohen is volgens het rooster aftredend en kan nog voor één periode worden herbenoemd. De 1 

Raad van Toezicht legt de leden de herbenoeming van Job Cohen voor nog een periode van 4 jaar als 2 

voorzitter ter goedkeuring voor.  3 

Mevrouw Barbara Middeldorp is 8 jaar lid geweest van de Raad van Toezicht en treedt af.  4 

De Raad van Toezicht heeft een goede vervanging van Barbara Middeldorp gevonden in de kandidaat van 5 

mevrouw Miriam de Bontridder. De Raad van Toezicht legt de leden de benoeming van Miriam de 6 

Bontridder ter goedkeuring voor. 7 

Bijgevoegd vindt u de motivatie vanuit de Raad van Toezicht om Miriam de Bontridder voor te dragen als lid 8 

van de Raad van Toezicht en een verkort CV met motivatie van haar.  9 
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ROOSTER VAN AAN-/AFTREDEN RvT-LEDEN  

Mei 2022 

 

 
NAAM 
 

 
AANTREDEN 

 
AFTREDEN 

 
HER- 
BENOEMBAAR 
 

 
DEFINITIEF 
AFTREDEN 

 
Job Cohen 
Voorzitter 
Herbenoeming  
 

 
Juni 2018 

 
2022 

 
1x 

 
2026 

 
Flip Sutorius 
Vicevoorzitter 
 

 
Maart 2017 

 
2021 

 
1x 

 
2025 

 
Barbara Middeldorp 
Aftreden 
 

 
Juni 2014 

 
2018 

 
1x 

 
2022 

 
Maarten ten Doesschate 
 
 

 
Mei 2017 

 
2020 

 
1x 

 
2024 

 
Eddy Houwaart 
 
 

 
Maart 2017 

 
2021 

 
1x 

 
2025 

 

 
Hans van Amstel – Jonker 
Vrijwilliger NVVE 
 

 
Mei 2021 

 
2025 

 
1x 

 
2029 

 
Miriam de Bontridder 
Benoeming 
 

 
Mei 2022 

 
2026 

 
1x 

 
2030 

 

Aantreden voor 4 jaar met maximaal 1x verlenging van 4 jaar (conform statuten). 
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Voordracht lid Raad van Toezicht 1 

 2 

 3 

Afgelopen maanden heeft de Raad van Toezicht de vacature voor lid van haar Raad opengesteld in verband 4 

met het aftreden van Barbara Middendorp, wier zittingstermijn is afgelopen en die die rol al die  jaren met 5 

hart en ziel vervuld heeft. 6 

 7 

De oproep leverde 14 potentieel geïnteresseerden op, van wie er 5 naast hun CV een uitgebreide 8 

motivatiebrief stuurden. Met vier van hen heeft de Raad een sollicitatiegesprek gevoerd; allen vrouw, drie 9 

van hen jurist. Dat paste bij de vacature; Barbara is tot heden de enige vrouw in de Raad, bovendien met 10 

voor de NVVE relevante juridische expertise. 11 

 12 

De Raad meent met de voordracht van Miriam de Bontridder een uitstekende opvolgster voor Barbara 13 

Middendorp te hebben gevonden. 14 

 15 

Zij is juriste, was en is onder meer werkzaam als advocaat en raadsheer-plaatsvervanger bij het 16 

Gerechtshof Amsterdam. Bovendien heeft zij tal van functies en bijdragen geleverd die samenhangen met 17 

het werk van de NVVE, zoals blijkt uit dit gedeelte van haar motivatiebrief: 18 

 19 

Die affiniteit met de doelstellingen van de NVVE (‘vrijheid van keuzemogelijkheden t.a.v. het eigen 20 

levenseinde’) moge uit het volgende blijken.  21 

 22 

1. Vragen van existentiële aard hebben van jongs af aan mijn aandacht gehad. Dat vormde de reden dat ik 23 

wijsbegeerte ben gaan studeren en in die tijd ook alle colleges moraalwetenschappen heb gevolgd.  24 

2. Na en tijdens mijn loopbaan als advocaat resp. raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 25 

Amsterdam ben ik door Stichting De Einder benaderd om op het gebied van euthanasie en zelfdoding 26 

als haar juridisch adviseur op te treden. In die hoedanigheid heb ik ernaar gestreefd haar activiteiten 27 

naar een hoger niveau te tillen en de zorgvuldigheid van het handelen van haar consulenten als 28 

prioriteit te accentueren. De afscheidswoorden die De Einder in haar nieuwsbrief heeft gebruikt maken 29 

impliciet melding van de nieuwe wind die tijdens mijn bestuursperiode is gaan waaien: “Groot respect 30 

voor de rechtstaat” waarmee mijn bemoeienis en input werden gekarakteriseerd, heeft bijgedragen 31 

“aan de bewustwording van consulenten rond juridische en ethische aspecten van hun werk”.  32 

3. Op uitnodiging van de Belgische vereniging Recht op Waardig Sterven heb ik op haar jaarlijks op 28 mei 33 

terugkerende dag “Waardig Sterven en Euthanasie” in 2017 in Antwerpen een lezing gegeven met als 34 

thema “Actualiteiten rond euthanasie in Nederland”. De dag stond in het teken van 15 jaar Belgische 35 

Euthanasiewetgeving.  36 

4. Op uitnodiging van Exit International (een internationale organisatie die informatie over humane 37 

vormen van levensbeëindiging verstrekt) heb ik op haar tweejaarlijks Nutech Congres dat in 2017 in 38 

Toronto plaatsvond, deel uitgemaakt van de jury die inzendingen beoordeelde op hun technische 39 

innoviteit en ethisch-juridische acceptatiegraad.  40 

5. Op uitnodiging van de Belgische Scen-organisatie LEIF (LevenseindeInformatieCentrum) heb ik op 12 41 

april 2018 op haar jaarlijkse symposiumdag een lezing gegeven over de in Nederland werkzame 42 

levenseinde-organisaties (Expertisecentrum Euthanasie, Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig 43 

Levenseinde, Coöperatie Laatste Wil en Stichting De Einder). 44 

6. Op verzoek van het Leids Congres Bureau ben ik als docent voor artsen opgetreden op de op 13 45 

februari 2019 gehouden landelijke studiedag “Zorg Voor Het Levenseinde” waar ik hen voorlichting heb 46 

gegeven over de zorgvuldigheidseisen die zij ingevolge de euthanasiewet bij het verlenen van 47 

euthanasie geacht worden na te leven. 48 
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7. Op verzoek van de World Federation for the Rigth to Die Societies heb ik in het voorjaar 2020 leiding 1 

gegeven aan een werkgroep die een beknopt document heeft opgesteld dat ten doel had aan 2 

hulpvragers uit alle delen van de wereld informatie te verstrekken over humane levensbeëindiging in 3 

het algemeen en over de euthanasiewetgeving in de landen waar euthanasie gelegaliseerd is in het 4 

bijzonder. 5 

8. Op 19-20 november 2020 zou het Medisch Forensisch Genootschap een internationaal congres over 6 

euthanasie organiseren waarvoor ik als spreker was uitgenodigd maar dat vanwege corona-7 

maatregelen niet is doorgegaan. 8 

 9 

 10 

Hoezeer de andere kandidaten ook in aanmerkingen hadden kunnen komen voor deze functie, met Miriam 11 

de Bontridder meent de Raad bij uitstek een gekwalificeerde kandidaat te kunnen voordragen. 12 
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CURRICULUM VITAE MR. DRS. MIRIAM J.J. DE BONTRIDDER 1 

 2 

 3 

Personalia 4 

Geboorteplaats en –datum  Geraardsbergen (België), 4 augustus 1957 5 

 6 

Motivatie  Waar moet het heen met de vrije keuze over het eigen 7 

levenseinde? Dat dit als een grondrecht erkend wordt. In 8 

het kader van dat streven is mijn focus erop gericht een 9 

bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen 10 

van zowel de nationale als internationale right to die 11 

bewegingen  12 

 13 

Loopbaan 14 

 15 

2007-heden Gerechtshof Amsterdam: Raadsheer-plaatsvervanger  16 

 17 

2013-2019 Stichting de Einder: bestuurslid in het bijzonder belast met 18 

de portefeuille juridische zaken i.v.m. euthanasie en 19 

zelfdoding 20 

 21 

2013-2017 Hotel-Restaurant Amsterdam De Roode Leeuw: lid van 22 

Raad van Commissarissen 23 

 24 

1985-2011 Advocatenkantoor Stibbe: senior lawyer Corporate Law 25 

 26 

1983-1985 Universiteit van Amsterdam: kandidaat-assistent Vakgroep 27 

Internationale Betrekkingen 28 

 29 

1980-1982 Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond: 30 

directiesecretaresse Podiumkunsten 31 

 32 

Publicaties 33 

 34 

Augustus 2020 Artikel in juridisch kwartaalblad “Tijdschrift voor 35 

Gezondheidsrecht”: “De wil van de wilsonbekwame 36 

dementiepatiënt” 37 

November 2019  Artikel in juridisch weekblad “Nederlands Juristenblad”: 38 

“Wat gaat voor: mijn wilsbekwame ik of mijn demente ik” 39 

met “Nawoord bij reactie van Boudewijn Chabot c.s.” in 40 

december 2019 41 

November 2018  Artikel in vakblad “Medisch Contact”: Wilsverklaring wel 42 

degelijk grondslag voor euthanasie” 43 

Juli 2018 Artikel in kwartaalblad van de TeldersStichting “Liberale 44 

Reflecties”, (co-auteur Niek Kok): “Waarom artikel 294 Sr 45 

in strijd is met het recht op sterven” 46 

 47 

*** 48 
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Ledenadviesraad 

 
In mei 2018 zijn de eerste leden van de Ledenadviesraad benoemd. Hun eerste benoemingstermijn van vier 1 

jaar loopt af. Zij kunnen nog voor één periode worden herbenoemd. Om te voorkomen dat het merendeel 2 

van de leden van de Ledenadviesraad tegelijk aftreedt, is voor de tweede termijn van de leden een rooster 3 

van aftreden gemaakt met een gedifferentieerde duur van de termijn.  4 

 5 

De Ledenadviesraad legt de leden ter goedkeuring de herbenoeming voor van  6 

• Trudy van den Berg, 7 

• Daniella Buis, 8 

• Dick Kroon, 9 

• Erik Sloot en 10 

• Jos Baptist 11 

voor nog een periode zoals opgenomen in het rooster van aan- en aftreden.  12 

 13 

Ter informatie is het werkplan 2022 van de Ledenadviesraad opgenomen. 14 
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Rooster van aftreden Ledenadviesraad 
Mei 2022 

  

    

Naam Benoemd eind 1e termijn of zelf 
aangegeven 

eind 2e termijn of max 
zelf aangegeven 

Dick Kroon 
herbenoeming 

mei-18 mei-22 mei-24 

Erik Sloot 
herbenoeming 

mei-18 mei-22 mei-25 

Jos Baptist 
herbenoeming 

mei-18 mei-22 mei-25 

Daniella Buis 
herbenoeming 

mei-18 mei-22 mei-25 

Trudy van den Berg 
herbenoeming 

mei-18 mei-22 mei-26 

Joop Biegelaar dec-18 dec-22 dec-23 

Gert Jan ter Braak dec-18 dec-22 mei-24 

Jos Verest 
  

mei-18 Afgetreden in dec-21 geen 

Jacques Knops 
  

mei-18 Afgetreden in jan-22 geen 

nieuw lid 2021 
  

dec-21 mei-25 mei-29 

nieuw lid 2021 
  

dec-21 mei-25 mei-29 

nieuw lid 2021 
  

dec-21 mei-25 mei-29 
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Werkplan 2022 van de NVVE Ledenadviesraad 1 

M a a r t  2 0 2 2  2 

In 2021 heeft de Ledenadviesraad een tweetal adviezen uitgebracht aan de Raad van Bestuur. Voor het 3 

huidige jaar 2022 staan nu al twee adviezen gepland. De verwachting is dat daarnaast nog andere 4 

initiatieven en nieuwe standpunten aan de orde zullen komen, waarover de Ledenadviesraad zich - 5 

gevraagd of ongevraagd - zal buigen en mogelijk een advies zal uitbrengen. 6 

Begin 2022 zijn er afspraken gemaakt met de Raad van Bestuur over een meer precieze formulering van de 7 

voorgelegde adviesvragen.  8 

• Eén advies gaat over het ‘Er zijn voor alle Nederlanders’.  9 

• En één advies richt zich op het maatschappelijk bewustzijn en de beperkingen qua zelfbeschikking 10 

bij het zelfgekozen levenseinde. 11 

 12 

De Ledenadviesraad volgt en monitort de NVVE-ledenactiviteiten gedurende het gehele jaar. Onderwerpen 13 

van specifieke aandacht daarbij zijn o.a.: 14 

• het ledenoverleg voorafgaand aan een Algemene Leden Vergadering; 15 

• de inhoud en het functioneren van het ledenpanel; 16 

• interactieve consultatie en 17 

• een interactief ledenplatform. 18 

 19 

Hoe doet de NVVE Ledenadviesraad in 2022 dit werk?  20 

De Ledenadviesraad heeft diverse en meerdere overleg momenten, zowel onderling als met de 21 

bestuurslagen van de NVVE. 22 

• Ongeveer acht maal per jaar vergadert de Ledenadviesraad als geheel. Daarnaast zijn er 23 

werkgroepen actief, welke een onderwerp voorbereiden en uitwerken voor besluitvorming in de 24 

gehele Ledenadviesraad. 25 

• Los van de onderlinge contacten vergadert de Ledenadviesraad vier maal per jaar met de Raad van 26 

Bestuur en één maal per jaar met de Raad van Toezicht. 27 

• Op alle ledenbijeenkomsten zoals regiobijeenkomsten, leden overleggen en algemene leden 28 

vergaderingen zijn zo veel en zo vaak mogelijk leden van de Ledenadviesraad aanwezig. Daarbij 29 

worden contacten met de NVVE leden in het veld gemaakt om te horen wat er leeft. 30 
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