Manifest 294
Met dit manifest vragen de ondertekenaars het kabinet en parlement om artikel

294, lid 2, dat hulp bij zelfdoding door niet-medici strafbaar stelt, uit het Wetboek

van Strafrecht te schrappen. De weloverwogen wens om te willen sterven verdient
aandacht en hulp daarbij dient niet strafrechtelijk vervolgd te worden.
Artikel 294, lid 2 in het Wetboek van Strafrecht zegt:
Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe
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verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf
van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.
Zelfbeschikking

Individuele vrijheid en zelfbeschikking zijn een groot goed in Nederland. Aan de

burger komt de ruimte toe om zelf te beslissen over zijn leven en sterven. De euthanasiewet heeft van het zelfgewilde sterven echter een puur medische kwestie ge-

maakt. Euthanasie en hulp bij zelfdoding kunnen nu alleen onder voorwaarden en

uitsluitend door een arts worden verleend, die hiertoe niet verplicht is. En het lijden

moet altijd een medische grondslag hebben. De wet sluit daarmee veel mensen met
een weloverwogen stervenswens uit. De duizenden brieven op de NVVE-website
GeachteKamerleden.nl getuigen daarvan.
Gebrek aan hulp

Het gebrek aan hulp en menswaardige methoden leidt er toe dat mensen die nu
niet voor hulp in aanmerking komen, zich gedwongen zien op eenzame en vaak

mensonterende wijze een einde aan hun leven te maken. Oplossingen die worden

aangedragen, zoals stoppen met eten en drinken (versterven), leiden slechts voor een
gering aantal mensen tot een waardige dood. En het zelf verzamelen van dodelijke

middelen blijft – ondanks de informatie die hierover beschikbaar is – voor velen een
nauwelijks begaanbare weg. De Levenseindekliniek werkt uitsluitend binnen de
grenzen van de wet, zodat ook deze niet de gewenste oplossing kan bieden.
Keuzemogelijkheden

Afschaffing van artikel 294, lid 2 maakt dat er keuzemogelijkheden komen aan het

einde van het leven. Burgers die voor zichzelf hebben vastgesteld dat de waarde van
hun leven zodanig is afgenomen dat zij de dood verkiezen boven het leven, kunnen
in dat geval:

- hun arts vragen om dodelijke middelen te verstrekken, die de hulpvrager op een
zelfgekozen tijdstip (nu of in de toekomst) kan innemen;

- speciaal opgeleide stervenshulpverleners inschakelen, die ondersteuning kunnen
geven in de laatste levensfase en de dodelijke middelen mogen verstrekken;

- de beschikking krijgen over de ‘laatstewilpil’, zonder tussenkomst van een arts of
andere hulpverlener.
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De mogelijkheid van misbruik (zoals ‘het pilletje in de koffie van de buurman’) en

impulssuïcide kunnen technisch, en in het geval van misbruik ook juridisch, worden
ondervangen.

Naar verwachting zullen vooral oude mensen een beroep op deze hulp doen, maar

de regeling zal voor alle wilsbekwame volwassenen gelden, ongeacht de oorzaak van

het lijden. De wetenschap een (in de toekomst) onaanvaardbaar voortbestaan te kunnen
voorkomen, zal veel mensen rust geven (Huib Drion, 1991).

De ondertekenaars van dit manifest vragen het kabinet en parlement de strafbaarheid

van hulp bij zelfdoding op te heffen door artikel 294, lid 2 uit het Wetboek van Strafrecht
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te schrappen.
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