
 

   

 

 

Er zijn voor alle Nederlanders 
M e e r j a r e n p l a n  N V V E  2 0 2 2 - 2 0 2 6  

Wat voorafging 
De NVVE is een bijna 50-jarige en gezaghebbende vereniging die zichzelf steeds weer weet te vernieuwen 

door grote uitdagingen aan te gaan, zoals het realiseren van de Niet-Reanimeerpenning en het oprichten 

van de Levenseindekliniek, nu Expertisecentrum Euthanasie. Tegelijkertijd staat de NVVE altijd klaar om 

haar leden te ondersteunen met advies en het zoeken naar antwoorden op vragen over manieren om te 

sterven in eigen regie.  

In de afgelopen 4 jaren heeft het accent van het beleid gelegen in het beter neerzetten van de NVVE als 

professionele organisatie. De coalitie van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie in Rutte III sprak af dat er 

politiek gezien geen beweging mocht komen op het terrein van het zelfgekozen levenseinde. Dus heeft de 

NVVE alle energie gericht op een stevig groot onderhoud van haar huis en het wegwerken van achterstallig 

onderhoud. De dienstverlening aan onze leden (meer dan 30.000 gesprekken op jaarbasis) werd verbeterd 

en vernieuwd, en de herkenbaarheid en de zichtbaarheid van de NVVE werd verbeterd middels 

verschillende campagnes. Het aantal spreekuurlocaties ging naar 50, verdeeld over het hele land. We 

organiseerden meer regiobijeenkomsten en ontwikkelden prima digitale lezingen, steevast gewaardeerd 

met een dikke 9 plus. En last but not least, we versterkten de ledendemocratie, onze financiële positie en 

realiseerden een stevige groei in leden om nog meer mensen te bereiken met eerlijke informatie.  

Nu het einde van deze 4-jarige periode nadert is de NVVE klaar om het debat aan te gaan met een nieuw 

kabinet dat hopelijk minder wegkijkt van zelfbeschikking aan het einde van het leven.  

Voor het bepalen van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren is er natuurlijk gekeken naar de 

kansen en de kracht van de NVVE. Belangrijker waren de gesprekken die we gevoerd hebben met zoveel 

mogelijk betrokkenen. Aanvankelijk hadden we grote debatbijeenkomsten voor ogen om de bouwstenen 

voor het toekomstig beleid te toetsen en mogelijk verrassende nieuwe bouwstenen op te halen. Maar 

Corona gooide roet in dat eten. Via beeldbellen hebben we desondanks ons oor te luister gelegd bij zoveel 

mogelijk verschillende geledingen binnen onze vereniging. Met de medewerkers van het bureau, met 

consulenten, voorlichters, leden van de werkgroep politiek, de leden van de Medische Adviesraad (MAR), 

de leden van de Ledenadviesraad (LAR), het Ledenpanel en met de Raad van Toezicht. Het waren stuk voor 

stuk zeer inspirerende en aansprekende gesprekken. De weerslag daarvan komt ook terug in de centrale 

thema’s verderop in dit plan.  

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat er in de samenleving wordt nagedacht over veel méér dan euthanasie 

als een manier om waardig te sterven. We constateren een toenemende belangstelling voor levenseinde-

gerelateerde thema’s. Er verschijnen talloze boeken rond het onderwerp en het maatschappelijk debat 

over euthanasie bij dementie c.q. vergevorderde dementie is verder gekomen door de uitspraak van de 

Hoge Raad inzake de strafzaak tegen een specialist oudergeneeskunde, mevrouw Arends. Wekelijks 

verschijnen er artikelen in landelijke kranten, documentaires, podcasts en uitingen op sociale media die 

laten zien dat de dood steeds meer bij het leven hoort. Dankzij de Coöperatie Laatste Wil die erin geslaagd 
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is een vrij verkrijgbaar stervensmiddel te vinden, is een enorme steen in de vijver gegooid. De discussie 

over de rol van de overheid is op scherp gezet. Pia Dijkstra van D66 legde aan het einde van deze 

regeerperiode haar Voltooid Leven-wet (Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek) in 

de Kamer.  

Er wordt kortom volop nagedacht over zelfbeschikking en autonomie, de rol van naasten en hulp bij 

zelfdoding: veel méér dan alleen euthanasie gerelateerde thema’s. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar als 

NVVE steeds voorgestaan en we zijn blij met deze ontwikkelingen. In januari dit jaar verscheen het verslag 

van de maatschappelijke dialoog die was georganiseerd door het Kabinet met ‘de samenleving’. Het is een 

prachtige dwarsdoorsnede en weergave van hoe mensen denken over sterven en wat mensen daarin 

waardig vinden.1 Voor de NVVE betekent dit dat er, misschien nog meer dan in voorgaande jaren, werk aan 

de winkel is. Als de samenleving eraan toe is het gesprek te voeren over waardig sterven – op welke manier 

dan ook, maar altijd in eigen regie – dan is het des te belangrijker dat mensen de keuze goed geïnformeerd 

en in gesprek met naasten kunnen maken. De activiteiten van de NVVE met haar informatie, voorlichting, 

advies en persoonlijke ondersteuning overal in het land zijn belangrijker dan ooit. Wij zijn ervoor. 

 

 

Amsterdam, 16 februari 2021 

 

Mede namens Dick Bosscher,  

Agnes Wolbert, voorzitter RvB  

 

1 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/01/07/voor-goed-sterven-het-

gesprek-over-de-laatste-levensfase/voor-goed-sterven-het-gesprek-over-de-laatste-levensfase.pdf. 
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Vrijheid van sterven 
In 2017 stelde de ALV van de NVVE de nota ‘VRIJHEID VAN STERVEN’ vast. Daarin werd verwoord wat de 

leden van de NVVE bindt. De visie van de NVVE werd als volgt samengevat:  

“De mens heeft vrijheid van sterven, dat wil zeggen dat hij in vrijheid kan bepalen op welke manier en op 

welk moment hij wil sterven. De mens is, voor zover het lot dit toelaat, baas over zijn leven én zijn sterven. 

De samenleving respecteert de keuzes van mensen en creëert mogelijkheden van vrije keuzes aan het einde 

van het leven. De NVVE komt op voor vrijheid van sterven.” 

Het vorige meerjarenplan heeft deze beleidsnota vanzelfsprekend als uitgangspunt genomen om tot de 

voornemens in het meerjarenplan 2018-2022 te komen.  

Bij herlezen van “Vrijheid van sterven” zijn we tot de conclusie gekomen dat de inhoud nog staat als een 

huis en ook voor de komende beleidsjaren uitstekend als uitgangspunt kan dienen. Onze belangrijkste 

drijfveer/basisovertuiging is immers nog steeds dat de NVVE naast iedereen staat die vindt dat mensen zelf 

moeten kunnen bepalen wanneer, waar en hoe ze overlijden. Daarbij respecteert de NVVE ieder mens en 

zijn opvattingen over zijn eigen sterven. De NVVE maakt mogelijkheden voor een waardig levenseinde voor 

iedereen bereikbaar. Wij zijn er voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. De 

NVVE helpt mensen op tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde 

van hun leven te hebben. Zij wil dit bereiken door voorlichting voor iedereen en ondersteuning van haar 

leden. De NVVE zet zich in voor het beschermen van de euthanasiewet en voor het verbeteren van de 

wet- en regelgeving. 

Terugkijken 

Na een roerige periode met veel interne wisselingen en discontinuïteit op het bureau en een Kabinet dat 

niet voor- of achteruit wilde op ’onze’ thema’s was het nodig en mogelijk om de aandacht intern te richten. 

Niet alleen naar de medewerkers, ook naar de vrijwilligers, de kwaliteit van de dienstverlening en het 

functioneren van de vereniging. We hebben op dit vlak de volgende zaken gerealiseerd: 

- De ledenservice is fors uitgebreid: op 50 locaties hebben we nu spreekuren, we voeren 30.000 

gesprekken op jaarbasis, we hebben een Steunpunt Levenseinde en Dementie en een Steunpunt 

Juridische Vragen opgericht, en op verzoek van het Steunpunt Psychiatrie en Euthanasie (SEP) 

hebben we de dienstverlening aan mensen met psychische problemen die een doodswens hebben, 

overgenomen.  

- Er is een CRM-systeem in gebruik genomen waarin de volledige ledenadministratie is opgenomen.  

- Er is een democratiseringsslag gemaakt: met de invoering van een nieuw besturingsmodel met een 

Raad van Toezicht is in de nieuwe statuten vastgelegd dat er in de RvT telkens ook een lid vanuit de 

vrijwilligers benoemd moet worden, wat inderdaad het geval is geweest.  

- Er is een Ledenadviesraad (LAR) opgericht die regelmatig met de RvB en de RvT om tafel zit.  

- Het Ledenpanel van de NVVE is gestaag gegroeid tot inmiddels meer dan 8.000 leden. 

- In de afgelopen twee jaar is een traject ingezet dat ‘Vereniging 3.0’ is genoemd. Het houdt in dat er 

nagedacht wordt over meer ledenbetrokkenheid en vormen van ledenparticipatie en 

ambassadeurschap. 

- Meer herkenbaarheid van de service aan leden: we hebben definitief afscheid genomen van de 

gedachte dat de NVVE euthanasie propageert. Wij zijn dienstverleners, leveren voorlichting, 

informatie en advies over álle vormen van een zelfgekozen levenseinde. 
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Er is scherpte op de missie en de visie. De aandacht voor juridische vraagstukken is meer in balans gebracht 

met de ondersteuning van onze leden, we staan nu meer naast onze leden en willen een warme vereniging 

zijn.  

Tegelijk bleef de blik naar buiten gericht. Hoewel het Kabinet stilstond gebeurde er des te meer buiten de 

politiek. Albert Heringa werd, en nu definitief, door de Nederlandse strafrechter veroordeeld voor hulp bij 

zelfdoding2. De Coöperatie Laatste Wil (CLW) verkreeg de beschikking over een vrij verkrijgbaar 

Laatstewilmiddel3 en werd vervolgens gestopt door het OM4. Er werd voor het eerst sinds het bestaan van 

de euthanasiewet een arts vervolgd vanwege het verlenen van euthanasie aan een persoon met 

vergevorderde dementie5. En er is twee keer een tuchtzaak gestart tegen een arts die euthanasie had 

verleend. De NVVE heeft zich in deze periode goed kunnen profileren als belangenvereniging. We hebben:  

- Heringa gesteund in zijn gang naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.  

- De arts die voor de strafrechter kwam gesteund bij haar strafrechtelijke verdediging.  

- Deze arts en een andere arts gesteund bij de tuchtrechtelijke verdediging van hun zaak. 

- Het signaal afgegeven dat de overheid de wens van veel Nederlanders om te kunnen beschikken 

over een laatstewilmiddel niet langer mag negeren.6 

- De Levenseinde Academie opgericht7: voorlichting aan groepen belangstellenden is en blijft erg 

belangrijk. 

- Een stappenplan gemaakt met het oog op het uitlokken van jurisprudentie aangaande hulp bij 

zorgvuldige zelfdoding. 

- Aandacht geschonken aan marketing, fondsen- en ledenwerving. 

- Hard gewerkt aan het optuigen van campagnes op reguliere basis die de herkenbaarheid van de 

NVVE vergroten8. 

- Ervoor gezorgd dat de week van de euthanasie en dag van de wilsverklaring ieder jaar meer 

succesvol zijn geworden. 

- Ervoor gezorgd dat de nieuwsbrief voor leden en niet-leden een steeds groter bereik heeft.  

- Middels sociale media nieuwe wegen geopend naar onze doelgroepen. 

- Een breder productaanbod neergezet: digitale lezingen zijn even succesvol geworden als 

regiobijeenkomsten. 

Het zal dan ook niet verbazen dat de vereniging weer gestaag groeit; we zitten inmiddels op 173.000 leden. 

Ook zijn wij er trots op dat we in de bekostiging vanaf 2022 niet méér uitgeven dan dat er binnenkomt. Het 

financieel beleid is erop gericht geweest de reguliere inkomsten en uitgaven in balans te brengen en de 

ontvangsten uit legaten en erfstellingen als ‘extra’ inkomsten ten behoeve van bijvoorbeeld bijzondere 

projecten, bestemmingen en het NVVE Fonds in te zetten.  

 

2 ECLI:NL:HR:2019:598, Hoge Raad, 18/00573 (rechtspraak.nl). 
3 Coöperatie Laatste Wil vindt middel voor levensbeëindiging|Nieuwsuur (nos.nl). 
4 Strafrechtelijk onderzoek naar gedragingen Coöperatie Laatste Wil|Nieuwsbericht|Openbaar Ministerie (om.nl). 
5 Verpleeghuisarts vervolgd voor euthanasie bij demente vrouw|Nieuwsbericht |Openbaar Ministerie (om.nl). 
6 NVVE: verbieden CLW is niet de oplossing |NVVE: ‘Overheid mag wens om dodelijk middel niet blijven negeren’|etc.  
7 Lezingen en presentaties (nvve.nl). 
8 Vragen over het levenseinde? Wij zijn ervoor (nvve.nl). 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:598
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2190853-cooperatie-laatste-wil-vindt-middel-voor-levensbeeindiging.html
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2018/03/21/strafrechtelijk-onderzoek-naar-gedragingen-cooperatie-laatste-wil
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2018/11/09/verpleeghuisarts-vervolgd-voor-euthanasie-bij-demente-vrouw
https://www.nvve.nl/actueel/nieuws/nvve-verbieden-clw-niet-de-oplossing
https://www.nvve.nl/actueel/nieuws/nvve-overheid-mag-wens-om-dodelijk-middel-niet-blijven-negeren
https://www.nvve.nl/wat-wij-doen/lezingen-en-presentaties
https://www.nvve.nl/campagne
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In de afgelopen jaren is er binnen de vereniging ook goed nagedacht over de positie en de rollen die de 

NVVE heeft. Uiteindelijke conclusie is dat de NVVE het beste te typeren is vanuit de volgende rollen: 

Ze is aanjager van bewustwording en debat.  

Ze is raadgever aan haar leden en aan velen buiten de vereniging. 

En ze is aanvoerder van gelijkgestemden. 

De hieronder beschreven ontwikkellijnen sluiten aan bij deze drie rollen van de NVVE. 

De periode 2022 – 2026 
Op basis van alle gesprekken met onze vrijwilligers en leden, ontwikkelingen in de samenleving en adviezen 

van onze raadgevers, heeft de NVVE besloten om de komende 4 jaren het zwaartepunt te leggen op 

onderstaande 6 thema’s. In sommige ervan wordt reeds ingezet beleid doorgetrokken naar de komende 

jaren, andere thema’s zijn niet eerder opgenomen geweest in de plannen van de NVVE. 

1. De positie van naasten versterken en het denken over de autonome route herijken 

In de nota “Vrijheid van sterven” wordt onderscheid gemaakt tussen 3 manieren van sterven.  

- De medische route: sterven door euthanasie, hulp bij zelfdoding of andere vormen van medisch 

gereguleerd overlijden. De NVVE beijvert dat de belemmeringen die mensen hierbij soms 

ondervinden, weggewerkt worden. Tegelijk beschermt de NVVE de euthanasiewet. 

- De hulpverlenersroute waar mensen gebruik van kunnen maken die geen medische diagnose 

hebben en daarom geen euthanasie kunnen krijgen. Hier speelt een hulpverlener een rol: hij/zij 

stelt vast dat de wens om te sterven vrijwillig is en weloverwogen. 

- De autonome route: mensen die niet afhankelijk willen zijn van een arts of hulpverleners, kunnen 

gebruik maken van de autonome route.  

MEDISCHE ROUTE 

In 2020 deed de Hoge Raad uitspaak in de zaak van een specialist ouderengeneeskunde die aan een patiënt 

met vergevorderde dementie euthanasie verleende. Daarin wordt duidelijk dat een arts een schriftelijke 

wilsverklaring mag interpreteren, mocht deze niet duidelijk genoeg zijn. Bij dat gesprek over de vraag hoe 

de wilsverklaring uitgelegd moet worden, hebben naasten duidelijk positie. De NVVE vindt dat er in de 

nieuwe richtlijn voor euthanasie bij dementie van de KNMG voor naasten een structurele en heldere positie 

ingeruimd moet zijn. De komende jaren zullen gebruikt worden om voor naasten ondersteunende 

dienstverlening te ontwikkelen en aan te bieden. 

HULPVERLENERSROUTE  

De NVVE heeft in het kader van de ondersteunende acties voor Albert Heringa (uiteindelijk veroordeeld 

voor de hulp bij zelfdoding die hij aan zijn 99-jarige Moek gaf) vaak de leus gebruikt ’Hulp is geen misdaad’. 

De komende periode is het niet strafbaar stellen van hulp bij zelfdoding door naasten een belangrijk thema 

dat door de overgrote meerderheid van de leden (86%) wordt gezien als één van de belangrijkste thema’s 

voor de komende jaren9. Ook volgens de LAR is het versterken van de positie van de naaste ten opzichte 

van betrokkene belangrijk, evenals het vrijwaren van strafvervolging als de (door de betrokkene ervaren en 

 

9 Resultaat van een enquête onder het Ledenpanel NVVE, 2020. 
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aangewezen) naaste in praktische zin en onder voorwaarden hulp bij zelfdoding biedt. Momenteel hebben 

naasten een beperkte rol met weinig of geen ondersteuning en zonder juridische inkadering. Wij denken 

dat het versterken van de rol van naasten en dan met name van één door de betrokkene aangewezen 

naaste als vertrouwenspersoon c.q. emotioneel begeleider in veel gevallen essentieel is. De betrokkene zelf 

heeft al een zware emotionele belasting en heeft baat bij een naaste die goed geïnformeerd is en een 

sterke positie heeft.  

AUTONOME ROUTE 

De afgelopen jaren is het denken rond de autonome route veranderd. Aan de ene kant is het gevoel dat 

mensen zelf moeten kunnen beslissen over hun levenseinde zonder dat een arts of een andere 

hulpverlener daar iets over te zeggen heeft alleen maar toegenomen en meer dan ooit zichtbaar in de hele 

maatschappij10. Aan de andere kant is het bewustzijn en zijn daarmee de zorgen over het realiseren van 

een dergelijke route ook gegroeid. Waar het idee van een laatstewilmiddel nog altijd op veel steun kan 

rekenen, daalt deze enorm als de woorden ‘vrij verkrijgbaar’ worden toegevoegd11. Dan is zelfs een 

meerderheid (52%) tegen12. Reden: maatschappelijke risico’s en kans op impulsieve beslissingen13.  

De NVVE wil daarom in de komende jaren de autonome route herijken langs de ‘oude’ vragen, zoals de 

vraag of de leden van de NVVE van mening zijn dat het middel altijd, voor iedereen en voor elke leeftijd 

beschikbaar moet komen. Of bijvoorbeeld de vrijwilligheid altijd getoetst zou moeten worden. Zo nee, hoe 

misbruik voorkomen moet worden en zo ja, door wie dan. De NVVE wil graag de discussie aanjagen binnen 

en buiten de vereniging om zo te komen tot nieuwe ideeën, mogelijke oplossingen en bovendien een 

uitgebalanceerd standpunt.  

Als we het hebben over de autonome route zijn twee andere ontwikkelingen ook van belang. In 2017 

ontdekte de CLW een middel dat vrij verkrijgbaar is in Nederland en bovendien zorgt voor een relatief 

milde dood. Dit heeft ervoor gezorgd dat mensen niet langer gedwongen zijn hun toevlucht te zoeken tot 

het importeren van middelen uit het buitenland (illegaal en omgeven met risico's) of tot technisch lastige 

methoden die niet altijd de kwalificatie ‘waardig’ sterven dragen.  

Tegelijk zien we dat de gedachte van ‘zelfbeschikking over het levenseinde’ niet alleen een ideaal is van 

onze achterban, maar ook steeds meer zichtbaar wordt als universeel mensenrecht. In 2011 heeft het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens dit erkend14 en in 2020 heeft ook het Constitutionele Hof van 

twee Europese landen, te weten Duitsland en Oostenrijk, zich uitgesproken over dit recht en daarmee 

bestaande wetgeving over hulp bij zelfdoding nietig verklaard15.  

 

10 Uit een onderzoek uit 2019 van Motivaction in opdracht van CLW, bleek dat 61% van de Nederlanders deze mening 

was toegedaan (Onderzoek Motivaction in opdracht van CLW, 2020). 
11 Slechts 32% van de Nederlanders is hier voorstander van, zo blijkt uit het eerdergenoemde onderzoek van 

Motivaction (p. 54).  
12 52%, zo blijkt uit het onderzoek van Motivaction. 
13 Motivaction onderzoek, p. 56. 
14 20 januari 2011, nr. 31322/07, (Haas vs. Zwitserland). 
15 Oostenrijk: Toetung auf Verlangen Mithilfe zum Suizid - Der Österreichische Verfassungsgerichtshof (vfgh.gv.at). 

Duitsland: Bundesverfassungsgericht - Presse - Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung 

verfassungswidrig. 

https://laatstewil.nu/persbericht-onderzoek-motivaction/
https://www.vfgh.gv.at/medien/Toetung_auf_Verlangen_Mithilfe_am_Suizid.php
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-012.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-012.html
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De NVVE wil de komende jaren, het liefst in samenwerking met anderen, onderzoeken wat de effecten zijn 

van het door de CLW ontdekte middel op de maatschappij en individuen, en tegelijk werk maken van de 

vraag hoe we in Nederland gebruik kunnen maken van de internationale juridische ontwikkelingen.  

2. Aanjagen van het debat  

De NVVE heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan zichtbaarheid en naamsbekendheid. Dit is niet 

ongemerkt voorbijgegaan, de NVVE heeft zich ontwikkeld als een sterk merk. Een merk dat niet alleen staat 

voor goede dienstverlening, maar ook voor bewustwording in de samenleving. Een samenleving die een 

toenemende belangstelling heeft voor levenseinde-gerelateerde thema’s.  

De NVVE is opinieleider op het gebied van levenseinde thema’s en kan als zodanig het debat aanjagen. 

Door in te spelen op de actualiteit en ook door specifieke thema’s aan de orde te stellen. Denk aan thema’s 

als het medicaliseren, en overbehandeling en behandelverbod die nog steeds onderbelicht zijn. Mede door 

de pandemie is ruimte ontstaan om hier het gesprek over aan te gaan. Niet alles wat medisch kan hoeft 

immers. 

De NVVE heeft voldoende levens(einde)verhalen beschikbaar om te delen en het startpunt te zijn voor het 

debat over de (on)mogelijkheden rond het levenseinde in eigen regie. Het debat levend houden net zolang 

totdat een gesprek over het levenseinde vanzelfsprekend is en mensen zelf kunnen bepalen wanneer, waar 

en hoe ze overlijden. 

3. Aanvoeren en verbinden van gelijkgestemden door het ontwikkelen van een 

community, en ambassadeurschap 

De NVVE is als aanjager van het debat vaak ook de verbinder met gelijkgestemden. Mensen die 

sympathiseren met het gedachtengoed van de NVVE, worden niet per se lid. Het is belangrijk deze groep 

mensen te (her)kennen, zodat de NVVE haar informatie daarop kan aanpassen, de groep kan uitbreiden en 

op deze sympathisanten kan rekenen als het erop aankomt. Omgekeerd is het voor de sympathisanten fijn 

te weten dat de NVVE er voor hen is als het nodig blijkt. Aan de ‘randen’ van de vereniging kan er door 

vrijwilligers en leden daarom veel werk worden verricht door als ambassadeur voor de vereniging op te 

treden. Juist de vrijwilligers en leden kunnen bij informele gelegenheden en op een informele manier de 

brug slaan tussen de vereniging en de mensen daarbuiten. Zij ontwikkelen daardoor eerder en vaker 

verwantschap met het gedachtengoed van de NVVE. Zij voelen zich herkend in hun vragen en zorgen over 

zelfbeschikking en vrijheid van sterven.  

De NVVE heeft voor de komende jaren de ambitie de community uit te breiden en dichtbij zich te houden16. 

Wil de NVVE dat haar gedachtengoed tot in de ‘haarvaten van de samenleving’ doordringt, dan is het zowel 

om praktische redenen (menskracht) als om psychologische redenen (motivatie) wenselijk om de beweging 

van onderaf, vanuit de leden, op te bouwen. Van NVVE-ambassadeurs mag je verwachten dat ze betrokken 

en gemotiveerd zijn en daarmee kunnen ze de boodschap van de NVVE enthousiast en overtuigend 

uitdragen. In de komende periode worden plannen uitgewerkt om verschillende typen ambassadeurs te 

onderkennen en te ondersteunen in de uitvoering van hun mooie bijdragen aan de vereniging en aan de 

community van gelijkgestemden.  

 

16 Op het thema ‘Ambassadeurs’ heeft de RvB in het voorjaar van 2020 aan de LAR gevraagd een advies uit te brengen. 

De hoofdlijnen daarvan zijn meegenomen in dit meerjarenplan.  
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4. Groei (in leden, in dienstverlening, in activiteiten, in zichtbaarheid) 

De NVVE staat naast mensen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Als ze advies of 

informatie nodig hebben, dan staat de NVVE voor ze klaar. Het belangrijkste argument voor een groter 

bereik komt voort uit deze motivatie van onze vrijwilligers en medewerkers. Uitbreiding van de groep 

gelijkgestemden (de community) is daar een logisch gevolg van. Maar ook groei in dienstverlening. Niet 

alleen in hoeveelheid (minimaal 50 spreekuurlocaties), maar ook nieuwe vormen van dienstverlening. 

Zonder de informatie die we van onze leden krijgen over wat hen beweegt, waar men zich zorgen over 

maakt, wat hun wensen en vragen zijn, zonder die unieke kennis vanuit onze ledenservice, kan de NVVE 

niet functioneren. 

a. Het pakket aan diensten zal in de komende jaren daarom meegroeien met de behoeften en de 

vragen van onze leden. Denk aan de kwalitatieve persoonlijke toelichting in wilsverklaringen en 

minitrainingen voor het praten met je naasten. Denk aan alles waar leden behoefte aan blijken te 

hebben. 

b. Zonder onze toegewijde en goed opgeleide vrijwilligers zal dat niet gaan: naast het feit dat ze in 

aantal zullen groeien, zal de komende jaren de doorontwikkeling van scholing en training van onze 

vrijwilligers geprioriteerd zijn.  

c. Verbreding zal plaatsvinden via nieuwe doelgroepen. Denk aan professionals, mantelzorgers en 

maatschappelijk werkers. 

d. Ook de komende tijd wil de NVVE vanuit haar rollen als raadgever, aanvoerder en aanjager haar 

positie behouden en versterken. Immers: we zijn ervan overtuigd dat de omvang van de vereniging 

ertoe bijdraagt dat onze stem beter wordt gehoord en dat we een gezaghebbende 

belangenvereniging blijven. De afgelopen periode heeft de NVVE net als vele anderen last gehad 

van de pandemie. Maar in ‘gewone’ tijden zou de vereniging aan het einde van 2025 moeten 

bestaan uit aanzienlijk meer dan 200.000 leden.  

e. Het vasthouden en verbeteren van de zichtbaarheid is voor zowel de dienstverlening aan zoveel 

mogelijk mensen als voor de groei in leden van groot belang. 

5. Er zijn voor alle Nederlanders 

Uit onderzoek naar de achterban en de kenmerken van ons ledenbestand is bekend dat verreweg de 

meeste leden van de NVVE witte, hoogopgeleide 70-plussers zijn. De meeste leden wonen in de Randstad. 

De NVVE heeft in de nota “Vrijheid van sterven” al uitgesproken er te willen zijn voor alle Nederlanders. In 

eigen regie kunnen sterven mag geen privilege zijn van mensen die het voor zichzelf beter kunnen regelen 

vanwege een betere kennis van de wetgeving of een beter bewustzijn van de mogelijkheden tot 

zelfbeschikking.  

Om de informatie voor alle Nederlanders beter toegankelijk te maken, zijn onze folders én schriftelijke 

wilsverklaringen hertaald naar eenvoudig en beter te begrijpen Nederlands en zijn alle medewerkers en 

vrijwilligers in samenwerking met Pharos getraind in het beter omgaan met laaggeletterdheid. Dit vormt de 

basis voor vervolgstappen met als uitdrukkelijk doel een meer divers ledenbestand en het bereiken van 

doelgroepen die minder talig zijn en mogelijk minder goed in staat zijn te verwoorden wat hun wensen 

voor sterven in eigen regie zijn. De grote groep minderhoogopgeleiden en bijvoorbeeld mensen die niet in 

de Randstad wonen vragen om gericht onderzoek en zullen meer aandacht van de NVVE vragen.  
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6. Versterken van de positie door allianties en samenwerking met andere organisaties 

De NVVE is uniek in Nederland maar ook daarbuiten. Ze wordt in Nederland gerespecteerd en is 

gezaghebbend. Met haar bijna 50 jaar geschiedenis, met wapenfeiten als 30 jaar strijden voor een wet, het 

bedenken en uitgeven van de Niet-Reanimeerpenning, de oprichting van de Levenseindekliniek17, het 

introduceren van de week van de euthanasie en het doorgroeien naar meer dan 170.000 leden is de NVVE 

niet meer weg te denken in de ontwikkeling van meer vrijheid van sterven. De bewustwording van de 

vragen en dilemma's rond het zelfgekozen levenseinde is voor veel mensen de eerste stap op weg naar een 

goede dood. Daarom is het belangrijk, dat de NVVE de vraagstukken rond het zelfgekozen levenseinde blijft 

agenderen. In Den Haag, in de media, in de samenleving.  

Ook internationaal is de NVVE actief als lid van de WFRtDS, de World Federation Right to Die Societies. De 

NVVE is beschikbaar als verenigingen, organisaties of parlementariërs uit andere landen ons benaderen 

voor informatie of advies. 

Voor de komende periode wil de NVVE meer samenwerken met andere organisaties. Niet per se over de 

volle breedte, maar de overtuiging is er dat er op deelonderwerpen goede mogelijkheden zijn voor het 

aangaan van praktische samenwerkingen en op andere gebieden meer in strategische allianties. In 2021 

wordt daarvoor reeds een verkenning afgerond die vanaf 2022 tot uitvoering kan komen.  

Tot slot 
De NVVE bestaat binnen het tijdsbestek van dit meerjarenplan, te weten in 2023, alweer 50 jaar. Ze heeft 

na de eerste roerige 30 jaar strijd voor een euthanasiewet bepaald niet stilgestaan. Een goede uitvoering 

van de wet en de beschikbaarheid van euthanasie voor iedereen wiens situatie aan de wettelijke vereisten 

voldoet, zijn speerpunten gebleven. Net als de strijd voor een zelfgekozen levenseinde zónder tussenkomst 

van dokter of een hulpverlener.  

Ondertussen is de service aan haar leden steeds verder uitgegroeid en stijgt de bekendheid van de NVVE 

elk jaar ietsje meer. Maar het blijft hard werken met een ledenpopulatie die zich kenmerkt door een hoge 

leeftijd. In dat licht bezien is het een prestatie dat de vereniging jaar in jaar uit is blijven groeien. Dat is niet 

in de laatste plaats te danken aan de goede reputatie die ze heeft onder haar leden, die het steeds meer 

anderen aanraden om eens op de NVVE-site te kijken, of naar een regiobijeenkomst of digitale lezing te 

gaan. Van die bezoekers wordt steevast 30% lid, een forse prestatie dankzij de vele vrijwilligers waar de 

NVVE altijd op kan rekenen.  

Hetzelfde geldt voor de telefonische adviesgesprekken door onze coördinatoren, de gesprekken in de 

spreekuren en de huisbezoeken. Ze zijn van hoge kwaliteit en op deze wijze werkt de NVVE ook in de 

komende jaren verder aan haar visie: de NVVE is er voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom 

het levenseinde. Ze helpt mensen op tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie 

over hun eigen leven te hebben. Ze wil dit bereiken door voorlichting voor iedereen en ondersteuning van 

haar leden. De NVVE zet zich in voor het beschermen van de euthanasiewet en voor het verbeteren van de 

wet- en regelgeving. De komende jaren gaan we daar bovengenoemde accenten in aanbrengen.  

 

17 Nadat was gebleken dat het euthanasieverzoek van een groot aantal mensen dat ondraaglijk en uitzichtloos leed, 

niet door hun eigen arts kon worden onderzocht, richtte de NVVE in 2012 de Levenseindekliniek op, tegenwoordig 

Expertisecentrum Euthanasie. (Onze geschiedenis - Expertisecentrum Euthanasie). 

https://expertisecentrumeuthanasie.nl/onze-geschiedenis/

