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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport,   

Op 2 juni 2022 vergadert uw commissie over medisch ethische zaken en 
orgaandonatie. In de aanloop naar dit debat vragen wij uw aandacht voor een aantal 
kwesties rondom de vrijheid van sterven. Nederland kent een lange traditie van 
vrijheden, zoals vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs, vrijheid van verenigen 
en vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheden, die door veel Nederlanders als vast gegeven worden 
beschouwd, zijn in het verleden lang niet altijd vanzelfsprekend geweest. Het zijn verworvenheden 
die vaak pas na lange strijd verkregen zijn.  

Op 1 april 2002 trad de euthanasiewet (Wtl) in werking. Met de komst van deze wet kwam er een 
belangrijke vrijheid bij: de vrijheid om - onder omstandigheden - voor de dood te kiezen.  
Dit jaar vieren we het twintigjarig bestaan van de euthanasiewet. Het is een wet geworden waar we 
trots op mogen zijn. De wet slaagt in zijn doelstellingen. De meldingsbereidheid onder artsen is hoog 
en de uitvoering is zorgvuldig.1 Dankzij de wet werden vorig jaar 7666 mensen geholpen die 
uitzichtloos en ondraaglijk lijden en voor wie geen redelijk alternatief voorhanden is.  

Ondanks het bestaan van een goed wettelijk kader signaleert de NVVE dat de uitvoering in de 
praktijk nogal eens tekortschiet. Het komt nog te vaak voor dat iemand die wel aan de eisen voldoet 
en euthanasie vraagt, toch geen euthanasie krijgt. Ook merken we dat het traject van de aanvraag 
tot de uiteindelijke beslissing, zeker bij euthanasieaanvragen waarin het lijden een psychiatrische 
oorzaak heeft, lastig is en veel tijd in beslag neemt.  

Met deze brief vragen we uw aandacht voor: 
▪ De knelpunten die patiënten met een euthanasieverzoek omwille van ondraaglijk psychisch lijden 

ervaren. Zij worden nog te weinig door de eigen arts geholpen, waardoor de wachttijden bij het 
Expertisecentrum Euthanasie voor mensen met een psychiatrische aandoening nog steeds bijna 
twee jaar bedragen.  

▪ De door de NVVE gewenste uitbreiding van vrijheid tot sterven. Wij vragen daarbij expliciet 
aandacht voor de positie van naasten bij zelfdoding. Daarnaast gaan we kort in op de reactie van 
de Raad van State op het initiatiefwetsvoorstel Voltooid Leven. 

 
KNELPUNTEN BIJ ONDRAAGLIJK PSYCHISCH LIJDEN  

a. Er zijn lange wachttijden voor mensen die lijden aan een psychiatrische aandoening en een 
euthanasieverzoek hebben gedaan  

De wachtlijsten voor euthanasie voor mensen met psychiatrische aandoeningen zijn  onverminderd 
en onaanvaardbaar lang. De wachttijd tussen het aanmelden en het in behandeling nemen van het 
verzoek kan oplopen tot twee (!) jaar. Voor mensen die het psychisch lijden als uitzichtloos en 
ondragelijk ervaren is twee jaar wachten tot de aanvraag in behandeling wordt genomen niet altijd 
op te brengen. Met soms gruwelijke suïcides tot gevolg. 

 
1 Jaarverslag RTE 2021 pagina 7: In 2021 zijn door de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) 7666 meldingen van 
euthanasie ontvangen. In 7 gevallen was het oordeel dat de arts niet voldaan had aan de zorgvuldigheidseisen. De 
belangrijkste conclusie is daarom ook dit jaar dat de uitvoeringspraktijk van euthanasie in Nederland zeer zorgvuldig is. 
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Het probleem van de wachttijden is niet nieuw. In december 2020 werd de motie Bergkamp c.s. met 
het nummer XVI nr. 133 aangenomen. In deze motie werd de regering verzocht onderzoek te doen 
naar (financiële) ondersteuning van het Expertisecentrum Euthanasie. De motie had tot doel het 
scholings- en begeleidingsaanbod van het Expertisecentrum Euthanasie beter en vaker voor artsen in 
te zetten.  

Op 6 juli 2021 heeft de minister de Kamer nader geïnformeerd over de uitvoering van deze motie. In 
zijn brief2 gaf de minister aan dat het ministerie “in de komende tijd” onderzoek ging doen naar de - 
mate waarin - (financiële) ondersteuning nodig is om de kennis en expertise die binnen het 
Expertisecentrum is opgebouwd te kunnen delen met de GGZ-instellingen in het land. In de brief gaf 
de minister tevens aan het besluit over eventuele financiële ondersteuning over te laten aan een 
volgend kabinet.  

Hoewel er de afgelopen maanden al een aantal belangrijke stappen gezet is en een aantal GGZ-
instellingen – al dan niet met ondersteuning van het Expertisecentrum – eigen beleid maakt over hoe 
om gaan met de euthanasieverzoeken van hun patiënten, dalen de wachttijden (nog) niet. Het aantal 
instellingen dat deze stap heeft gezet is nog te gering. Bovendien neemt de absolute vraag naar 
euthanasie bij psychisch lijden toe.3  
Door de absolute toename van het totaal aantal euthanasieverzoeken, in combinatie met de hoge 
werkdruk van huisartsen, ziet het Expertisecentrum Euthanasie ook het aantal minder complexe 
euthanasiezaken groeien. Wij realiseren ons dat dit een complex vraagstuk is dat geen eenvoudige 
oplossingen kent en een lange adem vergt. 

Oplossingsrichting  
De NVVE vindt het belangrijk dat ook andere GGZ-instellingen in staat gesteld worden om eigen 
beleid ten aanzien van euthanasie bij psychiatrisch lijden te maken. Elke GGZ-instelling zou minimaal 
één arts moeten hebben met verstand van zaken en de bereidheid om euthanasie te verlenen als aan 
de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Wij dringen aan op financiële en inhoudelijke ondersteuning om 
op grotere schaal begeleidings- en opleidingstrajecten hiertoe mogelijk te maken en waar het kan te 
versnellen. Het gaat daarbij vooral om kennisverrijking bij reguliere behandelaren, onder meer door 
het opzetten van netwerken.  

Door de kennis en ervaring van het Expertisecentrum Euthanasie te delen met en te integreren in de 
GGZ-instellingen worden artsen begeleid en beter toegerust om ook de complexe euthanasiezaken 
zelf in behandeling te nemen. Als instellingen zelf vaker euthanasieverzoeken in behandeling nemen 
heeft dat niet alleen een positief effect op de wachttijden, het komt ook tegemoet aan het streven 
om uitbehandelde patiënten tijdig en zoveel mogelijk door de eigen behandelaar te laten helpen. 

b. Adequate ondersteuning tijdens de wachttijd ontbreekt vaak  

De meeste euthanasieverzoeken bij psychiatrisch lijden worden niet uitgevoerd. Dit is niet alleen het 
geval bij de GGZ-instellingen, dit geldt ook voor de verzoeken die binnenkomen bij het 

 
2 Brief 32647 Nr. 87 pagina 2. 
3 Jaarverslag van de RTE over 2020 vermeldt 88 meldingen van euthanasie waarbij het lijden zijn grondslag vindt in een of 
meer psychiatrische aandoeningen. Het Jaarverslag van de RTE over 2021 meldt een stijging van bijna 40% ten opzichte van 
2020: in 2021 waren er 115 meldingen van euthanasie op grond van één of meer psychiatrische aandoeningen. Van deze 
115 euthanasiemeldingen werden er 83 uitgevoerd door het Expertisecentrum Euthanasie (ruim 72%). 
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Expertisecentrum Euthanasie. In ruim 90 procent4 van de verzoeken die binnenkomen bij het 
Expertisecentrum Euthanasie wordt uiteindelijk niet tot euthanasie overgegaan.  

De NVVE vindt het erg belangrijk dat er goede begeleiding is voor de mensen die psychisch lijden en 
op de wachtlijst bij het Expertisecentrum Euthanasie staan. Uit het onderzoek5 van ethicus Rosalie 
Pronk volgt dat het openlijk en in alle vrijheid kunnen praten over de wens om te sterven door 
patiënten niet leidt tot hulpeloosheid, maar juist tot een ervaren gevoel van ruimte en erkenning. De 
behoefte om uit het leven te stappen kan zelfs verminderen als er openlijk over de doodswens 
gesproken kan worden.   

Twee jaar wachttijd tot de behandeling van het euthanasieverzoek is voor mensen die psychisch 
lijden en dit als ondragelijk en uitzichtloos ervaren, veel te lang. Juist omdat het om kwetsbare 
mensen gaat die weinig of geen perspectief ervaren, is het belangrijk dat zij in afwachting van de 
behandeling van hun euthanasieverzoek zorg en ondersteuning op maat krijgen. Een en ander op 
vrijwillige basis uiteraard. Op dit moment voorziet de GGZ hier vrijwel niet in. Veel behandelingen 
zijn gericht op genezing, waarbij weinig ruimte is om over de doodswens zelf te praten.6  

Oplossingsrichting  
De NVVE ziet in het onderzoek van ethicus Rosalie Pronk belangrijke aanknopingspunten voor zorg 
en ondersteuning tijdens de wachttijd. In haar proefschrift bepleit ze een tweesporenbeleid: aan de 
ene kant moet de euthanasiewens van een psychiatrisch patiënt heel serieus worden genomen, aan 
de andere kant wordt, parallel aan het euthanasietraject, gekeken hoe de kwaliteit van leven van de 
patiënt verbeterd kan worden. Het doel van dit spoor is het draaglijk maken van de situatie en het 
verbeteren van de kwaliteit van leven, zoals dit ook bij ongeneeslijke somatische aandoeningen 
gebeurt.  

Vraag aan de woordvoerders: Wilt u de minister vragen om verder onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden om deze patiënten van adequate zorg te voorzien hangende de behandeling van 
het euthanasieverzoek?   

TENSLOTTE, PLEIDOOI VOOR MEER EIGEN REGIE OP HET LEVENSEINDE 

Euthanasie maakt waardig sterven voor een grote groep mensen mogelijk. Toch merken wij dat in de 
praktijk niet iedereen uit de voeten kan met de bestaande wettelijke mogelijkheden van de Wtl. De 
afhankelijkheid van de arts en het vereiste van een medische aandoening als voorwaarde voor 
euthanasie wordt door veel mensen als een grote beperking ervaren.   

Niet iedereen wil zijn of haar arts belasten met zijn of haar zelfgekozen levenseinde, niet iedereen 
heeft een medische aandoening en niet iedereen voldoet aan de wettelijke eisen die de 
euthanasiewet stelt. 

Zelfdoding is in Nederland niet strafbaar en een poging tot zelfdoding is dit ook niet. Hulp bij 
zelfdoding is in Nederland daarentegen wel strafbaar (artikel 294 lid 2 Wetboek van Strafrecht).  

 
4  Brief van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer met het nummer: 32 647 Nr. 87 pagina 2: 20% van de hulpvragers 
trekt zijn melding in. Bijna 10% van de verzoeken eindigt in euthanasie.  
5 Rosalie Pronk. A dialogue on death. On mental illness and physician-assisted dying 10, december 2021. 
6 “Maak euthanasiewens bij psychisch lijden bespreekbaar”. Interview met Rosalie Pronk op website Amsterdam UMC 
“Maak euthanasiewens bij psychisch lijden bespreekbaar” (amsterdamumc.org) 

https://www.amsterdamumc.org/nl/vandaag/maak-euthanasiewens-bij-psychisch-lijden-bespreekbaar.htm
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Rol van naasten  
Door die strafbaarheid sterven mensen die voor zelfdoding kiezen (ook als dit een zorgvuldige 
zelfdoding is in plaats van een impulsieve suïcide) vaak een eenzame dood. Hulp bij zelfdoding is – 
anders dan door artsen onder de Wtl – een strafbaar vergrijp. Het aanreiken van een glas met 
dodelijk middel, het opendraaien van een flesje met een dodelijk middel of het bestellen van 
dodelijke middelen op internet op uitdrukkelijk verzoek van bijvoorbeeld een ALS-patiënt kan voor 
het Openbaar Ministerie al voldoende reden zijn om vervolging in te stellen.  

De NVVE pleit voor aanpassing van artikel 294 lid 2 (voor alle helderheid: we pleiten nu niet voor 
aanpassing van de Wtl), zodat hulp bij zelfdoding onder nader te beschrijven omstandigheden 
straffeloos wordt. Wij willen dat het mogelijk wordt dat mensen die in eigen regie willen sterven 
daarbij ondersteuning en hulp van anderen dan artsen mogen aanvaarden, 
zonder vrees dat hun dierbaren strafrechtelijke vervolging boven het hoofd hangt.   
Met name mensen die meer regie en verantwoordelijkheid voor het eigen levenseinde willen, 
ervaren het ontbreken van een dergelijke wettelijke mogelijkheid als een gemis.  
 
Vraag aan de woordvoerders: Wilt u de minister vragen of en op welke wijze de minister de positie 
van naasten in deze kan verbeteren? 

Rol van andere hulpverleners (dan artsen) 
Deze straffeloosheid zou niet alleen moeten gelden voor naasten, maar ook voor hulpverleners. De 
NVVE ziet de initiatiefwet Voltooid Leven als een belangrijke stap naar meer eigen regie over het 
eigen levenseinde. In dit wetsvoorstel krijgen ouderen die hun leven voltooid achten de mogelijkheid 
op een zelfgekozen moment met hulp en ondersteuning van een levenseindebegeleider hun leven te 
beëindigen.  
 
Afgelopen week namen we kennis van het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel 
Voltooid Leven. De NVVE7 is teleurgesteld dat de Raad van State in zijn advies sterk leunt op het 
Perspectief-onderzoek van drie jaar geleden. De NVVE ziet dit als betutteling en een miskenning van 
de weloverwogen en vrijwillige keuze die in het wetsvoorstel wordt beoogd. 
 
De NVVE vindt het een goede zaak dat D66 dit advies aangrijpt om het wetsvoorstel waar mogelijk te 
verbeteren. Het wetsvoorstel komt immers voort uit de reële en invoelbare wens van veel ouderen 
om ook zonder dat er sprake is van medische aandoeningen op een waardige manier uit het leven te 
kunnen stappen. De NVVE vindt het belangrijk dat de politiek oog heeft voor deze wens en zoekt 
naar oplossingen hiervoor. Wij gaan hierover graag met u in gesprek! 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande punten of wilt u in gesprek met ons, dan kunt u 
contact opnemen met:  

▪ Fransien van ter Beek, voorzitter Raad van Bestuur, f.vanterbeek@nvve.nl, 06-27140774. 
▪ Claudia Compier, beleidsmedewerker belangenbehartiging, c.compier@nvve.nl, 06-11228567  

 
7 voor onze reactie zie bijlage 2 

https://www.nvve.nl/actueel/nieuws/nvve-zwaar-teleurgesteld-over-advies-over-voltooid-leven-wet
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