
RELEVANT
                 Tijdschrift van de nvve | nummer 1 | februari 2022

20 jaar Euthanasiewet 

2002 2022



      

Redactie: Dieuwke de Boer, Dick 

Bosscher (hoofd redacteur), Marloes 

Elings, Marijke Hilhorst, Teus Lebbing, 

Martien Versteegh, Els Wiegant 

(eindredacteur)

Vormgeving: Studio Marise Knegtmans

Corrector: Evelyn Jongman

Druk: Senefelder Misset, Doetinchem

Oplage gedrukte Relevant: 128.000

Oplage digitale Relevant: 21.000

Redactieadres: Relevant, Postbus 75331, 

1070 AH Amsterdam, relevant@nvve.nl 

(uitsluitend voor reacties op het blad).

Adres nvve: Postbus 75331, 1070 AH 

Amsterdam, telefoon (020) 620 06 90, 

e-mail: info@nvve.nl

Lidmaatschap nvve: Lid worden kan 

via nvve.nl of telefonisch (tijdens 

kantooruren).

Leeshandicap? Heeft u een leeshandicap 

en geen computer? Dan kunt u Relevant 

ook beluisteren via webbox.nl.

Contributie: € 23,30 per jaar. nvve-leden

ontvangen Relevant gratis. Opzeggen 

van het lidmaatschap kan telefonisch 

of per mail (svp lidnummer en/of adres 

vermelden) (níét via 123opzeggen.nl). 

Contributie wordt niet gerestitueerd. 

Bankrekening: NL70 INGB 0006 3351 88

Adreswijzigingen: Zelf invoeren na 

inloggen op‘Mijn nvve’, telefonisch of 

per mail.

Privacy: De nvve legt gegevens van leden 

vast in een geautomatiseerd systeem. 

Heeft u bezwaar tegen digitale post van 

de vereniging, meld dit dan telefonisch, 

schriftelijk of per mail.

issn 1381-2866       

De wet is jarig 

Deze editie van Relevant is volledig gewijd aan de twintigste verjaardag van 

de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl, 

kortweg de euthanasiewet). Op 1 april 2002 werd de wet van kracht, na een 

jarenlange strijd van actievoerders, juristen, artsen en politici die hun nek 

durfden uit te steken (enkele mijlpalen uit deze strijd staan hiernaast). 

Dat laten de artikelen in deze Relevant zien. Ze tonen ook hoe onder de 

bezielende leiding van minister Els Borst destijds een geraffineerde 

wetgeving is gebrouwen waarmee we twintig jaar later nog goed uit de 

voeten kunnen.

Natuurlijk, op de uitvoering valt wel wat aan te merken en er is veel 

onzekerheid voor mensen met dementie, psychische aandoeningen of 

ouderen met een langdurige doodswens zonder een duidelijke medische 

grondslag. Ook bestaan er nog veel misverstanden over wat kan en wat niet. 

En onze euthanasiewet biedt ook zeker nog geen zelfbeschikking voor de 

patiënt. Euthanasie is geen recht.

Toch kunnen we met een zekere trots naar die jarige wet kijken. Immers, 

jaarlijks wordt in Nederland aan meer dan 6500 mensen dankzij de 

wet euthanasie verleend. Dat gebeurt in warm overleg, transparant en 

zorgvuldig. Kom daar eens om in de rest van de wereld. In slechts een 

handvol andere landen hebben ze het (ongeveer) zo goed geregeld als in 

Nederland.

Ik maak alvast een sprongetje naar 2023. Dan bestaat de nvve namelijk 

vijftig jaar. We zien onszelf als de hoeder van de wet en dat mag ook wel met 

zo’n respectabele leeftijd. In de editie die we ter gelegenheid van ons tiende 

lustrum uitbrengen, zal het ongetwijfeld gaan over wat we nog willen 

bereiken. 

Maar voor het zover is, kijken we terug in deze, in meerdere opzichten 

memorabele Relevant.Z 

Dick Bosscher, hoofdredacteur

Relevant is een uitgave van de nvve, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, en verschijnt vier keer per jaar.

1952 - EINDHOVENSE ARTS

Eindhovense arts moet zich verantwoorden voor 

overtreden artikel 293 Wetboek van Strafrecht: 

levensbeëindiging op verzoek. Is eerste keer. 

Arts maakte einde aan leven broer, die tbc had 

en ondraaglijk leed. Had hier uitdrukkelijk om 

verzocht. Arts beroept zich op overmacht, is 

eveneens eerste keer. Rechter honoreert beroep 

niet. Interpreteert het als ‘gewetensconflict’. In 

latere jurisprudentie wordt term ‘conflict van 

plichten’ geïntroduceerd. Arts krijgt één jaar 

voorwaardelijk, Gerechtshof bekrachtigt vonnis.

 

1973 - ZAAK-POSTMA

Huisarts Truus Postma geeft 78-jarige zieke 

moeder euthanasie. Op haar dringend verzoek. 

Rechtbank Leeuwarden oordeelt dat levensver-

kortend handelen gerechtvaardigd kan zijn als 

aan bepaalde voorwaarden is voldaan: onge-

neeslijke ziekte, ondraaglijk lijden, op verzoek 

van patiënt zelf en uitgevoerd door een arts. 

Bijzonder: rechter oordeelt dat iemand niet in 

stervensfase hoeft te verkeren om voor euthana-

sie in aanmerking te komen. Postma krijgt week 

voorwaardelijk. Zaak krijgt landelijke bekend-

heid. Sympathisanten richten in 1973 NVVE op.

1981 - ZAAK-WERTHEIM

C. Wertheim helpt vrouw bij zelfdoding. Zij 

zorgt voor dodelijke medicijn. Rechtbank 

Rotterdam grijpt terug op criteria van rechtbank 

Leeuwarden in zaak-Postma. Voegt toe dat 

beslissing om hulp te verlenen niet door één 

persoon mag worden genomen. Tevens moet 

er altijd arts bij betrokken zijn, die het middel 

voorschrijft. Wertheim is geen arts. Krijgt zes 

maanden voorwaardelijk.

1984 - ZAAK-SCHOONHEIM

Eerste zaak waarin rechter beroep op over-

macht honoreert en handelen van arts 

gerechtvaardigd acht. Tevens eerste uitspraak 

Hoge Raad (hoogste rechtscollege) over 

euthanasie. Huisarts Schoonheim beëindigt in 

1983 leven van hoogbejaarde vrouw op haar 

verzoek. Rechtbank Alkmaar ontslaat hem 

van rechtsvervolging. Hof Amsterdam doet 

uitspraak teniet. In 1984 vernietigt Hoge Raad 

beslissing van het Hof. Oordeelt dat euthanasie 

onder bepaalde voorwaarden is geoorloofd 

met beroep op noodtoestand. Hof Den Haag 

honoreert dit beroep en ontslaat Schoonheim 

van rechtsvervolging. Hoge Raad bekrachtigt dit 

oordeel. 

1984 - EERSTE EUTHANASIE-

WETSVOORSTEL

Kamerlid Elida Tuinstra (D66) 

dient initiatiefwetsvoorstel in. 

Daarin wordt euthanasie uit 

strafrecht gehaald. Toetsing vindt 

plaats door inspectie volks-

gezondheid, op basis van vastge-

legde zorgvuldigheidseisen. Aan-

vankelijk kan voorstel rekenen 

op parlementaire meerderheid. 

Als Kamer er in 1993 over stemt, 

haalt voorstel het toch niet. 

1991 - PIL VAN DRION

Huib Drion, voormalig raadsheer 

Hoge Raad en hoogleraar burger-

lijk recht, pleit in NRC Handels-

blad voor middel waarmee oude 

mensen op aanvaardbare wijze 

uit het leven kunnen stappen. 

'Pil van Drion' is algauw gevleu-

gelde uitdrukking. Toch vormt 

het geen onderdeel van politieke 

debat over euthanasie. 

1993 - EERSTE VERANKERING IN 

WET

Initiatiefwetsvoorstel voor 

euthanasie van D66 (Tuinstra) 

behaalt geen meerderheid in 

Tweede Kamer. Wel wordt, op 

voorstel van Justitie-minister 

Hirsch Ballin (CDA), wijziging 

van Wet op de Lijkbezorging 

aangenomen. Daarmee wordt 

sinds 1990 functionerende 

Meldingsprocedure euthanasie 

en hulp bij zelfdoding (inclusief 

zorgvuldigheidscriteria) wettelijk 

verankerd. Ook vervolgingsbeleid 

van OM wordt ermee vastgelegd.

1995  - ZAAK-CHABOT

Psychiater Chabot verschaft 

dodelijk middel aan patiënte. Die 

beëindigt daarmee haar leven. 

Vrouw heeft geen lichamelijke 

aandoening, maar lijdt aan 

ernstige rouw en depressieve 

klachten. Rechtbank Assen stelt: 

uitsluitend van belang is dat 

lijden ondraaglijk en uitzichtloos 

is. Oorzaak doet er niet toe. 

Honoreert Chabots beroep 

op overmacht in de zin van 

noodtoestand. Hof Leeuwarden 

is het eens. Hoge Raad ook, maar 

die vindt dat Chabot patiënte 

door tweede psychiater had 

moeten laten onderzoeken. 

Die voorwaarde is sindsdien 

aanvullende zorgvuldigheidseis 

bij psychiatrisch lijden. Hoge 

Raad verklaart Chabot strafbaar. 

Legt geen straf op. 

1995 - VERPLEEGKUNDIGE

Verpleegkundige beëindigt 

in 1994 leven van vriend 

met aids. Handelde met 

instemming van huisarts, die 

voor de middelen had gezorgd. 

Groningse rechtbank oordeelt 

dat verpleegkundige strafbaar 

is, omdat alleen arts euthanasie 

mag geven. Krijgt twee maanden 

voorwaardelijk.

1997 - ZAAK-SCHAT

Friese huisarts Schat heeft leven 

73-jarige kankerpatiënte beëin-

digd. Heeft haar beloofd eutha-

nasie te verzwijgen. Rechtbank 

Leeuwarden veroordeelt hem tot 

zes maanden voorwaardelijk we-

gens levensberoving op verzoek 

en vervalsing van overlijdensver-

klaring. Hij heeft zich niet aan de 

zorgvuldigheidseisen gehouden. 

1998 - NIEUW WETSVOORSTEL

Kamerlid Van Boxtel presenteert 

in maart 1998 initiatiefwet. 

Ondertekend door D66 en 

coalitiepartners VVD en PvdA 

(parlementaire meerderheid). 

Formatie kabinet-Kok II (Paars II) 

zorgt voor flinke vertraging: PvdA 

wil in regeerakkoord opnemen 

dat kabinet zélf met wetsvoorstel 

komt. Dat doet het in 1999. 

Inhoud overlapt voorstel-Van 

Boxtel grotendeels: euthanasie 

en hulp bij zelfdoding niet uit 

Wetboek van Strafrecht, maar 

toegestaan als arts zorgvuldig 

heeft gehandeld. Najaar 2000 

parlementaire behandeling. Wet 

op 28 november door Tweede 

en op 10 april 2001 door Eerste 

Kamer aangenomen. 

2002 - EUTHANASIEWET VAN 

KRACHT

Wet toetsing levensbeëindiging 

op verzoek en hulp bij zelfdoding 

(Wtl) treedt op 1 april 2002 in 

werking. 

2002 - ZAAK-BRONGERSMA

In 1998 beëindigt voormalig 

PvdA-senator Brongersma zijn 

leven met medicijnen. Huisarts 

Flip Sutorius heeft hem die 

verstrekt. Brongersma had 

geen ernstige lichamelijke of 

psychiatrische kwalen maar was 

klaar met het leven. Rechtbank 

Haarlem ontslaat Sutorius van 

rechtsvervolging. Openbaar 

Ministerie vindt ‘levensmoe/

klaar met leven’ niet binnen 

medische domein vallen en 

gaat in beroep. Gerechtshof 

in Amsterdam is het met OM 

eens en verklaart Sutorius 

schuldig, maar geeft geen 

straf. Sutorius gaat in cassatie. 

Hoge Raad bekrachtigt in 2002 

arrest van Hof. ‘Voltooid leven’ 

als zelfstandige grondslag valt 

daarmee buiten euthanasiewet. 

Zaak maakt duidelijk dat lijden 

niet helemaal los mag worden 

gezien van oorzaak, zoals 

rechter in zaak-Chabot leek te 

zeggen. Oorzaak moet medische 

grondslag hebben.

2004 - VAN OIJEN

Amsterdamse huisarts Van Oijen 

geeft in 1997 euthanasie aan 

85-jarige patiënte. Is stervende 

en niet aanspreekbaar. Dochters 

dringen aan op ingrijpen, 

moeder heeft eerder gesmeekt 

om uit lijden verlost te worden. 

Geen tijd voor consultatie tweede 

arts, Van Oijen maakt einde 

aan haar leven. Meldt het als 

natuurlijke dood. Omdat er geen 

duidelijk euthanasieverzoek 

was, veroordeelt rechter Van 

Oijen voor moord. Krijgt één 

week voorwaardelijk. Hoge Raad 

bevestigt vonnis in 2004. 

2019 - ALBERT HERINGA

Albert Heringa helpt zijn 

99-jarige moeder een einde te 

maken aan haar leven nadat de 

huisarts haar weigerde te helpen. 

Heringa mengt pillen door de 

vla die zijn moeder zelf oplepelt. 

Een jarenlange juridische strijd 

volgt, met vonnissen die elkaar 

tegenspreken. Uiteindelijk 

bevestigt de Hoge Raad in 2019 

de voorwaardelijke celstraf van 

zes maanden. Heringa heeft zijn 

zaak aanhangig gemaakt bij het 

Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens. Die zaak loopt nog.

2020 - HET ARENDS-ARREST

In 2016 geeft verpleeghuisarts 

Arends euthanasie aan 74-jarige 

ernstig dementerende vrouw. 

Ze kan niet meer zeggen dat zij 

euthanasie wil, maar heeft dat in 

wilsverklaring wel aangegeven. 

Regionale Toetsingscommissie 

Euthanasie vindt wilsverklaring 

niet duidelijk genoeg. 

Tuchtrechter valt er vooral over 

dat arts niet heeft geprobeerd 

met vrouw te communiceren 

op moment dat zij euthanasie 

uitvoert. Rechtbank oordeelt 

dat dit niet hoeft als iemand 

niet meer in staat is om verzoek 

te herhalen. Arends heeft 

zorgvuldig gehandeld en wordt 

ontslagen van rechtsvervolging. 

Zaak gaat op verzoek van OM 

direct door naar Hoge Raad 

(‘cassatie in belang der wet’). 

Hoge Raad bevestigt oordeel 

van rechtbank. Uitspraak is 

baanbrekend. Met name komt 

vast te staan dat euthanasie 

op basis van (duidelijke) 

wilsverklaring is toegestaan, ook 

zonder herhaling van verzoek op 

moment van de uitvoering.
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‘ Niemand beter   dan Els Borst had euthanasiewet
kunnen verdedigen’

Roger van Boxtel over totstandkoming wet: 

Roger van Boxtel zag zijn worstcasescenario 

werkelijkheid worden toen Paars II na de Nacht van 

Wiegel, in mei 1999, zijn ontslag aanbood. ‘Daar gáát 

de euthanasiewet, dacht ik’. Uiteindelijk kreeg de 

toenmalige vicepresident van de Raad van State alle 

partijen weer op één lijn. ‘Herman Tjeenk Willink heeft de 

wet gered.’ • Marloes Elings

     an Boxtel had als D66-Kamerlid in 1998, nog tijdens 

Paars I, de initiatiefwet ontworpen samen met de 

inmiddels overleden Henk Leenen, door vakgenoten 

‘de peetvader van het gezondheidsrecht’ genoemd. 

Hun initiatief werd tijdens de onderhandelingen 

over Paars II plots een kabinetszaak. ‘Ze vonden 

het internationaal en nationaal zo’n impactvol 

onderwerp, met zoveel gevoeligheden, dat ze ervan 

overtuigd waren dat het kabinet de wet het beste kon 

verdedigen’, herinnert Van Boxtel zich.

‘Ik had daar grote moeite mee. Vond dat het initiatief 

in de Tweede Kamer moest blijven. Want als het 

kabinet zou vallen, was het wetsontwerp ook terug 

bij af. Dan zou de hele procedure weer opnieuw 

beginnen. En we hadden al twintig jaar discussie 

achter de rug. De PvdA en de vvd in de Tweede Kamer 

hadden de initiatiefwet inmiddels ondertekend; we 

hadden een meerderheid. Ik wilde niet dat het schip 

in het zicht van de haven zou stranden.’ 

Van Boxtel vertelt dat hij zich tot het laatst toe heeft 

verzet. ‘Maar uiteindelijk ben ik overstag gegaan.’ Op 

de vraag of hij heeft ingestemd in ruil voor een mooie 

ministerspost in Paars II, ontkent hij meer dan eens. 

‘Dat zou banaal zijn. En ja, dat mag je mij vragen, 

maar dat was niet aan de orde.’

Zorgvuldig en geduldig > Het wetsvoorstel dat 

minister Borst namens Paars II in 1998 verdedigde, 

was zo goed als een kopie van de oorspronkelijke 

initiatiefwet. ‘Niemand beter dan Els had de 

euthanasiewet kunnen verdedigen’, stelt Van Boxtel. 

‘Ze had statuur. Ze was ziekenhuisdirecteur geweest. 

Had in de Gezondheidsraad gezeten en was zelf 

medicus. Bovendien was Els heel zorgvuldig en 

geduldig. Ze vond dat iedere vraag recht had op een 

antwoord. Dat maakte haar optreden krachtig. Als ik 

de wet had moeten verdedigen, weet ik niet of ik zo 

ver was gekomen. Ik heb de kwaliteiten van Els niet. 

Dus ik had het sowieso nooit zo goed gedaan als zij.’

Euthanasie was in het wetsvoorstel uitdrukkelijk 

ook bedoeld voor mensen met zware psychiatrische 

problemen en mensen met dementie. ‘Het gaat over 

ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dat kan lichamelijk 

zijn, maar ook psychisch.’ 

Hij vertelt over de laatste keer dat hij Els Borst zag, 

op het partijcongres van D66 in Amsterdam. ‘Els 

schoot mij aan en wilde verifiëren of Henk en ik de 

euthanasiewet echt bedoeld hadden voor mensen 

met dementie. Ze checkte dat omdat artsenfederatie 

KNMG plots een tweede toets wilde. Maar dat 

is helemaal niet nodig. Als mensen bij hun volle 

verstand een wilsverklaring hebben opgesteld, 

kunnen zij euthanasie krijgen bij dementie. Els voelde 

zich na ons gesprek gesterkt, ook al had ze zich een 

paar maanden eerder in het televisieprogramma 

Buitenhof al krachtig uitgesproken over dit onderwerp.’

Bij het opstellen van de wet hebben de oorspronkelijke 

bedenkers niet gedacht aan mensen die hun leven 

voltooid vinden, vertelt Van Boxtel. ‘In die tijd speelde 

de discussie over de pil van Drion. Iedereen ging 

ervan uit dat die er ooit zou komen. Wij hebben dat 

vraagstuk dus niet meegenomen in ons wetsvoorstel.’ 

FOTO: RENÉ TEN BROEKE
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Trots op de 
euthanasiewet
Fransien van ter Beek - bestuursvoorzitter NVVE

Schreef ik in mijn vorige 

column nog dat de nvve zich 

met meer routes naar een 

waardige dood bezighoudt 

dan alleen euthanasie, staat deze hele Relevant vol 

met verhalen over... euthanasie!

Dat heeft een goede reden. Op 1 april is het 

precies twintig jaar geleden dat de Nederlandse 

euthanasiewet in werking trad. Een heuglijk 

feit, waar we als nvve dit jaar uitgebreid bij 

stilstaan. Want we zijn er trots op dat Nederland 

– in vergelijking met de meeste andere landen 

– zo’n ruime euthanasiewet heeft. Dat is een 

verworvenheid die we moeten beschermen. Trots 

zijn we ook op de zorgvuldigheid en transparantie: 

euthanasie hoeft niet meer stiekem, er zijn heldere 

professionele richtlijnen, minstens twee artsen zijn 

erbij betrokken en elke euthanasie wordt gemeld 

en getoetst. En natuurlijk zijn we trots dat de 

nvve deze wet (mede) tot stand heeft gebracht en 

de meest deskundige raadgever is voor iedereen 

met vragen, twijfels en angsten rondom het 

levenseinde.

Alle reden voor een verjaardagsfeestje dus. Of 

niet? Want er mag op papier nog zo’n mooie wet 

zijn, in de uitvoeringspraktijk gaat het lang niet 

altijd goed. Zo is er nog veel discussie over het 

begrip ‘actueel lijden’ en komt het helaas al te vaak 

voor dat iemand wel aan de eisen voldoet, maar 

toch geen euthanasie krijgt. In de praktijk wordt 

hooguit een derde van de euthanasieverzoeken 

ingewilligd. Ongeveer vier op de honderd mensen 

die jaarlijks in Nederland sterven, overlijden door 

euthanasie. In verreweg de meeste gevallen gaat het 

om terminale kankerpatiënten.

Het Expertisecentrum Euthanasie, dat tien jaar 

geleden als Levenseindekliniek door de nvve is 

opgericht (opnieuw trots!), vormt een baken van 

hoop voor patiënten die niet bij hun eigen arts 

terechtkunnen en heeft zich ontwikkeld tot een 

krachtige en onafhankelijke zorgorganisatie en 

kenniscentrum. Maar, door de grote toestroom zijn 

er lange wachtlijsten, vooral voor de complexere 

hulpvragen zoals euthanasie bij dementie, 

stapeling van ouderdomsklachten en psychiatrie. 

Huisartsen vinden deze verzoeken veelal te 

ingewikkeld, ondanks de begeleiding die het 

Expertisecentrum biedt.

Daarnaast biedt de euthanasiewet niet de 

oplossing voor al onze wensen. Zo is er van 

echte zelfbeschikking over het levenseinde nog 

geen sprake. Waardig sterven in eigen regie is 

gemedicaliseerd, we zijn afhankelijk van de 

‘barmhartigheid’ van dokters. En wat als mensen 

geen medische problemen hebben, maar hun 

leven voltooid achten? Is er dan een waardig 

laatstewilmiddel beschikbaar (‘autonome 

route’) en kunnen zij hulp bij zelfdoding 

(‘hulpverlenersroute’) krijgen? Nee, dat is allemaal 

nog niet geregeld.

Maar dat is wat mij betreft geen reden om 

de verjaardag van de wet niet te vieren. De 

euthanasiewet heeft ons afgelopen twintig jaar veel 

gebracht en zal dat in de toekomst hopelijk blijven 

doen. De nvve zet zich in voor het beschermen 

van de euthanasiewet en het verbeteren van de 

uitvoeringspraktijk. We maken ons sterk om 

in de toekomst ook de autonome route en de 

hulpverlenersroute goed te regelen. Náást de 

medische route. In het nieuwe regeerakkoord zijn 

geen blokkades op dit punt opgenomen, dus we 

gaan ervoor! Z

Zelf is Van Boxtel kritisch over zo’n pil. ‘Waar bewaar je 

zoiets? En hoe voorkom je dat een kleinkind per ongeluk 

zo’n pilletje in de snoepwinkel van opa en oma vindt? Dit 

is natuurlijk gechargeerd, maar ik vind dat wel vragen 

die bij je verantwoordelijkheid horen om tot zorgvuldige 

besluitvorming te komen.’

Goed raamwerk > Het woord ‘zorgvuldig’ komt tijdens 

het gesprek vaak langs en is ook van toepassing op de tot-

standkoming van de initiatiefwet. Van Boxtel vertelt dat 

het vuur ontbrandde nadat hij, ook al samen met Leenen, 

in 1997 de initiatiefwet medische keuringen succesvol 

door de Tweede en Eerste Kamer kreeg. ‘Die initiatiefwet 

was oorspronkelijk van Jacob Kohnstamm, maar omdat 

hij staatssecretaris werd, kon hij dat niet afmaken.’ 

Het succes smaakte naar meer en omdat in het 

regeerakkoord van Paars I niets was opgenomen over 

euthanasie, zagen Leenen en Van Boxtel hun kans schoon. 

‘Er was wel een versoepeling van het vervolgingsbeleid 

afgesproken, maar in beginsel was iedere arts die 

euthanasie verleende, strafbaar. Terwijl wij vonden dat 

een arts in beginsel niet strafbaar is als hij zich aan alle 

zorgvuldigheidseisen heeft gehouden.’

Leenen en Van Boxtel gingen aan de slag. Maanden 

waren ze bezig. Ze spraken met vertegenwoordigers van 

de KNMG, advocaten en ook met artsen in hun eigen 

vriendenkring. Van Boxtel kent er veel omdat hij kort 

geneeskunde studeerde en getrouwd is met een arts. ‘Ik 

wilde weten hoe zij met euthanasieverzoeken omgingen, 

waar ze mee worstelden. Ik wilde mij echt kunnen inleven 

om een goed raamwerk te kunnen maken voor een 

conceptwet waarin euthanasie mogelijk werd als dat een 

vrijwillige keuze is.’ 

Nooit zwart-wit > Dat de wet Toetsing levensbeëin-

diging op verzoek en hulp bij zelfdoding alle discussies 

zou doen verstommen, heeft Van Boxtel nooit gedacht. 

Hij vindt het logisch dat er altijd debat zal zijn. ‘Omdat 

euthanasie nooit zwart-wit is.’ 

Hij noemt het ‘verschrikkelijk’ dat een specialist 

ouderengeneeskunde werd vervolgd voor euthanasie bij 

een patiënt met vergevorderde dementie. ‘Toen zij na vier 

jaar werd ontslagen van rechtsvervolging, heb ik voor het 

eerst weer getwitterd, omdat de rechter de wet precies 

uitlegde zoals hij is bedoeld.’ 

Tegelijkertijd vindt Van Boxtel het goed dat het 

Openbaar Ministerie ervoor waakt dat grenzen worden 

overschreden. ‘Laat de toetsingscommissies hun werk 

goed blijven doen, want als het misgaat, kun je het niet 

meer terugdraaien. Ik ben echt gevoelig voor het bewaken 

van alle zorgvuldigheidseisen. Wij hebben indertijd hard 

Roger van Boxtel (1954) was van 1994 tot 1998 
lid van de Tweede Kamer. Later dat jaar werd hij 
minister zonder portefeuille in Paars II (kabinet-
Kok II). Na het aftreden van Bram Peper in 2000 
was hij tijdelijk minister van Binnenlandse 
Zaken. Na de verkiezingen in 2002 verliet hij de 
politiek, maar van 2011 tot 2015 was hij nog lid 
van de Eerste Kamer. Van 2003 tot 2015 was Van 
Boxtel directievoorzitter, later bestuursvoorzitter 
van zorgverzekeraar Menzis. Van 2015 tot 2020 
was hij president-directeur van de Nederlandse 
Spoorwegen.

gevochten voor die eisen omdat we zo strafbaarheid van 

artsen konden voorkomen.’

Laatste keer > Die februaridag in 2014 dat Van Boxtel 

met Els Borst sprak over euthanasie en dementie, was de 

laatste keer dat hij haar zag. Die nacht werd ze in haar 

huis vermoord door een psychiatrisch patiënt. Van Boxtel 

hoorde het van een journalist die hem belde. ‘Ik dacht: dit 

kan niet waar zijn. Verdriet en boosheid vochten voort-

durend om prioriteit. Nog steeds.’ Hij zegt Els Borst te 

missen. ‘We hadden veel contact. Zeker in mijn tijd bij 

zorgverzekeraar Menzis.’

‘Ons contact ging niet alleen over werk. Els was overal 

in geïnteresseerd en ze volgde alles. Mijn vrouw heeft 

onlangs haar heup gebroken en het liefst had ik even met 

Els gebeld om te overleggen wat we het beste kunnen 

doen. In politiek Den Haag was dat ook al zo: Els was ons 

aller huisarts. En ze kon best streng zijn. Tegen mij zei 

ze dikwijls dat ik moest stoppen met roken. Helaas ben 

ik pas vlak na haar dood gestopt en heb ik haar dat nooit 

meer kunnen vertellen.’ 

Van Boxtel neemt nog een slok van zijn drankje en 

zegt dan dat hij Borst juist in deze pandemie heel 

erg mist. ‘Zonder één negatief woord over zittende 

bewindslieden, maar ik had graag iemand als Els gezien 

in deze coronacrisistijd. Haar rust en overzicht en haar 

internationale netwerk... Dat zou zij heel goed hebben 

gedaan.’

\
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Moeder van Ondine de Hullu stond tientallen journalisten te woord over euthanasiewet

‘ Ze geloofde 
gewoon  
zó in eigen 
regie’

Dat Nederland een euthanasiewet wilde 

optuigen, zorgde wereldwijd voor commotie. 

De interviewverzoeken stroomden binnen bij 

de NVVE. Een vrijwilliger die talloze keren de 

binnen- en buitenlandse pers te woord stond, 

was Elly de Hullu-Vlaspolder (1926-2021). 

Haar dochter Ondine blikt terug: ‘Een ferventer 

pleitbezorger hadden ze niet kunnen treffen.’ • 

Teus Lebbing 

Vorig voorjaar overleed mijn 

moeder, 94 jaar oud, met behulp 

van de euthanasie die ze zo vurig 

gewenst had. Bij het opruimen van haar huis 

kwam ik een lijst tegen van alle interviews 

die ze voor de nvve had gegeven. Tussen 1993 

en 2007 kwamen er eindeloos veel camera-

ploegen over de vloer of sprak mijn moeder 

mensen in de studio of per telefoon. 27 ge-

sprekken voerde ze in het Nederlands, 45 in 

het Engels, zo heeft ze zelfs genoteerd. 

De journalisten meldden zich uit alle 

mogelijke landen, van Brazilië en Rusland 

tot Hongkong en Australië, en vuurden de 

gekste vragen op haar af. Sommigen benader-

den haar vol wantrouwen, er zijn natuurlijk 

genoeg culturen die het afkeuren als je open 

bent over je levenseindewensen. Maar mijn 

moeder liet zich niet van de wijs brengen, ze 

antwoordde iedereen met engelengeduld. Ze 

was zo gedreven, wilde zo graag dat mensen 

gingen nadenken over hun dood.’

Boven op het nieuws > ‘Dat komt 

ongetwijfeld door het overlijden van mijn 

zesjarige zus Marina, in 1961. Ze had kanker 

en de zes maanden die ze na de diagnose nog 

leefde, waren een lijdensweg. Daarna hebben 

mijn ouders zich altijd afgevraagd hoe het 

anders had kunnen gaan. Moet je als mens 

echt zo lijden tot je lichaam het opgeeft? Of 

kun je daar de eigen regie over houden? Zij 

waren overtuigd van het laatste en zaten 

boven op het nieuws over de oprichting 

van de nvve en de totstandkoming van de 

euthanasiewet. Zodra het kon werden ze lid 

en tekenden zij hun eerste wilsverklaring. In 

1977 deed ik hetzelfde, ik was net 21, voor mij 

was dat zo vanzelfsprekend. Mijn moeder 

was heel consequent in het updaten ervan, 

dat deed ze om de zoveel jaar. Ik weet nog 

wel dat het eerst zo’n simpel papier was, later 

kon je je wensen veel concreter maken. Daar 

zijn we als gezin in meegegroeid. We zijn ook 

altijd elkaars gemachtigden geweest.’

Levenskracht > ‘In 1992 werd mijn vader 

ziek, hij kreeg darmkanker. Onze huisarts 

kende hem al lang en wist van zijn levens-

eindewensen. Hij zegde toe dat hij zou 

helpen als het niet meer ging. Dat gaf mijn 

vader rust, het leek wel alsof hij er een soort 

levenskracht uit haalde, omdat hij wist dat 

hij invloed had en geen onnodige lijdensweg 

tegemoet hoefde te gaan. Toen de pijn te 

hevig werd, zei hij op een ochtend: “Nu is het 

klaar.” Diezelfde avond om zeven uur kreeg 

hij hulp. Hij was kapitein op een vrachtschip, 

zijn leven lang had hij de wereld over geva-

ren, daardoor waren we als gezin vertrouwd 

met afscheid nemen. Net als alle keren dat 

mijn vader op pad ging, zeiden we: “Goede 

reis.” Het was mooi en goed zo.’

Zelfstandig en proactief > ‘Een jaar na 

zijn overlijden kwam de oproep van de nvve: 

wie willen hun verhaal doen in de media? 

Mijn moeder meldde zich aan. Nooit had ze 

kunnen vermoeden dat ze zo vaak zou op-

treden. Een ferventer pleitbezorger hadden 

ze niet kunnen treffen. De interviews over 

het nut en de noodzaak van de mogelijkheid 

tot euthanasie gaven haar veel voldoening, 

ze geloofde gewoon zó in eigen regie, ook bij 

het levenseinde. Zo leefde ze ook: zelfstandig 

en proactief, ze was altijd in de weer met van 

alles en voor iedereen, maar wilde per se niet 

afhankelijk zijn. Rond haar negentigste – ze 

woonde inmiddels in een serviceflat en de 

ouderdomskwalen begonnen zich op te sta-

pelen – zei ze: “Ik heb het best nog naar mijn 

zin. Maar als het genoeg is, is het genoeg.” 

Haar doemscenario was dat ze zou eindigen 

met slangen en infusen in haar lijf. Op een 

gegeven moment heeft ze zelfs haar alarm 

afgedaan. “Als ik val, dan vinden ze me niet 

snel en word ik niet alsnog naar een zieken-

huis gebracht”, redeneerde ze, ook al had 

ze een behandelverbod. Het was een stevige 

stap, maar ik snapte het. 

Regelmatig overlegde ze met haar huisarts: 

waar lag de grens? Het hing erom. Totdat ze 

nog meer ging kwakkelen en voelde: ik heb 

het punt bereikt. Ze belde me op en zei: “Ik 

denk dat ik niet meer verder wil.” De huisarts 

deelde uiteindelijk haar conclusie. Ze kon 

slecht zien, slecht lopen, kreeg nauwelijks 

meer een lepel naar haar mond. Het traject 

werd in gang gezet en de scen-arts was het 

eens: meervoudig ouderdomslijden.’

Opgelucht > ‘Die woensdag werd de 

euthanasiedatum gezet op de komende 

maandag. Daar schrok mijn moeder van, 

ze was zo bang dat er in die vier dagen 

alsnog van alles zou gebeuren, dat ze zou 

vallen, ze was zo wankel en fragiel. Het was 

een gek telefoontje dat ik toen met haar 

huisarts pleegde: kon mijn moeder niet 

eerder geholpen worden? Maar hij begreep 

het meteen, deelde onze zorg zelfs en zegde 

toe over twee dagen al te komen. Na een 

kop koffie met een advocaatje erbij, is ze die 

vrijdag om elf uur in haar eigen bed en in 

alle rust overleden. Haar laatste woorden 

waren: “Dank jullie wel, dank je, dank je.” 

Ze was zo opgelucht. Een lijdensweg was 

haar bespaard gebleven, tot het einde had 

ze de regie, precies zoals ik mijn moeder 

kende. Soms denk ik: dit is precies het einde 

waarnaar ze sinds de dood van mijn zus heeft 

toegewerkt.’

\

FOTO: JOSJE DEEKENS
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Heleen Weyers deed onderzoek naar 
totstandkoming euthanasiewet

‘ Alle taboes 
moesten 
bespreekbaar 
worden’

Uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders 

niet graag nadenken over hun dood, laat staan dat 

ze erover willen praten. Toch hadden we in 2002 

als eerste land ter wereld een euthanasiewet. Hoe 

kan dat? En wat is er de afgelopen twintig jaar aan 

veranderd? Dr. Heleen Weyers, voormalig universitair 

docent rechtstheorie aan de Rijksuniversiteit 

Groningen, deed onderzoek naar de totstandkoming 

van de euthanasiewet en naar de ontwikkelingen van 

de wet tussen 2002 en 2022. • Dieuwke de Boer

Slimme move > Ook het openbaar ministerie (om), 

de rechterlijke macht en artsenfederatie knmg droe-

gen bij aan de totstandkoming van de euthanasiewet. 

Zo speelde in de jaren tachtig onder andere de zaak-

Schoonheim, waarin een huisarts werd vervolgd voor 

het beëindigen van het leven van een hoogbejaarde 

vrouw op haar verzoek (zie ook pagina 36). ‘In deze 

zaak gaven de rechters vooral aan welke rechtvaar-

digingsgrond/strafuitsluitingsgrond acceptabel was 

voor een euthanasie uitgevoerd door artsen. Dit werd 

later de grondslag van de Wet toetsing levensbeëin-

diging (op verzoek en hulp bij zelfdoding, red.)’, legt 

Weyers uit. 

Artsenfederatie knmg had zich tot dan toe afwachtend 

opgesteld, maar bepaalde in 1984 dat áls iemand eu-

thanasie verleent, het een arts moet zijn. Daarbij for-

muleerde ze de zorgvuldigheidseisen waaraan artsen 

moeten voldoen. Een strategisch slimme move, vindt 

Weyers. ‘Zij gaven niet aan voor een wettelijke rege-

ling van euthanasie te zijn, want dat zou veel artsen 

tegen de borst hebben gestuit. Maar het opende voor 

de Hoge Raad in 1984 wel de deur naar de erkenning 

van toelaatbare euthanasie. Zo ontstond in de jaren 

tachtig een uitgebreide en goed gereguleerde praktijk. 

De euthanasiewet was de democratische legitimering 

hiervan.’

Tijdgeest > Of zo’n wet in déze tijd door het parle-

ment zou komen, is de vraag. ‘De openheid van het 

systeem maakt dat er veel partijen in het parlement 

zitten. We weten (nog) niet goed wat het standpunt 

van de nieuwe partijen is over euthanasie en het 

wetsvoorstel Voltooid leven. En dus ook niet of er een 

politieke meerderheid zou zijn voor verandering.’ 

Het heeft volgens Weyers ook te maken met de tijd-

geest. ‘De euthanasiewet werd aangenomen in een 

periode waarin we de crisisjaren achter ons hadden 

gelaten en de broekriem weer iets losser kon. Op dit 

moment heeft de politiek het te druk met andere 

urgente dingen: de coronacrisis, de klimaatcrisis, 

de stikstofcrisis, de toeslagenaffaire. Dat laat weinig 

ruimte om het over beladen onderwerpen als euthana-

sie en voltooid leven te hebben.’

Wat is er veranderd in de afgelopen twintig jaar? 

‘De wet is nog dezelfde als in 2002, maar in de 

afgelopen decennia is veel werk verzet om de 

regels voor euthanasie nog preciezer vast te leggen. 

Zo is duidelijker omschreven wat we onder een 

onafhankelijke consulent verstaan, hebben we als 

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (rte’s), 

waar ik lid van ben, meer helderheid geschapen 

over wat wordt verstaan onder ondraaglijk en 

uitzichtloos lijden, is heel precies beschreven wanneer 

je euthanasie mag verlenen aan iemand met een 

verlaagd bewustzijn en zijn de werkprocessen van de 

toetsingscommissies vergaand geprofessionaliseerd.’ 

Onvoldoende reden > Een andere belangrijke 

verandering is de betekenis van de schriftelijke 

wilsverklaring, vooral ingegeven door de dilemma’s 

rond euthanasie bij dementie op basis van zo’n 

verklaring. ‘Volgens de zorgvuldigheidseisen moet 

er sprake zijn van een vrijwillig en weloverwogen 

verzoek, maar iemand met vergevorderde dementie 

kan dat verzoek niet meer doen of samen met een 

arts tot de overtuiging komen dat er geen redelijk 

alternatief is’, legt Weyers uit. 

Daar komt bij dat er volgens de zorgvuldigheidseisen 

sprake moet zijn van ondraaglijk en uitzichtloos 

lijden, maar hoe stel je dat vast bij iemand die niet 

meer kan communiceren? ‘Dat iemand met dementie 

ooit heeft vastgelegd niet meer verder te willen 

leven na opname in een verpleeghuis, is voor veel 

specialisten ouderengeneeskunde onvoldoende reden 

om tegemoet te komen aan die wens.’

De vervolging van voormalig specialist ouderen-

geneeskunde Marinou Arends, die in 2016 euthanasie 

verleende aan een patiënte met vergevorderde 

dementie op basis van een schriftelijke wilsverklaring, 

zorgde voor meer helderheid. ‘Bij ondraaglijk 

en uitzichtloos lijden kan voldaan worden aan 

de zorgvuldigheidseisen. Als een arts niet langer 

betekenisvol kan communiceren met een patiënt, 

hoeft zij niet vlak voor de uitvoering na te vragen of de 

patiënt nog steeds euthanasie wil.’ 

Sinds het arrest van de Hoge Raad in 2020 naar 

aanleiding van deze zaak staat onomstreden vast 

dat euthanasie gegeven mag worden op basis van 

een schriftelijke wilsverklaring. Het is aan de arts 

om deze verklaring te interpreteren en het lijden te 

beoordelen. ‘Het belang van dit arrest is dat dokters 

die euthanasie willen verlenen, in dergelijke situaties 

meer rechtszekerheid hebben gekregen.’

\
Weyers’ boek Euthanasie in Nederland 2002-2022 ver-

schijnt in april.

De Amerikaanse historicus James 

Kennedy gaf in het kader van die 

totstandkoming een mooie analyse 

van de Nederlandse cultuur. 

Bespreekbaarheid is daarin een belangrijk element’, 

vertelt Weyers. ‘Vanaf de jaren zeventig moesten 

alle taboes, waaronder gevoelige en moreel beladen 

onderwerpen als euthanasie, bespreekbaar worden. 

En als zo’n onderwerp eenmaal op tafel ligt, dan is dat 

voor Nederlanders vaak een teken dat er ook iets moet 

gebeuren.’ 

Daarnaast zorgen het Nederlandse kiesstelsel 

(vrijwel alle uitgebrachte stemmen tellen mee voor 

de zetelverdeling) en de lage kiesdrempel (het 

minimumaantal stemmen dat een partij moet behalen 

voor een zetel) ervoor dat thema’s als euthanasie en 

voltooid leven redelijk gemakkelijk op de politieke 

agenda kunnen komen. 

‘

FOTO: ALFRED OOSTERMAN
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WFRtDS-directeur en voormalig NVVE-directeur Rob Jonquière:

‘ In het buitenland zijn  ze stikjaloers op ons’  
Als huisarts vertrouwd geraakt 

met medisch verantwoorde 

euthanasie, was Rob Jonquière 

tijdens zijn tijd als NVVE-

directeur nauw betrokken 

bij de legalisering ervan. 

Sinds hij directeur is van het 

internationale Right tot Die-

netwerk (WFRtDS), wordt 

hij wereldwijd uitgenodigd 

om de grote plussen van de 

Nederlandse wet te belichten. 

Deze keer doet hij dat voor 

Relevant. • Teus Lebbing, 

Els Wiegant

+ Lijden verlichten als uitgangspunt
‘Mijn eerste ervaring met euthanasie deed ik op als huisarts in de 

jaren zeventig. Zo herinner ik me een patiënte – een ongeneeslijk 

zieke verpleegster – die mij polste of ik haar kon helpen. In het ge-

niep, want formeel beging je als arts een strafbaar feit. Ik zegde toe, 

omdat het mijn overtuiging is dat artsen er niet zijn om patiënten 

koste wat kost in leven te houden, maar om hun lijden te verlichten. 

Ook als dat betekent: hun leven beëindigen. Daarom is het zo’n 

winst dat onze uiteindelijke euthanasiewet focust op “ondraaglijk 

en uitzichtloos lijden” en niet rept over termen als “terminaal”, 

want zijn we dat goed beschouwd niet allemaal? 

Het was voor mij van cruciaal belang dat mijn patiënte zélf zou 

aangeven wanneer haar lijden ondraaglijk werd. Een half jaar lang 

hebben we daarover intensieve gesprekken gevoerd. Van haar heb 

ik geleerd hoe de grenzen die je in je wilsverklaring aangeeft, in de 

praktijk kunnen verschuiven. Dan ben je eenmaal zo ver dat je bij-

voorbeeld aan bed gekluisterd raakt, en dan kan het leven toch nog 

de moeite waard zijn. Dat gebeurde ook bij haar. Ze zei daarover: “Ik 

had zoveel vertrouwen in jouw toezegging, dat maakte het laatste 

stuk draaglijk voor mij.” 

Zo blijkt de euthanasiewet deze afgelopen twintig jaar ook uit te 

pakken: patiënten kunnen openlijk praten over hun lijden en artsen 

kunnen, mits zij de zorgvuldigheidseisen in acht nemen, hulp 

toezeggen als dat lijden de patiënt te groot wordt. Dat geeft rust en 

vertrouwen. Soms zelfs zodanig dat zij op een natuurlijke manier 

sterven.

Heb ik de euthanasie destijds gemeld, zoals eigenlijk had gemoe-

ten? Nee, zo’n dappere dokter was ik niet. Alleen een paar familiele-

den wisten het en mijn echtgenote en assistente. Euthanasie stond 

en viel met onderling vertrouwen.’

+ Samenwerking tussen patiënt en arts
‘Bij euthanasie draait het om de samenwerking tussen patiënt en 

arts: sinds mijn ervaringen als medicus is dat de rode draad geble-

ven in mijn kijk erop. Dat is wat de wet ook afdwingt. Een schrifte-

lijke wilsverklaring stop je niet in een laatje en dat is het dan, het is 

geen eenzijdig handelen. Je moet een dokter in je situatie meene-

men, dat is een continu proces. 

Op zijn beurt moet een dokter luisteren, helpen. Wil of kan hij dat 

niet, dan heeft hij de morele plicht om door te verwijzen naar een 

andere arts. Dat is de winst van de wet: ze biedt de patiënt de moge-

lijkheid om over euthanasie in gesprek te gaan met de arts. 

Hoe je dat doet en wat het inhoudt voor alle partijen, daarin heb ik 

als arts-directeur van de patiëntenorganisatie nvve een brugfunctie 

willen vervullen. Zowel bij artsen als patiënten benadrukten wij: 

pak je rol, en we boden daarin begeleiding en voorlichting. 

Daar waren flinke stappen in te zetten, zeker in de medische wereld. 

Voor artsen betekende dit zó’n omschakeling. Stervensbegeleiding 

was überhaupt nauwelijks in hun opleiding aan bod gekomen, in de 

praktijk worstelden zij ermee. Euthanasie doe je ook niet zomaar als 

arts, het heeft grote impact en de uitvoering is complex. Ik vond en 

vind het belangrijk dat mensen zich daarvan bewust zijn.

Binnen de nvve heb ik het gezichtspunt van artsen ook vaak willen 

en moeten uitleggen. Er waren activistische leden die met de komst 

van de wet dachten dat euthanasie een recht was en dat ik als arts 

wel even een receptje voor een dodelijk middel kon uitschrijven. 

Hoe ingewikkeld de praktijk rond het levenseinde werkelijk is, 

bleek bijvoorbeeld ook eens tijdens een bijeenkomst over Drion (de 

rechtsgeleerde die pleitte voor een humaan zelfdodingsmiddel voor 

ouderen, red.). We hadden nvve-leden in twee groepen verdeeld: zij 

die een voltooid-leven-pil wilden en zij die deze moesten verstrek-

ken. Hé, dit is niet zomaar gepiept, zag je deelnemers constateren, 

er komt zoveel méér kijken bij levenseindehulp, zowel medisch als 

emotioneel. Ik denk dat ik als directeur, en de nvve als vereniging, 

heb bijgedragen aan acceptatie van de wet in de medische wereld. 

Tot op de dag van vandaag speelt de nvve een rol in het kweken van 

wederzijds begrip tussen de betrokken partijen.’

+ Zorgvuldigheidseisen en toetsbaarheid
‘In het buitenland moet ik het geregeld uitleggen: in onze eutha-

nasiewet is het niet “u vraagt, wij draaien”, aan het verlenen van 

euthanasie zijn zorgvuldigheidseisen verbonden. “Ondraaglijk en 

uitzichtloos lijden” zijn de wettelijke kernbegrippen geworden 

voor de toetsing. Maar wanneer is lijden uitzichtloos en wanneer 

ondraaglijk? En wie bepaalt dat? 

De verhitte politieke en publieke discussies hierover in aanloop naar 

de wet, kan ik me nog levendig herinneren. Als directeur van de 

nvve heb ik destijds een aantal wetsconcepten becommentarieerd. 

Gaat het om uitzichtloos én ondraaglijk lijden, of is het óf? Met de 

uitkomst ben ik twintig jaar na dato nog dik tevreden: de patiënt 

bepaalt wanneer hij ondraaglijk lijdt, de arts beoordeelt de uitzicht-

loosheid van dat lijden, een scen-arts geeft onafhankelijk advies en 

FOTO: RENÉ TEN BROEKE
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de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie toetsen 

of de arts aan de zorgvuldigheidseisen heeft voldaan. 

In bijna alle gevallen, dat is zo’n zevenduizend keer 

per jaar, voldoet de wet volledig. 

Voltooid leven was op dat moment niet in de euthana-

siewet te regelen. Dit was het hoogst haalbare en daar 

heb ik vrede mee. Net als Els Borst zie ik de legali-

sering van euthanasie niet als een eindstation, maar 

als een proces dat moet groeien, zeker wat betreft de 

heikele punten van voltooid leven, psychisch lijden en 

dementie. 

Van het wetsvoorstel van D66 voor voltooid leven 

ben ik geen fervent voorstander, omdat ik niet zoveel 

zie in een levensbegeleider die moet beoordelen of 

iemand toegang tot een dodelijk middel mag krijgen. 

Dat is wat een arts nu al doet. Die is ervoor opgeleid, 

dus laat dat bij de dokter, zou ik zeggen. Wat demen-

tie betreft heeft de Hoge Raad vorig jaar met zijn 

uitspraak in de casus van de verpleeghuisarts helder-

heid geschapen en onder meer de stevige rol van de 

geschreven wilsverklaring bevestigd, dat is bemoedi-

gend.

Het zijn allemaal ingewikkelde casussen, maar ik 

heb veel vertrouwen in het inschattings- en beoor-

delingsvermogen van artsen. Goed beschouwd doen 

zij in hun dagelijkse werk niet anders dan existen-

tiële oordelen vellen, over leven en over dood. Zeker 

huisartsen, die bij het hele leven van hun patiënten 

betrokken zijn, van geboorte tot sterven. Ik heb het 

altijd heel vanzelfsprekend gevonden dat zij dus ook 

levenseindebegeleiding bieden, alleen moeten we ze 

wel de tijd geven om in die rol door te groeien. Dat 

zie je nu gebeuren bij psychiaters, die er steeds meer 

van doordrongen raken dat hun mogelijkheden tot 

behandelen eindig kunnen zijn. Maar uiteindelijk be-

kijk ik de winst van onze wet ook pragmatisch: anders 

dan andere landen hebben wij er tenminste een, in het 

buitenland zijn ze stikjaloers op ons.’ Z

3377

Rob Jonquière (77) heeft zich het grootste 
deel van zijn werkende leven hard gemaakt 
voor een gelegaliseerde euthanasiepraktijk. 
Begonnen als huisarts (1972-1985) en 
directeur van een huisartsenopleiding, was 
Rob vanaf 1999 negen jaar directeur van 
de NVVE. Daarop volgde het voorzitterschap 
van de Commissie Opleiding en Registratie 
tot SCEN-arts (onderdeel KNMG). Sinds 2010 
is hij directeur van de World Federation 
of Right to Die Societies, de koepel van 58 
nationale Right to Die-organisaties in 29 
landen.
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Hoeveel waardiger stierf een 

dierbare Nederlandse vriendin. 

Ze vroeg ons om bij haar 

euthanasie te zijn en haar laatste 

dag was zo joyful, precies zoals 

ze zich wenste. Toen het moment 

daar was en de arts vroeg of ze 

dit wilde, zei ze: “Yes, yes, yes.” 

Ze was er zo klaar voor.’

GERUST GEVOEL
‘Mezelf gun ik ook een humane 

manier van sterven: wettelijk, 

gesteund en gecheckt door een 

SCEN-arts. Mijn vrouw wens ik 

dat ook toe. Ze is mijn grote 

liefde en dertig jaar jonger. Het 

liefst leven we zo lang mogelijk 

samen, maar ik wil haar niet 

belasten met een ontluisterende 

aftakeling. Nu gaat het nog 

relatief goed, ik ben een bezig 

baasje en span me dagelijks in 

voor allerlei goede doelen. Maar 

door een hersenbloeding in 2008 

heb ik nu beginnende dementie. 

Ik vind het bemoedigend  

dat de Hoge Raad zich heeft 

uitgesproken over euthanasie 

bij dementie. Mijn huisarts kent 

mijn wensen en heeft in principe 

zijn medewerking al toegezegd. 

Ik heb geen haast om dood te 

gaan, maar het geeft me een 

gerust gevoel dat ik geregeld 

heb wat ik kan regelen. Tot mijn 

laatste adem wil ik bewuste 

keuzes kunnen maken.’Z

GEEN RECHTEN
‘Na een internationale loopbaan 

wilde ik mijn oude dag per se 

niet in mijn geboorteland slijten. 

Groot-Brittannië heeft geen 

geschreven grondwet, je hebt er 

feitelijk geen rechten. Je recht 

om te sterven bijvoorbeeld zal je 

moeten bevechten. Hoe anders is 

het in Nederland, waar je je kunt 

beroepen op de euthanasiewet. 

Voor mij is het een belangrijke 

reden geweest om me in 2019, 

samen met mijn Hongaarse 

partner Ildíko, hier te vestigen.’ 

GEDOE
‘Mijn laatste levensfase wil ik 

anders beleven dan mijn Britse 

vader en ex-schoonmoeder, voor 

wie ik mantelzorger was. Beiden 

zijn gestorven op een manier 

die ze niet wilden. Toen mijn 

dementerende schoonmoeder 

in een heldere bui aangaf dood 

te willen, konden we haar niet 

helpen. Uiteindelijk is ze in een 

verpleeghuis overleden, zonder 

enige privacy. Mijn vader wilde in 

zijn eigen bed sterven. Met veel 

moeite hebben we hem naar huis 

gehaald, maar een rustig afscheid 

kreeg hij niet, er was zoveel 

gedoe. 

TEKST: TEUS LEBBING | FOTO’S: MAURITS GIESEN
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‘Euthanasieadvocaat’ Eugène Sutorius over aanloop naar de wet:

‘ Wet is er 
gekomen 
dankzij  
dappere 
artsen en 
rechters’

Eugène Sutorius, ook 

wel bekend als dé 

euthanasieadvocaat van 

Nederland, verdedigde 

in de jaren tachtig en 

negentig zeker 170 artsen 

die terechtstonden 

voor euthanasie of 

hulp bij zelfdoding. De 

jurisprudentie die deze 

processen uitlokten, 

vormde de basis van de 

legalisering. Hoe kijkt hij 

daarop terug? En: voldoet 

de wet in zijn ogen nog? • 

Teus Lebbing, Els Wiegant

De eerste euthanasierechtszaak van Sutorius in 1982 was 

meteen baanbrekend: huisarts Piet Schoonheim had eu-

thanasie gegeven aan een 95-jarige vrouw die leed onder 

haar ernstige lichamelijke aftakeling. Ze verkeerde in een medisch 

uitzichtloze maar niet terminale fase en smeekte veelvuldig om 

haar einde. Schoonheim kende de patiënt al lang en was niet over 

één nacht ijs gegaan; uitvoerig had hij met haar gesproken over haar 

lijden en de voorwaarden voor hulp. Overtuigd van de zorgvuldig-

heid van zijn handelen wilde hij publiekelijk zijn dilemma’s en 

beweegredenen uitleggen en schakelde hij Sutorius in. 

‘Schoonheim was een van die moedige dokters die bereid waren 

om op een verzoek van een patiënt in te gaan én dat te melden. 

Een arts die trouwer was aan zijn patiënt dan aan een norm uit 

1886 die hulp bij zelfdoding strafbaar stelt. Hij was een typische 

“overtuigingsdader”: hij stond pal achter wat hij had gedaan en 

wilde daar een lans voor breken.’ 

Conflict van plichten 
Die inspanning loonde: in 1984 oordeelde de Hoge Raad dat 

Schoonheim in een ‘noodtoestand’ had gehandeld en niet strafbaar 

was. Sutorius: ‘Voor het eerst boog ons hoogste rechtscollege zich 

over een euthanasiezaak. Het oordeelde dat een arts in een conflict 

van plichten terecht kan komen omdat hij er twee te verzoenen 

heeft die niet met elkaar te verzoenen zíjn, namelijk de plicht tot 

behoud van het leven en de plicht om het lijden weg te nemen. 

De Hoge Raad zei: als de arts dan een keuze maakt en handelt in 

overeenstemming met de medisch-ethische en medisch-technische 

standaard, gaat hij vrijuit. Daarmee was legalisering van euthanasie 

– door de rechter althans – eigenlijk een feit. Die uitspraak was 

misschien wel de belangrijkste opening naar een euthanasiewet.’

Vervolgens duurde het nog twintig jaar tot de wet er kwam. 
Hoe kan dat?
‘Er waren vele bewogen rechtszaken nodig om onze blik op 

zo’n subtiele medisch-ethische kwestie te laten groeien. Het 

zijn heldhaftige dokters en rechters met lef en intelligentie die 

onze euthanasiewet mogelijk hebben gemaakt. Het strafrecht 

functioneerde als een soort van kijkdoos. Doordat we onze eigen, 

zo vertrouwde huisartsen terecht zagen staan en goed zagen 

wat ze deden, konden we de open maatschappelijke discussie 

voeren zoals we dat hebben gedaan. En dat is goed: in een 

democratische rechtstaat moet over een onderwerp als dit veel 

gepraat worden. Rechters mogen natuurlijk geen wetten schrijven, 

maar ze wilden graag “mee-normeren” en deden dat ook. De 

zorgvuldigheidseisen die zich gaandeweg in de jurisprudentie 

ontwikkelden en die later in de wet werden opgenomen – zoals de 

waarde van de wilsverklaring en de consultatie-eis van een tweede, 

onafhankelijke arts – zijn het product daarvan. De vrucht van de 

jarenlange jurisprudentie die zij met elkaar opbouwden, is dat wij 

in Nederland een soort vertrouwen ontwikkelden: hé, misschien 

krijgen we dit wel onder de knie. Totdat Els Borst, toenmalig 

minister van Volksgezondheid, zei: “We kunnen het overlaten aan 

de rechters, maar dat is mijn eer te na.” Mede dankzij haar politieke 

daadkracht en lobby keerde het tij richting een heuse wet.’ 

Levensmoeheid
Een andere belangrijke zaak is die van Sutorius’ neef Flip geweest. 

Deze huisarts gaf in 1998 euthanasie aan de 95-jarige oud-senator 

Brongersma die zijn leven ‘voltooid’ vond, hoewel die term toen 

nog niet werd gebezigd. Een fel debat over levensmoeheid als grond 

voor euthanasie ontstond. Na vier jaar procederen achtte de Hoge 

Raad de huisarts strafbaar, maar legde hem geen straf op omdat hij 

zorgvuldig had gehandeld. 

Sutorius, die overigens niet als advocaat van zijn neef optrad, zegt 

erover: ‘Voltooid leven was in deze “nog-niks-formeel-geregelde-

tijd” duidelijk een stap te ver voor de Hoge Raad.’ In hetzelfde jaar 

van de uitspraak, op 1 april 2002, is de euthanasiewet van kracht 

geworden. Niet langer is euthanasie strafbaar als aan een aantal 

zorgvuldigheidseisen is voldaan, maar het heikele punt ‘voltooid 

leven’ wordt buiten de wet gehouden. 

Wat vond u van de wet, zoals die er lag?
‘Ik voelde vooral blijheid, voor mijn cliënten en voor alle burgers: 

eindelijk, er is een wet. En een grote tevredenheid dat onze, mijn 

vrijheid om te beslissen hoe en wanneer te sterven nu duidelijk in 

de wet was vastgelegd. Bovendien vond ik het een hele prestatie 

dat de Nederlandse samenleving, en ik vermeld de nvve daarbij 

met ere, zoiets ingewikkelds in een wet hadden weten te vatten. 

Het is een wet met goeie “checks and balances”, met veel aandacht 

voor toetsing en transparantie en een prominente plaats voor de 

wilsverklaring. 

De wet kwam wel heel laat. Veel dokters waren moe geworden 

van euthanasie. Zíj kregen de lasten, zíj moesten terechtstaan. 

Veel dokters zeiden: “Euthanasie, dat moet iemand anders van 

onze groepspraktijk maar doen.” Dat vind ik zonde, hoewel die 

bereidheid nu wel weer groter is geworden, mede dankzij het 

Expertisecentrum Euthanasie. 

Mijn grootste bezwaar tegen de euthanasiewet – en dat is een 

kwestie van voortschrijdend inzicht – is dat die een prijs heeft: 

we zijn ons sterven gaan medicaliseren, we zijn afhankelijk van 

artsen geworden. Nadeel daarvan is dat bij sommige patiënten een 

claimachtige houding is ontstaan: dokter, u weet wat ik wil, doe het 

nou maar.’ 

FOTO: RENÉ TEN BROEKE
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Wat is dan uw ideaal?
‘In mijn ogen zouden we toe moeten naar een samenleving 

waarin mensen zich ontfermen over hun eigen 

vergankelijkheid, dat zij de omgang met hun ziekte en dood 

wat meer naar zich toe trekken. Dat zij stilstaan bij vragen 

als: wat betekent zelfbeschikking eigenlijk? Hoe zie ik dat 

voor mezelf, bij mijn eigen levenseinde? Je zou je kunnen 

voorstellen dat je burgers daarin opvoedt, de nvve kan daar 

het voortouw in nemen. 

Het mooist zou het zijn als zij dat proces in alle openheid 

met hun familie en hulpverleners kunnen bespreken en zo 

eventueel hun eigen sterven kunnen organiseren. Dat begint 

ermee dat zij weten welke routes er naar het levenseinde 

zijn, zodat zij op het moment suprême passende keuzes 

kunnen maken. Dat is hún verantwoordelijkheid, niet die 

van artsen.’

Pleit u daarmee voor een nieuwe wet?
‘Nee, je moet de wet de wet laten. Mijn bezwaar is vooral dat 

het een euthanasiewet is, dus maar één manier van sterven 

betreft. Ik vind die benadering te eng, er zijn zoveel meer 

vormen van sterven. Voor zelfbeschikking is meer nodig dan 

juridische stappen, bovenal dat we de juiste, geïntegreerde 

zorg ontwikkelen die burgers actief begeleidt bij hun 

stervensproces. Mijn punt is: leer de burger om te gaan met 

zijn sterven en zijn verantwoordelijkheid niet af te schuiven 

op de dokter. Dat vraagt ook steeds opnieuw om erover na te 

denken.

Laat ik mezelf als voorbeeld nemen: op het moment dat 

ik voel of weet dat mijn leven afloopt, zou ik een beroep 

willen doen op een brede, geïntegreerde levenseindezorg. 

Daarin kan ik met levenseindezorgspecialisten alle opties 

doornemen, van palliatieve zorg en euthanasie tot de 

autonome weg van een veilige en versleutelde pil om zelf 

een einde aan het leven te maken. Want die pil komt er, daar 

ben ik van overtuigd. Maar ik ben het zélf die de knoop 

doorhakt.’

3377

EUGÈNE SUTORIUS. Het onderwerp van 
de waardige levensbeëindiging loopt 
als een rode draad door de loopbaan 
van advocaat/rechter/hoogleraar Eugène 
Sutorius (75). Naast de vele processen die 
hij erover voerde, was hij vrijwilliger en 
later voorzitter van de NVVE. Als lid van de 
initiatiefgroep Uit Vrije Wil schreef hij mee 
aan de proeve van een wet die stervenshulp 
aan ouderen onder voorwaarden mogelijk 
moest maken. Hij is oprichter van en docent 
bij de Bildung Academie.
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in zorgcentra wisselen om de 

haverklap, weet ik inmiddels, 

en telkens als er een nieuwe 

kwam, had ik weer een gesprek 

als het slecht met haar ging. 

Dan benadrukte ik dat wij haar 

leed wilden besparen en dat 

mijn moeder haar leven niet had 

willen verlengen. Maar ja, dan 

kreeg ik het standaardantwoord 

dat haar situatie nog niet 

uitzichtloos genoeg was.’

ONWAARDIG
‘Op een ochtend had ze zoveel 

pijn, ze schreeuwde het uit. 

Volgens de arts was haar 

stervensfase aangebroken. 

Zodra wij kwamen zou er gestart 

worden met morfine, alleen 

bleek de dosering te laag. Uren 

heeft ze nog liggen creperen, 

maar er was geen arts te 

bekennen die haar lijden kon 

verlichten en de verpleegkundige 

mocht niets doen zonder 

toestemming van een dokter. Pas 

na aandringen van mijn dochter, 

die zelf arts is, kreeg mijn 

moeder meer morfine. 

Huilend hebben we aan het bed 

gestaan tot ze eindelijk rustig 

was. Die nacht is ze in haar slaap 

overleden.

De zorg in het verpleeghuis was 

fantastisch, maar het einde 

was onwaardig. Woest ben ik er 

nog over, dat moet toch anders 

kunnen? De euthanasiewet is 

een uitkomst voor ongeneeslijk 

zieke mensen die bij hun 

volle verstand zijn. Maar de 

wilsonbekwamen hebben er 

weinig aan en dat baart me grote 

zorgen.’Z

OERSTERK
‘Achteraf heeft mijn moeder 

tien jaar te lang geleefd. Op 

haar eenentachtigste kreeg ze 

een herseninfarct, van het ene 

op het andere moment was ze 

ontoerekeningsvatbaar. Nooit 

hadden we hierop gerekend. 

Ze stamde af van een oersterk 

geslacht van levenslustige 

honderdjarigen en dat leek ze 

met gemak te evenaren. Dus toen 

ze me op een dag totaal verward 

opbelde, wist ik niet wat me 

overkwam. Dit was mijn moeder 

niet.’

EEN HOOPJE ELLENDE
‘Na een revalidatie van vier 

maanden mocht ze weer naar 

huis. Snel bleek dat ze zich 

niet meer zelfstandig kon 

redden. “Nooit wil ik naar een 

verzorgingshuis”, heeft ze altijd 

geroepen. Ze had ergens een 

euthanasieverzoek, maar dat heb 

ik niet gevonden. In het begin 

vond ze nog enigszins haar draai 

op haar nieuwe plek en lang 

behield ze haar humor, maar 

de laatste jaren waren ronduit 

verdrietig. Ze onthield niets meer, 

kreeg borstkanker, ging dwalen, 

brak haar heup, ze was een 

hoopje ellende. De artsen  
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Twintig jaar euthanasiewet: 
tijd voor herijking

Twintig jaar euthanasiewet heeft de praktijk verder 

geholpen én op achterstand gezet. Verder geholpen 

waar het gaat om het benutten van de ruimte in de wet, 

op achterstand wat betreft het politieke, juridische en 

ethische klimaat rondom het zelfgewilde levenseinde 

en onze kijk op eindigheid. Een evaluatie en een pleidooi 

voor een vernieuwende regeling. • Hans van Dam

opinie ILLUSTRATIE: PETER DE WIT

In de rubriek Opinie leveren auteurs 

een bijdrage aan de discussie over 

euthanasie en het levenseinde. 

Dat doen zij op persoonlijke 

titel. Hans van Dam is docent en 

consulent hersenaandoeningen en 

levenseindevragen.

 Er is geen twijfel dat de euthanasiewet 

veel heeft gebracht. Mensen zijn meer 

vrijheid gaan ervaren om met naasten 

en hun arts over euthanasie te praten, 

hun wensen vast te leggen en – als het gevreesde lijden 

zich aandient – om de zachte dood te vragen. Artsen 

op hun beurt voelen meer vrijheid om, gesteund door 

de wet, de gevraagde stervenshulp te verlenen. So far, 

so good. Bij alle kanttekeningen en schaduwkanten 

die er nog zijn, mag deze winst niet worden vergeten. 

Tienduizenden mensen is op een humane manier een 

vreselijk sterven bespaard, de waarde daarvan kan niet 

worden overschat.

Afbuigende curve > Schaduwkanten zijn er ook. Al 

kort voor de invoering van de wet kantelde het poli-

tieke, juridische en medische klimaat deels richting 

terughoudendheid. Euthanasie oké, maar niet te vaak. 

Die ontwikkeling bleek geen tijdelijk afbuigende 

curve. Doorgezet is die niet, maar verdwenen ook 

niet. Politiek zijn ontwikkelingen bij Rutte III op slot 

gezet. D66 heeft zich tijdens de kabinetsformatie door 

de ChristenUnie laten gijzelen tot een akkoord met 

een pas-op-de-plaats. Ja, er kwam een wetsvoorstel 

Voltooid leven vanuit de D66-Kamerfractie, maar be-

handeling ervan staat nog altijd in de ijskast. Dezelfde 

CU zal als regeringspartij in Rutte IV geen handteke-

ning zetten, mocht de wet eventueel worden aangeno-

men. Dwingelandij alom dus. 

Juridisch is er geen of eerder een achterwaartse 

beweging. De Hoge Raad heeft de wet bevestigd 

wat betreft euthanasie bij dementie op basis van 

een wilsverklaring, en hij heeft logische ruimte 

gecreëerd voor een humane uitvoering door vooraf 

een slaapmiddel toe te dienen. Maar in zaken 

In de afgelopen jaren was steeds vaker te horen 

dat zelfbeschikking onvoldoende ruimte krijgt 

omdat de euthanasiewet vooral voor artsen is 

gemaakt. De zorgvuldigheidseisen betreffen 

volgens critici immers uitsluitend het handelen van 

artsen: zij moeten zich overtuigen van de ernst en 

uitzichtloosheid van het lijden en het authentieke 

van de vraag om de dood. 

Deze beperkte duiding doet aan de wet geen recht. De 

wet is nadrukkelijk ook gemaakt om mensen ruimte 

te bieden. Dat komt onder meer tot uitdrukking in 

de omschrijving dat een authentiek verzoek van de 

betrokkene een vereiste is en dat een arts samen met 

de patiënt moet kijken naar de lijdenssituatie. Dit laat 

onverlet dat de arts uiteindelijk een beslissende stem 

heeft. Dit was destijds politiek het hoogst haalbare. 

Het was overigens toen al geen geheim dat de 

verantwoordelijke D66-minister Els Borst dat anders 

wilde, maar zij kon niet verder dan tot de uiterste 

grens gaan, op straffe van helemaal geen wet. 

Intussen is duidelijk dat zelfbeschikking geen 

riskant uitgangspunt is. Vele duizenden, vooral oude 

mensen hebben een veilig zelfdodingsmiddel in 

huis, maar van een zelfdodingshausse is geen sprake. 

Integendeel, in contact met deze mensen blijkt het 

beschikken over een middel gerust te stellen en 

eerder tegen zelfdoding te beschermen dan daartoe 

uit te lokken. Het bezwaar dat zelfbeschikking 

naasten uitsluit, is academisch en kwetsend. Wie de 

praktijk kent, weet dat ook hier het tegendeel waar 

is: als verhoudingen niet diepgaand zijn verstoord, 

betrekt iedereen geliefden in hun denken en besluit. 

Diepgaand en liefdevol. 

Normalisering > Deze blik in de achteruitkijk-

spiegel en op de huidige weg leert hoe we veilig 

verder kunnen gaan. Zelfbeschikking nog langer 

beperken kan en hoeft niet meer. Het is hoog tijd 

voor herijking van de euthanasiewet en -praktijk. Het 

kan niet anders dan dat wie euthanasie wil, daar de 

ruimte voor krijgt. Hiermee komt de arts ook in de 

positie die hij op basis van zijn beroepsethiek heeft en 

die past: in een dienstbare rol. Te vergelijken met de 

positie die een arts heeft in de regeling van abortus. 

Veel meer aansluitend bij wat leeft in degene die om 

hulp vraagt en wat daar een begrijpelijk gevolg van 

is. Dat werkt bij abortus al jaren goed en euthanasie 

verdient hetzelfde: zelfbeschikking en nood zoals de 

ander die ervaart als leidraad, hulp bij sterven als een 

daad van respect en dienstbaarheid. 

Hierin past ook een aanpassing van de reikwijdte van 

de wet: loslaten van het criterium dat sprake moet 

zijn van lijden als gevolg van een medische oorzaak. 

Dus loslaten van medische criteria bij ‘voltooid leven’ 

en eindelijk ruimte creëren voor de pil van Drion, te 

beginnen met een proeftuin voor mensen ouder dan 

70. Ik zie geen politiek, religieus, medisch, juridisch 

of maatschappelijk dwingende reden om deze weg te 

verhinderen.

Deze herijking vraagt om een normalisering van de 

eindigheid van de mens en van zijn sterven. De dood 

niet zien als een zo lang mogelijk te vermijden of 

door anderen te bepalen uitkomst, maar als een voor 

iemand passende weg in vrijheid. Z

              

over hulp bij zelfdoding, die verboden is, zijn de 

teugels aangetrokken. De omschrijving van hulp 

is opgerekt tot alles wat bijdraagt aan zelfdoding. 

Met wat kwade wil is hier mogelijk zelfs informatie 

over middelen en methoden onder te vatten. Met de 

huidige conservatieve Rinus Otte aan het roer van het 

Openbaar Ministerie is een poging hiertoe denkbaar. 

Medisch is het beeld genuanceerd. Een aantal artsen 

betreedt zonder veel aarzeling de ruimte van de wet, 

andere werken tegen. Onder de bevolking is het 

beeld stabiel: eigen keuze en hulp bij sterven moeten 

mogelijk zijn. 

Bepalende stem > In de ontwikkeling is een 

patroon herkenbaar: er is ruimte voor eigen keuzes 

zolang die gepaard gaan met artsenhulp en de arts een 

duidelijke, bepalende stem heeft. En geen ontsluiting 

van mogelijkheden tot sterven met een veilig middel 

zónder artsenhulp. Daarmee blijft de zelfbeschikking 

aan de ketting. Hier wringt de praktijk met wat men-

sen willen. Al jaren en steeds sterker. Met als gevolg 

dat er allerlei particuliere initiatieven ontstaan zonder 

samenhang. Dat kan en moet anders. 

2010 2011
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Als we het hebben over het (zelfgekozen) 

levenseinde, komen er allerlei termen 

en organisaties voorbij. Tijd voor een 

overzicht. Staat er een sterretje bij een 

woord, dan staat dat eveneens in dit 

overzicht. • Martien Versteegh

ILLUSTRATIES: BERNET RAGETLI

van het levenseinde

ADVANCED CARE PLANNING (ACP)

[
Het doel van acp is te komen 

tot passende zorg, in overleg 

tussen behandelaar en patiënt. 

Zorg die aansluit bij wat 

de patiënt belangrijk vindt 

in het leven en qua zorg en 

mogelijke behandelingen. 

Het is een document dat op 

ieder moment aangepast kan 

worden, bijvoorbeeld als een 

wens verandert of er een nieuwe 

behandeling in beeld komt. 

 

BEHANDELVERBOD

[
Een behandelverbod is een 

schriftelijke wilsverklaring* waarin 

u kunt aangeven onder welke 

omstandigheden u niet meer 

behandeld wilt worden. Een 

zorgverlener is verplicht deze 

wensen te honoreren. U kunt 

bijvoorbeeld aangeven dat u 

geen behandeling meer wilt als 

u permanent afhankelijk wordt 

van zorg. Het gaat erom uzelf 

de vraag te stellen in welke 

situatie u liever zou overlijden 

dan overleven. Heeft u een 

behandelverbod? Dan mag de 

arts u wel zorg en medicijnen 

verstrekken die pijn en ongemak 

verminderen, tenzij u heeft 

aangegeven ook dat niet te 

willen natuurlijk. 

CLW

[
De Coöperatie Laatste Wil 

heeft als voornaamste doel 

het verstrekken van een 

laatstewilmiddel aan haar leden. 

Dat is op dit moment wettelijk 

niet toegestaan. De coöperatie 

hoopt daar verandering in te 

brengen. 

DE EINDER

[
Stichting de Einder strijdt voor 

het legaal beschikbaar maken 

van de pil van Drion, maar 

in tegenstelling tot de  clw* 

bieden haar consulenten ook 

begeleiding. 

 

EUTHANASIE

[
Het woord euthanasie komt 

uit het Grieks en betekent 

letterlijk ‘goede dood’. 

Euthanasie verlenen is strafbaar, 

tenzij het door een arts wordt 

gedaan en deze voldoet aan 

de zorgvuldigheidseisen*. In dat 

geval mág een arts het leven 

beëindigen van een patiënt 

die daarom verzoekt, hij is dat 

echter nooit verplicht. 

EUTHANASIEVERZOEK

[
Met een schriftelijk eutha-

nasieverzoek kunt u aangeven 

onder welke omstandigheden 

u euthanasie* wenst. Deze 

wilsverklaring* wordt relevant 

op het moment dat u niet meer 

in staat bent uw wens te uiten. 

Het zorgt ervoor dat familie en 

de arts weten wanneer er in uw 

ogen sprake is van ondraaglijk 

lijden. 

EXPERTISECENTRUM EUTHANASIE

[ 

Expertisecentrum Euthanasie, 

voorheen de Levenseindekliniek, 

begeleidt artsen bij euthanasie-

trajecten van hun patiënten en 

geeft euthanasie aan mensen 

die bij hun eigen behandelaar 

niet terechtkunnen. Het plan 

voor de kliniek werd bedacht 

door de nvve*. Een echte kliniek 

waar mensen terechtkunnen om 

te overlijden, werd het nooit, 

omdat mensen het liefst thuis 

wilden overlijden. 

HULP BIJ ZELFDODING

[
Als de patiënt het dodelijke 

medicijn zelf inneemt en 

het niet laat toedienen door 

de arts, is er officieel sprake 

van ‘hulp bij zelfdoding’ in 

plaats van euthanasie*. In de 

volksmond wordt in beide 

gevallen vaak over euthanasie 

gesproken. Uiteraard gelden 

voor hulp bij zelfdoding 

dezelfde zorgvuldigheidseisen*. 

Voldoet een arts daar niet aan 

of verleent iemand anders dan 

een arts hulp bij een zelfdoding, 

zoals Albert Heringa bij zijn 

99-jarige moeder deed, dan is 

het strafbaar. De nvve* meent 

dat daar verandering in moet 

komen. Wie niet afhankelijk 

wil zijn van de medewerking 

van een arts, maar kiest voor 

een waardige dood in eigen 

regie, zou openlijk steun van 

zijn omgeving moeten kunnen 

vragen en ontvangen. 

   

LAATSTEWILPIL

[
De laatstewilpil, ook wel de 

‘pil van Drion’ genoemd, is een 

humaan en veilig middel dat 

mensen zouden mogen nemen 

wanneer ze menen dat hun leven 

voltooid is. Hoewel de middelen 

wel bestaan, zijn ze op dit 

moment niet vrij toegankelijk. 

De Nederlandse rechtsgeleerde 

Huib Drion kwam in 1991 met 

het voorstel zo’n pil beschikbaar 

te stellen aan mensen vanaf 75 

jaar, zodat ze op een zelfgekozen 

tijdstip uit het leven zouden 

kunnen stappen. 

 
LEVENSEINDEBEGELEIDER

[
Dit zijn professionals die op 

grond van het wetsvoorstel 

Voltooid Leven van Pia 

Dijkstra van D66 oude 

mensen mogen bijstaan bij 

hun zelfgekozen levenseinde. 

Het wetsvoorstel is nog niet 

behandeld en een opleiding tot 

levenseindebegeleider is er nog 

niet. Overigens bestaat er wel een 

opleiding tot stervensbegeleider*.

LEVENSTESTAMENT

[
Hierin kunt u vastleggen wie 

uw financiële, persoonlijke en 

medische zaken mag regelen 

als u dat zelf niet meer kunt. 

Dit moet bij een notaris worden 

vastgelegd en daar zijn kosten 

aan verbonden. Wilt u enkel uw 

medische wensen vastleggen, 

dan is een levenstestament niet 

nodig en volstaat een door uzelf 

opgesteld document. U kunt 

daarvoor ook de wilsverklaringen* 

van de nvve* gebruiken. 

 

NATUURLIJKE DOOD

[ 
Het onderscheid tussen 

een natuurlijke en een niet-

natuurlijke dood is niet zo 

helder als je zou verwachten. Als 

het gaat om een ongeluk, moord 

of zelfdoding is er altijd sprake 

van een niet-natuurlijke dood. 

Hebben we het over euthanasie*, 

dan zijn de meningen daarover 

blijkbaar verdeeld. Volgens 

artsenfederatie knmg worden 

euthanasie en hulp bij zelfdoding* 

als een niet-natuurlijke dood 

beschouwd.  

NIET-REANIMERENPENNING (NRP)

[
Met deze penning geeft u 

aan dat u niet gereanimeerd 

wilt worden, het is dus een 

behandelverbod*. De penning zorgt 

ervoor dat een hulpverlener 

onmiddellijk van uw wens op de 

hoogte is, want bij reanimeren 

telt elke seconde. De penning 

is bedacht door de  nvve* en 

was daar ook te bestellen, maar 

tegenwoordig kan dat alleen via 

de Patiëntenfederatie Nederland.
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NVVE

[
Deze hoeven we niet uit te 

leggen toch? Maar voor de 

volledigheid: de nvve is in 

1973 opgericht als Nederlandse 

Vereniging voor Vrijwillige 

Euthanasie om euthanasie* in 

Nederland mogelijk te maken. 

Toen de euthanasiewet in 2002 

van kracht werd, veranderde de 

vereniging haar ambitie en later 

ook haar naam in Nederlandse 

Vereniging voor een Vrijwillig 

Levenseinde. Ze strijdt ervoor 

om alle mogelijkheden voor 

een waardig levenseinde voor 

iedereen bereikbaar maken. De 

nvve is inmiddels uitgegroeid 

tot een gerespecteerde en veel 

geraadpleegde vereniging 

met ruim 173.000 leden. Ze 

ontvangt geen subsidies en is 

voor inkomsten afhankelijk 

van contributie, erfenissen en 

schenkingen. 

ORGAANDONATIE EN EUTHANASIE

[
Vaak wordt gedacht dat 

orgaandonatie na euthanasie 

niet mogelijk is, maar voor 

een kleine groep mensen is 

het wel degelijk een optie. Een 

hart doneren kan (nog) niet, 

maar soms is het mogelijk om 

bijvoorbeeld nieren of longen 

te doneren. Een arts mag er 

overigens niet over beginnen, 

omdat dat mogelijk druk zou 

leggen op een patiënt. 

PALLIATIEVE SEDATIE

[
Het doel van palliatieve sedatie 

is het bewustzijn van de patiënt 

verlagen, zodat het lijden 

wordt verlicht. Dit mag alleen 

als er geen andere manier 

meer is om dat te bereiken en 

als de levensverwachting van 

de patiënt minder dan twee 

weken is. Palliatieve sedatie is, 

in tegenstelling tot euthanasie*, 

wél een recht en valt, eveneens 

in tegenstelling tot euthanasie, 

onder normaal medisch 

handelen. 

PALLIATIEVE ZORG

[
Van palliatieve zorg is sprake 

vanaf het moment dat iemand te 

horen krijgt niet meer te zullen 

genezen. Het doel van palliatieve 

zorg is een zo goed mogelijke 

kwaliteit van leven. 

REGIONALE TOETSINGSCOMMISSIES 

EUTHANASIE (RTE’S)

[
De vijf regionale toetsings-

commissies toetsen of een 

arts zich bij het verlenen 

van euthanasie* of tijdens 

hulp bij zelfdoding* aan de 

zorgvuldigheidseisen* heeft 

gehouden. Is dat niet het geval, 

dan kan vervolging plaatsvinden 

op last van de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd 

(medisch tuchtrecht) en/of het 

OM (strafrecht).

SCEN-ARTS

[
SCEN staat voor Steun en 

Consultatie Euthanasie 

Nederland. Een van de 

zorgvuldigheidseisen* voor 

euthanasie* is de eis dat de arts 

die de euthanasie gaat uitvoeren, 

een onafhankelijk arts moet 

raadplegen. Daarvoor kan een 

scen-arts worden ingeschakeld. 

Het advies van deze arts is 

weliswaar niet bindend, maar 

wordt in de praktijk zwaar 

meegewogen in de beslissing. 

SCHOUWARTS

[
Een schouwarts stelt vast of 

iemand is overleden. In de 

meeste gevallen is dit een taak 

van de behandelende arts. Is er 

sprake van euthanasie*, dan komt 

er een gemeentelijke schouwarts 

die kijkt of alles naar behoren 

is verlopen. Deze schouwarts 

stuurt ook de benodigde 

documenten naar de rte*. 

STAPELING OUDERDOMSKLACHTEN

[
Euthanasie* enkel op basis 

van een voltooid leven* is 

niet toegestaan bij wet. 

Maar een stapeling van 

ouderdomsklachten kan 

wel leiden tot uitzichtloos 

en ondraaglijk lijden, wat 

euthanasie eventueel mogelijk 

maakt. 

STED (STOPPEN MET ETEN EN 

DRINKEN)

[
Om het moment van overlijden 

te bespoedigen is het mogelijk 

te stoppen met eten en drinken 

(sted). Voor een gezond en sterk 

iemand is dit geen verstandige 

route, maar voor iemand met 

een zeer zwakke conditie kan 

het een optie zijn. Zorgvuldige 

begeleiding is van groot belang, 

bij voorkeur door een (huis)arts.

 

STERVENSBEGELEIDER

[
Een stervensbegeleider 

kan helpen bij het regelen 

van praktische zaken, van 

ontspannende massages tot het 

opmaken van een testament, 

maar kan ook emotionele 

begeleiding geven. 

SUÏCIDE

[
Er is sprake van suïcide wanneer 

iemand opzettelijk een einde aan 

zijn leven maakt. Het wordt ook 

zelfmoord genoemd, maar de  

nvve* kiest in haar communicatie 

voor de term ‘zelfdoding’. 

Zelfdoding, of een poging 

daartoe zijn niet strafbaar, er 

hulp aan verlenen wel.

TERMINALE ZORG

[ 

Dit gaat over de zorg die 

patiënten krijgen in de laatste 

drie maanden van hun leven. 

De zorg staat in het teken van 

afscheid nemen en pijn en 

ongemakken tegengaan. Er 

zijn veel overeenkomsten met 

palliatieve zorg*, alleen kan die 

jaren duren. 

TUCHTCOLLEGE

[
Als er iets misgaat in de zorg, 

is het mogelijk daarover een 

klacht in te dienen bij een van 

de Regionale Tuchtcolleges voor 

de Gezondheidszorg (RTG). 

Beroep is mogelijk bij het 

Centraal Tuchtcollege in Den 

Haag. De tuchtcolleges kunnen 

zorgverleners onder meer 

beboeten of zelfs uit hun beroep 

ontzeggen.

VERSTERVEN

[ 

‘Mensen sterven niet omdat ze 

niet meer eten, mensen eten niet 

meer omdat ze het aan sterven 

zijn.’ En dan heeft de voorzitter 

van de Vlaamse Federatie voor 

Palliatieve zorg Johan Menten 

het dus over versterven. Kiest 

iemand er bewust voor om niet 

meer te eten en te drinken, dan 

spreken we over sted*.

VOLMACHT

[
In een schriftelijke volmacht 

leg je vast wie jou mag 

vertegenwoordigen als je zelf 

geen medische beslissingen meer 

kunt nemen.

VOLTOOID LEVEN

[ 

Deze term wordt gebruikt om 

aan te duiden dat iemand klaar 

is met het leven zonder dat dit 

komt door een onderliggende 

ziekte. 

WET TOETSING LEVENSBEËINDIGING 

OP VERZOEK EN HULP BIJ 

ZELFDODING (WTL)

[
Deze wet wordt ook wel de 

euthanasiewet genoemd. Op 28 

november 2000 is de wet in de 

Tweede Kamer aangenomen, 

op 10 april 2001 door de Eerste 

en op 1 april 2002 trad de wet in 

werking. Vanaf dat moment zijn 

artsen die euthanasie* of hulp bij 

zelfdoding* verlenen niet meer 

strafbaar, mits ze zich aan de 

zorgvuldigheidseisen* houden. 

WILSBEKWAAM

[
Hier kunnen we hele artikelen 

aan wijden. Belangrijk om te 

weten is dat een arts bij een 

euthanasieverzoek altijd zal 

kijken naar wilsbekwaamheid 

wat betreft die specifieke 

wens. Iemand kan niet meer 

weten wat hij wil eten, maar 

wel duidelijk een doodswens 

hebben. Is iemand niet meer 

wilsbekwaam, dan kán een arts 

euthanasie* verlenen op basis van 

een wilsverklaring*. In de praktijk 

komt dit niet vaak voor.    

WILSVERKLARING

[
In een schriftelijke 

wilsverklaring staat wat u wilt 

dat er op medisch gebied met u 

gebeurt rond uw levenseinde. 

Zo’n verklaring is belangrijk 

als u uw wens door ziekte of 

een ongeluk niet meer kunt 

uiten. De  nvve* heeft drie 

schriftelijke wilsverklaringen: 

een euthanasieverzoek*, 

een behandelverbod* en 

een volmacht*. U hoeft hiermee 

niet naar een notaris. Belangrijk 

is wel dat u de schriftelijke 

wilsverklaringen regelmatig 

bespreekt met uw huisarts en uw 

naasten, zodat zij weten wat uw 

wensen zijn.

(MIDDEL) X

[ 

In september 2017 maakte de 

Coöperatie Laatste Wil* bekend 

een middel te hebben gevonden 

waarmee mensen op een 

humane manier een einde aan 

hun leven zouden kunnen 

maken. Ze noemden het: 

Middel X. Het is een product 

dat in de groothandel te koop 

is. Tegenwoordig wordt het niet 

meer aan particulieren geleverd. 

Of het middel daadwerkelijk 

zorgt voor een pijnloze, 

waardige dood is niet met 

zekerheid te zeggen. 

ZORGVULDIGHEIDSEISEN

[ 

Om euthanasie* te mogen 

verlenen moet de arts: 1) 

ervan overtuigd zijn dat er 

sprake is van een vrijwillig en 

weloverwogen verzoek van de 

patiënt; 2) ervan overtuigd zijn 

dat er sprake is van uitzichtloos 

en ondraaglijk lijden; 3) de 

patiënt informeren over de 

situatie waarin hij zich bevindt 

en over de vooruitzichten; 

4) met de patiënt tot de 

overtuiging komen dat er voor 

de situatie geen redelijke andere 

oplossing is; 5) ten minste één 

andere, onafhankelijke arts 

raadplegen, die de patiënt ziet 

en schriftelijk zijn oordeel geeft 

over de eerste vier punten; 6) 

de levensbeëindiging of hulp 

bij zelfdoding op medisch 

zorgvuldige wijze uitvoeren.
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Uit het vak > Dat Els Borst heel veel meer dan alleen 

die euthanasiewet tot stand heeft weten te brengen 

in de acht jaar dat zij minister was, is minutieus 

uit de doeken gedaan in de degelijke biografie van 

historica Nele Beyens. Zo zette Borst – ondanks fikse 

tegenwerking ¬– het antitabaksbeleid in gang en 

bereidde zij de invoering van het nieuwe zorgstelsel 

voor. De minister kwam ‘uit het vak’, zoals dat heet. Ze 

was arts, was vicevoorzitter van de Gezondheidsraad 

geweest, hoogleraar in Amsterdam en eerder medisch 

directeur van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. 

Beyens, gespecialiseerd in medische geschiedenis, 

koos traditiegetrouw voor een chronologische aanpak 

en concentreert zich op het werkzame leven van 

Borst, met als zwaartepunt het ministerschap. Ik vind 

dat jammer, vooral omdat de biograaf zegt dat haar 

door de drie kinderen vrij toegang is verleend tot de 

omvangrijke privénalatenschap. De minieme inkijkjes 

in het privéleven van het meisje, de vrouw, de moeder, 

de echtgenote Els die ons wél zijn gegund, brengen 

haar direct tot leven. Die geven blijk van haar humor, 

haar kloekmoedigheid, haar intelligentie, haar trouw 

in vriendschappen, haar persoonlijke ontwikkeling 

van een nogal volgzame, traditionele echtgenote en 

moeder tot – in the end – een heuse feministe. 

Els Borst beschikte over vele talenten. Een voorbeeld: 

nadat ze in 1955 was getrouwd met Jan Borst, 

constateerde broer Piet dat ze naadloos binnen de 

artsendynastie Borst paste. ‘Niet alleen omdat ze 

geneeskunde studeerde. Ze kon ook schaatsen en 

schreef voortreffelijke sinterklaasgedichten, vol spot 

en ironie en met een perfect metrum en dat was net zo 

belangrijk.’ 

Belangstelling voor politiek > De biografie 

begint met de zeventiende verjaardag van Els Eilers, 

eindexamenleerling van het Barlaeus Gymnasium, 

22 maart 1949. Die verjaardag viert ze niet thuis, 

bij haar ouders, op driehoog in de Amsterdamse 

Rivierenbuurt, maar in Groot-Brittannië. Daar 

verblijft ze twee maanden met 26 jongeren uit 13 

verschillende landen voor het mede door de Verenigde 

Naties georganiseerde World Forum of Youth. Haar 

deelname was de beloning voor het winnen van een 

opstelwedstrijd met als thema ‘Jeugdvriendschap reikt 

over de grenzen’. Tot haar eigen verbazing blijkt ze 

belangstelling te krijgen voor politiek en economie 

‘en al die andere dingen waar ik zo gruwelijk de pest 

aan heb, omdat ze zo volkomen alle “touch of beauty” 

missen’, schrijft ze in haar dagboek. 

Hoewel ze – haar man Jan volgend in zijn politieke 

voorkeur – al vanaf de oprichting lid is van D66, is 

er weinig dat ervan getuigt dat politiek ook haar 

eigen interesse is. Ze deelt alleen zo nu en dan flyers 

uit tijdens gemeenteraadsverkiezingen in hun 

woonplaats Bilthoven. Tot in 1994, als Hans van 

Mierlo haar – zonder heel veel moeite te hoeven  

doen – weet over te halen minister te worden in het 

kabinet-Kok I. Hoewel: hij gaat er wel voor uit de 

kleren. Tijdens het tweede etentje, een lunch aan het 

strand, is het zo warm dat Van Mierlo zijn overhemd 

uittrekt en ‘in blote bast’ haar bezwaren een voor een 

wegwuift. 

Ze is dan 62 jaar en heeft behalve een indrukwekkende 

carrière ook een druk gezinsleven achter de rug. In 

1960 is dochter Andra geboren. Die zomer krijgt Jan 

een ‘echte depressie met angsttoestand’; de depressies 

zullen regelmatig terugkeren. Els’ proefschrift raakt 

ondergesneeuwd onder de huiselijke zorgen. In 

1963 wordt zoon Dirk geboren, twee jaar later volgt 

Remmert. Tussendoor zijn de emoties van twee 

miskramen te verwerken en verliest ze een kind na een 

zwangerschap van zes maanden. 

Els beweert te genieten van luiers verschonen, 

groentehapjes voeren en voorlezen. Toch gaat ze 

direct solliciteren als Jan, die bij het rivm werkt, 

opmerkt: ‘Zou je niet weer eens aan het werk gaan? Je 

conversatie wordt wel erg eenzijdig.’ Het is dan 1969. 

Er is een vacature Hoofd Bloedbank. Els schrijft een 

eenregelig briefje waarin ze zich ‘bereid verklaart deze 

     Nele Beyens schrijft biografie over Els Borst

‘Een dame die wat voorstelde’

In 2002 wordt de Wet toetsing levensbeëindiging op 

verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) van kracht. De 

euthanasiewet, zoals de doordeweekse benaming 

luidt, zal altijd met de naam Els Borst (1932-2014) 

verbonden blijven. Zij was de minister die de wet door 

de Kamer loodste. • Marijke Hilhorst 

  iet iedereen was blij met de totstandkoming 

van de wet. Zo sprak de oud-fractieleider van de 

ChristenUnie, Leen van Dijke, niet over wat Borst 

had verwezenlijkt maar over wat zij had ‘áángericht’. 

Toch moest hij ook toegeven dat haar oprechte 

omgangsvormen en vooral haar inhoudelijke 

deskundigheid indruk op hem hadden gemaakt. Hij 

verwoordde dat zuinigjes zo: ‘Als je haar ontmoette, 

kwam je een dame tegen die wat voorstelde.’ Iets 

waarvan de rest van Nederland overigens al vanaf 

haar aantreden in 1994 overtuigd was. 

FOTO: ANP, STIJN RADEMAKER
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LEED BESPAREN
‘Ondanks alle verlies kan ik 

nog van het leven genieten. 

Maar ik weet wel: voordat 

ik in een verpleeghuis 

kom, wil ik euthanasie. Dat 

staat pal bovenaan mijn 

euthanasieverzoek. Die 

lijdensweg wil ik mezelf en mijn 

dierbaren per se besparen.’Z

GERT JAN BINKHORST  IN DE REGIESTOEL Ook eens plaatsnemen In de regiestoel? Mail naar relevant@nvve.nl

functie te aanvaarden’ en wordt aangenomen. In maart 1972 

volgt haar promotie, zes dagen voor haar veertigste verjaardag.  

‘Omavisie’ > In 1988 overlijdt Jan Borst, na jarenlang ziek te 

zijn geweest. Els voelt zich ‘geamputeerd’ maar pakt het werk 

weer snel op. Eenmaal minister blijft er geen privéleven meer 

over. De kleinkinderen noemen haar ‘Omavisie’ omdat ze haar 

vaker op de buis zien dan thuis. 

Wat me in de beschrijving van die periode als minister 

emotioneert zijn de vuile politieke spelletjes die gespeeld 

worden, zoals de onterechte beschuldigingen die haar ten 

deel vallen na de Bijlmerramp, ook al zijn er in die periode 

fouten gemaakt. Bijvoorbeeld die van PvdA’er Rob Oudkerk, 

net als zij arts. Wanneer hij de wetenschappelijk gefundeerde 

argumenten betwist en zij hem daarover aanspreekt, zegt hij: 

‘Natuurlijk heb je gelijk Els, wij zijn collega’s, maar je begrijpt 

toch wel dat ik in het kader van de partijpolitiek die aanval op 

jou zal moeten plegen?’ Borst ervoer het als ‘politiek op zijn 

zwartst’. Bij haar stond altijd de inhoud voorop.

Als ze, terecht trots op haar politieke nalatenschap, in 2002 de 

politieke arena verlaat, krijgt ze eindelijk tijd voor muziek, 

tuinieren, reizen en haar zes kleinkinderen. Toch neemt ze 

ook nog een pakketje bestuursactiviteiten aan om ‘de mentale 

gezondheid op peil te houden’. 

Na zo’n 350 pagina’s bekroop mij al lezende steeds vaker een 

akelig gevoel. Dan legde ik het boek al na een paar bladzijden 

terzijde om het slechts met tegenzin weer op te pakken. Niet 

omdat het me niet boeide. Integendeel. Het was de vrees 

voor de confrontatie met het gruwelijke einde van Els Borst. 

Hulde voor de biograaf die zo kies is om de moord uitsluitend 

in de inleiding te noemen, en die het boek besluit met een 

herkenbare herinnering aan een ‘politica die het verschil heeft 

gemaakt’. Z
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GEEN WILSONBEKWAAM EINDE
‘Ik hecht sterk aan een humane 

manier van leven en sterven. 

Mijn vrouw Nel heeft me op dat 

spoor gezet. Als verpleegkundige 

in een kliniek voor patiënten 

met niet-aangeboren 

hersenafwijkingen zag ze veel 

ellende. Zo wilsonbekwaam wilde 

ze haar leven niet eindigen, zei 

ze vaak, en haalde via de NVVE de 

wilsverklaringen in huis.’

IN ALLE RUST
‘In 1994 kreeg Nel borstkanker, 

in 1999 weer, de behandelingen 

mochten uiteindelijk niet baten. 

In 2002, de euthanasiewet was 

er net, is ze met haar ingevulde 

formulieren naar de huisarts 

gegaan. Dat was een gouden man, 

die goed met haar meedacht. 

Vanwege Nels geloof lukte het 

haar niet om daadwerkelijk om 

euthanasie te vragen. Totdat hij 

haar op het hart drukte: denk er 

nog eens over. Al snel besloot ze: 

als de kanker in mijn kop komt, 

wil ik euthanasie. Die zomer was 

het zover, haar hersenvlies was 

één grote tumor geworden.  

 

De procedure werd in gang 

gezet, de datum bepaald. En het 

bijzondere is: daarna heeft ze 

nog twee goede weken gehad. 

Met aandacht nam ze afscheid 

van haar kring. Zoals ze zich 

dat wenste, is ze in alle rust 

overleden, 58 jaar oud.’

MOEIZAAM AVONTUUR
‘Zeven jaar later vond ik nieuw 

geluk bij Ingrid, we trouwden 

in 2012. Niet lang daarna 

begon ze te verdwalen, de 

diagnose dementie volgde. 

Ook zij besloot haar wensen te 

noteren, maar toen ze in een 

verpleeghuis terechtkwam, kon 

ze haar wilsverklaringen niet 

meer bekrachtigen. Het werd 

een moeizaam avontuur. Alle 

grenzen die ze had beschreven, 

zijn overschreden. Bovendien 

trof ze, in een humanistisch 

huis nota bene, een specialist 

ouderengeneeskunde die 

vanwege zijn geloof geen  

euthanasie kon uitvoeren. Na 

een lange lijdensweg had ze 

begin 2019 zoveel lichamelijke 

pijn dat er gestart is met 

palliatieve sedatie. Maar erover 

praten was onmogelijk, al een 

paar weken was ze niet meer in 

staat tot contact hierover. Ze is 

gelukkig in haar slaap overleden, 

72 jaar oud.’
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Boris Dittrich: van euthanasiewetgever tot ervaringsdeskundige

‘ Wij wilden onze moeder 
gewoon nog niet kwijt’

Boris Dittrich moest in zijn leven twee keer akkoord geven 

voor euthanasie: eerst aan de zijde van Els Borst, als 

wetgever in de Tweede Kamer, vijftien jaar later als zoon 

toen zijn moeder wilde sterven. Zijn stem vóór de wet 

was zonder twijfel, de euthanasie van zijn moeder viel 

hem een stuk zwaarder. ‘Ik heb er slapeloze nachten van 

gehad.’ • Martien Versteegh

Op de dag dat Boris Dittrich 

(67) hoorde dat Els Borst was 

overleden, had hij haar net voor 

het eerst in jaren weer gezien, 

op een partijcongres van D66. ‘We hebben elkaar daar 

kort gesproken, ook nog even bij het weggaan. Een 

uur later werd ze vermoord. Dat heeft veel indruk op 

me gemaakt.’ 

Het woord angst neemt Boris niet graag in de mond, 

maar het heeft natuurlijk iets met hem gedaan. Hij 

denkt vaak aan Els en aan de manier waarop zij om het 

leven is gekomen. ‘Ooit werd ik op straat tijdens het 

flyeren aangesproken door een man met een boze blik, 

die me zei dat Els Borst haar dood aan zichzelf te wij-

ten had. Dat wij kinderen van Satan waren. Pure haat 

zag ik in zijn ogen. Gelukkig liep hij daarna weg, maar 

de gedachte dat Els misschien wel zo’n type tegenover 

zich heeft gehad, houdt me nog steeds bezig.’

Paplepel > Boris leerde Els kennen bij D66. Politieke 

betrokkenheid was hem met de paplepel ingegoten. 

‘Mijn vader ontvluchtte in 1948 het communistische 

regime in toenmalig Tsjechoslowakije. Thuis werd 

vaak gesproken over politiek en het belang van onze 

democratie.’ 

Toen hij na zijn rechtenstudie in Amsterdam ging 

wonen, kreeg hij in verkiezingstijd flyers in de hand 

gedrukt. De aandacht van D66 voor het individu 

en voor zelfbeschikking sprak hem aan. Hij werd 

bestuurslid van de partij in Amsterdam en stelde zich 

later verkiesbaar voor de deelraad Zuid. ‘Ik vond het 

interessant en het was goed te combineren met mijn 

werk als rechter in Alkmaar.’ 

In die werkkring kwam hij in contact met hoofd-

officier van justitie Adelbert Josephus Jitta. ‘Adelbert 

was bezig met het onderwerp euthanasie. Hij legde 

me uit dat hij een arts had vervolgd die euthanasie had 

verleend. Hij had hem van rechtsvervolging ontslagen 

op basis van een aantal criteria.’ 

Die criteria werden later de grondslag voor de 

euthanasiewet die minister Borst door de Tweede 

Kamer sleepte terwijl Dittrich als euthanasie-

woordvoerder voor zijn partij opereerde. ‘Toen 

het voorstel voor die wet er lag, heb ik dat aan 

Adelbert voorgelegd. In zijn ogen ging het niet ver 

genoeg. Hij was van mening dat een wilsverklaring 

altijd ingewilligd moet worden. Als iemand heeft 

opgeschreven niet meer te willen leven wanneer hij 

zijn eigen kinderen niet meer herkent, bijvoorbeeld. 

Ook als die persoon vrolijk ronddanst in een 

verzorgingstehuis. Die gesprekken scherpten mijn 

gedachten.’

Ingewikkeld punt > Hij vervolgt: ‘Ik vind dit een in-

gewikkeld punt. Ik was destijds blij met de wet zoals 

die er lag en sta er nog steeds volledig achter. Maar ik 

ben niet uitgedacht over de rol van de wilsverklaring 

en over het “klaar-met-het-leven-verhaal”. Er wordt 

te weinig over gesproken in de maatschappij. Het is 

ingewikkelde materie, waar zorgvuldigheid altijd 

voorop moet blijven staan. Ik ben geen voorstander 

van een pil in het nachtkastje. Ik heb als vrijwilliger 

gewerkt bij SOS Telefonische Hulpdienst in Leiden. 

Daar kreeg ik weleens mensen aan de lijn die dood 

wilden en te veel pillen hadden ingenomen. Een paar 

keer heb ik 112 gebeld. Soms waren mensen achteraf 

dankbaar, maar er is ook ooit iemand heel kwaad op 

me geworden. Hij zei dat ik dat nooit had mogen 

BORIS DITTRICH | FOTO: JOSJE DEEKENS
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doen, al had hij me zelf zijn adres gegeven. De andere 

kant van het verhaal is dat je ook niet wil dat iemand 

voor een trein springt omdat niemand euthanasie 

heeft willen verlenen.’ 

Persoonlijke ervaringen zijn van belang voor het 

vormen van je mening, vindt Boris. ‘Dat vond Els ook. 

Ik keek te veel als jurist, zei ze. Ze regelde dat ik met 

een arts op stap kon. Eén geval staat me nog helder bij: 

hoewel de ontlasting uit de slokdarm van de patiënt 

omhoogkwam, vond de arts het toch te vroeg om hem 

uit zijn lijden te verlossen. Ik was verbaasd dat hij zo 

streng was. Het is essentieel dat een wet duidelijk in 

elkaar zit, maar je kijkt ook naar de mens die voor je 

staat. Daar komt emotie bij kijken, die je vervolgens 

moet kunnen beargumenteren. De praktijkervaring 

die ik dankzij Els had opgedaan, zorgde ervoor dat 

ik stevig in het debat over de euthanasiewet stond, 

omdat ik het kon voelen.’ 

Opmerkelijke voorwaarde > Als het jaren later zijn 

eigen familie raakt, merkt hij pas echt wat het met 

hem doet. ‘Mijn moeder verhuisde in 2014 op 92-jarige 

leeftijd naar een streng christelijk verzorgingstehuis. 

Bij de intake stelde ze dat ze euthanasie wilde. De 

medewerker verstijfde en zei dat ze dat niet deden. 

“Dat zien we dan wel”, antwoordde mijn moeder een 

beetje lachend.’ 

Tot Boris’ verrassing kreeg ze daarin gelijk, want 

de huisarts van het verzorgingstehuis had geen 

bezwaar tegen euthanasie toen zijn moeder daar in 

2017 om vroeg. Hij stelde alleen wel een opmerkelijke 

voorwaarde: Boris en zijn zus moesten akkoord gaan, 

terwijl moeder volledig wilsbekwaam was. 

‘Ja, ik heb me afgevraagd of dat wel op ons bord 

terecht moest komen. Ik ben daar dubbel in. Ik zou 

het erger hebben gevonden als hij niet met ons had 

overlegd. Maar het was een afschuwelijke periode. 

Mijn zus en ik hadden allebei het gevoel dat we onze 

moeder de dood in joegen als we zouden instemmen, 

terwijl we wisten dat het haar wens was. Ik heb er 

slapeloze nachten van gehad, kreeg zelfs hartritme-

stoornissen.’ 

Zijn moeder was geïrriteerd omdat haar kinderen niet 

meteen instemden, maar ze begreep de aanpak van 

de huisarts. Ze wilde blijkbaar graag dat zij volledig 

achter haar besluit zouden staan, hoewel ze hen 
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TERUG NAAR TARVOD

In zijn meest recente roman Terug naar Tarvod, 
waaraan Boris Dittrich tijdens de laatste 
levensfase van zijn moeder werkte, komen 
onderwerpen als euthanasie en zelfbeschikking 
aan bod. Boris: ‘Ik merkte dat de 
gebeurtenissen mijn schrijven beïnvloedden. 
Het hele proces heeft me erg aangegrepen en ik 
vind het mooi dat ik het op deze manier in dit 
verhaal heb verwerkt.’  

ILLUSTRATIES: RHONALD BLOMMESTIJN

duidelijk maakte dat ze geen toestemming vroeg. ‘Ze 

bleef zeggen: “Het is mijn leven.” Maar wij wilden 

onze moeder gewoon nog niet kwijt.’ 

Boris en zijn zus gingen uiteindelijk overstag, al 

duurde het wel een paar maanden. Als zijn vader 

nog had geleefd was het mogelijk nog ingewikkelder 

geworden. Hij was uit religieus oogpunt tegen 

euthanasie. ‘Misschien had ik dan juist wel meer voor 

mijn moeders wens gepleit. Je weet nooit hoe die 

dingen gaan.’

Bepaald risico > Als Boris zelf niet meer in staat zou 

zijn een keuze kenbaar te maken, zou hij de beslissing 

graag aan zijn man overlaten. ‘We zijn al veertig jaar 

samen en hij kent mij door en door. Ik vertrouw erop 

dat hij een wijze beslissing neemt. Mocht hij toch 

denken: ik kan het niet, ik laat hem nog maar even 

vegeteren, dan is dat zo. Als je zo’n beslissing uit 

handen geeft, loop je een bepaald risico.’ 

Wettelijk is het niet mogelijk om die 

verantwoordelijkheid bij een ander neer te leggen, 

maar zijn wensen aan het papier toevertrouwen, dat 

heeft Boris nog niet gedaan. ‘Ik schuif het opstellen 

van een wilsverklaring voor me uit. Ik heb altijd 

zoveel te doen en dan is het blijkbaar makkelijk er een 

beetje voor weg te lopen. Ik maak mezelf wijs dat het 

nog niet aan de orde is, terwijl ik weet hoe belangrijk 

het is.’ Z
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82,4% van de euthanasie verzoeken wordt 
uitgevoerd door de huisarts

In 2001 was 62% van de Nederlanders voor 
euthanasie bij dementie, in 2016 was dat 

83%

Van het totale sterftecijfer gaat het in 
ongeveer 4% om euthanasie/hbz*

Van de 6938 meldingen ging het in 4480 
gevallen om mensen met kanker, 235 om een 

stapeling van ouderdomsaandoeningen, 88 om een 
psychiatrische aandoening, 170 om dementie en 

1965 om overige aandoeningen

Het aantal meldingen van 
euthanasie/hbz* is gestegen 
van 1815 in 2003 naar 6938 

in 2020

De RTE oordeelde in slechts 2 van de 6938 gevallen 
dat de arts niet volgens de eisen van de wet had 

gehandeld

In 2009 deden 3 van de 1000 patiënten een  
verzoek tot euthanasie. In 2018 waren dit bijna  

7 op de 1000

*hbz = hulp bij zelfdoding              

 

Bronnen: jaarverslagen RTE, rapport Ontwikkelingen in het aantal euthanasiegevallen en onderliggende factoren, NIVEL 2019
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Hoe groot was de impact 

van de invoering van de 

euthanasiewet op het 

handelen van huisartsen? 

Twee voormalige dokters 

vertellen. Zowel Willem van der 

Kraan (66) als Douwe de Vries 

(72) vindt het goed dat de wet 

er is gekomen, al veranderde 

de dagelijkse praktijk 

minder dan je misschien zou 

verwachten. •  

Martien Versteegh

Handelen 
huisarts 
veranderde 
weinig  
door wet 

Willem van der Kraan 

werkte van 1986 tot 

begin 2022 bij een 

huisartsenpraktijk 

in het centrum van Utrecht. Hij moet flink 

in zijn geheugen graven, maar herinnert 

zich nog de uitspraak van de Hoge Raad 

in de zaak-Schoonheim (1984), tijdens 

zijn opleiding. ‘Daar werd druk over 

gediscussieerd, waarbij vooral de vraag 

speelde of je het nu wel of niet moest melden 

als je iemand euthanasie had verleend.’ 

In de praktijk van Van der Kraan werd 

besloten om altijd te melden. ‘Overigens 

kwam het in die tijd minder vaak voor. Ik heb 

voor 2002 misschien drie keer euthanasie 

verleend, de afgelopen jaren was het soms 

wel drie keer in een jaar. En dat gaat wegen. 

Ik kan me ze allemaal nog herinneren. De 

mensen bedoel ik dan, want terughalen hoe 

het praktisch ging, is lastiger.’ 

Maakbaarheid > Van der Kraan vindt het 

een groot goed dat euthanasie wettelijk 

mogelijk is, maar hij zet wel vraagtekens bij 

het idee van de maakbaarheid van leven en 

dood dat leeft in de maatschappij. ‘Ik heb 

daar geen oordeel over, maar ik geloof dat 

het leven minder maakbaar is dan we soms 

schijnen te denken. Euthanasie lijkt tegen-

woordig bijna gewoon medisch handelen. 

Lijden wordt steeds minder geaccepteerd en 

we willen onzekerheden vermijden. En ik 

weet niet of dát positief is. Ik sta achter iedere 

beslissing die ik op dit vlak heb genomen, 

maar euthanasie blijft uitzonderlijk medisch 

handelen.’ 

‘ Het was eigenlijk 
aardig goed geregeld’   Willem van der Kraan: 

‘ Het verbaast me 
eigenlijk dat je daar 
als mens toe in 
staat bent, iemand 
doodmaken’ 

Hoewel hij ingewikkelde gevallen nooit 

heeft geschuwd, benadrukt Van der Kraan 

hoe emotioneel belastend het is om iemands 

leven actief te beëindigen. ‘Je kent de mensen 

om wie het gaat vaak al lang, hebt er een 

band mee.’ Hij schiet vol en is even stil. ‘Het 

verbaast me eigenlijk dat je daar als mens toe 

in staat bent, iemand doodmaken.’ 

Die emoties hebben hem er nooit van 

weerhouden te doen wat in zijn ogen goed 

was. ‘Het hoort bij je werk als huisarts. Ik 

vind het dan ook een zorgelijke ontwikkeling 

dat steeds meer huisartsen het zo belastend 

vinden dat zij hun patiënten doorverwijzen 

naar het Expertisecentrum Euthanasie.’  

Meer openheid > ‘Als dokter, maar 

ook als burger, vind ik het goed dat de 

euthanasiewet er is gekomen, dat de 

situatie is geformaliseerd. Er waren al 

zorgvuldigheidseisen en wij schakelden 

ook altijd een tweede arts in, maar voor 

2002 vroeg je iemand die je kende. 

Nu is dat een scen-arts. Ik sta achter 

die professionalisering. In mijn geval 

heeft dat één keer geleid tot verzoek 

om extra informatie van de Regionale 

Toetsingscommissie. De scen-arts was 

geïrriteerd, hij voelde zich niet serieus 

genomen. Maar in mijn ogen is het goed 

dat je je moet verantwoorden over dit soort 

ernstige zaken, het is een soort bewijs dat het 

systeem functioneert.’ 

Bovendien gelooft Van der Kraan dat de 

wet voor meer openheid heeft gezorgd. 

‘Wij meldden het voor die tijd wel, maar 

ik vermoed dat er ook artsen waren die 

dat niet deden, omdat ze bang waren voor 

consequenties. Er gingen verhalen rond 

over politie die bij de overledene op de stoep 

stond. Toch was ik daar niet bezorgd over, er 

kwam namelijk steeds meer jurisprudentie 

en het was eigenlijk aardig goed geregeld. 

Maar je hing het ook niet aan de grote klok. 

De assistenten wisten er vaak niet van. 

En als je naar de apotheek moest om de 

middelen te halen, ging dat minder openlijk 

dan tegenwoordig: in een kamertje achteraf 

stond een zakje voor je klaar.’ Z

De ervaringen van collega 

Douwe de Vries uit 

Amsterdam komen deels 

overeen met die van Van 

der Kraan. Maar in zijn praktijk lijkt de wet 

er niet voor gezorgd te hebben dat hij vaker 

euthanasie heeft verleend. ‘Het kwam wél 

veel vaker ter sprake. Eerlijk gezegd ook 

mede dankzij de wilsverklaring van de nvve. 

Soms kreeg ik patiënten op bezoek die die 

verklaring als een soort verzekeringspolis 

bij me inleverden, zonder het er verder over 

te willen hebben. Voor 2002 gaf een patiënt 

soms aan echt niet verder te willen en dan 

liet je als arts weten wel te willen helpen bij 

het sterven als je van mening was dat het echt 

niet langer ging. Nu denken mensen dat het 

een recht is.’

Geleidelijk proces > Ook voor De Vries 

veranderde de euthanasiewet in de praktijk 

niet bijzonder veel. Het was eigenlijk een 

geleidelijk proces. In het vak daarentegen is 

er wel veel veranderd sinds hij in 1979 begon. 

‘Je moet je realiseren dat er in die tijd niet 

over de dood werd gepraat. We kregen van 

‘ Nu denken mensen 
     dat het een recht is’

FOTO’S: FRANK RUITER
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  Douwe de Vries:  

‘ Voor 1984 hadden artsen 
eigenlijk geen idee hoe 
dat moest: iemands leven 
waardig beëindigen’

onze docenten het advies het woord kanker 

niet te gebruiken en een diagnose als MS 

niet aan de patiënt mee te delen. En voor 

1984 hadden artsen eigenlijk geen idee hoe 

dat moest: iemands leven waardig beëindi-

gen. Zelf heb ik ooit iemand een heel hoge 

dosis morfine gegeven in de verwachting dat 

mijn patiënt daardoor zou sterven, maar dat 

gebeurde niet.’ 

Het delen van de kennis hierover nam een 

vlucht na de uitspraak van de Hoge Raad in 

de zaak-Schoonheim, een zaak die ook De 

Vries zich goed weet te herinneren. ‘In die 

jaren tachtig zeiden met name oudere artsen 

dat je een euthanasie beter niet kon melden. 

Ze waren bang er gedonder mee te krijgen. 

Ik begreep die meldingsplicht wel, men 

wilde helder hebben hoe vaak het gebeurde 

en ook enige invloed hebben op de manier 

waarop.’ 

Er kwamen zorgvuldigheidseisen, die ook 

nu nog onderdeel zijn van de wet. ‘Dat is 

natuurlijk goed, al heb ik de formulering 

“uitzichtloos en ondraaglijk lijden” altijd 

ingewikkeld gevonden.’

Juridisch spel > ‘Ik heb een patiënt gehad 

die veel langer doorging met leven dan ik me 

kon voorstellen, hij stelde de afgesproken 

euthanasie weken uit. Maar ik heb ook ooit 

euthanasie verleend aan iemand bij wie 

ik de ondraaglijkheid nog niet écht kon 

doorvoelen. In mijn ogen is de teloorgang 

van de menselijke waardigheid een betere 

term. Die man wilde geen verder onderzoek 

en daar kon ik begrip voor hebben. Voor 

de wet er kwam, dachten we in termen van 

barmhartigheid en mededogen en dat ben ik 

blijven doen, maar dat betekent niet dat het 

per definitie over ondraaglijk lijden gaat.’ 

De Vries kreeg vragen van de 

toetsingscommissie over dit specifieke 

geval. Zenuwachtig was hij daar niet over, 

eerder geïrriteerd. ‘In het begin volstond 

een brief, de laatste jaren moest ik pagina’s 

voorgedrukte vragen beantwoorden. 

Dat is natuurlijk het gevolg van de 

bureaucratisering en mogelijk ook omdat 

juristen onderdeel van zo’n commissie zijn. 

Juridisch en medisch denken zijn echt iets 

anders en daar moet je dus bij het invullen 

van die formulieren rekening mee houden. 

We zijn als arts nu eigenlijk betrokken in een 

juridisch spel.’ 

En daar is De Vries niet onverdeeld 

enthousiast over. ‘Het voelt ook raar, omdat 

het om strafuitsluiting gaat. Je doet iets wat 

eigenlijk niet mag, maar wat toegestaan 

wordt onder strikte voorwaarden.’ Toch 

meent hij dat de wet zoals die nu is, goed 

functioneert. ‘Ik zou ook niet weten hoe het 

anders moet.’ Z

‘ De huidige  
Britse 
praktijk is 
barbaars’

Barones Molly Meacher dient wetsvoorstel voor hulp bij zelfdoding in

De 81-jarige politiek onafhankelijke 

Meacher is een vief typ. Ze klinkt als een 

zestiger in de vijfde versnelling. ‘Iedereen 

denkt altijd dat ik veel jonger ben. Zo voel 

ik mij ook.’ Nuchter: ‘Ik heb het geluk dat ik veel energie heb.’ 

We spreken elkaar vlak voor de lunch. De politica heeft weinig 

tijd, want ze moet zo speechen in het Hogerhuis, het Britse 

equivalent van onze Eerste Kamer. 

Meacher presenteerde daar afgelopen zomer een wetsvoorstel 

over hulp bij zelfdoding. Ook is ze voorzitter van Dignity 

in Dying, een Britse actiegroep die ijvert voor een waardig 

sterven. Stellig: ‘Ik werd voor beide zaken gevraagd en kon niet 

weigeren omdat ik de huidige Britse praktijk barbaars vind.’

Schrijnend > Die Britse werkelijkheid is inderdaad 

schrijnend. Hulp bij zelfdoding is strafbaar en kan veertien 

jaar gevangenisstraf opleveren. Euthanasie wordt gezien als 

moord, de maximale straf is levenslang. Britten met geld 

en een doodswens reizen daarom al jaren naar landen als 

Zwitserland of Colombia. Degenen zonder geld stoppen met 

eten en drinken of maken zelf een einde aan hun leven. ‘Zoals 

mijn tante een paar decennia geleden’, vertelt Meacher, ‘ze had 

leverkanker en wilde niet langer lijden. Ze nam allerlei pillen 

en heel veel whisky en vertelde haar man niets over haar plan, 

anders zou hij medeplichtig zijn. Ik vond dat niet alleen heel 

treurig, maar het maakte ook dat ik tot de conclusie kwam dat 

onze wetgeving immoreel is en moet veranderen.’

Meacher is niet de eerste Britse politicus die dat oordeel velt. 

Al in 1936 presenteerde Lord Ponsonby een wetsvoorstel 

over euthanasie in het Hogerhuis. Daarna volgden nog twee 

pogingen door andere politici, die ook mislukten. Ondertussen 

werd in Groot-Brittannië in 1961 hulp bij zelfdoding strafbaar 

en werd euthanasie steeds vaker in verband gebracht met 

het Duitse euthanasiecentrum Hadamar, waar tijdens de 

Tweede Wereldoorlog duizenden mensen met beperkingen en 

psychische problemen werden vermoord. Dit alles vergiftigde 

het debat over een waardig levenseinde. Sommige actiegroepen 

verwijderden zelfs het woord euthanasie uit hun naam en 

wetsvoorstellen gingen voortaan over hulp bij zelfdoding, niet 

meer over euthanasie. Zoals bijvoorbeeld de motie in 2005 van 

mensenrechtenjurist Lord Joffe en die van Lord Falconer in 

2013. Beide voorstellen sneuvelden.

Unicum > In 2015 leek het tij te keren. Voor het eerst in 

de Britse geschiedenis werd een wetsvoorstel over hulp bij 

zelfdoding niet in het Hogerhuis gelanceerd, maar in het 

In Nederland zat er bijna twintig jaar 
tussen het eerste voorstel voor een 
euthanasiewet en de uiteindelijke wet. In 
Groot-Brittannië wordt al meer dan tachtig 
jaar gesteggeld over het legaliseren van 
hulp bij zelfdoding. En zo’n wet is er nog 
steeds niet. Maar dat duurt niet lang meer, 
zo is de stellige overtuiging van barones 
Molly Meacher. ‘Al is euthanasie een stap 
te ver.’ • Marloes Elings
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Lagerhuis. Maar ook daar haalde het voorstel het niet en een 

nieuwe poging een jaar later in het Hogerhuis sneuvelde 

eveneens. Afgelopen zomer was het de beurt aan barones Molly 

Meacher. Dit keer overleefde de motie de eerste twee termijnen. 

Een unicum. Ondertussen is 84 procent van alle Britten 

voorstander van hulp bij zelfdoding.

‘Toch gaat mijn wetsvoorstel nergens toe leiden’, zegt 

Meacher onomwonden. Dat heeft alles te maken met het 

Britse politieke systeem, zo legt zij uit. Wetsvoorstellen in het 

Hogerhuis worden zelden wet. Ze zijn vooral bedoeld om de 

publieke opinie te beïnvloeden. Heel soms krijgt een voorstel 

uit het Hogerhuis aandacht in het Lagerhuis. ‘Zowel in het 

Lagerhuis als het Hogerhuis hebben we aan de start van een 

parlementair jaar een loterij. Als je lootje wordt getrokken, mag 

je wetsvoorstel in het Lagerhuis worden geagendeerd’, vertelt 

Meacher. Als ik mijn verbijstering niet kan verbergen, zegt 

ze smalend: ‘Ja, de Britse wetgeving is deels gebaseerd op een 

kansspel.’

‘Dat gaat in Westminster reuring geven’, weet Meacher. ‘Want 

dan wordt er in het Schotse parlement wel gedebatteerd over 

deze wet, maar in Engeland niet. Dat gaan conservatieve 

parlementsleden die zichzelf als Unionist zien (mensen die 

de unie tussen Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland 

willen behouden, red.), niet pikken. Dan zullen de premier en 

zijn partij actie moeten ondernemen.’

Hoopvol > Op mijn vraag waarom de Conservatieven sowieso 

niet zelf een nieuwe wet maken als zo’n overgrote meerderheid 

van de Britten vindt dat terminaal zieken geholpen moeten 

worden hun leven waardig te eindigen, lacht Meacher 

schamper. ‘Dat gaat niet gebeuren. Zelfs niet nu aanvoerder 

Boris Johnson heel laag in de peilingen staat dankzij alle feestjes 

in zijn ambtswoning in coronatijd, hebben ze niet het gevoel 

dat ze het volk tegemoet moeten komen. De regeringspartij is 

te bang voor de standpunten van religieuze leiders en die van 

gehandicaptenorganisaties. Van de oppositie moeten we het ook 

niet hebben, want in ons politieke systeem kan de oppositie 

geen wetten maken.’

De barones klinkt kordaat. Hoopvol en zelfverzekerd. Ook 

al is het sinds 1936 niet gelukt om de wet te veranderen. 

Opgewekt: ‘De laatste vijf jaar is de publieke opinie echt aan 

het schuiven. De Academy of Medical Royal Colleges heeft haar 

mening bijgesteld. Conservatieve parlementsleden spreken 

zich steeds meer uit over de noodzaak van wetgeving voor 

terminale patiënten. Het parlement van het Britse eiland 

Jersey heeft zelfs al ingestemd om hulp bij zelfdoding te 

legaliseren. Het kan echt niet langer dan een paar jaar duren 

voor heel Groot-Brittannië zijn wetgeving aanpast.’ Z

LANDEN WAAR EUTHANASIE 
(WETTELIJK) MOGELIJK IS:
[
Colombia (1997)
Nederland (2002)
België (2002)
Luxemburg (2009)
Canada (2016)
Australische staat Victoria 
(2019)
Spanje (2021)
Portugal (2021)

HULP BIJ ZELFDODING:
[
Iemand helpen om een einde 
aan zijn leven te maken, 
bijvoorbeeld door medicijnen 
te geven waarmee hij zich het 
leven kan benemen. 

LANDEN WAAR HULP BIJ 
ZELFDODING MOGELIJK IS:
[
Zwitserland (1942)
België (2002)
Nederland (2002) Y
Luxemburg (2009)
Spanje (2011)
De Amerikaanse staten 
Washington D.C. (2017), 
California (2016), Colorado 
(2016), Oregon (1997), Vermont 
(2013), New Mexico (2014), 
Maine (2019), New Jersey 
(2019), Hawaii (2019) en 
Washington (2009)
Finland (2012)
Canada (2016)
Duitsland (2020)
Nieuw-Zeeland (2021)
Oostenrijk (2022)

NEDERLAND 
In ons land is hulp bij 
zelfdoding strafbaar, maar 
in de euthanasiewet is 
een uitzondering gemaakt 
voor artsen. Een arts mag 
een patiënt een dodelijk 
middel verstrekken wat 
de patiënt vervolgens zelf 
inneemt. De arts is niet 
strafbaar indien hij aan alle 
zorgvuldigheidseisen heeft 
voldaan. 

Schotse parlement > Op mijn vraag waarom de 

barones dan toch optimistisch is en verwacht dat hulp bij 

zelfdoding binnenkort niet meer strafbaar zal zijn, vertelt 

zij over de twee andere wegen om de wet te veranderen. 

‘In het Lagerhuis is een amendement ingediend bij nieuwe 

gezondheidszorgwetgeving. Dat gaat over nieuwe regels voor 

hulp bij zelfdoding. Zo’n wetswijziging moet altijd besproken 

worden door het parlement. Dus dat geeft kansen. Zeker 

omdat veel conservatieve politici van mening zijn veranderd. 

In 2015 stemden zij nog tegen hulp bij zelfdoding, nu zijn het 

voorstanders.’

Maar de echte gamechanger wordt Schotland, zo is haar stellige 

overtuiging. Het Schotse parlementslid Liam McArthur 

presenteerde vorig jaar een wetsvoorstel voor hulp bij 

zelfdoding. Inmiddels heeft hij iedereen geconsulteerd die 

nodig is om zijn motie in stemming te kunnen brengen in 

het Schotse parlement. De verwachting is dat dit volgend jaar 

zomer gaat gebeuren. 

EUTHANASIE: 
[
Een arts stopt het lijden en 
het leven met behulp van 
een dodelijk middel en is 
niet strafbaar als hij aan alle 
zorgvuldigheidseisen heeft 
voldaan.
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Hedy d’Ancona strijdt voor zelfbeschikking, ook aan het einde van het leven

‘Ik laat het niet los, 
            en velen  met mij’

Als overtuigd feministe streed Hedy d’Ancona (84) in 

haar jonge jaren voor legalisering van abortus. Vrouwen 

moesten zelf kunnen beslissen over het begin van een 

leven. Later maakte ze zich hard voor het recht van 

ouderen om te beschikken over het einde van dat leven. 

Een terugblik op de strijd aan de hand van een aantal 

begrippen en wapenfeiten. • Els Wiegant

Recht op zelfbeschikking > ‘Als je in God 

gelooft, zal je het woord “zelfbeschikking” 

niet zo gauw in de mond nemen. Want: 

de mens wikt en God beschikt. Ben je niet 

gelovig, zoals ik, dan wik én beschik je zelf. 

Dat is niet alleen een pas naar vrijheid, 

daar hoort ook een verantwoordelijkheid 

bij. Het overgrote deel van de vrouwen die 

een abortus krijgen, wikt lang en kan de 

verantwoordelijkheid van zo’n beslissing 

dragen. Belachelijk dus dat daar nog steeds 

vijf dagen bedenktijd voor nodig zijn. 

Aan het einde van het leven geldt hetzelfde, 

ook daarover moet je zelf kunnen 

beschikken, zelf kunnen bepalen of het 

genoeg is geweest, of je het leven voldoende 

hebt geleefd, eruit hebt gehaald wat er voor je 

in zat. En bij die beslissing houd je rekening 

met de mensen om je heen; dat hoort bij 

zelfbeschikking.’

Oprichting Man Vrouw Maatschappij, 
samen met Joke Smit (1968) > 
‘Zelfbeschikking en zelfontplooiing waren 

de twee pilaren onder het feminisme en de 

tweede emancipatiegolf. Wij vonden dat 

de enorme achterstand van vrouwen moest 

worden ingehaald. In een democratische 

samenleving, in een rijk en welvarend land 

als Nederland, zouden er op kernpunten niet 

zulke grote verschillen tussen mannen en 

vrouwen mogen bestaan; verschil in inkomen 

en betaald werk – als gehuwde vrouw en 

zeker als moeder behoorde je niet te werken 

–, verschil in kennis en opleiding en verschil 

in macht. 

Toch was het belangrijkste punt voor ons iets 

anders: een eerlijker samenleving, waarin 

het betaalde én onbetaalde werk gelijk over 

mannen en vrouwen zou zijn verdeeld. Een 

samenleving waarin mannen en vrouwen 

evenveel tijd aan betaald werk én aan privé-

taken zouden besteden. Daarvoor had je dus 

ook de mannen nodig. 

Huib Drion was een van de eerste 

mannelijke leden van MVM. Zijn idee van 

zelfbeschikking aan het einde van het leven 

vonden wij in die jaren zeventig – ook al 

waren we er als jonge vrouwen nog helemaal 

niet mee bezig – volkomen vanzelfsprekend. 

Het idee heeft me nooit meer losgelaten.’

De euthanasiewet (2002) > ‘Els 

Borst was mijn opvolgster als minister 

van Volksgezondheid. Mijn feitelijke 

betrokkenheid bij de totstandkoming van de 

wet was dus nul, want je bemoeide je niet met 

het werk van je opvolgster. In die tijd zat ik 

bovendien in het Europees Parlement. Maar 

zo’n wet komt natuurlijk niet in een korte 

periode tot stand: ambtenaren waren daar 

ook in mijn tijd al mee bezig.

Ik was voorstander van de euthanasiewet, 

maar had er ook kritiek op. De abortuswet 

was niet 100 procent wat wij wilden, met 

die vijf dagen bedenktijd, maar abortus was 

in ieder geval gelegaliseerd. Het was uit 

pragmatisme dat ik voor die wet was. 

Bij de euthanasiewet was dat hetzelfde. 

Wat uiteindelijk door de Kamer werd 

aangenomen, was “op-weg-naar-

zelfbeschikking” maar het stond er nog ver 

vanaf. Mijn bezwaar tegen de wet was dat 

euthanasie en hulp bij zelfdoding in het 

Wetboek van Strafrecht bleven. Alleen onder 

bepaalde voorwaarden mocht het, maar in alle 

andere gevallen bleef het strafbaar.

Ik ben blij dat euthanasie in ieder geval 

mogelijk is gemaakt. Nu ik zelf oud ben, 

zie ik om me heen dat de wet nog lang niet 

voldoende wordt benut en toegepast in de 

praktijk. Onlangs nog, bij een 92-jarige 

vriendin: ze wilde heel graag euthanasie, was 

al jarenlang lid van de nvve en de Coöperatie 

Laatste Wil, had alle brochures en formulieren 

op tafel liggen. Maar ze trof een jonge arts 

die haar ompraatte om toch voor palliatieve 

sedatie te kiezen, want dat was toch een veel 

beter alternatief?! Ze heeft vijf dagen liggen 

worstelen voor ze doodging, mensonterend.’

Initiatiefgroep Uit Vrije Wil (2010)
‘In 2010 heb ik de handtekeningenactie van 

Uit Vrije Wil gesteund, opgezet door Yvonne 

van Baarle (de actie verwierf in korte tijd 

117.000 handtekeningen, red.). Daarmee 

kwam het onderwerp zelfbeschikking aan het 

einde van het leven opnieuw op de politieke 

agenda. Het was vanuit dat feministische 

oergevoel dat ik daarvoor wilde strijden.

Met een kleine club, van onder andere 

Eugène Sutorius, Eylard van Hall en Dick 

Swaab, hebben we toen over een wetsvoorstel 

gesproken dat ouderen die hun leven 

voltooid vinden, het recht geeft om het te 

mogen beëindigen. We vonden dat het tijd 

was om iets wat fundamenteel verkeerd zit 

– een wet waarin zelfbeschikking nog steeds 

strafbaar is –, te wijzigen. De onderzoeken 

van Paul Schnabel en later die van Els van 

Wijngaarden – die eigenlijk zeiden: de 

wet functioneert uitstekend – hebben die 

discussie in de kiem gesmoord. Dat vind ik 

nog steeds onbegrijpelijk.’

Vrije kwesties > ‘Dat in het regeerakkoord 

zowel het afschaffen van de vijf dagen 

bedenktijd als het wetsvoorstel Voltooid 

Leven tot vrije kwesties* zijn benoemd, 

begrijp ik wel. Meer zat er niet in. Het zijn 

on-afgehandelde zaken. Of de voorstellen het 

zullen halen is nog maar zeer de vraag, ik heb 

er weinig vertrouwen in. 

En zo doet de maatschappij nu ook alweer 

bijna een halve eeuw over een wet voltooid 

leven, terwijl het draagvlak ervoor heel 

groot is. Maar ja, zo gaat het: als je wetten 

wilt veranderen, moet je niet uit zijn op snel 

succes. Ik laat het onderwerp in elk geval niet 

los, en velen met mij.’ Z

*Een ‘vrije kwestie’ betekent dat Kamerleden een eigen, 

individuele afweging mogen maken bij het stemmen.

FOTO: KOOS BREUKEL
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WILSVERKLARINGEN 
[

De nvve geeft wilsverklaringen uit 

waarmee u uw wensen rond het 

levenseinde kunt vastleggen. Zo is het 

voor artsen en uw naasten duidelijk 

wat u wilt. U kunt de wilsverklaringen 

online opstellen via nvve.nl. Dat is gratis. 

Wilsverklaringen op papier kosten E 10.

De penning waarmee u verklaart dat 

u niet wilt worden gereanimeerd, is te 

bestellen via patiëntenfederatie.nl of  

via telefoonnummer 0900 23 56 780.

SPREEKUUR

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van 

uw wilsverklaringen? Dan kunt u op 

diverse plekken in Nederland terecht voor 

een gratis nvve-spreekuur. De spreekuren 

zijn wekelijks. Tijdens het gesprek kunt 

u uw vragen persoonlijk met een nvve-

medewerker bespreken. Dat kan ook 

telefonisch en nu eveneens via beeldbellen. 

De gesprekken zijn bedoeld voor korte 

vragen over uw wilsverklaringen. Voor 

het telefonisch spreekuur, beeldbellen 

en een gesprek op locatie moet u een 

afspraak maken. Daarvoor belt u met (020) 

620 06 90. Het kan ook online op nvve.nl/

spreekuren. 

Een persoonlijke aanvulling op uw 

euthanasieverzoek of behandelverbod 

maakt uw wilsverklaringen overtuigender. 

Tips en hulpteksten staan op de website. 

Ze zijn te vinden op de pagina die opent 

zodra u vanaf de homepage inlogt op Mijn 

nvve. U kunt ze ook op schrift krijgen 

door te bellen met de ledenadministratie 

(020) 620 06 90. 

WAT KAN DE NVVE 
VOOR U DOEN?

n
vve-

d
ien

sten

LEDENADVIESRAAD
[
De Ledenadviesraad (lar) biedt leden 

de gelegenheid om bij te dragen aan 

het realiseren van de maatschappelijke 

opdracht van de nvve. De lar vervult 

een krachtige adviesfunctie, heeft 

een onafhankelijke positie binnen de 

vereniging en fungeert als oog en oor 

voor de leden. Meer informatie op nvve.nl. 

Mailadres is: ledenadviesraad@nvve.nl.

NIEUWSBRIEF
[
Om leden op de hoogte te houden van de 

actualiteiten publiceert de nvve niet alleen 

nieuwsberichten op haar website, maar 

mailt zij ook geregeld een nieuwsbrief 

rond. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan 

aan op nvve.nl.

CAFÉ DOODNORMAAL 

Om het gesprek over jongeren en het 

zelfgekozen levenseinde mogelijk te 

maken, organiseert nvve Jongeren 

maandelijks café Doodnormaal. Vanwege 

corona wordt gewerkt aan digitale 

alternatieven. De agenda is te vinden op 

nvve.nl/agenda.

ADVIESCENTRUM 

nvve-leden kunnen bellen met het 

Advies centrum voor informatie, advies 

en steun bij keuzes rond het levenseinde. 

Het Advies centrum bemiddelt ook 

bij problemen. Na een telefonisch 

intakegesprek door een coördinator kan 

een consulent op huisbezoek komen.  

Het Adviescentrum is tijdens kantooruren 

bereikbaar.

LEZINGEN, PRESENTATIES EN
WORKSHOPS

De nvve verzorgt op verzoek lezingen, 

presentaties en workshops over het 

zelfgekozen levenseinde. Ze zijn bedoeld 

voor zowel professionals als particulieren. 

Voor aanvragen kunt u mailen naar 

lezingen@nvve.nl.

REGIOBIJEENKOMSTEN

Vanwege corona zijn de regiobijeen-

komsten voor niet-leden vervangen door 

digitale lezingen. nvve-leden kunnen zich 

inschrijven voor gratis digitale lezingen 

over het nut van wilsverklaringen, juist in 

tijden van corona. Kijk op nvve.nl/agenda en 

op nvve.nl/lezingen.

RAAD VAN BESTUUR NVVE
[

Fransien van ter Beek, Dick Bosscher

RAAD VAN TOEZICHT NVVE
[

Voorzitter: 

prof. dr. Job Cohen 

Leden:

mr. Barbara Middeldorp

drs. Maarten ten Doesschate

prof. dr. Eddy Houwaart

drs. Flip Sutorius

Hans van Amstel-Jonker

ADRES
[

Postbus 75331, 1070 ah Amsterdam

telefoon: (020) 620 06 90

Bereikbaar op werkdagen  

van 09.00 tot 17.00 uur

website: nvve.nl 

e-mail: info@nvve.nl

Als gevolg van coronamaatregelen kan de reguliere dienstverlening van de NVVE wijzigen. Kijk voor actuele informatie op nvve.nl.
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Bloemen    
Jaap van Riemsdijk

Plotseling wordt er op de deur geklopt. 

De rechercheurs kijken verstoord op. 

Een verpleegkundige tilt een enorme 

mand met bloemen naar binnen. ‘Voor 

dokter Dorrestein’, zegt ze zachtjes. ‘Van de dankbare 

familie.’ 

In de jaren tachtig is euthanasie juridisch nog weinig 

ontgonnen en daardoor risicovol terrein. Toch zorgen 

dokters in schrijnende situaties voor levensbeëindiging 

en vermijden problemen met justitie door op de 

overlijdensverklaring een natuurlijke doodsoorzaak in 

te vullen. Geleidelijk wordt de roep om euthanasie te 

regelen, luider.

In 1985 ontwikkelt officier van justitie Adelbert 

Josephus Jitta (van 1994-2002 bestuurslid van de 

nvve, in 2010 overleden) voor Noord-Holland een 

meldingsprocedure met zorgvuldigheidsnormen 

gebaseerd op recente rechterlijke uitspraken. Hij 

maakt met artsen de afspraak dat strafrechtelijke 

vervolging achterwege kan blijven als deze normen 

worden nageleefd en de euthanasie als niet-natuurlijke 

dood wordt gemeld. Gevolg: artsen worden opener en 

hoeven de doodsoorzaak niet te verdoezelen. 

In Utrecht gaat officier van justitie Ton Herstel 

in overleg met artsen en ziekenhuizen. Ik ben 

in die tijd directiesecretaris van het Ziekenhuis 

Oudenrijn. Daar wordt dit overleg positief, maar ook 

met terughoudendheid ontvangen. Het pleit over 

euthanasie is immers nog niet beslecht. De directie van 

het ziekenhuis vraagt mij de door justitie aangereikte 

meldingsprocedure in overleg met de medische 

staf uit te werken in interne richtlijnen. Daarin 

wordt als primaire eis vastgelegd: consensus van een 

overlegteam, bestaande uit zorgverleners die bij de 

behandeling van de patiënt betrokken zijn en een 

geestelijk verzorger. Instemming is noodzakelijk van 

de directie, verantwoordelijk voor de gang van zaken in 

het ziekenhuis. 

De richtlijnen waarborgen dat medewerkers met 

Bij de NVVE werken zo’n 

140 vrijwilligers. Ze doen 

presentaties, helpen bij 

bijeenkomsten, leggen 

huisbezoeken af en 

ondersteunen leden bij 

al hun vragen rond het 

levenseinde. Hans van 

Amstel-Jonker en Jaap 

van Riemsdijk zijn twee 

ervaren vrijwilligers. 

Om beurten beschrijven 

zij een ervaring uit de 

praktijk. 

Deze keer: 

Jaap van Riemsdijk
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gewetensbezwaren uitgeroosterd worden. In overleg 

met de ziekenhuisapotheker wordt een zorgvuldige 

regeling voor de verstrekking van de benodigde 

middelen opgenomen. Ook nazorg krijgt veel 

aandacht, zowel voor de naasten als de betrokken 

medewerkers. Het melden van de euthanasie als 

overlijden met een niet-natuurlijke doodsoorzaak 

vormt het sluitstuk van de procedure.

Internist Bert Dorrestein is de eerste die zijn nek 

uitsteekt. Het zit hem al langer dwars dat hij stiekem 

moet handelen bij patiënten voor wie hij euthanasie 

de enige uitweg acht. Bert behandelt een patiënt met 

uitgezaaide alvleesklierkanker, die ondraaglijk lijdt 

en hevig verlangt naar de dood. Door uitvoerig overleg 

met de familie weet hij dat die er volledig achter staat. 

Ook de andere zorgverleners en de geestelijk verzorger 

zijn het ermee eens. Bert ligt enkele nachten wakker, 

hakt de knoop door en verleent euthanasie. Daarna 

meldt hij een overlijden met een niet-natuurlijke 

doodsoorzaak, zoals voorgeschreven, aan de 

gemeentelijk lijkschouwer. Het is diens taak de officier 

van justitie te informeren. Wat zal er gebeuren? 

De officier houdt zich aan de afspraak om de zaak 

discreet te onderzoeken. De volgende dag wordt Bert 

verhoord door twee mannen van de recherche, in bur-

ger. Aan mij de taak hem bij te staan. We zijn allebei 

nerveus over wat ons te wachten staat. De beide recher-

cheurs lijken eveneens gespannen. Niet verwonderlijk, 

want ook voor hen is dit nieuw. Aan het begin van het 

verhoor zijn zij gereserveerd en behoedzaam. Als Bert 

uitleg begint te geven, tonen ze al snel begrip voor een 

arts die uit menslievendheid het dringende verzoek 

honoreert van een patiënt die in een erbarmelijke en 

ongeneeslijke situatie verkeert. Het moment waarop 

de verpleegkundige de bloemen van de familie binnen 

brengt, beroert ons allen. De ene rechercheur verzucht 

tegen de andere: ‘Waar zijn we eigenlijk mee bezig’.

Drie maanden later ontvangt Bert het bericht van de  

officier van justitie dat hij niet zal worden vervolgd. Z
 

Bert Dorrestein, al vele jaren met pensioen, gaf toestemming zijn naam te vermelden.
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Zij die achterblijven… 
marijke hilhorst

De vader van Loekje, Paul (98), was stervende. 

Voor hij kon afreizen naar ’s Hemels 

Paradijzen, zoals hij op ironische toon placht 

te zeggen, wilde hij zijn dochter nog één 

ding vertellen. ‘Na zijn laatste woord zette 

hij met zijn vinger een punt in de lucht 

en ging zoals hij had geleefd: kalm, maar 

vastberaden’, vertelt Loekje (66). ‘De dag voor 

hij 99 werd.’ Ze noemt hem ‘de liefste vader 

van de wereld’. Paul was jurist, getrouwd met 

zijn middelbareschoolliefde, op een griepje 

na nooit ziek geweest, gewoon langzaam 

uitgedoofd. 

Wat was nou dat ene ding? ‘Mijn moeder 

is na een ernstig auto-ongeluk in 1975 

nooit hersteld. Altijd had ze pijn en 

de beschadigingen aan haar hersenen 

zorgden voor concentratieproblemen en 

slaapstoornissen. Haar praktijk moest ze 

sluiten, ze was psycholoog. Voorheen tenniste 

ze op niveau, speelde verdienstelijk piano en 

samen met mijn vader waren ze verwoede 

bergwandelaars. Nu was ze tot vrijwel niets 

meer in staat. Meestal lag ze in bed met een 

boek en las, of deed alsof.’ 

Ze vervolgt: ‘Een heel goede vriend, arts, heeft 

ze gevraagd, nee gesmeekt, haar te “helpen”. 

Dat heeft hij gedaan. Bewust hebben ze mij 

daarbuiten gelaten, uit angst. En die angst, 

vertelde mijn vader, hebben hij en die vriend 

lange tijd gevoeld. Het had hen beiden de 

kop kunnen kosten. Papa vertelde dat hij 

zijn mooiste fles wijn had opengetrokken 

toen de euthanasiewet werd aangenomen. 

Hij zei: “Alsof ik eindelijk veilig was, mijn 

borst opende zich.” Hij had nog een verzoek 

aan mij: “Ik heb het niet nodig gehad en jij 

bent nog jong, maar beloof me dat je ons deze 

keuzevrijheid niet laat afnemen.”’ 


