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Samenvatting consultatieronde voorstel 
Van Dijk c.s. en concept stemadvies RvB 
 

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

2022 een schriftelijke consultatieronde georganiseerd over het voorstel van NVVE-lid Wim van Dijk 

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

consequenties goed kunnen overzien en alle argumenten voor en tegen goed kunnen meewegen in 

de besluitvorming. Ook wilden we suggesties ophalen om de kwaliteit van het voorstel en/of het 

stemadvies van de Raad van Bestuur te verbeteren. 

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

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

Het is goed om het onderwerp op de agenda te zetten 
- Ik heb mij als mede-indiener van Wim van Dijks voorstel aangesloten, o.a. omdat daardoor het 

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

en weer eens uitvoerig (?) wordt gediscussieerd. 

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

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

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

van zijn stellingen. Het lijkt mij weinig kans te maken om de euthanasiewet veranderd te krijgen, 

hoezeer ook onderdelen kritische aandacht behoeven. Met name de bepalingen, die een 

behoorlijke uitoefening van het Recht op Zelfbeschikking zoals bedoeld in het Europees Verdrag 

over de Rechten van de Mens in de weg staan, vragen om de meest aandachtige politieke 

aandacht. Ook moet er meer aandacht komen voor mensen zonder ernstige medische 

aandoeningen, die weloverwogen uit het leven willen stappen. Waarom zou een sterfwens 

onderwerp van afweging door derden moeten zijn? Alleen de betreffende mens zelf gaat over de 

keuze tussen verder leven en levenseinde. Deze gedachten vinden steun in de overwegingen van 

Wim van Dijk. Daarom vind ik, dat de voorstellen van Wim ons aller overweging blijvend 

verdienen. 

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

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

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

wat hier wijsheid is. In ieder geval is het goed dat van Dijks voorstel in stemming wordt gebracht: 

dan komt er duidelijkheid over wat de leden willen. 

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

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

pijlers van de wet weghaalt, de inhoudelijke rechtvaardiging van de wet instort en dat er dan dus 

een nieuwe wet moeten komen juist is. Zolang dit niet door een onafhankelijke jurist is 

onderzocht blijf ik het standpunt van Wim van Dijk steunen en blijf ik mede-indiener van het 

voorstel. 

De euthanasiepraktijk is aan verbetering toe 
- Mensen die lichamelijk, aantoonbaar wat mankeren hebben een veel grotere kans op euthanasie 

dan mensen die onzichtbaar/psychisch wat mankeren. De wachtlijst bij het EE spreekt 

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

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

kant mogen schuiven? 

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

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

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

euthanasie. Het verschil? Waarom mag de lichamelijke terminale zieke mens wel beslissen: 

genoeg. Maar de terminale psychiatrisch zieke mens, niet? Waar ligt de ethiek in dat? 

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

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

mag een mens van “jullie” niet zeggen: Ik heb 5 jaar behandeling gehad, ik geloof er niet meer in. 

Eeuwig hoop houden is niet voor iedereen. Wel heel christelijk, het leven is waardevol dus mag je 

het niet zomaar opgeven. Nieuwsflits! Dat doen de meeste mensen die euthanasie aanvragen 

ook niet. Die hebben het leven vaak echt wel een kans gegeven. Nogmaals de vraagstelling. 
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Wanneer is het klaar? Wanneer de arts/therapeut dat zegt? Of wanneer de persoon zelf dat 

zegt? De wetgeving is achterhaald! 

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

psychisch lijden. 

- “Jullie” spreken van een voordeel in de open normen. Mensen die ik spreek die hun verzoek 

doen op basis van psychisch lijden vinden dat GEEN voordeel. Lijden voor de een is geen lijden 

voor de ander. Hoe toon je een arts jouw pijn? Als het niet op een foto of scan te zien is? Dus 

omdat een arts het lijden niet ziet, is het er niet? Uitzichtloos? Hoe kan een ander dat bepalen? 

Na 10 jaar GGZ vinden ze een nieuw middel uit! Ja mevrouw, dat moet u nog doen. De 

ontwikkelingen blijven komen, andere therapeuten maar dezelfde therapie kan ook verschil 

maken. Eindeloos door KUNNEN behandelen, is niet eindeloos door WILLEN behandelen. Maar 

wie is de baas over die eindstreep? De arts? Of de patiënt? 

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

langdurige lijden van zijn vrouw, aan wie euthanasie geweigerd werd. Ik heb eveneens moeten 

meemaken dat mijn geliefde man ruim drie maanden gruwelijk heeft moeten lijden, ondanks zijn 

herhaalde smeekbeden om euthanasie. Er was namelijk naar de mening van de behandelend 

artsen nog behandeling mogelijk. Het is die subjectieve blik die Wim van Dijk wil vervangen door 

de eigen keuze mogelijk te maken voor de patiënt die bij volle verstand en weloverwogen tot de 

slotsom is gekomen dat verder leven een nachtmerrie is geworden. 

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

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

bedoelingen bezield, maar kunnen zich geen voorstelling maken van de dagelijkse tot wanhoop 

drijvende pijn, uitputting en steeds verdergaande aftakeling. Lichamelijk, maar ook geestelijk, 

van degene die alle moed is kwijtgeraakt.  

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

Daarom moeten de subjectieve criteria eruit.  

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

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

redelijke andere oplossing is aan de mens zelf. 

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

“successen” noemen van het aantal euthanasiegevallen maar niet reppen over de duizenden 

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

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

ontoereikend vinden. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen in de richting van meer 

autonomie zouden ook van toepassing moeten zijn op de euthanasie wetgeving en met name de 

WTL. Anders dan het reactie van de RvB zijn wij van mening dat de praktijk sterk tekortschiet, 

artsen nog steeds in vele gevallen terughoudend zijn in hun rol als euthanasieverlener (mede ook 

door het OM), en er ten onrechte vaak wordt gekozen voor de “veilige” weg van palliatieve 

sedatie. Wij steunen Van Dijk in zijn bezwaren tegen deze praktijk. Veel mensen hebben aan het 

eind van een moeilijk leven en onprettige discussie met een arts over een zelfgekozen 

levenseinde, waarbij de arts op het laatst terughoudend blijkt te zijn (mede ingegeven door de 

ingewikkelde/zware procedure). Dit hebben wij uit eerste hand meegemaakt). Om die reden is 

aanpassing van de wetgeving naar onze mening wenselijk. Verder zijn de lange lijsten van 

wachtenden voor Expertisecentrum Euthanasie, dat wij steunen, ons een doorn in het oog, iets 

waar Van Dijk terecht aandacht voor vraagt. De toenemende lijst van verzoeken toont aan dat de 

huidige euthanasiepraktijk tekort schiet.   

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

heeft om zijn leven te beeindigen. Je hebt niet gevraagd om geboren te worden en hoeft wat mij 
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betreft ook niet te vragen om je leven te mogen beeindigen. Ieders zijn eigen pil heeft dan ook 

mij voorkeur en staat los van alle politieke en wettelijke argumenten. Het voorstel van Wim van 

Dijk geeft aan dat een wilsverklaring afdoende moet zijn en daarmee ben ik het eens. Alle 

verdere meningen van artsen, gelovigen of alernatieve lijdingstrajecten als sedatie hebben 

hooguit zin voor de nabestaanden en niet voor degene die de wilsverklaring ooit bij gezond 

verstand heeft getekend. De uitgebreide uitleg van de NVVE zal zeker hout snijden want 

daarvoor het ik de vereniging te hoog zitten en de wettelijke en politieke hobbels zullen zeker 

belangrijk zijn, maar doen niet af aan het gegeven dat het nog allemaal te moeizaam gaat en te 

lang duurt. 

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

algemene zin lijkt ons dat de huidige euthanasiepraktijk aanmerkelijk minder rooskleurig is dan in 

het advies wordt voorgesteld: op pagina 1 wordt gesproken van een “goed lopende medische 

route”. Ook op andere plekken in de concept- reactie wordt een positief beeld geschetst van de 

huidige procedure. Als overtuigd voorstanders van autonomie - en lid van de CLW -  zijn wij van 

mening dat de euthanasie wetgeving aanpassing behoeft. Ook het geloof in, en waardering voor 

de deskundigheid van artsen, wordt door ons niet gedeeld. Na zorgvuldige beoordeling van het 

euthanasieverzoek zou dit door een levenseinde begeleider kunnen worden ingewilligd. De 

euthanasiewet dient hier toe te worden aangepast. Wij realiseren ons dat velen binnen de NVVE 

hiermee al veel langer bezig zijn en willen dit gaarne steunen. Onderstaand hebben wij enkele 

delen uit de tekst, vooral de conceptreactie, van commentaar voorzien omdat deze te 

behoudend en te positief zijn.   

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

par 5: De huidige wet is in staat mee te groeien met zijn tijd.   

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

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

zijn. Daar zou de NVVE zeker meer aandacht voor moeten hebben. De stem van de euthanasie-

vrager, als deze al niet bepalend zou moeten zijn, zou zwaar moeten wegen, dat lijkt ons niet het 

geval. 

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

route, de 1e beleidspijler. Er vallen regelmatig mensen tussen wal en schip. Dit nog los van het 

feit dat derden soms ongewild feitelijk worden geconfronteerd met iemand die een einde aan 

zijn of haar leven wenst te maken. Mogelijk met trauma’s tot gevolg. Dat de huidige wet een 

groot draagvlak kent kan zo zijn maar dat is bij gebrek aan een betere, ruimere wettelijke 

mogelijkheid. Die ruimere mogelijkheid wordt beoogd door het ingediende voorstel en daar gaat 

het stemadvies grotendeels aan voorbij. In de maatschappij is voor meer individuele ruimte ook 

ruime steun. 

Er moet minder afhankelijkheid van de arts komen en meer zelfbeschikking 
- Ik zie de huidige WTL als een verworvenheid waar ook de NVVE trots op kan zijn, en die in de 

praktijk veel goeds heeft gebracht. Toch is het wat mij betreft niet het gedroomde eindstation. Ik 

vind dat WvD de vinger legt op een aantal reële problemen met de huidige regeling. Het gaat 

daarbij m.n. om de afhankelijkheid van de overtuiging van de arts dat er sprake is van uitzichtloos 

en ondraaglijk lijden met (mede) een medische achtergrond, en om de onvoldoende omschreven 

eis dat er geen redelijke andere oplossing mogelijk is. Voorts ken ik geen knock out argumenten 

waarom het alleen artsen zouden moeten zijn die hulp bij zelfdoding en euthanasie verlenen en 

die de vraag om deze hulp beoordelen. Dat betekent dat ik het goed zou vinden als de 

constellatie WTL/293/294 op termijn en na rijp beraad wordt vervangen of gewijzigd i.p.v. 

aangevuld door andere, aanvullende wetgeving. Parallelle wetgeving, bv. enerzijds de huidige 
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WTL waarbij de arts in bepaalde situaties géén hulp bij zelfdoding mag verlenen omdat niet aan 

de wettelijke eisen is voldaan, náást (!) wetgeving waarin een levenseindebegeleider dat in exact 

dezelfde situatie wel mag, wringt. Ook zie ik niet waarom een levenseindebegeleider binnen op 

relevante wijze aangepaste wet- en regelgeving wel hulp bij zelfdoding, maar geen euthanasie 

zou mogen verlenen. 

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

nu een einde te maken aan vele eeuwen betutteling en bevoogding door religieuze leiders en 

hun volgelingen. Deze – inmiddels tot een flinke minderheid geslonken en nog steeds slinkende – 

conservatieve religieuze minderheid eist voor zichzelf het recht op maximale vrijheid voor de 

uitvoering van hun geloofspraktijken, maar is zo hypocriet anderen rechten te ontzeggen die 

indruisen tegen hun opvattingen. Waaronder de vrijheid om te kiezen voor een waardige dood 

op een zelfgekozen moment. De Euthanasiewet moet dus op de helling, met als kern: het 

individu beslist over zijn/haar/diens eigen levenseinde (hoe en wanneer), uiteraard met 

voldoende waarborgen tegen misbruik, (morele) dwang en ondoordachte impulsieve keuzes. 

(Mede om veel treinmachinisten, -conducteurs en -passagiers veel ellende en trauma’s 

besparen.) Hoe dat precies juridisch gewaarborgd moet worden, laat ik graag aan ter zake 

deskundigen over. Omdat we medici niet kunnen verplichten euthanasie / hulp bij zelfdoding te 

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

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

goede optie. Artsen zijn primair gericht op genezen en het verlengen van het leven. Weliswaar 

ook om lijden te beperken, maar – zoals Wim terecht zegt – niemand anders dan de betrokkene 

zelf kan bepalen hoe ernstig dit lijden is, laat staan hoe dit afgewogen moet worden tegen 

alternatieven. Hier moeten we artsen niet mee belasten. Ook voor de betrokkene is dit van 

belang, omdat je nooit zeker weet, welke arts er op het moment suprême aan je bed staat en 

wat diens persoonlijke overtuigingen zijn. Ook al is de tijd er rijp voor, voor een politiek draagvlak 

is wel een zeer doordacht en uitvoerig publiciteitsprogramma nodig, want de “tegenpartij” zal 

alles doen om zo’n voorstel te “framen” als het in de kou laten staan van kwetsbare mensen en 

eenzame ouderen (i.p.v. een weloverwogen keuze van zelfbewuste individuen die niet willen 

wegkwijnen en vegeteren of die hun leven voltooid achten). De NVVE is m.i. bij uitstek 

gekwalificeerd om daarbij het voortouw te nemen. 

- Ik heb het voorstel van Wim van Dijk gesteund als mede-indiener omdat ik kijk naar wat beoogd 

wordt: Meer zelfstandige regie op het eigen levenseinde. Ik kijk dan ook niet zo zeer naar b.v. de 

gebezigde terminologie in het voorstel als wel naar die doelstelling. Waarschijnlijk had ik een 

voorstel anders geformuleerd mocht ik het geheel zelf hebben opgesteld maar daar wil ik niet 

over discussiëren. Ik heb behoefte aan meer ruimte om op een humane wijze een einde aan mijn 

eigen leven te maken (mocht dat aan de orde zijn) als mij dat goed lijkt zonder daarmee iemand 

te hoeven belasten. Ik heb zelf samen met mijn vrouw een zwaar auto-ongeluk gehad en toen 

groeide het besef dat wij (mijn vrouw en ik) niet zelf zouden kunnen beschikken over onze eigen 

dood en daarmee veroordeeld werden tot een leven dat wij op die wijze niet wensten te leven. 

De discussie over de huidige wet is bijna een semantische. Het resultaat van deze wet kan zijn 

dat je aan je lot wordt overgelaten ondanks voorbereiding langs een van de lijnen die de NVVE 

voorstaat. De wet biedt wel mogelijkheden maar je hebt als individu/betrokkene geen ultiem 

zeggenschap over het eigen levenseinde. Je bent afhankelijk. Dat wil ik niet. 

- Hierbij wil ik graag laten weten achter de voorstellen van de heer Wim van Dijk te staan. Ik vind 

zijn voorstellen humaner en meer bij deze tijd horen waarin men de eigen regie over het 

levenseinde zelf wil bepalen. 

- Ik sta volledig achter het voorstel van Wim van Dijk. DE LAATSTE JAREN WAREN ER 

VERSCHILLENDE MENSEN IN MIJN OMGEVING DIE KLAAR WAREN MET HET LEVEN. BANG OM 
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OVER JE LEVENSEINDE NA TE DENKEN EN TE HANDELEN. HET ALLERBELANGRIJKSTE IN DEZE 

EUTHANASIEWET IS DAT DE PATIËNT CENTRAAL STAAT, EN DAT WE MET RESPECT EN COMPASSIE 

MET DEZE MEDEMENS OMGAAN. Het is aan de patiënt die lijdt en die niet verder meer wil leven 

wanneer het moment van overlijden daar is. Zoals iedereen een andere pijngrens heeft, heeft 

iedereen een andere levenslust of levensmoeheid. En iedereen heeft een andere grens van wat 

hij of zij aankan. Dat kan niemand anders bepalen. En dan heb ik het niet over mensen die 3 

weken depri zijn. 

- De afhankelijkheid van de arts is voor ons, en veel andere NVVE leden, een gruwel. Hier wordt 

gesteld: Als de arts welwillend is”. Probleem is dat veel artsen dat in de prakrijk onvoldoende 

zijn. Je mag uiteraard een arts niet dwingen, maar je kunt het werk van de artsen wel 

aanmerkelijk verlichten en ondersteunen.   

- Ik heb het eens met het voorstel van dhr. Van Dijk. Mijn grootste probleem is het feit dat de arts 

zo centraal moet blijven staan. Alleen de patiënt kan zijn/haar lijden zichtbaar bepalen, niemand 

anders.  

- Ik ben akkoord met het voorstel van Wim van Dijk. Ook ik vind de huidige wet en procedure 

betuttelend. Natuurlijk mag kwetsbaar leven (denk bv  aan gehandicapten) beschermd worden 

maar met name ouderen van wie het levenseinde onherroepelijk in zicht is langer laten sterven 

vind ik voor degenen die hebben aangegeven dit te willen akkoord maar voor de overigen zou dit 

geen verplichting moeten zijn. De huidige wet en regelgeving geeft mij geen enkele garantie dat 

ik straks als mijn tijd er bijna is om dit leven te verlaten dit ook werkelijk op een menswaardige 

en liefdevolle manier te mogen doen ook al heb ik alle verklaringen ingevuld…ik ben afhankelijk 

van een arts die moet bepalen of mijn lijden onmenselijk is en bereid is aan mijn wensen om dit 

leven te verlaten te voldoen. Ik snap ook niet dat mijn mening nu van minder waarde is als straks 

als ik bv in coma ben, zwaar gehandicapt of dement. Wat ik nu heb vastgelegd bij volle verstand 

zou uitgevoerd moeten worden (ook al snap ik dat grenzen dichter bij dood verlegd kunnen 

worden maar laat aub mijn naasten die weten wat ik wel en niet wil hier over mogen beslissen 

als ik dat zelf niet meer kan. Ik erger me ongelooflijk aan bv allerlei discussies dat je 

dementerende met problematisch gedrag wel in slaap mag brengen (en mag laten uithongeren 

en uitdrogen waardoor de dood intreed) maar geen euthanasie mag geven zgn vanwege ethische 

overwegingen. In heel veel gevallen heeft voor de gelovigen onder ons God al lang beslist dat het 

einde daar is maar omdat wij als samenleving  deze mensen nog altijd veel zorg verlenen en zelfs 

behandelen moeten ze nog heel lang in een wat mij betreft onmenswaardig leven gevangen 

blijven….ik kom vaak in verpleeghuizen op bv afdelingen met dementeerden en snap niets van 

deze industrie…nogmaals als wij deze mensen niet zouden verzorgen zouden ze allang gestorven 

zijn. 

- Ik sluit me voor 200 % aan bij Wim van Dijk. Ben absoluut tegen die betutteling door christelijke 

(n) (partijen) en wens een vrije keuze vwb levenseinde. 

- Wij steunen de voorstellen van de heer Van Dijk. Alleen zó kan “de patiënt” autonoom handelen, 

wat zijn onvervreemdbaar recht is en hoort te zijn. 

- Ik heb het voorstel van Wim van Dijk gesteund als mede-indiener omdat ik kijk naar wat beoogd 

wordt: Meer zelfstandige regie op het eigen levenseinde. Ik kijk dan ook niet zo zeer naar b.v. de 

gebezigde terminologie in het voorstel als wel naar die doelstelling. Waarschijnlijk had ik een 

voorstel anders geformuleerd mocht ik het geheel zelf hebben opgesteld maar daar wil ik niet 

over discussiëren. Ik heb behoefte aan meer ruimte om op een humane wijze een einde aan mijn 

eigen leven te maken (mocht dat aan de orde zijn) als mij dat goed lijkt zonder daarmee iemand 

te hoeven belasten. Ik heb zelf samen met mijn vrouw een zwaar auto-ongeluk gehad en toen 

groeide het besef dat wij (mijn vrouw en ik) niet zelf zouden kunnen beschikken over onze eigen 

dood en daarmee veroordeeld werden tot een leven dat wij op die wijze niet wensten te 
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- leven. De discussie over de huidige wet is bijna een semantische. Het resultaat van deze wet kan 

zijn dat je aan je lot wordt overgelaten ondanks voorbereiding langs een van de lijnen die de 

NVVE voorstaat. De wet biedt wel mogelijkheden maar je hebt als individu/betrokkene geen 

ultiem zeggenschap over het eigen levenseinde. Je bent afhankelijk. Dat wil ik niet. 

- De voltooid leven wet staat in de baby schoenen, en groeit niet net zo hard als de wens van de 

maatschappij. 

Objectivering van de euthanasiewet zou goed zijn 
- Mij spreekt vooral aan dat in het voorstel gestreefd wordt naar een hogere mate van objectiviteit 

bij het oordeel van de arts in zijn beslissing over een euthanasieverzoek van zijn patiënt.  

- Naar mijn mening hebben wij in Nederland redelijk goede Euthanasiewetgeving. Toch ben ik het 

met Wim eens dat alle subjectiviteit zou moeten verdwijnen omdat wij volledig en autonoom 

over ons eigen leven moeten kunnen beschikken. Daar past niet bij dat anderen voor de vraag 

komen te staan of mijn leven ‘uitzichtloos en/of ondraaglijk’ is (2)  en de vraagstelling of er nog 

redelijke andere oplossingen zijn (4) wijs ik met kracht van de hand.  Alles zou er in het werk 

moeten worden gesteld om te voorkomen dat een patiënt te maken krijgt met palliatieve 

sedatie, terwijl er een euthanasiewens was vastgelegd en/of uitgesproken.  

- De kern van het voorstel is voor mij dat de paternalistische trekjes in de euthanasiewetgeving 

worden aangepast of verwijderd. En dat juich ik toe. 

- In eerste instantie vind ik het voorstel van Wim van Dijk erg goed. Uitzichtloos en ondragelijk 
lijden is niet goed vast te stellen en een redelijke andere oplossing is altijd wel te vinden als de 
arts dat wil b.v. verdere medische behandeling of palitatieve sedatie. Dus deze eisen mochten 
wat mij betreft vervallen.  

Het voorstel van Van Dijk is positief als hulpverleningsroute 
- Het voorstel van Wim van Dijk heeft een goede intentie om tegemoet te komen aan degenen, die 

nu niet voor een euthanasie in aanmerking komen. Dat is een nobel streven. Mij spreekt het 

vooral aan als een voorstel tot verdere concretisering van de hulpverleningsroute. 

- Zoals het enkele decennia geduurd heeft, voordat de huidige euthanasiewet het leven zag, moet 

er rekening mee worden gehouden dat het ook enkele decennia zal duren voordat er eindelijk 

een wet zal zijn die voor de betrokkene de mogelijkheid tot waardig sterven biedt zonder dat 

hij/zij daarbij afhankelijk is van een instantie die naast weloverwogenheid en vrijwilligheid, nog 

andere subjectieve criteria beoordeelt. NVVE is al de eerste prille stappen aan het zetten om tot 

zo’n wet te komen en het vervolg moet stapje bij stapje geschieden. Het vereist veel denkwerk 

en Wim van Dijk verleent daaraan een nuttige bijdrage, ook in de zin dat het de geesten blijft 

scherpen. 

- Met de NVVE ben ik het eens dat eventuele voorstellen van Wim van Dijk gebruikt kunnen 

worden om verder na te denken over de hulpverlenersroute.  

- Op zich zijn de hoofdlijnen goed als je bedenkt wat het doel is. Maar na het lezen van het stuk 

van de NVVE is de manier waarop Wim van Dijk het doel wil bereiken niet verstandig. Het stuk 

van de NVVE is zeer goed doordacht en nauwkeurig en ik sta hier voor 100 % achter. Met name 

het feit dat de huidige euthanasie wet niet moet worden aangepast. Dat neemt veel te veel 

risico’s met zich mee. Wel kunnen natuurlijk nieuwe wetten worden toegevoegd. 

- Ik ben inderdaad mede indiener geweest van het voorstel van Wim van Dijk. Inmiddels heb ik 

jullie reactie gelezen, een zeer doorwrochte notitie. Daardoor ben ik anders gaan kijken naar het 

voorstel van Wim. Ik heb besloten om zijn voorstel niet meer te steunen. Elementen van zijn 

voorstel zouden wel bij kunnen dragen aan de tweede route. 

- Over veel van wat Wim schrijft zijn wij het allemaal meer of minder eens. Samengevat 

uiteindelijk  de realisatie van een soort hulpverleners-route. Alleen is de vraag hoe dat dan het 
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beste bereikt wordt.  Wim  zegt dat het beleid van de NVVE verandert dient te worden, maar 

eigenlijk meent hij m.i. dat er een nieuwe aanpak dient te komen. In een ander recent stuk 

gebruikt hij de uitdrukking “aktivistischer”. Dat denk ik ook. Wat kan dan eigenlijk nog gedaan 

worden?    

- Wel vind ik dat de NVVE moet doorgaan met de door hen genoemde constructieve elementen in 
het voorstel, zoals genoemd onder: Het voorstel als uitwerking van de hulpverleningsroute. 

Overig 
- Ik sta achter het voorstel van Wim van Dijk en zijn reactie op het concept stemadvies. Daarom 

bepleit ik met hem aanpassing van de WTL.  

- Ik vind het voorstel van de heer Wim van Dijk een prima voorstel.  Ik steun het dan ook van 
harte. 

- Ik sta volledig achter het voorstel van Wim van Dijk, en zal hiervoor positief gaan stemmen. 

- Ik ben het op alle (!) punten roerend eens met Wim van Dijk. 

- Ik steun het voorstel van Wim van Dijk ondanks de scherpe tegenargumenten vanuit de RvB. 

Doorslaggevend is dat de huidige euthanasiepraktijk te optimistisch is afgeschilderd, dat de 

subjectiviteit een kwetsbaarheid vormt die de pro-life politiek kan aanvallen en dat er juist nu 

ruimte is voor medisch-ethische kwesties in het regeerakkoord. 

- Ik kan mij helemaal vinden in het voorstel van Wim van Dijk. Wat mij betreft heb ik geen 

opmerkingen op dit voorstel en het lijkt mij een echte verbetering ten opzichte van de huidige 

Euthanasiewet. In het algemeen kan ik mij niet vinden in het concept stemadvies van de raad van 

bestuur. Ik vind dit zeer negatief en zou het een gemiste kans vinden. Ik zie geen probleem om 

de huidige wet te vervangen door een nieuwe wet, dus geen juridisch probleem. Ook geen 

strategisch probleem. Wij laten ons niet ringeloren door een christelijke minderheid in het 

parlement. Er bestaat een groep mensen die door de huidige wet wel te kort worden gedaan en 

ook deze mensen dienen gehoord te kunnen worden ook al is de wet voor veel mensen precies 

goed. Daarmee doe je toch andere mensen tekort. 

- Ik steun de indiening van zijn beleidsvoorstel. Alhoewel U positieve punten ziet in zijn voorstel, 

steunt U niet een verandering van de huidige wet. Dat is jammer. Het gebruik van 

zelfdodingsmiddelen o.a Middel X zal dan nog meer toenemen in de illegaliteit. Ik ken vele 

mensen die worstelen met de huidige euthenasieregels. Zelf heb ik meer rust als ik dat middel in 

mijn bezit heb en misschien nooit hoeft te gebruiken. 

- Bij deze bevestigen wij akkoord te zijn met het het beleidsvoorstel van Wim van Dijk dat wij per 

mail van 3 april 2022 van hem ontvingen. Wij voegen enkele opmerkingen toe: De rol van de 

geautoriseerde begeleider is beperkt tot het vaststellen van de wil van de betrokkene het leven 

te beëindigen en te verifiëren dat deze wens schriftelijk is vastgelegd in een verklaring laatste wil. 

De betrokkene beslist zelf, niet de begeleider. Maar wat als de begeleider zelf niet overtuigd is 

door de argumenten die de betrokkene aandraagt en de begeleider  hierdoor in gewetensnood 

raakt. De begeleider moet het recht hebben de zaak terug te geven. Wij nemen aan en 

verwachten dat het levenseindemiddel niet een pil of poeder zal zijn zoals natriumazide, maar 

een injectie, toe te dienen door een arts of andere zorgverlener die hiervoor is gekwalificeerd. 

Tenslotte moet duidelijkheid komen over de status van de begeleider. Deze moet gevrijwaard 

zijn acties van nabestaanden die het niet eens zijn met de laatste wil van de betrokkene. 

- Ik vind het een nuttig voorstel. Met dit voorstel wordt hopelijk weer een stap gezet richting het 

afschaffen van levenseinde begeleiders. Momenteel zijn het 2 artsen. In dit voorstel 1 

levenseindebegeleider. In de toekomst hopelijk de apotheek. Ik ben het met een aantal zaken in 

het stemadvies volledig oneens. 1. Volgens de NVVE is het onverstandig om aanpassing van de 

wet te bepleiten, aangezien de christelijke partijen de kans misschien aangrijpen om de wet te 

verslechteren. Dat zijn echter slechts 22 zetels in een kamer van 150 zetels. De recent 
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aangepaste abortuswet waar de christelijke partijen ook tegen zijn is met 119 van de 150 

stemmen aangenomen. De christelijke partijen hebben dus geen grote invloed meer. 2. Het 

stemadvies heeft het over 7666 mensen waarvoor deze wet precies goed was het afgelopen jaar. 

Ik ben oprecht blij voor die 7666 mensen. Wat echter niet wordt genoemd is voor hoeveel 

mensen de wet niet goed is. Niet alleen voor mensen die afgewezen worden en vervolgens 

suicide plegen. Ook mensen die onnodig lijden in het proces. Denk onder andere aan de  

ondertussen 2-3 jaar wachtlijst bij het Expertisecentrum, maar ook de verplichte behandelingen 

voor mensen die dat niet meer willen. Ik ben het echter op een aantal zaken ook eens met het 

stemvoorstel. De artsenroute moet niet verdwijnen.  

- Ik stel het op prijs dat enkel met medewerking van een goed ingelichte arts er een einde gemaakt 

moet kunnen worden aan een ieders leven. Al die verdere stappen moeten overbodig zijn. De 

schulden last leggen bij de persoon ,in de meestegevallen een arts, die in alle vertrouwen aan de 

wensen van een mens gevolg gaat geven moet uitgesloten worden. Dit is een korte maar 

duidelijke mening van mij, waarvan ik weet dat ik er niet alleen zo over denk. Ik wens WIM van 

DIJK veel succes met al zijn inspanningen voor een MENSWAARDIGERE WETGEVING.  

- De doelen van Wim van Dijk zijn ook mijn doelen. Ik heb onvoldoende expertise om te 

beoordelen wat de beste weg is om die doelen te bereiken. Ik beperk me daarom tot 

onderstaande: 

o Ik ken de cijfers niet, maar u gaat in uw reactie niet in op de stelling dat bij tienduizenden 

mensen euthanasie geweigerd zou worden. Ik vind dat hoge aantal weigeringen 

schokkend. 

o Ik wil in de beoordeling van mijn lijden – en het besluit over mijn levenseinde - niet 

afhankelijk zijn van een ander. Ik ben het oneens met de gedachte dat de subjectiviteit 

van de criteria een voordeel is. 

o Ik wil dat een wilsbekwaam afgelegde euthanasieverklaring onverkort geldig blijft bij het 

ontstaan van wilsonbekwaamheid. 

o Ik zou het toejuichen als een levenseindebegeleider een levenseindemiddel ter 

beschikking heeft – liever dan de volledig vrije verstrekking van een levenseindemiddel.  

o Ik vind het belangrijk dat wordt getoetst of een verzoek vrijwillig en weloverwogen is.  

o Ik ben het eens met Van Dijk dat artsen niet kunnen oordelen over ondraaglijk en 

uitzichtloos lijden en evenmin in staat zijn een oordeel te vellen over de vraag of een 

andere redelijke oplossing mogelijk is. Ik ondersteun dat deze twee zorgvuldigheidseisen 

komen te vervallen.  

o Ik vind angst voor christelijke partijen een slechte raadgever.  

o Dat een aanpassing van wetgeving tot nieuwe problemen kan leiden voor bepaalde 

groepen mensen, moet geen reden zijn om het te laten zoals het is. Nieuwe problemen 

moeten óók worden opgelost. 

 

  



11 

Negatieve feedback op het voorstel van Van Dijk  

De geponeerde feiten kloppen niet of zijn niet bewezen 
- Hij  hanteert getallen en percentages op een selectieve wijze zoals het in zijn redenering past.  

- “Bij tienduizenden wordt het (euthanasieverzoek) echter geweigerd”. Er is geen registratie van 
het aantal weigeringen. Ook is onduidelijk over welke periode we het hebben.  

- In zijn voorstel gaat Van Dijk voorbij aan het feit dat gedurende 20 jaar velen een door hen 

gewenst waardig levenseinde hebben gekregen door toedoen van hun arts met wie gedurende 

het voorafgaand proces veelal een unieke vertrouwensband was opgebouwd. 

- Het voorstel van Wim van Dijk en de door hem geschreven artikelen in Medisch Contact en De 

Psycholoog zijn eigen, zeer persoonlijke, klinische opvattingen waarvan hij denkt, dat deze met 

name in de kring van artsen onderschreven worden. Dat zou incidenteel zo kunnen zijn op enkele 

losse aspecten, maar zeker niet op het geheel. Zo probeert hij via verschillende paden een 

podium te vinden voor zijn ideeën. Hij heeft al een politieke partij in gang willen zetten en heeft 

actief het middel x verstrekt. En nu probeert hij een vereniging van 173.000 leden een 

ommezwaai te laten maken. Gebaseerd op zijn eigen ongelukkige ervaringen komt hij met 

voorstellen alsof de wet de enige oorzaak is geweest van het overlijden van zijn vrouw. Hij zou als 

psycholoog er goed aan doen om te onderzoeken of hij zijn verdriet en zijn persoonlijke 

traumatische ervaring niet beter op een andere wijze kan verwerken, want het vertroebelt en 

vernauwt zijn denken. Het is hard, wat ik hier zeg. Ik weet het. Maar ondertussen zadelt hij de 

NVVE op met verschillende voorstellen en verstoort de al langer lopende processen, want er 

wordt al gewerkt aan oplossingen, verbeteringen en uitbreidingen. Vrijheid van sterven is een 

heel breed onderwerp, wat zich niet in een paar A4tjes laat vatten om nog maar niet te spreken 

over de benodigde tijdsduur. 

- “ De euthanasiepraktijk … kent … problemen rond twee subjectieve zorgvuldigheidsen (vooral 
ondraaglijk lijden) met soms rechtszaken tegen artsen”. De rechtsvervolgen die tegen artsen zijn 
gevoerd gingen niet over die “subjectieve” criteria maar over de grondslag, de informatieplicht 
en over de uitvoering. 

- Van Dijk stelt dat het OM haar bemoeienissen kan staken, tenzij er sprake is van een misdrijf, 
maar hoe weet je dat als er geen enkele toetsing tijdens of na het proces plaatsvindt. 

- Het OM moet zijn bemoeienissen staken vlg Van Dijk. Echter het OM heeft ook nu nauwelijks 
bemoeienis, alleen als de Toetsingscommissie het handelen van de arts als onzorgvuldig 
aanmerkt – door de jaren heen in nog geen 0,1 % van de gevallen, en slechts 1 x in de 20 jaar van 
de wet een vervolging. 

- “Hiernaast is aangifte door derden altijd mogelijk”. Dat was een risico voordat de euthanasiewet 
in werking trad maar is vanwege de meldingsprocedure niet meer aan de orde. 

- Het is voor mij onbegrijpelijk dat in het voorstel is opgenomen dat te verwachten valt dat “de 
Nederlandse bevolking” “hiermee” instemt.  

o Het is niet de Nederlandse bevolking die wijziging aanbrengt in wet- en regelgeving maar 
het parlement en het parlement is en voelt zich in de praktijk niet gebonden aan de 
uitkomsten van enquêtes die door anderen zijn opgesteld; 

o Voor zover mij bekend zijn in de bedoelde elf enquêtes de elementen uit het voorstel 
niet zodanig overeenkomstig zijn verwerkt dat dus de conclusie mag worden getrokken 
dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking “hiermee” oftewel met het voorstel 
instemt. 

 

Het voorstel is niet duidelijk waar het gaat om de drie routes  
- Het voorstel van Van Dijk is onbegrijpelijk, warrig. Hij zegt dat de 3 routes blijven bestaan, maar 

lijkt de medische route te willen vervangen door de hulpverlenersroute.  
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Er zit een tegenstrijdigheid in de beschreven rol van de levenseindebegeleider  
- Er is wel een levenseindebegeleider, maar zijn rol is onduidelijk, immers de laatste wil middel 

moet vrij verkrijgbaar zijn ( zonder waarborgen?).  
- “De levenseindebegeleider beslist niet over het levenseindeverzoek, dat doet de betrokkene”. 

Altijd beslist de patiënt of en wanneer hij het verzoek doet. Maar niet of aan het verzoek voldaan 

kan worden. Een verzoek waarvan de uitkomst door de vrager wordt bepaald is niet een verzoek 

maar een opdracht of een bevel. In die situatie is er voor de helper geen zelfstandige beoordeling 

mogelijk, wat strijdig is met de eis dat voorwaarden als vrijwilligheid, weloverwogenheid en een 

redelijk alternatief door de helper worden getoetst. Hier is dus sprake van een logische 

onmogelijkheid. 

- Wim suggereert steeds weer dat met het invoeren van de Levenseindebegeleider alle praktische 
problemen zijn opgelost. Waar hij mijns inziens volledig aan voorbij gaat, is het blijvende belang 
van een eenduidige en waterdichte wilsverklaring in combinatie (indien van toepassing) met een 
gevolmachtigde die op tijd en adequaat actie onderneemt. Als het moment van 
levensbeëindiging in de wilsverklaring niet zo is verwoord dat alle twijfel over het juiste moment 
wordt weggenomen, dan is geen levenseindebegeleider gerechtigd en in staat om in actie te 
komen. Mocht de persoon in kwestie wilsonbekwaam worden, dan gelden dezelfde hoge eisen 
voor de gevolmachtigde, zonder wiens doortastende actie wederom de levenseindebegeleider 
onmogelijk iets kan doen.  

- Mijn conclusie is dat dit voorstel moet worden afgeraden, met name vanwege de logische 
onmogelijkheid dat de helper zowel moet toetsen als uitvoeren wat de vrager vraagt. Voorts dat 
de arts de criteria ondraaglijkheid en uitzichtloosheid zou dienen vast te stellen. De arts dient 
ervan overtuigd te zijn, de vaststelling is aan de patiënt. Maar ook ik vind dat de euthanasiewet 
verbeterd kan worden. Alleen kan dat beter op een andere manier. 

- Ik wil nog wel wijzen op een tegenstrijdigheid in het voorstel van Wim van Dijk. Hij stelt dat de 
Levenseindebegeleider niet beslist over het Levenseindeverzoek. Maar vindt wel dat ( terecht) 
sprake moet zijn van een vrijwillig en weloverwogen verzoek, en dat betrokkene goed 
geïnformeerd moet zijn over de eigen situatie. Dat zijn gewoon zorgvuldigheidseisen die getoetst 
moeten worden ( ik neem aan door de Levenseindebegeleider). Als daar volgens de 
Levenseindebegeleider niet aan is voldaan, kan iemand wel dood willen , maar dan gaat het dus 
niet door. En "beslist" de levenseindebegeleider dus. Verder gaat hij volledig voorbij aan de eigen 
verantwoordelijkheid van Levenseindebegeleider, of het nu een arts is of niet. 

 

De wens om subjectieve normen te elimineren is niet terecht 
- Met name het argument, dat het “ondraaglijk lijden” en “uitzichtloos” lijden subjectieve normen 

zijn en daardoor niet hanteerbaar voor artsen ben ik het hardgrondig oneens. M.i. zijn objectieve 
normen in de euthanasiepraktijk niet mogelijk en niet wenselijk. Dat zou een keurslijf worden, 
dat geeft aanleiding tot onrecht en zou veel tegenstand zal oproepen. De huidige subjectieve 
eisen geven de mogelijkheid van maatwerk en zo moet het vooral zijn. 

- Ik kan mij niet vinden in de overtuiging van Wim van Dijk dat de euthanasiewet artsen deels 

onuitvoerbaar handelen opdraagt en daarom deels immoreel is. In de euthanasiewet is nooit een 

uitgangspunt geweest dat genoemde zorgvuldigheidseisen/criteria objectief (moeten) zijn. Dat 

het subjectieve criteria zijn – en dus veel beoordelingsruimte aan de arts – zie ik niet als een 

probleem. Open normen dus. Het is momenteel niet anders dat artsen een cruciale rol hebben in 

de euthanasiewet. Ik vind het prijzenswaardig dat veel artsen onder de huidige euthanasiewet 

wel medewerking verlenen bij euthanasieverzoeken. Ik ken niet de bron van Wim van Dijk 

waaruit zou blijken dat bij tienduizenden gevallen euthanasie niet wordt verleend. Als dit 

inderdaad dergelijke grote aantallen zijn zal er dan een grote verandering optreden als een 

andere professional dan de arts – in het voorstel van Wim van Dijk – de Levenseindebegeleider 
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de euthanasieverzoeken gaat begeleiden? Ook deze professionals zullen toch een afweging 

maken en ook kunnen besluiten niet mee te werken. 

- “ Deze verplicht de arts “ondraaglijk lijden, “uitzichtloos lijden” en “een andere redelijke 

oplossing..” vast te stellen”. Wat de wet van de arts vraagt is niet een vaststelling, maar de 

overtuiging dat er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Die overtuiging dient er te zijn 

door de verklaring van de patiënt. Voor de arts is dat een objectief gegeven. Zijn taak is de 

patiënt daarin te verstaan en te toetsen of het verzoek vrijwillig en weloverwogen is, waarbij de 

reden voor het verzoek niet onbesproken kan blijven. Dat is niet onmogelijk, zoals dagelijks door 

vele artsen wordt aangetoond. Het neemt niet weg dat niet altijd de patiënt verstaan wordt 

omdat de arts te ver van de patiënt staat. Dat is een feilen van de arts. 

- “Een andere redelijke oplossing “. Dat is de vraag aan de medicus of er voor het lijden een 

behandeling of aanpassing mogelijk is die naar heersend medisch inzicht een redelijke kans op 

succes heeft èn of die behandeling of aanpassing ook voor de persoon in kwestie redelijk en 

aanvaardbaar te achten is. Dat is maar zelden het geval, maar wel degelijk objectief vast te 

stellen. Als de arts er van overtuigd is dat er een dergelijk redelijke alternatief is, heeft de patiënt 

altijd het recht dat voorstel te weigeren. Van de arts mag in dat geval niet gevraagd worden aan 

het verzoek te voldoen. 

- Wim heeft het steeds weer over de willekeur van artsen of SCEN-artsen, die niet zouden kunnen 
beoordelen of iemand ondragelijk en uitzichtloos lijdt. Dit is mijns inziens een opzettelijk foute 
woordkeus om de situatie te beschrijven, of liever gezegd, te framen. Laten we om te beginnen 
vaststellen dat niemand gedwongen of verplicht kan worden om het leven van iemand anders te 
beëindigen. Hiervoor is te allen tijde volledig vrijwillige medewerking vereist van de hulpgever. 
Om deze vrijwillige medewerking te verlenen moet de hulpgever mijns inziens echt overtuigd 
worden van het ondragelijk en uitzichtloos lijden van de hulpvrager. Het is dus de hulpvrager die 
om te beginnen ten volle overtuigd moet zijn, en vervolgens in staat moet zijn om deze 
overtuiging over te brengen op de hulpgever. In deze bewoording is de, door Wim steeds weer 
genoemde, immorele eis die de wet stelt ineens niet meer aan de orde.  

- Bij een juiste interpretatie van de wet dient een arts de overtuiging te hebben gekregen, dat etc.. 
Meer dan dat staat er niet in de wet. Dat zaken als ‘vrijwillig en weloverwogen’, ‘uitzichtloos en 
ondraaglijk lijden’ en ‘geen redelijke andere oplossing’ nu eenmaal geen dingen zijn die je 
eenvoudig kunt diagnosticeren met een thermometer of een labonderzoek, verlegt de nadruk 
naar de patiënt om de arts daarvan te overtuigen. Dat is zeker geen onuitvoerbaar handelen. Een 
arts is gewend aan het dagelijks kunnen omgaan met aannames.  

- De criteria ondraaglijk en uitzichtloos kunnen volgens Van Dijk niet objectief worden vastgesteld, 

maar dat kunnen criteria als vrijwillig en weloverwogen evenmin.  

- Op zich klopt het dat ondraaglijk en uitzichtloos lijden niet 100% objectief zijn vast te stellen, 
maar dat geldt ook voor de eisen vrijwillig en weloverwogen en die vormen de kern in het 
voorstel van Van Dijk.  

- Belangrijk argument in het voorstel waarom de onderhavige eisen zouden moeten komen te 
vervallen is dat die eisen een subjectief karakter hebben. Daaromtrent moet opgemerkt worden 
dat:  

o waar het gaat om kwalitatieve vraagstukken het niet altijd mogelijk is om ‘objectieve’ 
criteria voor toetsing vast te stellen en dat zogeheten intersubjectiviteit (die in de Wtl de 
invulling heeft gekregen door inschakeling van een SCEN-arts) dan een prima alternatief 
kan vormen; 

o de nieuwe criteria die als alternatief worden gepresenteerd (met name “weloverwogen” 
en “goed” geïnformeerd) net zo min objectief van aard zijn, terwijl gebruikte nieuwe 
begrippen als “vrijwillig” en “impulsief” en “tijdig” een nadere omschrijving moeten 
krijgen om objectief te kunnen worden getoetst; 
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o de impliciet veronderstelde objectiviteit van de nieuwe criteria kennelijk toch niet zo 
groot is dat twijfel aan het voldoen eraan door de eerst betrokken levenseindebegeleider 
voor mogelijk wordt gehouden en dat dus een tweede levenseindebegeleider 
ingeschakeld zou moeten kunnen worden. 
Omdat de voorgestelde nieuwe criteria evengoed een subjectief karakter hebben kan 
dus niet worden volgehouden dat juist het subjectieve karakter van de huidige eisen 
aanleiding moet zijn om de huidige wet te veranderen. 

 

De huidige wet aanpassen is riskant 
- De huidige wet aanpassen of wijzigen is politiek risicovol. Het geeft tegenstanders nieuwe kansen 

de wet in hun voordeel aan te passen.  
- Geen wijziging van de huidige euthanasiewet omdat het lang heeft geduurd voor er in 2002 een 

euthanasiewet was. Hebben velen zich sterk voor gemaakt. Uit evaluaties blijft dat de wet goed 

werkt; met een wijziging in de wetgeving veel tijd is gemoeid. Het is ook maar afwachten of 

voorgestelde wijzigingen het halen en heel terecht wordt door de NVVE opgemerkt dat 

tegenstanders van de huidige euthanasiewetgeving een kans zien blokkades op te werpen; de 

huidige euthanasiewetgeving een groot draagvlak heeft in de samenleving, juist gezien de 

zorgvuldigheid waarmee euthanasie wordt verleend. 

- Ik ben het oneens met het voorstel van Wim van Dijk. Met name zijn voorstel om de bestaande, 
heel goed functionerende, euthanasiewet te veranderen vind ik politiek zeer onverstandig en 
gevaarlijk, zeker met het huidige kabinet. Dat er sprake kan zijn van een gedoogconstructie tot 
een wet gewijzigd is, lijkt me bij deze materie volstrekt onrealistisch. En ik betwijfel ten zeerste of 
er veel artsen zijn die hieraan mee willen werken. De formulering dat de Wtl in een aantal 
gevallen een euthanasiewens vervult, is een grove understatement en het is niet helder waarop 
de uitspraak dat euthanasie aan tienduizenden wordt geweigerd gebaseerd is. 

- Ik zie geen enkele belemmering om de Wtl te laten bestaan en daarnaast een hulpverlenings-
route te ontwikkelen. Of die parallelle levenseindepaden op de lange termijn naast elkaar blijven 
bestaan, zal de tijd leren. 

- Het voorstel van Dijk past in de koers van de NVVE sinds 2017. Die koers kenmerkt zich door een 
zekere radicaliteit in de behoefte om vrijwel ongeclausuleerd te kunnen beschikken over een 
middel voor levensbeëindiging in eigen regie. Dat wordt als een grondrecht gevoeld. Om eerder 
aangegeven redenen - in het bijzonder de logische onmogelijkheid dat een hulpverlener dient te 
toetsen zonder een eigen oordeel te mogen hebben - ben ik ervan overtuigd dat in de 
samenleving onvoldoende steun voor dat standpunt zal worden gevonden. De dood komt niet op 
bestelling, en dat zal ook niet gebeuren. Door aan deze koers vast te houden loopt de NVVE het 
gevaar irrelevant te worden. Mijn voorstel is dan ook het beleid te verleggen naar verbetering 
van de bestaande wet c.q. de “medische route”. 

- Een wijziging van de 'euthanasiewet' brengt een levensgroot gevaar met zich mee dat waar wij 
de wet aan de ene kant zouden willen wijzigen, anderen (zoals SGP, CU en eventueel CDA) aan de 
andere zijde willen wijzigen; 

- Wat volgens mij de grootste fout kan zijn is gaan sleutelen aan de huidige euthanasiewet. Daar is 
geen enkele reden voor en zal alleen maar suggestief voer zijn voor euthanasie tegenstanders. 
Met deze wet is 20 jaar ervaring opgedaan. De uitvoering van ieder geval van euthanasie wordt 
zorgvuldig getoetst. Er zijn nooit excessen vastgesteld. Dat moeten wij vooral zo houden. Wat 
goed werkt, moet je niet gaan veranderen.  

- Het bestuur van de NVVE stelt dat aanpassing van de huidige Euthanasiewet op deze wijze niet 
mogelijk is om juridische en strategische redenen. Als dat zo is, is dat voor mij een overtuigend 
argument om tegen het voorstel van Wim van Dijk te stemmen. Geef de Christelijke partijen 
geen kans om de huidige Euthanasiewet terug te draaien. 
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Het voorstel van Van Dijk is onvoldoende uitgewerkt 
- En daarnaast komt hij met een voorstel dat m.i. onvoldoende is uitgewerkt, waardoor hij de 

problemen die zich in de praktijk met zekerheid gaan voordoen met een ruime boog omzeilt. Dit 

is te makkelijk en welbeschouwd onzorgvuldig!  

- Ik denk niet dat het voorstel van WvD in zijn huidige vorm een wenselijk alternatief vormt. Er zijn 

teveel losse eindjes en te weinig waarborgen: 

• De prioritering van haast boven zorgvuldige besluitvorming (p1: "Dat moet snel 
stoppen") is bij dit onderwerp onwenselijk; 

• Schrappen van alle zorgvuldigheidseisen (p1) met subjectieve elementen is in zijn 
algemeenheid niet werkbaar, al acht ik elimineren van vermijdbare subjectiviteit 
wenselijk; 

• De term 'immoreel' (p2) is veel te sterk en belast de discussie onnodig; 

• Controle rond de totstandkoming van de 'Euthanasieverklaring' (p2) ontbreekt en de rol 
van deze verklaring kan onverantwoord groot zijn; 

• Het ontbreken van standaard second opinion lijkt me ronduit onverantwoord; 

• De eis dat "De Levenseindebegeleider [...] controleert dat er tijdig wilsbekwaam een 
Euthanasieverklaring is afgelegd" (p2) zal de Levenseindebegeleider geregeld voor een 
onmogelijke opgave stellen; 

• Afschaffen van RTE's (p2) maakt de weg vrij voor een anything goes praktijk; dit geldt a 
forteriori als de eis van standaard second opinion ontbreekt; 

• Afhankelijk van de precieze invulling zal een 'gedoogconstructie' (p2) voor artsen grote 
risico's in zich dragen en naar mijn inschatting extreem weinig artselijke medewerking 
krijgen; 

• Ik zie, afhankelijk van nadere uitwerking, onvoldoende waarborgen tegen impulsieve 
beslissingen en/of onvoldoende voorzieningen voor situaties die spoed vereisen; 

• Het voorstel gaat geheel voorbij aan mogelijke andere manieren om tegemoet te komen 
aan de tekortkomingen van de huidige wetgeving; 

• Er is mij te verstaan gegeven dat er een reëel risico bestaat dat wat we hebben bereikt in 
de politieke arena verloren gaat als de huidige wetgeving ter discussie komt.  

- Samengevat ben ik het oneens met het voorstel van Wim van Dijk. Het biedt geen algehele, 
eenduidige oplossing voor de huidige knelpunten. Laten we het kind niet met het badwater 
weggooien! 

 

Er is kritiek op specifieke elementen van het voorstel  
- Om alleen bij twijfel een tweede mening te vragen vind ik, bij zo een onomkeerbare zaak als 

iemand laten sterven, niet voldoende, dat moet in mijn ogen altijd tijdens en na het proces 
getoetst blijven worden.  

- Volgens Wim van Dijk zijn artsen beter af als de rol van artsen wordt overgenomen door 

Levenseindebegeleiders. Hoeven ze ook niet meer te vrezen voor vervolging of 

tuchtrechtprocedures. Zelf ben ik geen voorstander van het verkleinen of laten vervallen van de 

rol van de arts in het euthanasieproces. Zoals de NVVE ook in haar reactie aangeeft is er in de 

samenleving veel vertrouwen in het oordeel van de arts, juist is die gevallen waar er sprake is van 

een behandelrelatie met de patiënt. Niets aan veranderen dus.  

- In de euthanasiewetgeving is de preventieve toets bij een euthanasieverzoek opgenomen. Is een 

van de zorgvuldigheidsvereisten en moet zo blijven. Ik vind het een goede regeling dat een arts 

een SCEN-arts moet inschakelen. Kan hij zijn eigen overwegingen nog eens toetsen. Dit vind ik 

van een grote zorgvuldigheid getuigen. In het voorstel van Wim van Dijk kan een 

Levenseindebegeleider bij twijfel een tweede Levenseindebegeleider raadplegen. Vind ik veel te 

vrijblijvend.  
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- Toetsingscommissie is cruciaal. Is de noodzakelijk toetsing achteraf en het werkt prima in 

Nederland. Er komt weinig bij het OM. De ‘jurisprudentie’ die hier wordt opgebouwd is 

belangrijk. Op deze manier blijft de arts ver weg van het strafrecht. 

- “De wilsbekwaam afgelegde euthanasieverklaring blijft onverkort geldig 

bij..wilsonbekwaamheid”. Dat is zonder meer het geval maar betekent niet automatisch dat 

euthanasie ook kan worden verleend. Want daarvoor is, naast de wilsverklaring, een 

aantoonbaar actueel ernstig lijden vereist. Zonder actueel lijden geen euthanasie. 

- Wel zijn wij van mening dat de opleiding tot levenseindebegeleider niet open zou moeten staan 

voor medisch geschoolden, en zeker niet voor artsen, hij/zij is daartoe niet opgeleid. Het heeft 

ons altijd verbaasd dat een technisch geschoold iemand, wat een arts in feite is, de bevoegdheid 

heeft gekregen om te bepalen of iemand ondraaglijk lijdt. We hebben het vermoeden dat dit er 

destijds in is geslopen, dat leek immers de meest logische keuze, de arts had het meeste contact 

met de patiënt en hij zou uiteindelijk “de spuit” hanteren (een technische handeling). We kunnen 

ons overigens voorstellen dat de artsen zich niet die “bevoegdheid” graag zullen laten ontnemen 

(hoe anders ze ook zullen beweren); zo ben je de uiteindelijke beslisser over leven of dood, hoger 

kan niet! Beter zou zijn de arts te vervangen door een ervaren psycholoog.  

Het voorstel gaat voorbij aan wat er al geregeld is 
- Wim gaat te makkelijk voorbij aan alles wat op dit moment al wel goed geregeld is in de huidige 

wetgeving. 
- De wet met haar open formuleringen zit juist heel goed in elkaar en artsen zijn juist heel goed in 

staat om te beoordelen of de hulpvrager op goede overwegingen tot zijn/haar verzoek komt; 
- Het brengt de zorgverlening aan de duizenden (nu circa 7.000 per jaar) mensen die via deze wet 

geholpen worden, en die daarbij de hulp van zorgprofessionals waarderen, in gevaar. 

Van Dijks voorstel is te sterk gekleurd door persoonlijke emoties 
- Ik zal er geen te lang verhaal van maken, maar de vraag die bij mij op kwam is welke 

professionele achtergrond heeft Wim van Dijk? Zijn voorstel is voor een deel "persoonlijk" 

ingekleurd, dat begrijp ik wel, maar het lijkt mij rondom het onderwerp euthanasie dat vooral 

professioneel, ethisch en juridisch het meest belangrijk zijn. Ik steun het door Wim van Dijk 

ingediende voorstel NIET. 

- Van Dijk gebruikt zijn persoonlijke traumatische ervaring als legitimatie voor het wijzigen van een 

wet die nu al 20 jaar goed functioneert.  

Het idee is goed, maar de manier om er te komen kan beter 
- Ik kan de voorstellen van Wim van Dijk ondersteunen, maar na lezing van jullie commentaren en 

adviezen ben ik het zelf meer eens met jullie adviezen. Temeer daar jullie lijken een aantal van de 
door hem aangevoerde argumenten te ondersteunen. Ook snap ik na lezing beter wat het 
precies inhoudt. Daarom ondersteun ik het concept stemadvies van de RvB. 

- Gezien mijn persoonlijke situatie ben ik het met het voorstel van Wim van Dijk eens. Echter, na 
het lezen van de reactie van de RvB realiseer ik mij dat het voorstel van Wim geen haalbare kaart 
zal zijn, o.a. omdat de bemoeienis van het OM alleen maar zal toenemen. De enige oplossing is 
dat hulp bij zelfdoding uit het Wetboek van Strafrecht gehaald wordt. Ik deel uw angst dat de 
christelijke partijen hun voordeel zullen doen met de voorgestelde wetswijziging. Wat we te allen 
tijde moeten voorkomen. 

- Als lid van de NVVE-denktank ‘Recht op Sterven’ is mij bekend dat de NVVE zich er al langer op 
aan het oriënteren is hoe de gaten in de huidige euthanasiewet te dichten. Het voorstel van Wim 
van Dijk om de criteria ondraaglijk en uitzichtloos lijden in combinatie met de afwezigheid van 
een redelijk alternatief een zaak van de betrokkene en niet van de arts te maken, sluit daar 
naadloos op aan. Dat dient, in de visie van NVVE, niet te gebeuren door de euthanasiewet aan te 
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passen maar door NAAST de huidige euthanasiewet voor andere alternatieven te zorgen. Dat is 
waar NVVE op een ander spoor dan Wim van Dijk zit. Zoals NVVE het in haar reactie op het 
voorstel van Wim van Dijjk uiteenzet, zijn er behalve de strategische en juridische redenen om 
niet aan de huidige euthanasiewet te tornen, ook inhoudelijke bezwaren. Waarop moet worden 
gemikt, is dus niet het aanpassen van de huidige euthanasiewet maar het bewerkstelligen van 
supplementaire wetgeving waarbij aan de wens om waardig te sterven, niet de voorwaarden van 
ondraaglijkheid en uitzichtloosheid in combinatie met geen andere redelijke oplossing worden 
gekoppeld. 

- De autonome route houdt in dat iemand zelf in eigen regie en zonder afhankelijkheid van een 
ander op een waardige manier, en dus met een legaal beschikbaar middel, een einde aan het 
leven kan maken. Het is te kort door de bocht om te stellen dat dat ook onder het voorstel kan 
vallen. 

- Wij (de LAR) werken al langer aan de onderwerpen die Wim voorstelt. De adviesrapportage van 
de ledenadviesraad ‘Helpen bij zelfdoding en naasten’ van 9 december 2020 sluit naadloos aan 
op de titel van het artikel van Wim ‘Stop met strafbaar stellen van levenseindehulp’. Met dien 
verstande natuurlijk, dat wij juist niet adviseren om de euthanasiewet aan te passen, maar 
beargumenteerd tot andere conclusies en adviezen komen, zowel voor de korte als de lange 
termijn. Momenteel bereiden wij een nieuw advies voor over de semantische begrippen ‘waardig 
zelfgekozen levenseinde’, ‘recht op en realiseren van zelfbeschikking met betrekking tot het 
eigen levenseinde’, en ‘verhinderende dan wel hinderlijke beperkingen hierbij’. Maar ook in het 
NVVE meerjarenbeleidsplan 2022 – 2026 staat e.e.a. al. Punt 1 van 6 luidt ‘De positie van de 
naasten versterken en het denken over de autonome route herijken’. En punt 2 ‘Aanjagen van 
het debat’.  

- Laten wij als conclusie hanteren, dat datgene wat Wim van Dijk wil, al meer dan voldoende 
gedekt wordt door datgene wat de NVVE al doet of in voorbereiding heeft. Dat het niet precies 
de tekst is, die in zijn stukken staat, is vanzelfsprekend. Er zitten veel meer aspecten aan vast dan 
zelfs hij of welk ander individu dan ook kan bedenken. Dat is juist de kracht van een vereniging: 
het collectief belang. 

- Van Dijk stelt zich gezien zijn voorstel, op als een Kaspar Hauser en tart alle sinds decennia 
opgebouwde deskundigheid binnen de NVVE. Ik vind zijn voorstel warrig en onverantwoord. Van 
Dijk gaat voorbij aan de Voltooid Leven Wet van D66, waartoe het burgeriniatief van Uit Vrije Wil 
in 2010 met ondersteuning van de NVVE heeft aangezet. Hierin is veel van hetgeen Van Dijk 
beoogt terug te vinden. Het feit dat de KNMG in 2010 onder maatschappelijke druk akkoord is 
gegaan met “stapeling van ouderdomskwalen” als grond voor euthanasie, getuigt ervan dat de 
mogelijkheden binnen de Euthanasiewet beter kunnen worden benut. De Euthanasiewet 
functoneert goed, er is alleen naast deze wet een Voltooid Leven Wet nodig en er zou iets op 
gevonden moeten worden de autonome route met de verkrijgbaarheid van stervensmiddelen 
maatschappelijk en poli1ek aanvaardbaar te maken. Het is onverantwoord om de Euthanasiewet 
te willen aanpassen. Christelijke par1jen als de SGP, CU en CDA bijgestaan door par1jen als de SP 
en FvD zullen er alles aan doen om de wet in de verkeerde rich1ng te duwen. De Euthanasiewet 
dient met rust gelaten te worden. De concept-reac1e van de RvB laat daar geen twijfel over 
bestaan, deze is helder en correct. 

- Naast de medische route ben ik voor een hulpverleningsroute. Zoals in het meerjarenbeleidsplan 
van de NVVE is te lezen wordt aan de ontwikkeling daarvan gewerkt. Maar met de ontwikkeling 
van de hulpverleningsroute behoeft niet het kind met het badwater te worden weg gegooid. Dat 
zou een grote en onomkeerbare vergissing zijn. 
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Advies aan de NVVE 

Wees niet zo bang 
- Blijf vooral bang en angstig. De maatschappelijke roep op euthanasie bij voltooid leven wordt 

luider. De maatschappelijke roep voor een humaan beschikbaar middel wordt luider. De 

wachtlijst bij het EE voor de groep die psychisch lijdt krijgt meer en meer aandacht. Politieke 

partijen die nu een stap terug zetten, in plaats van vooruit schieten zichzelf in de voet. En dat 

beseffen ze zichzelf ook heel goed. 

- Ook de bangigheid voor het oordeel van een klein arrogant partijtje zoals o.a. de Gristelijke Unie 

met hun eigen op religieuze bijbelsprookjes gebaseerde gijzelpolitiek om de wetgeving te 

moderniseren, vind ik laf. 

- Het concept stemadvies is veel te voorzichtig en bang richting politiek. 

- Het stemadvies van de RvB vindt ik met name technisch en uitermate gedetailleerd met oog voor 

risico’s. Als je iets wil veranderen moet je er inderdaad rekening mee houden dat het ook in jouw 

nadeel kan veranderen want je gaat niet zelf over de verandering. Dat is inderdaad aan de 

politiek. 

Wees meer activistisch  
- De NVVE is gemakzuchtig geworden. De NVVE legt de focus te veel bij “informeren” over 

wilsverklaringen. 

- De autonome route, ook wel de route waar de CLW zich harder voor maakt dan de NVVE. Zij 
ondernemen in ieder geval iets. De NVVE lijkt in slaap gesukkeld.  

- Mijn groep, voelt zich NIET meer vertegenwoordigd door de NVVE! De politiek en de NVVE 

blijven stil, en laten de CLW de autonome route verpesten. “Jullie” steunen de wet, fijn. Maar 

beseffen “jullie” dat veel leden het te traag vinden gaan? “Jullie” zijn niet voor niks een portie 

van de leden verloren aan de CLW. Zelf vind ik de CLW te extreem, maar anders had ik zelf die 

overstap ook gemaakt. Want de NVVE vertegenwoordigd mijn groep al lang NIET meer. 

- De NVVE is de laatste jaren minder aantrekkelijk geworden, er zijn veel goede zaken gedaan 

(wetgeving, expertisecentrum, penning) maar voor mijn gevoel gebeurd er nu niks bij de NVVE. 

Mist het een doel. De CLW is te activistisch met de grenzen van de wet opzoeken, maar de NVVE 

heeft de kennis en ervaring om binnen de kaders van de wet activistischer te werk te gaan om de 

wet te veranderen. 

- Als laatste mis ik eigenlijk het alternatief van het bestuur. In de conclusie geeft het bestuur aan 

de knelpunten te herkennen maar in te willen zetten op de ontwikkeling van de hulpverleners 

route en autonome route. Dat zijn mooie woorden. Maar voor mij volstrekt onduidelijk wat de 

acties zijn en wat die opleveren. Het enige wat ik zie is voorlichting over de wilsverklaringen en 

euthanasieroute. Ik zie geen wetsvoorstellen van de NVVE, geen politieke campagnes, geen 

routeplan voor afschaffing van het strafbaarstellen van hulp bij zelfdoding. Dus ik zou zeggen, 

kom met een alternatief voorstel. Geef aan waarom dit voorstel volgens jullie niet goed is en 

welke concrete plannen jullie hebben om wel hetzelfde doel te bereiken.  

- Wat ik mis in het stemadvies is meer steun en body voor de eigen tweede en derde beleidspijler 

van de NVVE: De hulpverleningsroute en de autonome route. Daar is de winst te behalen. Daar 

zit ook de winst in het voorstel en nu lijkt de NVVE bijna passief. Het zou de RvB sieren om meer 

daarop te investeren en te kijken of samen met de indieners een alternatief voorstel zou kunnen 

worden geformuleerd wat meer recht doet aan het doel van het voorstel. Polderen misschien en 

een compromis in plaats van ultiem negatief adviseren? Kijken naar meer 

zelfbeschikkingsmogelijkheden voor iemand die het einde van zijn of haar leven wenst? 

- De stapjes die tot nu toe gezet zijn kostten al jaren. Hoe lang wil het bestuur nog wachten 

voordat er echt een doorbraak komt? 
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- De uitgebreide uitleg van de NVVE zal zeker hout snijden want daarvoor het ik de vereniging te 

hoog zitten en de wettelijke en politieke hobbels zullen zeker belangrijk zijn, maar doen niet af 

aan het gegeven dat het nog allemaal te moeizaam gaat en te lang duurt. 

- Wat mij betreft zou de NVVE zich veel activistischer mogen/moeten opstellen. Ik vind het nu vaak 

een intern georiënteerde vereniging waarvan ik me regelmatig afvraag wat mijn lidmaatschap 

aan toegevoegde waarde heeft. De drie  formulieren die jullie uitgeven zijn waardevol maar als je 

deze hebt ingevuld en regelmatig herziet zie ik niet wat de NVVE nog toegevoegd. Meer in de 

media, duidelijk geluid geven aan de groep die niet onnodig lang de samenleving op kosten wil 

jagen en niet langer wil sterven maar kiest voor een tijdig vertrek uit dit leven verdient meer 

respect en steun van een club als de NVVE. Er zijn voldoende tegenargumenten te bedenken 

voor christelijke en religieuze partijen om weerwoord te geven aan het appel dat God wikt en 

beschikt, wij mensen spelen al veel te vaak voor God. De dubbele moraal onder gelovigen is 

groot en mag best wel meer belicht worden, lijkt me niet zo moeilijk om als NVVE daar over te 

publiceren. Kortom: NVVE laat van je horen op een activistische manier en niet zo braaf!! 

- We vinden verder dat het Bestuur van de NVVE een te behoudend beleid voert, voorzichtig 

opereren is weliswaar verstandig, maar meer ambitie is nodig, anders dreigt het gevaar dat het 

“hier bij blijft” terwijl duidelijk zal zijn, dat het uiteindelijke “doel” nog niet is bereikt. 

Het moment is nu 
- De RvB gaat in het advies voornamelijk uit van aannames hoe de politiek zou kúnnen reageren 

maar houdt geen rekening met de meerderheid die voor eigen regie is. Er waait nu een heel 

andere wind in Nederland. Het is ondenkbaar dat bij aanpassing van de wet de huidige 

regelgeving weer naar het jaar nul gaat. Gisteren (11-4-2022) bleek nog maar eens in een 

uitzending van Pointer dat het aantal dementerenden drastisch zal toenemen terwijl het 

zorgaanbod verschraalt. In de uitzending kwamen in mijn ogen weer diep vernederende situaties 

aanbod. Wie wil straks 8 uur in een natte luier liggen om maar eens wat te noemen? Er móet 

daarom een doorbraak komen. Maar óok voor degenen die er gewoon  geen zin meer in hebben. 

- De samenleving heeft veel vertrouwen in het oordeel van de arts etc. Dit wordt niet door ons 

gedeeld noch onderschreven. Het ultimum remedium argument overtuigt minder in deze tijd en 

klinkt te behoudend.   
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Inhoudelijke voorstellen aan de NVVE 
- Wat kan nu nog gedaan worden? Het betoog van het bestuur betreft in wezen het steunen van 

alle mogelijke influencers en hun activiteiten. Zoals bv het wetsontwerp Voltooid Leven. Dat vind 

ik goed en daarin steun ik het bestuur. De jaarige Euthanasiewet en de daaruit voortvloeiende 

resultaten bevestigen het positive beleid. Dan de ondersteuning van het CLW. Dat hoor ik nu pas! 

Destijds had ik de indruk, dat leden van de NVVE, die de CLW hebben opgericht, van de NVVE zijn 

vertrokken, omdat zij daar geen vooruitzichten meer zagen (Trouwens, ik ben ook direkt lid 

geworden, maar  lid van het NVVE gebleven.) Nu krijg ik de indruk, dat men deze “taakgroep” 

mede heeft opgericht met het eenige doel het Laatste Wil Middel ter beschikking te krijgen! Dat 

is gelukt!!! Proficiaat! Verder zo, maar wat konkreet? Misschien kan men het CLW-proces 

forceren steunen. Ik weet het niet. Misschien kan men Wim van Dijks “Nieuwe Democratie” 

ondersteunen als hij ermee op de straat gaat, omdat alles ander zo verschrikkelijk lang duurt. 

Ik ben ervan overtuigt, dat een brainstorming met deskundige (juridische) ondersteuning ertoe 

kan leiden, dat b.v. over Voltooid Leven eindelijk gestemd wordt! Ook al is het niet precies wat 

men wil.  Wie weet, kunnen acties van burgerlijk ongehoorzaam de overheid  wakker schudden? 

Alles is beter dan niets! Als het zo doorgaat, valt voor mijn sterven geen verbetering meer te 

verwachten. En Ik ben niet de enige! 

- Ten slotte, toch ben ik blij dat het NVVE bestaat en die probeert om een Voltooid Leven Wet in 

de grondwet te krijgen. 

- Graag zou ik zien dat er vol ingezet wordt op het opleiden van meer levenseinde begeleiders. De 

wachttijd van 2 jaar bij het Kenniscentrum Euthanasie is onaanvaardbaar! Uw opmerking dat er 

altijd wachtlijsten zullen blijven bestaan snijdt geen hout. Het is een groot verschil voor mensen 

die naar het einde snakken of de wachttijd 2 jaar of bijvoorbeeld een half jaar bedraagt. 

- Wat ik mis in het stemadvies is meer steun en body voor de eigen tweede en derde beleidspijler 

van de NVVE: De hulpverleningsroute en de autonome route. Daar is de winst te behalen. Daar 

zit ook de winst in het voorstel en nu lijkt de NVVE bijna passief. Het zou de RvB sieren om meer 

daarop te investeren en te kijken of samen met de indieners een alternatief voorstel zou kunnen 

worden geformuleerd wat meer recht doet aan het doel van het voorstel. Polderen misschien en 

een compromis in plaats van ultiem negatief adviseren? Kijken naar meer 

zelfbeschikkingsmogelijkheden voor iemand die het einde van zijn of haar leven wenst? 

- Daarnaast ben ik van mening dat de NVVE zich hard moet maken voor legalisering van de 

hulpverleningsroute en voor de verkrijgbaarheid van stervensmiddelen.  

- Hulp bij zelfdoding, wat nog strafbaar is! Dus hoe is dit een route?  
Deze optie benoemt de NVVE dus wel, maar is niet eens een echte optie. 

- De autonome route nummer 3 is voor veel mensen (te) moeilijk, te duur en te onbetrouwbaar. Je 

kunt lid worden van Exit, maar dat mag alleen als je 50+ bent. Exit is betrouwbaar, geeft mensen 

een gevoel van veiligheid met de middelen die ze bestellen. Maar wat moet de groep onder de 

50 doen? Meer en meer onbetrouwbare websites verschijnen. Ja, de NVVE geeft informatie over 

welke middelen en hoeveel. Maar wil je ze kopen? Google het maar zelf, want verkoop punten 

aanwijzen is strafbaar. Niet veel geld? Sorry, koop maar een touw. 

- Hulp bij zelfdoding is nog strafbaar. Naasten die aanwezig zijn worden ook met papierwerk en 

filmpjes aangemerkt als verdachte. Wat gaan “jullie” daar aan/ mee doen?! 

- De route om het zelf te doen is voor veel mensen te duur en te complex. Wanneer komt er een 

doe het zelf pakket bij een apotheek of huisarts? De maatschappij roept hier om! 


