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Voorwoord 

Op dit eerste nummer van Pro Vita Humana heeft u een tijdje moeten wachten. Het nummer is namelijk volledig gewijd 
aan het Nationaal Symposium dat door de Juristenvereniging Pro Vita is georganiseerd op 15 januari 2011.

De titel van dit symposium had de prikkelende tekst: ’Recht op leven en recht op beëindiging van het leven?’ Daarmee 
zitten we midden in de discussie die is opgeroepen door de initiatiefgroep ‘Uit Vrije Wil‘. Deze groep heeft als doelstel-
ling sterven op verzoek in de meest uitgebreide zin van het woord tot een recht te verheffen. Een mens is niet alleen 
baas in eigen buik, maar ook baas over eigen leven. En als dat leven niet meer zo gewenst is, om welke reden dan ook, 
dan moet die mens daar afstand van kunnen doen en dat op een, zoals men dat noemt, humane wijze. Criteria zoals 
ondraaglijk lijden en herhaalde geuite wens, welke nu gehanteerd worden bij de toetsing van de euthanasie procedure, 
moeten komen te vervallen. 
Het lijkt op het ultieme consumentisme: wat ik wil dat moet ik kunnen krijgen. U zult deze discussie wel gevolgd heb-
ben.

In dit nummer leest u alle bijdragen van het eerder genoemde symposium tot en met de discussie. Als u de diverse arti-
kelen leest, zult u vanuit diverse standpunten geïnformeerd worden over het recht op leven en het gewenste recht op 
levensbeëindiging. 

Inmiddels draait de wereld door en eist de Arabische wereld de aandacht van de media op, zodat de schijnwerpers 
even niet op de initiatiefgroep Uit Vrije Wil staan gericht. Dat houdt niet in dat de lobby van het gedachtegoed van 
de initiatiefgroep stil staat. Daarom blijft het uitermate urgent dat het gedachtegoed van Pro Vita en het Nederlands 
Artsenverbond zich op deze discussie blijft focussen om een goed doordacht antwoord te kunnen bieden. 

Namens de redactie wens ik u veel wijsheid bij uw meningsvorming toe. We houden ons aanbevolen voor uw reacties!

J. van der Steege, huisarts

Voorwoord
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Theorie en poliTiek in heT gezondheidsrechT

1. inleiding

Het is een aardig en veelzeggend experiment. 
Rechtenstudenten, waar ook ter wereld, leren al vroeg 
dat het begrip ‘menselijke waardigheid’ de kern vormt 
van het gehele mensenrechtenapparaat. In de pre-
ambule van vrijwel elk mensenrechtenverdrag wordt 
immers van menselijke waardigheid gesproken. Het is de 
menselijke waardigheid, aldus die verdragen, die moet 
worden geëerbiedigd.  Een docent kan zijn studenten 
vragen naar de betekenis van ‘menselijke waardigheid’. 
Nederlandse studenten blijken dan steevast hetzelfde 
antwoord te geven. Eerbied voor iemands waardigheid 
komt neer op het respecteren van diens individuele 
keuzes. Buitenlandse studenten geven dat antwoord ook 
wel eens, maar beduidend minder frequent dan hun 
Nederlandse collega’s. 
‘Menselijke waardigheid’ laat zich niet definiëren. 
Uiteraard heeft het begrip een inhoud, maar niet een die 
zich kernachtig onder woorden laat brengen. Mensen die 
zich daartoe toch laten verleiden, plegen een element te 
accentueren, te verabsoluteren zelfs, en geven zich daar-
mee als het ware moreel bloot. Nederlanders geven er 
dan blijk van menselijke waardigheid min of meer te ver-
eenzelvigen met individuele zelfbeschikking. Als respect 
voor menselijke waardigheid internationaal de aanvaarde 
fundamentele norm van de rechtsorde is, dan lijkt dat te 
onzent te worden geprecisieerd tot eerbied voor indivi-
duele zelfbeschikking. In het gezondheidsrecht, althans 
door vele van zijn beoefenaars, wordt onomwonden 
aanvaard dat het recht van individuele zelfbeschikking de 
pijler is van het vakgebied. En dat is niet zonder impli-
caties.

2. heT fundamenTele rechTsbeginsel

De theoreticus van het (Nederlandse) gezondheids-
recht is ongetwijfeld Henk Leenen (1929-2002), bij 
leven hoogleraar te Amsterdam en schrijver van tal-
loze publicaties op het terrein. Deze gezondheidsjurist 

heeft altijd gesproken van 
het zelfbeschikkingsrecht als 
normatieve grondslag van 
de gezondheidszorg. In een 
van zijn veelgebruikte hand-
boeken spreekt hij zelfs van 
dit recht als mensenrecht. 
Over het belang van dit recht 
is hij duidelijk. ‘Wetenschap 
en techniek leiden tot steeds 
dieper gaande ingrepen in de 
mens en de gezondheidszorg 
is meer en meer een groot, 
ingewikkeld en bureaucratisch apparaat geworden waar-
aan de patiënt ondergeschikt raakt. De belangen van 
anderen, administraties en hulpverleners, kunnen dan 
gemakkelijk te zeer gaan overwegen.’1 Het zelfbeschik-
kingsrecht strekt dus tot bescherming van de patiënt. 
Tegelijk is het voorwerp van dat recht ook het doel van 
de gezondheidszorg. ‘Hulpverlening in de gezondheids-
zorg behoort de zelfbeschikking van mensen niet te 
beperken maar te bevorderen.’2 
Het zelfbeschikkingsrecht dus als de normatieve alfa en 
omega van de gezondheidszorg. Maar niet alleen van de 
gezondheidszorg. ‘Het zelfbeschikkingsrecht houdt eigen 
keuze in van normen en waarden met betrekking tot 
het eigen leven in, ook al kan dat een afwijking bete-
kenen van in de samenleving van dat moment gangbare 
normen en waarden. Een in de samenleving als positief 
beleefde waarde kan door een individu negatief worden 
beoordeeld en omgekeerd. Zou men in de samenleving 
geldende normen en waarden moeten volgen, dan kan 
niet van zelfbeschikking worden gesproken. Het wezen 
van de vrijheid is dat men deze zelf inhoud kan geven.’3

Eerbied voor individuele zelfbeschikking ziet Leenen 
niet alleen als normatief kader voor de toetsing van 
de rechtspositie van de mens in de gezondheidszorg 
(en voor medisch handelen daarbuiten!) maar zelfs als 
Grundnorm van onze gehele samenleving. Hij spreekt dan 
ook over het zelfbeschikkingsrecht in het jargon dat het 
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mensenrechtenrecht zo kenmerkt, daarmee suggererend 
dat we het over een mensenrecht hebben. ‘Het zelfbe-
schikkingsrecht heeft de mens als mens; het is oorspron-
kelijk en niet afgeleid van de staat of de gemeenschap. 
(…) De grondslag van het zelfbeschikkingsrecht is het 
principe van de vrije, autonome mens die een inherente 
waardigheid heeft welke onvoorwaardelijk respect ver-
dient, en die over eigen leven kan beslissen.’4

Het feit daargelaten dat het recht van individuele zelf-
beschikking in geen enkel verdrag erkend is als men-
senrecht,5 komt uit deze toch wat verwarrende passage 
wel voldoende duidelijk naar voren dat de waardigheid 
van de mens inherent is aan zijn autonomie. Het is zijn 
autonomie die de mens waardigheid verleent, de waar-
digheid waarop hij verder onvoorwaardelijk aanspraak 
maakt. Daarenboven lijkt niet iedere mens aanspraak te 
kunnen maken op onvoorwaardelijk respect voor zijn 
waardigheid. Niet iedereen kan immers over het eigen 
leven beslissen. In die zin is niet iedereen autonoom. 
Twee gevolgtrekkingen die in samenhang bezien op 
nogal gespannen voet staan met de mensenrechtenidee. 
Respect voor menselijke waardigheid komt iedereen 
immers in gelijke mate toe, autonoom of niet, de pas-
geboren mens, de volwassen mens, de dementerende 
hoogbejaarde mens, de stervende mens… Waardigheid 
ontleent men als mens niet aan autonomie, maar aan het 
enkele feit dat men mens is. 
Zoals gezegd is de betekenis van menselijke waardig-
heid niet in een korte begripsomschrij-ving weer te 
geven. Daarmee is niet gezegd dat de begripsinhoud in 
het geheel niet kan worden gepresenteerd. Dat kan wel, 
maar het is nogal bewerkelijk en op deze plaats ontbreekt 
daarvoor de ruimte. Het kan in ieder geval ook op nega-
tieve wijze. De eerbiediging van menselijke waardigheid 
krijgt vorm door het respect voor mensenrechten. We 
weten dus dat de aantasting van iemands mensenrecht in 
beginsel een schending van diens waardigheid oplevert.  
Dat is niet alleen in het geval van schending van klas-
sieke vrijheidsrechten, maar ook bij schending van poli-
tieke, sociale, economische en culturele rechten. Wordt 
iemand de toegang tot onderwijs, bijstand of noodzake-
lijke gezondheidszorg ontzegd, dan levert dat niet minder 
een waardigheidsschending op dan - zeg - de aantasting 
van iemands persoonlijke levenssfeer.
Eerbied voor menselijke waardigheid krijgt dus gestalte 
in het respecteren van zeer verschillende soorten men-
senrechten. Hoe verhouden de begrippen autonomie 
en waardigheid zich nu tot elkaar? Voor zover iemands 
waardigheid wordt gerespecteerd door het in acht nemen 
van diens klassieke vrijheidsrechten, in zoverre - zou 

men kunnen zeggen - wordt diens autonomie geëer-
biedigd. In het mensenrechtenrecht krijgt ‘autonomie’ 
dus niet de letterlijke betekenis toegekend, die van zelf-
wetgeving (zoals Leenen lijkt voor te staan), maar staat 
autonomie eerst en vooral voor de individuele vrijheid 
die geen inmenging duldt door anderen, de overheid 
voorop uiteraard. Autonomie in deze zin komt ook ieder 
mens toe, tot zelfwetgeving in staat of niet, capabel tot 
het maken van een eigen keuze van normen en waarden 
met betrekking tot het eigen leven of niet. Omdat waar-
digheid op meer wijzen kan worden aangetast dan door 
schending van autonomie, is waardigheid het omvattende 
en onderliggende beginsel. Iedere schending van autono-
mie is een aantasting van menselijke waardigheid, maar 
niet iedere waardigheidsschending is een aantasting van 
autonomie. Respect voor menselijke waardigheid behelst 
dus meer dan eerbied voor autonomie. 
Elementaire mensenrechtentheorie leert derhalve dat 
menselijke waardigheid het fundamentele rechtsbeginsel 
is, van de gehele rechtsorde, met inbegrip van een deel-
terrein als het gezondheidsrecht.

3. rechTsTheorie en rechTspoliTiek

Zonder rechtstheorie geen rechtspraktijk. Rechtsregels 
zijn zelden toereikend voor de beantwoording van 
rechtsvragen. Wetgeving is mensenwerk en menselijke 
wetgevers zijn allesbehalve alwetend. Wetgevers coör-
dineren hun activiteiten nauwelijks en geen van allen 
is in staat om alle omstandigheden te voorzien. Op 
regelniveau is het recht contradictoir en onvolkomen. 
De coherentie moet door de gebruikers van de regels 
in het recht worden gelegd. Het is aan juristen om te 
bepalen waar het de regels van het recht om te doen is, 
welke rechtsbeginselen eraan ten grondslag liggen. Slaagt 
de jurist er niet in de regels zoals hij ze aantreft in het 
rechtsmateriaal te zien als de verwerkelijking van een of 
meer rechtsbeginselen, dan zal hij evenmin in staat zijn 
geloofwaardige antwoorden te vinden op rechtsvragen 
waarin de regels niet hebben voorzien.
Het beginsel van menselijke waardigheid ligt ten 
grondslag aan de gehele rechtsorde en is te abstract om 
behulpzaam te zijn bij de interpretatie van de regels. Dat 
Leenens theorie evenmin een adequaat interpretatief 
kader biedt, is eerder op deze plaats uitvoerig uit de doe-
ken gedaan.6 Als het recht van individuele zelfbeschik-
king de voornaamste pijler van het gezondheidsrecht 
is, dan is daarmee moeilijk te rijmen dat de regels van 
het zorgverleningsrecht met betrekking tot het toestem-
mingsvereiste, het recht op informatie, het beroeps-
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geheim, et cetera zijn zoals ze zijn. Als die regels de 
verwerkelijking van dat beginsel zijn, dan valt moeilijk 
in te zien waarom die regels zo complex zijn. Leenens 
theorie doet in het recht ter zake van de patiëntenrech-
ten de hoofdzinnen als het ware oplichten, maar stelt de 
bijzinnen in de schaduw. Als autonomie het beginsel is, 
waarom dan de therapeutische exceptie?! Als autonomie 
het beginsel is, waarom is het recht op niet-weten dan 
niet absoluut?!
Dat Leenens kijk op het gezondheidsrecht niet het meest 
adequate interpretatieve kader biedt, neemt niet weg dat 
er rechtspolitiek in de tweede helft van de vorige eeuw 
heel wat te zeggen viel voor de theorie. In de jaren vijf-
tig en zestig was het inderdaad zaak ervoor te waken dat 
de belangen van anderen, van administraties en hulpver-
leners, de belangen van de individuele patiënt niet over-
schaduwden. Gezondheidszorg had sterke paternalistische 
trekken en de patiënt liep inderdaad gevaar te worden 
beschouwd als voorwerp van manipulatie. De patiënt 
moest worden geëmancipeerd. Weliswaar biedt het posi-
tieve recht ter zake van de gezondheidszorg te weinig 
aanknopingspunten om het recht van individuele zelfbe-
schikking (zoals door Leenen begrepen) aan te merken 
als rechtsbeginsel van het gezondheidsrecht, maar bezien 
in het licht van de noodzaak van emancipatie is het naar 
voren schuiven van dat morele recht een meer dan ver-
dienstelijke daad geweest.  Als moralist heeft Leenen de 
zaak van de patiëntenemancipatie dan ook als geen ander 
gediend. In de tijd dat patiëntenrechten hun weg naar 
internationale verdragen en verklaringen nog moesten 
vinden, was zijn kijk op het gezondheidsrecht politiek 
van grote betekenis. Wàs. Want het is zeer de vraag of 
de huidige problemen van de gezondheidszorg nog wel 
dezelfde zijn.    
Elders heb ik uiteengezet dat andere rechtsbeginselen 
beter verklaren waarom de rechtsregels van de gezond-
heidszorg zijn zoals ze zijn.7 Niet het zelfbeschik-

kingsrecht, maar het ook door Leenen wel als beginsel 
aanvaarde sociale grondrecht op gezondheidszorg moet 
als fundamenteel beginsel van het gezondheidsrecht wor-
den aangewezen. In samenhang met de grondrechten 
van gelijke behandeling, integriteit en eerbied voor de 
persoonlijke levenssfeer biedt dit recht niet alleen een 
adequater interpretatief kader, rechtspolitiek lijkt het ook 
beter te passen bij de tijd die komen gaat. Niet alleen 
leidt deze theorie tot een juistere interpretatie van - bij-
voorbeeld - de regels met betrekking tot het beroepsge-
heim,8 zij stelt tevens centraal waar het de komende jaren 
in de sector om zal gaan, namelijk de gelijke toegang van 
eenieder tot voorzieningen van noodzakelijke gezond-
heidszorg.
In de tijd van schaarste die komen gaat, zal men zich 
minder druk maken over zorg die men ontvangt, en 
wellicht ook nodig heeft, maar eigenlijk niet wil, en 
des te meer over zorg die men niet krijgt, maar die 
men wel nodig heeft en die men ook heel graag zou 
willen. Doorbehandelen zal echt het probleem van de 
toekomst niet zijn. De keuze voor een rechtstheorie die 
het recht op gezondheidszorg erkent als pijler van het 
gezondheidsrecht, richt de aandacht op hen die zorg 
behoeven maar het niet (of niet in gelijke mate) krijgen. 
Gezondheidszorg wordt een steeds schaarser goed en de 
vraagstukken van de toekomst zullen op rechtvaardige 
verdeling en gelijke behandeling betrekking hebben. 

4. conclusie

Als rechtstheorie schiet Leenens theorie van het gezond-
heidsrecht tekort. Daarmee is niet gezegd dat zij geheel 
en al onverdienstelijk is. De theorie heeft in rechtspo-
litieke zin veel bijgedragen. Bij het vinden van oplos-
singen voor de problemen van de toekomst zal het 
zelfbeschikkingsrecht echter nauwelijks een behulpzame 
leidraad blijken.

Theorie en poliTiek in heT gezondheidsrechT
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inleiding

Professor Sutorius bekijkt het onderwerp in zijn voor-
dracht in zijn hoedanigheid van jurist een juridisch oog-
punt en richt zich daarmee voornamelijk op een analyse 
van de problematiek zoals deze aan de orde is. Daarnaast 
kijkt hij ook naar verschillende onderliggende waarden, 
zoals de zelfbeschikking, de waardigheid, de barmhar-
tigheid en de eerbied voor het leven, waaromheen het 
gezondheidsrecht is opgebouwd.

de onderliggende waarden Van heT gezond-
heidsrechT

Welke waarden en beginselen spelen een rol in de 
problematiek van de euthanasie voor ouderen die van 
mening zijn dat hun leven voltooid is? Allereerst is er 
het beginsel van zelfbeschikking. Waar de zelfbeschik-
king naar kijkt is het volgende: bepaalt de mens zelf wat 
er met zijn lichaam en zijn leven gebeurt, of ligt dit in 
de handen van iemand anders? Zelfbeschikking is in 
de meeste Westerse systemen door de eeuwen heen ver 
doorgedrongen, hoewel in het ene land verder dan in het 
andere land. Echter, de hoofdlijn is duidelijk: ‘Dit lijf is 
van mij’. De integriteit van het lichaam staat zo vast als 
een huis.

Zelfbeschikking kan het beste worden omschreven als 
een schild en is als zodanig ook uitermate krachtig: de 
gemiddelde burger, de burger die niet gestoord is in zijn 
geestesvermogens, heeft het recht om inbreuk op zijn 
zelfbeschikkingsrecht tegen te gaan. De patiënt heeft een 
afweerrecht, het recht op zelfbeschikking werkt voor de 
patiënt als een schild. 

Het zelfbeschikkingsrecht als een claimrecht, als zwaard, 
is problematischer. Wanneer een patiënt vastgesteld 
ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, betekent dit nog niet 
gelijk dat er een recht op euthanasie is, want een zoda-
nig claimrecht bestaat in Nederland niet. Er bestaat geen 

mogelijkheid om, vanuit de autonomie van de patiënt, 
euthanasie te eisen. De euthanasie is voortgekomen uit 
een compromis tussen aan de ene kant het beginsel van 
eerbied voor het leven en de heiligheid van het leven en 
aan de andere kant de zelfbeschikking. De zelfbeschik-
king bestaat om de mens te beschermen tegen de syste-
men. De zelfbeschikking is er op gericht het individu 
de vrijheid te geven zelf te bepalen hoe hij zijn leven in 
vult. Een stuk van het leven is natuurlijk het sterven en 
het is dan ook niet logisch om het sterven uit te sluiten 
van de zelfbeschikking, maar dit betekent niet gelijk dat 
er een recht bestaat op medewerken bij het sterven door 
de arts dan wel door de staat. De zelfbeschikking is geen 
absoluut begrip, ondanks het feit dat er in het Westen 
het primaire recht om zelf het leven in te mogen vullen 
bestaat. Er is geen sprake van absolute autonomie, men-
sen zijn met elkaar verbonden en met elkaar in contact 
in de samenleving. Het beginsel van eerbied voor het 
leven is de belangrijkste grondslag van het strafrecht. De 
vraag is echter wat de rechten zijn die de drager van het 
leven toekomen. 

Daarmee samenhangend is er de barmhartigheid. 
Barmhartigheid is een essentiële waarde binnen de 
samenleving. Het gaat hierin om de solidariteit binnen 
de samenleving: men helpt elkaar en men neemt elkaar 

rechT op leVen én een rechT op beëindiging Van heT leVen
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serieus, ook wanneer dit moeilijke vragen oproept. Als 
er onder oudere mensen chronische doodsverlangens 
bestaan, dan is het noodzakelijk dat dit serieus wordt 
genomen. De barmhartigheid krijgt ook gestalte in 
de zorgplicht van een dokter. De hele geneeskunde is 
gericht op het ontgaan van lijden. De geneeskunde is 
gericht op het ontsnappen aan lijden, maar hoever mag 
er worden gegaan voor het ontsnappen aan dit lijden? 
Toen dertig jaar geleden de discussie over euthanasie 
begon was dit de vraag die men zichzelf stelde. Na jaren 
van discussie is er een wet opgesteld en uit evaluatie 
hiervan is gebleken dat deze wet over het algemeen goed 
werkt en dat het dus mogelijk is om over een zodanig 
teer onderwerp als euthanasie met elkaar te spreken en 
hieromtrent regels op te stellen.  
Een laatste belangrijke waarde is de waardigheid: de fun-
damentele onderliggende waarde van alles. Alle mensen-
rechten zijn gebouwd op de bescherming van de individu 
en de mogelijkheid voor het individu tot zelfontplooiing. 

De hierboven genoemde waarden zijn belangrijke waar-
den die niet herleidbaar zijn tot een bepaald recht, maar 
die wel noodzakelijk zijn bij het kijken naar de vraag of 
euthanasie bij voltooid leven moet worden toegestaan. 
Hoe moet er met deze waarden in het achterhoofd gehou-
den worden gekeken naar de vraag naar euthanasie van 
ouderen? De vraag is: wat betekent het om oud te worden 
en wat weten wij hier van? Hoe moet er worden geke-
ken naar iemand die zegt: de dood is mij vergeten, ik ben 
geïsoleerd geraakt en ik lijd hier psychisch onder, maar de 
dood komt niet. Het leven wordt voor deze mensen een 
onoplosbaar probleem, maar ook voor de zorg. 

‘probleemgroepen’ binnen de euThanasie

Er zijn drie groepen mensen die een probleem opleve-
ren voor de euthanasie: de dementen, de psychiatrische 

patiënten en de oude mensen die het gevoel krijgen 
zichzelf te overleven. Bij de dementen kan het probleem 
met betrekking tot de euthanasie deels worden opgelost, 
doordat er vroege diagnostiek van dementie plaats kan 
vinden waardoor voortijdig het toekomstige lijden kan 
worden gediagnosticeerd. Hierdoor kan een verzoek tot 
euthanasie worden toegestaan zolang er nog geen sprake 
is van wilsonbekwaamheid. Bij de psychiatrische patiënt 
is het lastiger: deze lijkt te vallen onder de wet, maar de 
arts doet over het algemeen niet mee aan het volgen van 
deze wet. Artsen zullen zo genuanceerd mogelijk om 
moeten gaan met de diagnostiek.

Dan de ouderen: we worden als mensheid ouder dan 
ooit en dat bevalt niet altijd. De zegeningen van oudheid 
worden hoog geacht, maar er is onder sommigen ook 
een behoefte te sterven. Niet iedereen is gezegend met 
ouderdom. Voor sommige ouderen is het leven klaar, er 
is sprake van ‘voltooid leven’. Mensen zijn klaar met hun 
leven, hebben alles achter de rug. Wat moeten artsen dan 
doen? Dit blijft heden ten dage nog een discussiepunt. 
Het initiatief ‘Uit vrije wil’ is van mening dat euthana-
sie om een zodanige reden ook toegestaan zou moeten 
kunnen worden. 

een uiTeindelijke nooT bij diT Verhaal

Woorden en beelden en manieren van spreken met 
elkaar zijn essentieel. Respect voor elkaar, de andere 
kant van zelfbeschikking is wel degelijk essentieel in het 
ingewikkelde probleem van de zelfbeschikking over het 
leven. Het is belangrijk dat naar het initiatief ‘Uit vrije 
wil’ wordt gekeken en dat hierover wordt gesproken, ook 
met degenen die het niet eens zijn met datgene wat ‘Uit 
vrije wil’ aandraagt. 

rechT op leVen én een rechT op beëindiging Van heT leVen
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De initiatiefgroep ‘Uit Vrije Wil’ zegt iedereen het recht 
te willen geven zelf te beschikken over zijn leven. Oude 
mensen met een doodswens moeten, als ze dat willen, 
hulp kunnen krijgen bij hun zelfdoding. De wet moet 
daartoe gewijzigd, en 116.871 burgers hebben daar hun 
steun voor uitgesproken. 
Hulp bij zelfdoding mag nu al, maar dan alleen door een 
arts bij een patiënt die ernstig lijdt. De stap die ‘Uit Vrije 
Wil’ bepleit, is om hulp bij zelfdoding ook mogelijk te 
maken voor mensen die niet uitzichtloos en ondraag-
lijk lijden maar die boven de zeventig zijn en klaar met 
leven. Zij moeten geholpen kunnen worden met dood-
gaan door speciaal aan te wijzen hulpverleners. 
Artsenverbond KNMG bepleit een middenweg en stelt 
dat iedereen die oud is en levensmoe wel een ouder-
domskwaal heeft die kan worden aangemerkt als ‘uit-
zichtloos en ondraaglijk lijden’. Voorbeelden daarvan zijn 
al goedgekeurd door de toetsingscommissies die naleving 
van de euthanasiewet controleren. Zo kan zonder wets-
wijziging gewoon binnen de euthanasiewet aan de vraag 
naar hulp bij zelfdoding voor ouderen worden voldaan.
Kun je zulke hulp bij zelfdoding goed regelen voor 
ouderen die klaar zijn met leven? Kun je dat zodanig 
doen dat we weten waar we aan beginnen en straks niet 
ergens eindigen waar we niet heen wilden?
Nu nog zeggen de mensen van de initiatiefgroep ‘Uit 
Vrije Wil’ dat het om ouderen gaat, dat alleen mensen 
boven de zeventig hulp moeten kunnen krijgen om hun 
leven te beëindigen. Maar op een bijeenkomst van ‘Uit 
Vrije Wil’ en het Humanistisch Verbond op 9 novem-
ber 2010 in de Rode Hoed in Amsterdam waren zoveel 
gelijkgezinden bij elkaar, dat een enkeling vergat dat hij 
op een openbare bijeenkomst was. Dick Swaab, een van 
de initiatiefnemers, zei: ‘Die leeftijdsgrens is arbitrair. Als 
we dat onder ons kunnen houden: die leeftijdsgrens van 
zeventig hebben we om pragmatische redenen gedaan, 
om een kans te maken op een meerderheid in het parle-
ment.’ 
En gelijk heeft hij. Iedereen begrijpt dat zo’n grens 
inderdaad moeilijk te handhaven zal zijn. Hulp bij zelf-

doding zou mogen bij een 
72-jarige maar zou bestraft 
moeten worden bij een 
68-jarige? Een waarschijnlij-
ke uitkomst zou zijn dat uit-
eindelijk ook mensen onder 
de zeventig met een doods-
wens hulp mogen vragen bij 
hun zelfdoding. 
Een andere aanwijzing dat 
de wetswijziging die ‘Uit 
Vrije Wil’ bepleit moeilijk 
te formuleren zal zijn, gaf mede-initiatiefnemer Eugene 
Sutorius op een symposium van de juristenvereniging 
Pro Vita op 15 januari 2011 in Rotterdam. Hij vertelde 
dat het nog niet makkelijk is om de juiste benaming te 
vinden voor de groep mensen met een doodsverlan-
gen. ‘Mensen met een voltooid leven’ is niet de juiste 
beschrijving, ‘mensen die klaar zijn met leven’ is ook 
niet de juiste omschrijving; eigenlijk is er geen juiste 
omschrijving, zei Sutorius. ‘Uit Vrije Wil’ bepleit dus de 
mogelijkheid om een niet in woorden te vatten, een niet 
te definiëren groep mensen te gaan helpen met zelfdo-
ding. Maar wat niet te definiëren is, is niet te begrenzen. 
Het feit dat Sutorius, zelf een jurist, moeite heeft een 
goede definitie te vinden, geeft aan dat het initiatief 
dat nu nog bedoeld is voor een kleine groep ouderen, 
zodra het wet wordt, zou uitgroeien tot een onduidelijk 
gedefinieerd recht van mensen om elkaar te helpen met 
zelfdoding. 
Dan hebben we behalve euthanasie door artsen voor 
wie ernstig lijdt ook hulp bij zelfdoding door niet-artsen 
voor mensen die niet ernstig lijden maar wel willen ster-
ven. Mooi toch? Als die mensen dat nu willen? Wat ‘Uit 
Vrije Wil’ zich niet afvraagt, is of er druk zal ontstaan. 
Druk op mensen om dood te gaan.
‘Uit Vrije Wil’ bestaat niet toevallig uit welopgevoede, 
hoogopgeleide mensen; mensen die rustig kunnen wik-
ken en beschikken over hun leven. In de echte wereld 
bestaan echter zwakke mensen, slechte mensen, en ook 

‘Uit Vrije Wil’ en zelfbeschikking,  
of hoe niet alles is zoals het lijkt

Gerbert van Loenen

Gerbert van Loenen, auteur van 
‘Hij had beter dood kunnen zijn. 
Oordelen over andermans leven’, 
Amsterdam, van Gennep, 2009, 

en adjunct-hoofdredacteur van dag-
blad Trouw. Zie ook www.hijhad-

beterdoodkunnenzijn.nl
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bestaan er veel goede mensen met soms slechte momen-
ten. In die echte wereld zou het wetsvoorstel van ‘Uit 
Vrije Wil’ schade kunnen berokkenen aan het recht op 
leven van zwakke, of lastige, of onaangepaste mensen. 
Stel dat de wet wordt gewijzigd en zelfdoding op een 
nette manier een optie wordt. En jij bent al twintig jaar 
psychisch ziek. De ruzies met je familie, het verlies van je 
vrienden, de blikken van de buren herinneren je elke dag 
aan het feit dat jij gek bent, onaangepast, dat je veel kost 
en niks oplevert. Straks weten je kinderen, je buren, de 
laatste kennissen die nog af en toe bellen: hij kan dood, 
als ie wil. Alleen al het feit dat mensen om je heen dat 
weten, zal de band veranderen tussen hen en jou. ‘Je kiest 
ervoor om door te leven, dan moet je ook niet zeuren.’
Stel dat zelfdoding gewoon een keuze van vrije mensen 
wordt. En jij komt voor de derde keer uit de kliniek 
vanwege je drugsprobleem. Binnen een week gebruik je 
weer. Je vrienden en familie hebben je altijd gesteund, 
maar nu raken ze wanhopig van jou en je problemen. En 
je kunt dood, dat weet jij en dat weten zij. In Nederland 
mag iedereen zelf beslissen, dat hebben we anno 2015 
heel goed geregeld. Misschien zijn je vrienden wel zo 
ruimdenkend dat ze je op die mogelijkheid wijzen.
Het gevaar is dat mensen straks niet meer lastig mogen 
zijn. Dat er druk ontstaat op irritante, zieke, onaange-
paste mensen om eruit te stappen. Wat als zelfbeschikking 
begint, loopt dan uit op bevoogding. 
En zelfs als iemand echt vrijwillig lijkt te kiezen voor 
zelfdoding, zelfs als inderdaad sprake lijkt van die soms 
zo geromantiseerde keuze van de vrije mens voor zijn 
Freitod, dan nog is de vraag of we dat moeten vergemak-
kelijken, zoals de initiatiefgroep ‘Uit Vrije Wil’ bepleit. 
Want de vrije wil van de een heeft gevolgen voor de 
ander.  Joost Zwagerman heeft beschreven wat zelfdo-
ding doet met de nabestaanden. Kinderen van wie een 
vader of moeder door zelfdoding is omgekomen,  beëin-
digen zelf zeventien keer zo vaak als normaal hun leven, 
schrijft Zwagerman.1 De zelfdoding van de ouder ver-
groot dus de kans op zelfdoding van de kinderen. Hoe 
vrij is dan eigenlijk nog de keuze van dat kind als het 
kiest voor zijn dood? 
Heeft ‘Uit Vrije Wil’ ooit kennis gemaakt met mensen 
die niet een, maar twee familieleden verloren aan zelf-
doding, vaak kort na elkaar? Zoon beëindigt zijn leven, 
moeder kan dat niet aan en doet hetzelfde – het komt 
voor, in de echte wereld. Waarom doen de mensen van 
‘Uit Vrije Wil’ alsof ze niet bestaan, deze ketens van zelf-
doding? 
‘Uit Vrije Wil’ spreekt geruststellend van ‘toetsing van 
de vrije wil’ van degene die om hulp bij zijn zelfdoding 

verzoekt. Maar we weten hoe samenlevingen mensen 
kunnen uitsluiten, zwartmaken, etiketteren. Het risico 
bestaat dat mensen de dood ingeduwd zullen worden. 
Met zelfbeschikking heeft dat weinig te maken. 
Het is eerder voorgekomen in Nederland: dat wat begon 
met zelfbeschikking uiteindelijk juist bevoogding moge-
lijk maakte. Veertig jaar geleden begon het zo met vrij-
willige euthanasie. De euthanasiebeweging, de beweging 
die ernaar streeft levensbeëindiging aanvaard te krijgen 
als middel om leed te verminderen en waar ‘Uit Vrije 
Wil’ de jongste loot van lijkt te zijn, is ooit begonnen 
met aansprekende voorbeelden van zelfbeschikking. 
Het ging dan om mensen die pijn lijden, bij hun volle 
verstand zijn, en vragen om te mogen sterven. Na lang 
debat mochten artsen onder strikte voorwaarden aan 
zo’n verzoek tegemoet komen – en dat is nog steeds 
vrijwel uniek in de wereld. Euthanasie, actief medisch 
handelen om iemands leven te beëindigen op diens uit-
drukkelijk verzoek vanwege zijn uitzichtloos en ondraag-
lijk lijden, mag alleen in Nederland en in België.
Maar altijd op verzoek van degene om wie het gaat, 
want anders is het moord, zei de euthanasiebeweging 
in de jaren tachtig. Nadat in 1984 de Hoge Raad om 
ging en euthanasie in Nederland feitelijk werd aanvaard, 
begon de euthanasiebeweging echter de grenzen te ver-
leggen. Nu werd alsnog ook levensbeëindiging zonder 
verzoek bepleit, zij het ‘onder strikte voorwaarden’. 
Artsen spreken begin jaren negentig, in de KNMG-
commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend han-
delen, over de besluiten die soms genomen kunnen 
worden rond het levenseinde van wilsonbekwamen. Een 
meerderheid van de commissie schaart de mogelijkheid 
van actieve levensbeëindiging daar uitdrukkelijk onder.2 
Ook van baby’s, dementen en mensen in coma moet 
onder voorwaarden het leven beëindigd kunnen worden. 
Zij kunnen daar wel niet zelf om vragen, maar het moet 
soms mogen. Het doel is immers leed vermijden en leed 
blijft niet beperkt tot wilsbekwame volwassenen. Daarom 
moet er naast euthanasie ook ruimte komen voor levens-
beëindiging zonder verzoek.  
Zulke levensbeëindiging zonder verzoek, wat in het bui-
tenland niet-vrijwillige euthanasie wordt genoemd, komt 
per jaar tussen de vijfhonderd en duizend maal voor in 
Nederland, zo blijkt uit regelmatig herhaalde enquêtes 
onder artsen.3 Het gaat hierbij vermoedelijk vaak om 
noodsituaties waarin de arts zich zou kunnen beroepen 
op overmacht, maar inzicht ontbreekt omdat het vrijwel 
nooit door een rechter wordt getoetst. 
Slechts enkele van zulke gevallen van levensbeëindiging 
zonder verzoek zijn voor de rechter gekomen, begin 
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jaren negentig.  Daarbij ging het om baby’s die een 
beperkte levensduur hadden vanwege ernstige aandoe-
ningen, en die bovendien leden. Door de gerechtshoven 
is dit medisch handelen tweemaal (zaak-Prins 19934, 
zaak-Kadijk 19945) in overeenstemming geacht met de 
in de medische ethiek geldende normen. 
In de praktijk zien de betrokken artsen levensbeëindiging 
bij baby’s die nog maar een korte levensduur hebben 
omdat bij hen behandeling onmogelijk of onwenselijk 
wordt geacht, inmiddels als normaal medisch hande-
len. Het wordt wel ‘stervenshulp’ genoemd.6 Volgens de 
genoemde enquête onder artsen is zulke levensbeëindi-
ging bij ‘uitbehandelde’ baby’s in 2005 ongeveer zeventig 
keer voorgekomen. Juridisch gezien is het toedienen van 
farmaca om de dood te bespoedigen echter levensbeëin-
diging en geen normaal medisch handelen.
In de jaren nul van deze eeuw gaat de discussie een 
nieuwe fase in. Er zijn ook baby’s die niet zijn ‘uitbe-
handeld’ en zonder behandeling lang kunnen leven, 
maar daarbij wel lijden. Mogen artsen ook het leven 
beëindigen van baby’s in een dergelijke situatie? Dit is 
in 2005 volgens genoemde enquête ongeveer tien keer 
voorgekomen.7 Voor deze gevallen is het Gronings pro-
tocol bedoeld, dat inmiddels is aanvaard als richtlijn door 
de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 
De overheid heeft aan dit Gronings protocol legitimiteit 
gegeven door een meldingsprocedure in te richten voor 
zulke gevallen van levensbeëindiging bij baby’s.8 
Inmiddels wordt een volgende stap besproken. Want wat 
als een baby zonder behandeling kan overleven en op dit 
moment niet lijdt, maar in de toekomst wel zal lijden? 
Sommige artsen beraden zich op de vraag of levensbe-
eindiging dan mag. Bij dat toekomstig leed hoeft het niet 
te gaan om pijn; in een artikel noemen kinderartsen het 
onvermogen om te communiceren, de zwaarte van de 
behandeling en een verwachte lange levensduur van de 
gehandicapte of zieke baby als leed dat levensbeëindiging 
zou kunnen legitimeren.9 
Van euthanasie naar levensbeëindiging bij een baby van-
wege toekomstige beperkingen is een hele ontwikkeling. 
Je kunt betogen dat het goed is dat we zover zijn geko-
men, je kunt betogen dat dat slecht is; in beide gevallen 
komt het op de argumenten aan. Maar wat niet kan, 

is ontkennen dat we zijn opgeschoven in de afgelopen 
veertig jaar. Dat wat begon als doden alleen op verzoek 
is geëindigd met gevallen waarin ook levens worden 
beëindigd zonder verzoek. Dat wat begon als zelfbe-
schikking uiteindelijk ook mogelijk heeft gemaakt dat 
wordt beschikt over andermans leven. 
Els Borst, bekend uit de euthanasiebeweging, heeft op 
een besloten congres in 1990 gezegd dat dat opschuiven 
de bedoeling was: “Het was een kwestie van tactiek: we 
konden geleidelijk een algemene acceptatie van euthana-
sie bereiken door met deze categorie te beginnen.” Met 
‘deze categorie’ bedoelde Borst, die later minister van 
volksgezondheid zou worden en de euthanasiewet door 
het parlement zou krijgen, de mensen die zelf kunnen 
verzoeken om euthanasie. Met andere woorden: Borst 
begon met euthanasie voor te stellen als levensbeëin-
diging op verzoek van degene die dood gaat, met als 
onuitgesproken doel om het vervolgens ook mogelijk 
te maken zonder verzoek, voor mensen die niet kun-
nen verzoeken om levensbeëindiging, zoals dementen en 
baby’s.10 
Wat met een beroep op de zelfbeschikking begon 
(‘als iemand vreselijk pijn lijdt en vraagt om te mogen 
sterven, dan moet dat toch mogen?’) is uitgelopen op 
levensbeëindiging bij mensen die hun wil niet kunnen 
uiten en van wie anderen veronderstellen dat hun leven 
zinloos is (‘voor zijn eigen bestwil kan hij nu beter rust 
krijgen’). Maar waar is de zelfbeschikking gebleven? Is 
het niet bij uitstek bevoogdend om voor iemand met 
een ernstige beperking te besluiten dat hij er beter niet 
kan zijn? 
Wie zelfbeschikking echt zo belangrijk vindt, zou de 
vraag moeten beantwoorden waarom we niet terugke-
ren naar de euthanasiewet: levensbeëindiging op verzoek 
mag, levensbeëindiging zonder verzoek mag niet. 
In plaats van dat debat te voeren, stelt de euthanasie-
beweging, nu onder de naam ‘Uit Vrije Wil’ , weer een 
volgende stap voor: hulp bij zelfdoding voor oude men-
sen. Met opnieuw het gevaar dat wat met zelfbeschik-
king begint, eindigt met bevoogding en bedreiging van 
zwakke mensen.
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“Ik probeer een modern dokter te zijn en een modern 
dokter let zelfs op het lichamelijk belang van zijn patiënt 
en van zijn publiek. Dus als u het nodig vindt om even 
te gaan staan, u uit te rekken, dan kan ik mij dat voor-
stellen na drie van zulke zware lezingen. Gaat u gerust 
even staan om u uit te rekken.”
(publiek volgt de raad op)

“De eerste dia is niet serieus bedoeld, maar het onder-
werp van vandaag is wel serieus en ik wil u een casus 
noemen van bijna 20 jaar geleden. Ik werkte nog maar 
net in de Daniel den Hoed Kliniek, een ziekenhuis voor 
patiënten met kanker. Een vrouw van ongeveer vijftig 
jaar lag op een afdeling, ernstige vorm van kanker, de 
buik en de darmen zaten op slot, werkten niet meer, 
bolle buik, pijn, liggend, wachtend op de waarschijnlijk 
laatste weken van haar leven, doorligplekken, letterlijk 
met vocht dat uit de gaten van haar rug liep. Haar man 
kwam op bezoek en zegt: ‘Joh, dit is zo moeilijk, zo 
zwaar. Ik houd het niet vol. Ik ga bij je weg.’ En hij ging 
weg om niet meer terug te komen tot na haar overlijden. 
De verpleegkundigen waren ontdaan. Eentje in tranen 
op de gang. Ze spraken de chirurg aan die visite aan het 
lopen was. De chirurg ging naar binnen, keek de vrouw 
niet aan, maar tilde het laken op en vroeg: ‘Hoe is het 
met de buik?’, waarop ze zei: ‘Ik wil dood.’ Zonder com-
mentaar deze casus. 

leVensbeëindiging

In een ander publiek dan een juridisch geschoold 
publiek als hier, stel ik bij deze dia wel eens de vraag: 
‘is dit juist of is dit niet juist?’ En het merendeel van het 
niet geschoolde publiek zegt dan: ‘Ja, dat dacht ik wel, 
dat kan toch tegenwoordig, daar is in Nederland regel-
geving voor ontwikkeld. Discussie genoeg, maar toch.’ 
Terwijl, dat bij wet niet zo is. We hebben wel een regel-
systeem met toetsingscommissies en al, maar normaal 
is het niet, ook niet volgens de wet. Een stap waar nu 
over gedacht wordt is dat levensbeëindigend handelen in 

een situatie zou kunnen, bij ouderen bijvoorbeeld, want 
artsen weten eigenlijk niet eens wat die wet inhoudt, 
die ruimte is veel groter. Dat zou blijken uit jaarversla-
gen van toetsingscommissies euthanasie. Ik kom daar op 
terug aan het eind van mijn verhaal. En de KNMG is dat 
ook aan het uitleggen door omschrijvingen van zwaar 
en niet zo zwaar, ondraaglijk lijden. Een aantal cijfers. 
Praten we over een marginaal iets of niet? Er zijn onge-
veer 135.000 overledenen per jaar in Nederland, waarvan 
slechts 2500 tot 2600 gevallen van euthanasie, althans 
gemelde euthanasie. De getallen op de dia ertussen vind 
ik zeker zo interessant, want daar heb ik zelf ook mee te 
maken als arts die spreekt met patiënten met pijn en in 
de palliatieve sector. Ik schat, en met mij SCEN-artsen 
waar ik contact mee heb, dat ongeveer 30.000 van deze 
patiënten nadrukkelijk met de arts spreekt over euthana-
sie of de vraag of andere vormen van ingrijpen in hun 
situatie denkbaar is. En in 10.000 gevallen komt het tot 
een euthanasieverzoek. En daarvan in een kwart van de 
gevallen dus tot een daadwerkelijke euthanasie. Dat is 
veel of niet veel, dat laat ik aan uw beoordeling over, 
maar in ieder geval een getal dat groeit. De eerste vijf 
jaren na de euthanasiewet zoals we die nu kennen, niet, 
maar de laatste vijf jaar weer wel. En door mijn contac-
ten weet ik dat het getal van 2010 daar weer zeker boven 
zal liggen. Zeker zo interessant is het aantal gevallen 
waarin de commissies spreken van onzorgvuldig han-
delen. Los van een uitschieter in 2003 is er ook daarin 
sprake van groei, en ik denk dat ik over 2010 mag zeg-
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gen dat er een verdere groei zal zijn, van toename van 
onzorgvuldigheid. 

iniTiaTiefVoorsTel Van ‘uiT Vrije wil’

Het onderwerp van vandaag. Natuurlijk, Sutorius zei 
het ook al, over de ouderdom kunnen we hele mooie 
plaatjes van Zwitserleven-gevoel maken en hopelijk hebt 
u veel familieleden die in die categorie passen, maar er 
bestaat een andere werkelijkheid. Dat moeten we niet 
wegpoetsen. Er zijn situaties van eenzaamheid, van aan-
lopen tegen lichamelijk ongemak, tegen je daarin ook 
niet meer erkend en herkend voelen, enzovoorts. Maar 
de stelling is te verdedigen, dat dat juist door het ini-
tiatief van Uit Vrije Wil dit gevoel versterkt wordt. Van 
Loenen had het daar juist ook al over. Dat maak ik zelf 
ook mee in het ziekenhuis. Een vrouw ging pas concreet 
nadenken over euthanasie, toen haar beste vriendin zei: 
‘Kom meid, als ik er zo aan toe was als jij, zou ik om een 
spuitje vragen.’ Dat was niet in haar hoofd opgekomen. 
Maar toen haar eigen beste vriendin, haar maatje van jaar 
en dag, dat zei, dacht ze: ‘Ja dan moet ik dat toch eens 
gaan overwegen.’ 

demenTie

Over dementie is op verschillende manieren te spreken. 
Het gangbare beeld is dat het alleen maar rampzalig is, 
het verschrikkelijkste wat iemand kan overkomen. Juist 
voor iemand die gestudeerd heeft zoals u. Om dan te 
merken dat het geheugen achteruit gaat, dat er misschien 
wel meer in uw familie zijn en er een genetisch defect 
aan ten grondslag ligt, is het ergste wat kan gebeuren. 
Maar er zijn ook andere geluiden. Recent kwam ik 
tegen in een artikel, dat een ervaren geestelijk verzorger 
vertelde dat dementie natuurlijk bepaalde handicaps met 
zich mee brengt, maar dat er zelfs op spiritueel gebied 
wel degelijk heel veel te beleven is, en daarvoor te zor-
gen is. Zij had er ervaring mee en kon erover spreken. 
Bepaalde vieringen moeten aangepast worden, maar zijn 
niet minder van waarde, om het woord waarde een keer 
te gebruiken. En in dit mannengezelschap hier had een 
vrouw als spreker gepast. Een persoon had ik dan wel 
willen tippen: de hoogleraar Vernooij uit Nijmegen die 
veel onderzoek gedaan heeft naar dementie en de gevol-
gen daarvan. Zij spreekt op een gegeven moment over 
het grote nadeel van het stigma van dementie. Er zou 
geen kwaliteit van leven meer zijn, geen bewustzijn. Dat 
zijn termen die zelfs in de medische literatuur te vin-
den zijn. Er zou geen vermogen tot genieten meer zijn. 

Waarom ik dat interessant vond en daarnaar luisterde: 
het was een sessie over palliatieve zorg en hoe erg het is 
palliatieve zorg te bieden wanneer dat stigma daar heerst. 
Want dan worden symptomen verdoezeld, niet tijdig 
gemeld. Het zelfbeeld is al laag. Juiste palliatieve zorg 
is erop gericht niet alleen op het lichamelijke te letten, 
maar ook op de psychologische en sociale elementen en 
dat wordt daarmee ondermijnd. 

hulp bij zelfdoding, leefTijdsgrens?

Dan iets over de leeftijdsgrens. Ik was bij dezelfde bij-
eenkomst als Van Loenen in Amsterdam - en Sutorius 
ook trouwens - dus hij kan beamen wat ik nu ga zeg-
gen. Dick Swaab zei niet alleen dat de leeftijdsgrens 
om pragmatische redenen gekozen was, hij legde het 
ook als volgt uit. ‘Het publiek en de politiek zal er niet 
aan willen zonder leeftijdsgrens. Maar natuurlijk is die 
grens niet ons doel.’ Hulp bij zelfdoding is een term 
waar we aan gewend zijn, in het Engels heet dat ‘assisted 
suicide’. Ik gebruik deze Engelse term, omdat er in de 
Angelsaksische literatuur ook gesproken wordt over 
‘assisted living’. Ook dat bestaat en er zijn hele instituten 
voor. Verzorgingshuizen en verpleeghuizen hebben dat in 
hun naam en in hun missie staan. Dat gaat niet vanzelf. 
Ik weet dat er hier in de zaal een aantal mensen zijn die 
werken in verzorgings- of verpleeghuizen en daar iets 
over kunnen zeggen. Het is niet zonder inspanning. Het 
is wel voldoening schenkend voor degenen die het doen 
en voor die het mogen genieten. 
In de genoemde bijeenkomst in de Rode Hoed werd op 
een gegeven moment grappend gezegd door een van de 
sprekers: ‘Eenzaamheid los je niet op met sjoelbakken.’ 

raTio en emoTie lopen door elkaar

Eigenlijk denk ik echter dat je eenzaamheid wel dege-
lijk oplost met sjoelbakken. Want laten we even reëel 
zijn: wat geeft ons leven genot en vreugde? Het spelletje 
vanavond met de kinderen? Is dat ook iets om je voor 
te moeten schamen? Het genieten van het kleinkind dat 
binnenkort geboren gaat worden? ‘Houd toch op zeg; 
elke paar seconden wordt er een kind geboren op de 
wereld, doe niet zo emotioneel.’ Dat is echter ons leven. 
En als dat een oplossing biedt voor het ervaren ongemak, 
is dat een goede oplossing. Op die manier lopen ratio en 
emotie door elkaar. Ratio in de zin van: alsof het waar 
is dat de mensen die in deze fase zijn, of het nou bij 
kanker, ouderdom of ander ernstig ongemak is, we dat 
zo nuchter afwegen. Er is altijd een combinatie met een 
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emotionele lading en een omgeving die invloed heeft en 
een bepaalde levensbeschouwing die daar remmend of 
helpend in is. 

de dood komT nieT op heT eind Van heT leVen

Ik wil eigenlijk even stil staan bij het zinnetje: de dood 
komt niet op het eind van het leven. Chronologisch 
natuurlijk wel. Maar dit sprak me aan toen iemand dat 
een keer tegen mij zei. Zelfs de diagnose ‘u bent onge-
neeslijk ziek’ is nooit tijdig, en de dood, hoezeer je je er 
op voor kunt bereiden, is door de emotie en door het 
afscheid zo ontijdig en zo onverwacht - en zo onnatuur-
lijk, durf ik er als gelovig christen bij te zeggen. Er zijn 
een paar dingen over waardigheid gezegd. Waardigheid 
wordt meestal vertaald, niet in de juridische zin zoals 
Buijsen dat deed, maar veel meer nabij, in het alledaagse 
van: als ik mijn kinderen niet meer herken. Of als ik iets 
anders niet meer kan, bedlegerig ben geworden. Veel 
mensen zeggen dit soort dingen tegen mij. Ik hoor het 
aan en noteer het eventueel. Maar als het zover is, blijkt 
het vaak geen issue meer. Mensen veranderen, ook in 
wat ze acceptabel vinden en wat ze nodig vinden om 
de volgende dag aan te kunnen. Het gaat soms over het 
volgende jaar, maar bij anderen gaat het letterlijk over de 
volgende dag. ‘Misschien is het morgen beter, dokter.’
Over waardigheid is heel veel te zeggen. Dit is een 
ingewikkelde dia. Die gaan we niet helemaal bespreken. 
Er zijn echter verschillende dimensies van waardigheid. 
Deze eerste is de waardigheid waarin ik getraind ben als 
arts, zo worden verpleegkundigen ook getraind. Helaas is 
Carlo Leget, van de Katholieke Universiteit Tilburg, niet 
in de zaal aanwezig. Die heeft op een hele mooie manier 
een breder palet uitgewerkt van interpretatie van waar-
digheid die niet juridisch is, dat geef ik toe. Het is een 
aanvulling op het verhaal dat we vanmorgen gehoord 
hebben: de waardigheid die niet alleen uit de beleving 
van de patiënt komt, maar die ook gaat over hoe de 
omgeving erop reageert. Hoe kijken wij naar iemand 
met blaarziekte? Hoe kijken wij naar iemand met een 
waterhoofd of een spina bifida? Of bij een volwas-
sene die ons eerst heeft leren lopen en praten en die nu 
afhankelijk is van ons omdat hij zo doof als een kwartel 
is. Hoe gaan we dan om met ons respect en onze relatie 
met die oudere? 
Intrinsieke waardigheid raakt aan iets. Ik ga hier niet 
spreken over christelijk geloof, ook al zou ik dat wel 
willen. Ik zal een notie noemen die meer mensen aan-
spreekt. H.M. van Randwijk, die u misschien kent als 
een van de oprichters van Vrij Nederland, die zei het 

naar mijn smaak een keer heel puntig. Hij zei: ‘Leven is 
meer dan goed, ’t is heilig.’ In al zijn bondigheid is dit 
heel krachtig voor mij. Dat het leven meer is dan wat 
mensen er zoal over zeggen. Ik ben een groot voorstan-
der van het meten van kwaliteit van leven, zeker ook in 
de oncologie waarin ik werkzaam ben. Maar kwaliteit 
van leven wordt dan vaak verengd tot een aantal afvin-
klijsten en deze andere dimensie van waardigheid wordt 
dan buiten beschouwing gelaten.

zorgplichT Van arTsen is nieT heTzelfde zoals 
suTorius scheTsTe, heT is zaak de zorg aan Te 
bieden, die pasT bij de siTuaTie die heT lijden 
VerzachT en VerlichT, draaglijk maakT

Iets over artsen in de laatste dia’s. Ik heb veel contact met 
artsen, dat had u al verwacht. Als u naar programma’s als 
Rondom Tien kijkt, krijgt u een beeld van hoe dokters 
denken wat echter niet overeenstemt met hoe oudere en 
jongere artsen denken die onze ziekenhuizen werken, al 
of niet nog in opleiding. Ze zijn heel veel conservatiever 
en staan veel meer op de rem. In de tweede plaats wordt 
het begrip zogplicht anders ingevuld dan hoe Sutorius 
het vanmorgen schetste. Dat wordt niet verbreed naar: 
het lijden uitbannen ten koste van het leven. Dat wordt 
ingevuld door alles op alles te zetten om die zorg vorm 
te geven, uit te leggen en te gaan tot het gaatje zover de 
patiënt het aankan. Maar tegelijkertijd zie ik ook in mijn 
omgeving dat jongere artsen moeten leren wat daar de 
grenzen van zijn. Zorgplicht en doorgaan met zorgen 
kan leiden tot een soort fanatisme wat niet meer in het 
belang van de patiënt is. Sommigen denken dat het een 
kwestie is van óf behandelen óf stoppen met behandelen. 
Terwijl er ook een vorm van behandelen is die niets te 
maken heeft met het leven rekken met nog een transfu-
sie, nog een antibioticum kuur… Het is zaak de zorg aan 
te bieden die past bij de situatie en die het lijden ver-
zacht en verlicht, draaglijk maakt. Dan is het lijden niet 
helemaal weg, elk leven kent lijden. Ook van de mensen 
die hier aanwezig zijn, weet ik dat er levensomstandighe-
den zijn die lijden meebrengen. 

helpen is nieT doen waT een paTiënT VraagT

In de derde plaats ken ik in mijn omgeving collega’s 
die meegaan met euthanasie en de nieuwe vormen van 
levensbeëindiging. Maar ik ken veel meer collega’s die 
denken: ‘Als het mij maar nooit overkomt, en anders 
hooguit eens in de tien jaar, want ik wil er helemaal niets 
mee te maken hebben. Dat is niet mijn idee van dok-
ter zijn’. En de wetgeving die een aantal jaren geleden 
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gekomen is in Nederland, heeft dat alleen maar versterkt. 
Dat betekent dat de verwijsplicht een heikel issue is. De 
NVVE zegt hierop ja, in de woorden van directeur Petra 
de Jong: ‘Een hulpvraag mag je niet negeren.’ En helpen 
is doen wat de patiënt vraagt… Nee, vindt de KNMG, 
en veel artsen voelen zich daar zeer bij thuis, want er 
zijn allerlei redenen om geen euthanasie toe te passen, 
waaronder als eerste de principiële redenen. En dat zijn 
niet de puur christelijke of katholieke, of hoe je ze ook 
noemen mag, maar daar horen ook humanisten bij zoals 
ik die in mijn omgeving ken. En ook de sociale of socia-
listische motieven die ik in de politiek beluisteren kan.

heT doodmaken Van een persoon is zo ieTs 
ingrijpens

De laatste twee dia’s gaan over het nieuw voorstel waar 
een wetsvoorstel van gemaakt wordt. In de eerste plaats 
wringt het met de zorgplicht, dat is al benoemd. In de 
tweede plaats: Artsen zijn gewend diagnoses te stellen: 
er is sprake van mazelen of niet, er is sprake van een 
virusinfectie of niet. Daar zijn symptomen voor, soms 
ingewikkeld, soms niet. Maar invoelbaarheid van het lij-
den dat leidt tot zo iets ingrijpends als het doodmaken 
van een persoon, is gebaseerd op een diagnose waarbij 
artsen zich niets kunnen voorstellen. En dat raakt ook 
het punt van zingevingcriteria, die zo’n grote rol spelen. 
Ik hoor tot die artsen die daar wel graag op ingaan en 
dan in kaart brengen hoe een patiënt staat in het leven 
en wat het leven voor hem waard maakt of juist niet 
waard maakt. Dat is onderdeel van het contact dat een 
arts hoort te hebben met een patiënt. Maar daar die 
zware consequenties aan verbinden, daarvan zeggen heel 
wat artsen die ik spreek in mijn omgeving: dat is niet 

aan ons. Dat zou nu kunnen leiden tot een wetsvoorstel 
waarin artsen ook geen rol meer spelen. Maar daar zal de 
KNMG zo zijn eigen mening over hebben. 

de deur sTaaT open als de ToeTsingscommissie 
euThanasie als zorgVuldig heefT beoordeeld

Tot slot het argument dat al is genoemd. Dat de regio-
nale toezichtcommissies euthanasie in een aantal casussen 
het woord zorgvuldig hebben gebruikt in hun beoorde-
ling, ofwel de deur staat open. Ik verwacht dat als we die 
casussen meer in de openbaarheid zouden beoordelen, 
we zouden kunnen zien met hoeveel hangen en wurgen 
die discussies gevoerd zijn in de toetsingscommissies. 
Dat is niet een kwestie van: ‘ja hoor, een diagnose, de 
juiste medicijnen ingevuld, stempel erop.’ Zo is het echt 
niet gegaan. En de discussie is ook niet gesloten. En ik 
denk ook niet dat wij de discussie als gesloten moeten 
beschouwen omdat daar een paar casussen gepasseerd 
zijn met het stempel ‘zorgvuldig’.

heT is een keer de dag Voor mij

De laatste dia: Ollie. Ollie is een kat. Ze werd opgeno-
men als bewoner in een episcopaals verzorgingshuis in 
Amerika. Een paar dagen daarna overleed een oudere 
bewoner en de kat had nadrukkelijk op de schoot van 
die bewoner gezeten. Net als bij een andere bewoner, 
spinnend. En ook die bewoner was overleden. En het 
gebeurde nog een keer. Waarop men in de leiding dacht: 
die kat is een gevaar, die moet weg. De bewoners zeiden: 
‘Wij willen Ollie houden. Ollie is voor ons een hulp-
middel voor ons om te weten: het is een keer de dag 
voor mij.’ En ook dat mag.”



16
pro vita  humana

nr. 1 2011

debaT

Debat: 

Prof. mr. dr. Martin Buijsen; Prof. mr. Eugene Sutorius; Gerbert van Loenen; Dr. Paul Lieverse met de aanwezi-
gen in de zaal, onder leiding van Leo Fijen.

Reactie van enkele politici om kort te reageren op 
voorgaande voordrachten 

De dagvoorzitter vraagt aan enkele politici in de zaal om 
op voorhand kort te reageren op voorgaande voordrach-
ten. “We zitten hier tenslotte bij elkaar naar aanleiding 
van het initiatief voorstel van levensbeëindiging bij het 
voltooide leven. Er bestaat in Nederland niet echt een 
debat over dit thema van levensbeëindiging. Deze bijeen-
komst is een poging om dat debat op gang te brengen. 
Er zitten hier ook vertegenwoordigers van politieke par-
tijen. Wie van hen zou daar iets over willen zeggen?”
Mevr. J. Schermers (CDA): “Heb in de afgelopen peri-
ode in de Tweede Kamer gezeten op het gebied van 
Gezondheidszorg. Daar ligt mijn achtergrond en mijn 
hart. Ik ben van huis uit gynaecologe en  jarenlang 
inspecteur Gezondheidszorg geweest. Vanuit die achter-
grond ben ik ook heel erg bezig met begin en einde van 
het leven. Ik ben er ook bij geweest toen de petitie aan 
de Kamer werd aangeboden door de initiatiefgroep Uit 
Vrije Wil. Wat ik zelf merk is dat daarna voortdurend het 
accent wordt gelegd op één kant van de medaille. Ik ben 
dan ook blij met het tegenweer dat in deze vergadering 
naar voren komt. Ik denk ook dat het een vervolg moet 
krijgen en daar wil ik graag aan meewerken. Want het 
lijkt me dat we ook in het parlement onze stem moeten 
laten horen. Er ligt nu immers een initiatiefvoorstel dat 
gesteund wordt door 117.000 mensen. Ik vind dat nog 
helemaal niet zo gek veel, al wordt dat wel zo voorge-
steld. We weten nog niet eens hoeveel mensen onze kant 
van de medaille zouden willen benadrukken. We moeten 
dus iets doen richting parlement. We moeten daar een 
goed tijdstip voor vinden. En ik ben heel erg bereid 
daaraan mee te denken buiten het feit dat ik vind dat we 
ook het maatschappelijk debat moeten starten.”
Fijen: “Het maatschappelijk debat en aandacht daarvoor 
in het parlement dus. Dat zal er zeker komen. Ik zag ook 
iemand van de SGP, misschien kan die ook een reactie 
geven.”
De heer W. de Wildt (beleidsmedewerker bij de SGP 

voor het gebied medische ethiek.) “Wij zijn erg 
benieuwd naar wat er in deze zaal leeft aan argumenten 
over Voltooid Leven. Tegelijk wil ik een vraag neerleg-
gen. Wat mij boeide in de uitspraak van Sutorius zijn de 
begrippen ‘’heiligheid van het leven en barmhartigheid’. 
Dat zijn begrippen die ik vanuit die hoek nog niet zo 
erg gehoord had, ook niet bij het aanbieden van de peti-
tie. Ik ben dan ook benieuwd hoe andere leden van het 
panel tegen deze begrippen aankijken. Ik krijg de indruk 
dat als we het over barmhartigheid of over heiligheid 
van het leven hebben dat dat herkenbare begrippen zijn, 
maar dat de invulling daarvan zou wel eens uit elkaar 
kunnen lopen.”
Fijen vraagt of er nog andere aanwezigen vanuit de poli-
tiek willen reageren. 
De heer W. van Katwijk (VVD) “Ik zit in de politieke 
werkgroep van de NVVE die probeert partijpro-
gramma’s voor verkiezingen zoveel mogelijk op elkaar 
te laten lijken. Ik ben ook lid van de commissie voor 
Volksgezondheid van de VVD. Met name voor de werk-
groep Ethiek. Ik heb straks een aantal vragen voor de 
forumleden. Maar ik ben ontzettend blij dat het woord 
barmhartigheid al is gevallen, omdat voor mij als ethicus 
kwaliteit van leven tot ‘leven gemaakte liefde’ is. En dat is 
waarom ik mensen die lijden en het leven moe zijn, wil 
helpen, ’Uit liefde’.”
Mevr. A. de Wit (Christenunie) “Ik ben inhoudelijk 
medewerkster op Volksgezondheid en ik ben hier eigen-
lijk vooral om te luisteren. Wat mij al opgevallen is dat 

Leo Fijen is hoofd van de afdeling Godsdienst en Cultuur van de KRO 
en auteur van veelgelezen boeken over het kloosterleven en alledaagse spiri-

tualiteit, o.a. ‘Man onderuit’, maart 2010.
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het gesprek tot nu toe heel zorgvuldig gebracht wordt. 
Er worden definities uitgelegd vanuit de diverse profes-
sionals. Dat vind ik interessant.”
Fijen: “Hoe zit het met de vraag van de SGP over het 
gebruik van de begrippen heiligheid en barmhartigheid, 
mijnheer Sutorius?”

Wat betekenen de begrippen heiligheid, lief-
de en barmhartigheid met betrekking tot 
levensbeëindiging

Sutorius: “Interessant is dat daar zo op gereageerd wordt, 
terwijl het heel gewone woorden zijn die wij mogen 
gebruiken. Al zullen ze voor iedereen een andere invul-
ling krijgen. U zegt dat niet vanuit die hoek te ver-
wachten, maar u kent mijn hoek misschien niet. Voor 
mij is het leven het begin van alles. En heiligheid is een 
heel moeilijk woord, daar kunnen we wel een hele dag 
over spreken. Maar het leven gaat bijna voor alles uit. 
Ik ben hoogleraar Strafrecht en het Strafrecht gaat over 
het beschermen van leven. Het gaat in de eerste plaats 
over de vraag: wat doen we wanneer dat leven wordt 
aangetast? Of dat nou moord is, niet in de zin van hulp 
bij zelfmoord, maar echt moord, dan ben ik erbij. Het 
moeilijke van heiligheid van leven is dat je dat op allerlei 
manieren kunt vertalen. In de zin van God of op andere 
manieren. Daar kunnen we wel over spreken als over alle 
maatschappelijke problemen, maar het blijft een richting-
gevend punt. Barmhartigheid is precies een zelfde punt. 
Van Katwijk ging nog een stap verder, die noemde het 
liefde. Nou, je moet maar durven. Maar het is wel mooi 
en het gaat natuurlijk wel over solidariteit. Het gaat over 
ons onderling. 

Is er wel een hulpvraag naar levensbeëindiging in 
de ouderdom?

Eén ding hoop ik uit deze discussie mee te krijgen. Dat 
we ons afvragen: is er wel een hulpvraag? Waar maken 
jullie je druk over bij ‘Uit vrije wil’? Als er geen hulp-
vraag is, dan hebben we een ander probleem. Dan zal 
duidelijk moeten worden dat er een groot aantal hulp-
vragers zijn. En dan gaat het over barmhartigheid: name-
lijk niet wegkijken omdat het ingewikkeld is, omdat het 
religieus moeilijk ligt. Maar er naar toe kijken. Het is 
ook een sterk punt van de Nederlander: proberen het op 
te lossen.” 

Wat is er in de maatschappij gaande?

Fijen: “Als ik goed heb geluisterd, dan vullen Van Loenen 
en Lieverse de woorden ‘heiligheid en barmhartigheid’ 
toch anders in. Of heb ik dat verkeerd begrepen?”
Lieverse: “Natuurlijk het zijn normaal te gebruiken 
woorden. Maar we moeten niet doen alsof we woor-
den als liefde en barmhartigheid allemaal op dezelfde 
manier opvatten. De vraag is: hoe gaan we daarmee om? 
Als ik het heb over heiligheid van leven, dan kan dat 
woord allerlei connotaties hebben, afhankelijk van onze 
mens- of levensbeschouwing. Maar wat in ieder geval 
geldt, of men nu humanist, of christen is of welke ach-
tergrond dan ook, dat het normaal gevonden wordt om 
te onderzoeken wat precies de nood is en waarom men 
met de hulpvraag komt. En dan gaat het niet alleen over 
de patiënt die bij de dokter komt. Nog veel belangrijker 
vind ik dat we ook kijken naar wat er in de maatschap-
pij gaande is. Dat deze initiatiefgroep er heeft kunnen 
komen en zoveel aanhang heeft gekregen, is niet voor 
niets. Wat leeft er? Wat wordt er aan beleving vastgesteld 
of mensen bang zijn voor hun toekomst, hun ouder-
dom?”
Fijen: “Eigenlijk zegt u: wat zit daar achter, wat zit daar 
onder? Niet alleen bij de patiënt die bij de dokter komt, 
maar wat er in de samenleving gebeurt.

Zitten wij als maatschappij op een hellend vlak?

Voordat ik naar Sutorius ga, wil ik toch de vraag van Van 
Loenen aan de orde stellen: Wat is die hulpvraag, is die 
vast te stellen? En als we dat vaststellen en werk maken 
van dat voltooide leven, zitten we dan nog meer op dat 
hellend vlak? Zou u dat nog kort willen toelichten?”
Van Loenen: “Hellend vlak zou ik willen definiëren als 
een ontwikkeling in één richting, namelijk toenemende 
vormen van levensbeëindiging, waarbij de ene stap de 
volgende stap vergemakkelijkt. Als je het zo definieert, 
dan kun je rustig stellen dat we zijn opgeschoven de 
afgelopen veertig  jaren. Of je dat goed of slecht vindt, 
ligt aan de argumenten. Ik denk dat als je nu gaat kie-
zen om mensen te helpen bij zelfdoding, niet omdat ze 
ernstig en ondraaglijk lijden, maar omdat ze levensmoe 
zijn, er opnieuw zo’n vervolgstapje zou kunnen ontstaan. 
Ik denk dat het leeftijdscriterium daar ook een rol bij 
speelt. Als de initiatiefgroep zelf al zegt dat ze die leef-
tijdgrens niet zo belangrijk vindt, dan zie ik het volgende 
stapje voor mij. Wat ik mij voor kan stellen en wat ik mis 
bij de initiatiefgroep is dat mensen elkaar beïnvloeden. 
Joost Zwagerman heeft een boek geschreven over zelf-
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doding waarin hij probeert de romantiek rond zelfdo-
ding een beetje te bestrijden. Daarin noemt hij ook twij-
fel. Als je vader of moeder zelf door zelfdoding om het 
leven komt, dan is de kans dat jij kiest voor zelfdoding 
ook veel groter. Dus die volstrekt autonome zelfbeschik-
kende keus van jouw vader of moeder, vergroot de kans 
bij kinderen op zelfdoding. Dat laat zien dat mensen niet 
helemaal autonoom zijn, maar elkaar beïnvloeden. Daar 
wilde ik op wijzen.” 
Sutorius: ”Het hele leven is een hellend vlak. We maken 
voortdurend keuzes en we vergissen ons voortdurend 
en herstellen ons en leren van onze ervaring. We raken 
meer thuis in een probleem dat  we aanvankelijk niet 
kenden. De allereerste zaak waarin de Hoge Raad ruimte 
gaf voor euthanasie, was eigenlijk een uit vrije wil-zaak. 
Alleen benoemen we het niet zo, we vonden het een 
gewone euthanasiezaak. Er was sprake van ondraaglijk 
en uitzichtloos lijden, maar als je nu met de kennis van 
nu na dertig jaar discussie terugkijkt en we het probleem 
zoveel beter hebben leren kennen, zouden we het nu 
benoemen als  een levensmoe-zaak. Een zaak van lijden 
aan het leven. Dat is heel opmerkelijk. Dat komt omdat 
je geleidelijk in het probleem thuis raakt en ziet dat het 
nog ingewikkelder is dan wij het aanvankelijk benoem-
den. We gaan ordenen; we zeggen: dit is psychisch lijden, 
dit is lijden met een somatische oorzaak. Je raakt er meer 
in thuis, terwijl de problematiek dezelfde is gebleven. In 
zoverre is er dus geen hellend vlak. De getallen, een heel 
objectief iets, laten zien dat het niet toeneemt. Over hel-
lend vlak gesproken: euthanasie neemt niet toe. 

Geen appels met peren vergelijken!

Volgend punt. Met hellend vlak loop je het risico dat je 
appels met peren gaat vergelijken. Want wat Van Loenen 
deed, was een heel aantal voorbeelden van medisch ethi-
sche problemen geven, die te maken hebben met wat 
onze geneeskunde doet. Onze geneeskunde is een knappe, 
virtuoze, maar ook soms een bijna totalitaire geneeskunde. 
Die gaat maar door met behandelen. Als de machines 
worden gestopt, dan komen de juristen die zeggen: dat 
is moord of nalaten, dat mag niet. Het probleem is dus: 
wat zijn de doelstellingen van een goede geneeskunde? 
We moeten de vraag of iets medisch zinvol of zinloos is, 
wat een moeilijke vraag is, niet verwarren met euthana-
sie. Op dat gebied is er bijna geen verschil te maken in 
die twintig jaar die we hebben afgelegd. Psychisch lijden 
heeft er vanaf het begin bij gezeten, dat hebben we er niet 
bij gehaald. Bij de zaak ‘Chabot’ was dat al zo. Maar het 
probleem van de ernstig gehandicapte kinderen, die een 

‘satelliet van slangen en buizen’ kunnen worden; niet meer 
dood gaan maar ook niet meer gaan leven, is een groot en 
ernstig probleem. En het zijn nu de dokters waarbij die 
discussie gevoerd wordt en niet de samenleving. 
Ik ben het ongelooflijk met Van Loenen eens dat we 
daarover moeten spreken. Want het is eigenlijk nog 
veel moeilijker dan de euthanasie. Zeker in tijden van 
schaarste, die eraan komen. Als we de schaarsteproblema-
tiek straks gaan vermengen met de vraag of iets medisch 
zinvol of zinloos is, dan zijn we nog niet jarig als we niet 
goed gediscussieerd hebben over appels en peren en de 
verschillen.”
Fijen: “U bent een begenadigd spreker. U benadrukt ook 
het lijden. Maar wat vond u ervan dat Van Loenen in zijn 
verhaal zei: het gaat hier toch eigenlijk om ‘vrije wil’ en 
‘voltooid leven’; dat is het recht anderen te helpen zich-
zelf te vermoorden? “
Van Loenen:  “Te doden.”

Het recht om elkaar te helpen bij zelfdoding?

Sutorius: “Ik heb er al iets over gezegd. Het gebruik van 
woorden en beelden is niet zonder risico. En we moeten 
proberen woorden en beelden te gebruiken die de ander 
niet kan opvatten als angstaanjagend of verdacht makend, 
maar een open gesprek hierover stimuleren. En ik vind 
als je het woord moord gebruikt in de situatie van 
iemand die heel oud is en om stervenshulp vraagt, dan is 
het mijn keuze om het woord stervenshulp te gebruiken. 
Dat is dan geen kwestie van sussen en kleinmaken. En 
hij zegt: moord.”
Fijen: “Hij zei: doden.”
Sutorius: “Ik bepleit voorzichtigheid in het gebruik van 
woorden en beelden en te luisteren naar wat de ander 
nou bedoelt.”
Fijen: “Maar hij zei: ik zeg gewoon waar het op neer 
komt. En niet dat ik angstig ben, maar dit wordt er 
gewoon mee bedoeld.”
Van Loenen: “Ik zei ook: in de journalistiek moeten wij 
dingen vertalen, het moet voor een breed publiek toe-
gankelijk zijn. Het moet ook nog altijd vreselijk kort, een 
dagelijks probleem. En een zin als ‘mensen met en chronisch 
doodsverlangen niet in de kou laten staan’ is enerzijds een 
vrij lange zin en ten tweede is het een beetje eufemis-
tisch. Ik zou er dan voor pleiten om het debat aan te 
gaan, en ik waardeer dat Uit Vrije Wil dat doet, maar ik 
zou er dan ook voor pleiten eerlijke woorden te gebrui-
ken. Ik zei een keer zelfmoord, daarna verbeterde ik 
mijzelf en zei zelfdoding. Suïcide vind ik voor een breed 
publiek een te moeilijk woord. Je moet dus altijd zoda-
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nig vertalen dat je de hele bevolking mee kunt nemen. 
Het is een discussie die de hele bevolking zou moet 
kunnen volgen en zeker onze lezers. Als journalist vertaal 
je voortdurend zo’n debat. Ik zou dus gewoon willen 
zeggen: het recht om elkaar te helpen bij zelfdoding”
Sutorius:  “Zo genuanceerd kan het dus liggen. In zo’n 
uitleg kan het ook weer van belang zijn te verhelderen 
wat Van Loenen vindt. Dat is essentieel en ik hoop dat 
iedereen dat doet hier.”
Lieverse: “Hierbij aansluitend; zoals termen hun eigen 
betekenis hebben en voor een lekenpubliek soms al min-
der duidelijk zijn, zo is ook de interactie tussen arts en 
patiënt een proces waarin heel veel gebeurt. Er wordt 
vaak gezegd: we moeten luisteren naar een patiënt. Alsof 
de dokter een passieve rol speelt. Dat is helemaal niet 
zo; de patiënt heeft een enorm sturende rol. Of hij zich 
daarvan bewust is of niet, dat heeft hij gewoon. Er wordt 
gesproken over informatieplicht over toestemmings-
vereiste. Alsof dat een passief gebeuren is. Het is zelden 
dat een patiënt afwijkt van het advies van de arts. Het 
is altijd zo dat daarin gestuurd wordt. Het is nog erger: 
de informatieplicht is voor artsen vaak een probleem; de 
patiënten willen helemaal geen informatie. Ze zeggen: 
ik vertrouw u dokter, haal de bijsluiter eruit en doet u 
gewoon wat u goed acht. Een dilemma dus.” 
Fijen vraagt of de zaal wil reageren.

Pleidooi om de discussie te verbreden naar betere 
en meer sociale zorg in plaatst van de onherroe-
pelijke dood

Uit de zaal: “Ik ben voorzitter van de PCOB (Protestants 
Christelijk Ouderen Verbond). Wij zijn ontzettend geluk-
kig met dit initiatief vandaag. Want op het moment dat 
de NVVE en even later Uit Vrije Wil met hun plannen 
naar buiten kwamen, was onze kritiek: dat voor zo’n 
geweldig maatschappelijk probleem (dat dat er is dat 
merken wij), de oplossing toch wel kort door de bocht 
juridisch gezocht werd. Wij hebben er samen met een 
aantal politieke partijen altijd voor gepleit om de dis-
cussie te verbreden. We hebben dat op 8 mei ook in 
Nieuwspoort gedaan. Waar ik altijd weer mee blijf zit-
ten, ook vandaag weer, is: als je de kant op gaat van de 
NVVE of Uit Vrije Wil, dan is de oplossing al meteen 
zo onherroepelijk de dood. Er is niets anders. Terwijl de 
discussie over een goede zorg en de inhoud van de zorg, 
inclusief het sjoelen of inclusief de sjoelbakken, het is 
ook een sociale zorg, er op dit moment niet of nauwe-
lijks bij wordt betrokken. Dat is dus eigenlijk een oproep 
om de discussie te verbreden. Het is mooi dat we een 

regeerakkoord hebben met extra handen aan het bed, dat 
mensen het wettelijk recht krijgen op een douchebeurt 
een keer in een bepaalde periode. Maar deze oproep tot 
sociale contacten is niet dé oplossing, maar wel een bij-
drage voor dit probleem.” 
Fijen: “En hoe moet de ontvankelijkheid voor die zorg die 
breder is dan alleen de juridische aspecten, er komen? Hoe 
zou dat los moeten komen in de samenleving? U hebt een 
poging gedaan, maar ik hoor er toch niet veel over.”
Van Splunder: “Schepper en Co heeft er een uitzending 
aan gewijd en die is een aantal keren herhaald. Voor de 
NCRV is er recent een vrij grote bijeenkomst geweest 
over dit thema. Jammer genoeg werd die niet ‘uitzend-
waardig’ geacht, terwijl ik juist had verwacht dat er zoiets 
zou komen. Mensen doe alstublieft mee, we hebben een 
aantal debatten gehad het afgelopen jaar in het land met 
kerken. Op nationaal niveau is de kerk niet of nauwelijks 
aanspreekbaar, op lokaal niveau op een aantal plaatsen 
gelukkig wel. Organiseer dit soort evenementen, want 
je zit met zaken die mensen heel dicht raken. Dat is dus 
ook een methode om met dit thema door te gaan.” 

Er is weinig vraag naar levensbeëindiging in de 
psychiatrie

Uit de zaal: “Ik ben psychiater en ik ben de laatste twee 
jaar werkzaam in de zware psychiatrie, de gesloten afde-
ling, long stay. Daarvoor heb ik in de softe psychiatrie 
gewerkt,,in de psychotherapie en zo. Daarom wil ik 
graag reageren op professor Sutorius’ vraag: is er een 
hulpvraag naar zelfdoding? In ieder geval kan ik zeggen 
dat het mij verwondert dat er zo weinig vraag is. U weet 
allen dat er in Nederland ongeveer 1500 suïcides plaats-
vinden per jaar en ik kom zeer veel in aanraking met 
pogingen tot suïcide. De laatste twee jaar heb ik twee 
vragen gehad naar euthanasie. Een was een zeer ingewik-
kelde zaak, waar ik nu niet op in kan gaan. De ander 
was bij een borderline patiënt, die zichzelf in brand had 
gestoken en vanwege brandwonden euthanasie wilde. 
Maar alleen al de erkenning van haar probleem maakte 
dat die vraag meteen weer verdween. Dat is één punt 
van de zaak. Er zijn veel suïcides en niemand van hen 
stelt mij de vraag: mag ik euthanasie? We kunnen dus 
niet zomaar zeggen: die 1500 mensen die suïcide heb-
ben gepleegd zijn eigenlijk 1500 patiënten die euthanasie 
hadden gewild. Een interessante zaak, die een onderzoek 
waard is. Het is niet mijn taak om aan mensen die suïci-
daal zijn te vragen: hoe kijkt u tegen euthanasie aan? Dat 
doe ik dus niet. Maar het is wel interessant waarom ze 
die vraag niet stellen. 

debaT
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Relaties zijn zeer belangrijk

En ik wil nog een ander aspect hier naar voren bren-
gen.  En dat is dat in alle gelaagdheid van de zwaarste 
psychiatrie het relationele gigantisch belangrijk is. Hoe 
zwaar mensen ook ziek zijn, overal zie je dat relaties 
ontstaan. En ik kan daar een goed voorbeeld van geven. 
Er was een patiënt met schizofrenie waarvan ik mij 
afvroeg waarom hij geen euthanasie gevraagd had. Zijn 
ex-vriendin, een zeer zware borderline patiënte, had het 
moeilijk en nou was de patiënt volgens mijn interpre-
tatie aardig voor haar. Op een spreekuur met die man 
zei ik hem: ‘goh, wat aardig dat u wat betekent voor die 
ex-vriendin’. Toen corrigeerde hij mij en zei: ‘wat bete-
kenen? Nee ik ben gewoon een beetje lief ’. En dat was 
de man, van wie ik dacht  dat hij best euthanasie had 
kunnen vragen.”

Leeftijdsgrens bij zelfdoding is niet relevant

Uit de zaal: “Het is wel belangrijk in het oog te houden 
dat 1500 gevallen per jaar geslaagde suïcide’s waren. De 
mislukte pogingen kunnen wel het vier, vijf of tienvou-
dige zijn. Maar ik ken ook gevallen waarbij er wel dege-
lijk een vraag naar euthanasie was, maar die werd niet 
gegeven, daarom werd zelfmoord gepleegd. En dat vind 
ik vreselijk, dat wij dat als maatschappij accepteren. Wij 
politici en kerken staan toe dat 1500 mensen per jaar 
zelfmoord plegen. 
Maar ik zou tegen Van Loenen, die over de leeftijdsgrens 
van 70 jaar sprak willen zeggen dat die leeftijdsgrens 
bij deze mensen helemaal niet relevant is. En daarom 
zou ik er voor willen pleiten om daar 16 van te maken. 
Dan zijn we ineens van dat probleem van de leeftijd af. 
Iedereen die wilsbekwaam is, geef je dan het recht om 
iets te doen.”
Van Loenen: Ik heb niet gesproken over het aantal zelf-
dodingen. Ik had het over de grens van 70 jaar die de 
intiatiefgroep Uit Vrije Wil voorstelt, die wil ik dus niet 
hebben. U laat zien dat het heel moeilijk is een grens te 
trekken. En daar zijn goede argumenten voor. Want straks 
komt er iemand die 68 jaar is en dan de 30-jarigen. Dat 
is volstrekt logisch. Het is in de praktijk gewoon heel 
moeilijk een grens te trekken. Je ziet ook argumenten 
uit het ene debat  opduiken in het volgende debat. Er 
is een kinderarts die zegt: volwassenen mogen kiezen 
voor euthanasie waarom een 13-jarig kind niet dat door 
zijn ziektegeschiedenis heel vroeg wijs is? Dat kind lijdt, 
waarom mag dat kind dan niet kiezen voor euthanasie? 
Omdat er ergens een regeltje is dat alleen volwassenen 

dat mogen? Ik begrijp die redenering. Ik wil alleen maar 
laten zien dat het moeilijk is een grens  te trekken want 
de ene discussie leidt vanzelf tot de volgende redenering.” 

Met betrekking tot de appels- en perendiscus-
sie en het hellend vlak: het is echter wel zo dat 
er voor appels en peren oplossingen worden 
gevonden 

Buijsen: “Als ik iets zou mogen toevoegen aan die appels 
en peren-discussie en over dat hellende vlak-argument.  
Er werd zojuist door Sutorius gezegd: met betrekking 
tot dat hellende vlak worden heel vaak appels met peren 
vergeleken. Het is echter toch ook wel zo dat er voor 
appels peren oplossingen worden gevonden en dat is een 
beetje mijn probleem. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de 
normen op basis waarvan neonatologen werkzaam zijn 
en je kijkt naar de criteria, dan zie dat die criteria op een 
na, namelijk het wel overwogen verzoek, gewoon ont-
leend zijn aan de wet toetsing levensbeëindiging op ver-
zoek. Natuurlijk gaat het om een hele andere categorie 
van mensen, maar een analoge oplossing is er wel voor 
gevonden. Dus er worden appels met peren vergeleken 
en er worden appeloplossingen voor peren gevonden en 
dat is toch wel een punt waarop ik Van Loenen gelijk 
moet geven.”

Hoe met lijden om te gaan?

Fijen:  “Ik heb nu zelf ook wel een vraag. Wat mij opviel 
in het verhaal van zeker drie sprekers, Van Loenen, 
Sutorius en Lieverse, dat het gaat over lijden. Heeft het 
soms ook niet te maken met het feit dat lijden gewoon 
niet is uit te bannen. Lijden hoort bij het leven. Zijn we 
niet bezig iets uit te bannen, dat niet uit te bannen is? 
Het leven is een maakbare samenleving waarin we alles 
tot in het oneindige willen controleren.” 
Sutorius: “Betekent dat eigenlijk niet dat u zegt: we zou-
den aan die hele geneeskunde niet begonnen moeten 
zijn?”
Fijen: “Nee, dat zeg ik niet.”
Sutorius: “Want dat is alleen maar bestemd om lijden te 
ontgaan. Daar is de geneeskunde voor. Dat is de core-
business van de geneeskunde en de vragen die we nu aan 
het bespreken zijn, zijn vragen naar de doelstellingen van 
een goede geneeskunde en wanneer zou een dokter zijn 
wapens neer moeten leggen. Want de instrumenten die 
de drager van de kwaal zouden moeten helpen, worden 
eigenlijk wapens. En dat leidt dan tot ethische problemen 
die nu verward worden met een vraag naar hulp.”
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Fijen: “Het gaat misschien over iets ander. Over het 
mensbeeld dat daaronder zit. Het relationele is al 
genoemd maar het gaat ook over iets waar ik zelf al 
langer over aan het nadenken ben. Namelijk hoe gaan 
wij om met afhankelijkheid. Ik las een uitspraak van een 
Belgische arts in de palliatieve zorg die zei: misschien 
moeten we weer leren om de ander tot last te zijn. Want 
alleen als je tegen de ander zegt: help me, kan er ook 
verbondenheid zijn. En misschien leven wij wel in een 
tijd waarin wij autonoom, zelfbeschikkend vooral niet de 
ander tot last willen zijn. Het gaat om een totaal andere 
manier van omgaan met ouderdom en kwetsbaarheid, 
met aftakeling en daar zitten ook kansen in relaties ver-
bonden te zijn en juist niet die eenzaamheid te hebben.“
Sutorius: “Maar moeten we ze dan niet serieus nemen? 
Begint het daar niet mee. In plaats van ontkennen dat er 
een probleem is. Zullen we dan niet beginnen de oude-
ren gewoon serieus te nemen? En horen wat er voor 
hulpvraag is? Nu zijn we steeds aan het spreken over: we 
zijn elkaar tot last en het begrip heiligheid van het leven 
wordt op een bepaalde manier gebruikt. Ik zou wel eens 
willen weten: hebben we het bij het verkeerde eind dat 
er op grote schaal een hulpvraag bestaat? En vinden we 
dat zo ingewikkeld, dat we nog liever wegkijken en ons 
terugtrekken op onze belangrijke christelijke waarden, 
ook voor mij, in plaats van te kijken wat er aan de hand 
is? En als er niets aan de hand: heerlijk.” 
Lieverse:  ”Er worden meer dingen gezegd waar bijna 
per zinnetje op te reageren is. Zoals het punt van wapens 
neerleggen. We hadden net afgesproken om geen woor-
den te gebruiken die allerlei connotaties hebben. Wapens 
neerleggen is niet echt waar artsen aan denken als zij 
naar een ziekenhuis rijden en in de file staan. Ook over 
‘serieus nemen’. Serieus nemen wil niet zeggen dat we 
alleen maar luisteren naar wat de patiënt zegt en dat 
dan maar uitvoeren alsof het een boodschappenlijstje is 
voor de supermarkt. Het is niet alleen een kwestie van 
goed nadenken en begrijpen waar die hulpvraag precies 
vandaan komt, maar ook kijken of er iets aan die situatie 
te veranderen is. Dat is dus niet wegkijken. En als een 
arts inderdaad wegkijkt, en de NVVE heeft daar talloze 
voorbeelden van getoond, als een arts vage beloftes doet, 
zoals: ‘als het zover is dan ben ik er’, en het is dan niet 
zoals de patiënt dat had begrepen, dan is dat geen goed 
medisch handelen. Maar als een arts uitlegt dat euthana-
sie een stap is die hij niet kan en wil nemen en dat ande-
re mogelijkheden ook goed toepasbaar zijn en hij stelt 
voor daarover eens te praten en de patiënt zegt daar ja of 
nee op, dan is er een andere koers te gaan. En dat brengt 
ons bij lijden, want ik denk dat in een stoeltje waarin we 

hier in de zaal zitten het woord lijden een heel andere 
betekenis heeft dan wanneer ik, zoals gisteren gebeurde,  
bij een patiënt zit in het ziekenhuis, die bang is en zich 
met opengesperde ogen afvraagt: wat hangt mij boven 
het hoofd, nu ik die M.R.I. in moet?’ Want u zegt iets 
over complicatie, maar ik begrijp het maar half.’ Waar ik 
ooit mee geholpen ben dat is een boekje van C.S. Lewis 
over het probleem van het lijden. Een boek waarmee ik 
bij zo’n patiënt niet aan kan komen. Een boek dat heel 
goed is voor ons zoals we hier zitten te debatteren over 
waar het lijden vandaan komt, terwijl er een goede God 
is, een liefdevolle God. Maar daar kan ik met die patiënt 
op dat moment, vlak voor de M.R.I., niet over praten. 
Terwijl diezelfde Lewis ook een boek geschreven heeft 
waarin hij als in een dagboek schrijft wat hij voelt en 
meemaakt en ervaart na het overlijden van zijn vrouw na 
een lang lijden aan kanker. En hij beschrijft de afstom-
ping. Vrienden komen langs, maar de troost komt niet 
over. En ik merk dat als ik dat soort dingen bespreek 
met patiënten, dat ze iets herkennen, dat is iemand die 
mij begrijpt, dat boekje begrijpt me in ieder geval en de 
dokter vertelt me er wat over. En zo is er op verschil-
lende manieren te praten en te handelen bij lijden. We 
kunnen daarover filosoferen, we kunnen politieke debat-
ten voeren, maar dat is iets anders dan wat een dokter 
elke dag moet doen. Die wil ook daarin begrepen en 
geholpen worden en niet met een wetgeving opgezadeld 
worden die niet past bij zijn opvatting waarom hij dat 
vak gekozen heeft.” 

In welke omstandigheden is het strafbaar als an-
deren jou helpen doden?

Uit de zaal. Ik ben jurist, maar ik heb ook een aan-
vullende theologische opleiding gedaan aan het 
Remonstrantse Seminarie te Leiden. Ik wou even terug-
gaan naar de terminologie en erg pleiten voor zuiverheid 
van taal. Het viel mij op dat Van Loenen toch twee maal 
het woord zelfmoord gebruikte in plaats van zelfdoding. 
Dat zou eigenlijk in dit verband niet moeten gebeuren. 
En wel omdat het woord moord onmiddellijk de con-
notatie heeft van wederrechtelijkheid. Dat mag niet. Dat 
zit in de sfeer van strafrecht. Terwijl we het hier juist 
hebben over het mogelijk maken, buiten de sfeer van het 
strafrecht, om uit vrije wil zelf voor de dood te kiezen. 
En die zuiverheid in taal speelt temeer als we het hebben 
over theologie en over de vraag van heil en heiligheid. 
Want het is natuurlijk niet toevallig dat met name in de 
katholieke traditie bij zelfmoord gezegd wordt: dat mag 
niet. En er zijn bij mijn weten nog steeds priesters die 
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niet willen dat mensen die zelfmoord hebben gepleegd, 
in gewijde aarde begraven worden. Dus ik vind het 
wezenlijk van belang dat we dat onderscheid maken. Het 
gaat hier om zelfdoding. En dan ingaand op de discussie 
van zojuist: die zelfdoding hoeft niet perse een negatief 
uitgangspunt te hebben. Men hoeft niet te zeggen: ik wil 
niet lijden of ik wil niet eenzaam zijn. Men kan ook tot 
de overtuiging komen: mijn leven is voltooid. En dan 
is het de vraag, ook vanuit de Kerken en de theologie: 
heeft een mens het recht om dat te zeggen? Vanuit mijn 
vrijzinnig protestantse visie zeg ik: welk recht hebben 
wij om te ontkennen dat hij dat kan zeggen. Is het aan 
een instituut, is het aan de politiek, aan een Kerk om te 
zeggen wanneer een leven voltooid is? Dit soort begrip-
pen zijn in mijn ogen niet puur subjectief en ook niet 
puur objectief, ze zijn intersubjectief. Geweten is in het 
Latijn conscientia, samen weten. Daar gaat het over, het 
gaat over het debat, over het gesprek. Het gaat over de 
concrete gesprekken met nabestaanden, met artsen in 
de samenleving om hier uit te komen. Het gaat om de 
intersubjectieve waardering van begrippen als waardig-
heid, zelfbeschikking, maar ook heil.” 
Fijen:  “Maakt dat het debat niet juist erg ingewikkeld en 
moeilijk. Stel dat je twee of drie talen spreekt.”
Nieuwenhuizen: “Dat is het ook. Daarom is het zo 
belangrijk dat we taalzuiver blijven. En dat we niet in 
luciferdoosjes spreken van moord, maar dat we die luci-
ferdoosjes open durven maken en zeggen: waar hebben 
we het eigenlijk over? Vanuit welke achtergrond spreek 
ik, voor welk belang en wat is mijn ervaring?” 
Vanuit de zaal: ik ben hoogleraar Gezondheidsrecht 
in Leiden, daarnaast ben ik juridisch adviseur bij de 
KNMG. Ik wil even ingaan op wat de vorige spreker 
hier naar voren bracht. De titel van deze bijeenkomst is 
onder andere ‘het recht op beëindiging van het leven’. 
Ik denk dat dat recht er is. Je mag in Nederland je leven 
beëindigen, dat is als zodanig niet strafbaar. De vraag is 
veel meer: in welke omstandigheden?  En of anderen 
jou daarbij helpen of niet. In welke omstandigheden is 
het strafbaar als anderen jou helpen? Dat is de kernvraag 
waar het vandaag over gaat en ik denk dat we daarover 
een beetje van mening verschillen. De onderliggende 
vraag is natuurlijk: zijn er objectieve of subjectieve 
omstandigheden die het rechtvaardigen om een beroep 
op dat recht te doen?  En dan wil ik een bruggetje 
slaan met een punt dat Martin Buijsen naar voren heeft 
gebracht, de menselijke waardigheid. Ik ben het van 
harte met hem eens dat dat misschien wel het belang-
rijkste beginsel is van de samenleving. Maar vinden we 
het toelaatbaar dat mensen dat begrip verschillend uit-

leggen?  Er zal niemand zijn die zegt: je moet gebruik 
maken van dit recht want de kwaliteit van jouw leven 
is zo slecht, nu is het jouw moment om te gaan. Vinden 
we het goed dat de een zegt: voor mij is dat niet meer 
toelaatbaar? Een klein bruggetje naar de mijnheer van de 
Protestants Christelijke Ouderenvereniging. Volgens hem 
was er nu een recht op douchen eens per week. Dat is 
goed. Vanmiddag ga ik naar mijn schoonmoeder; zij wil 
niet douchen. Dat is ook een dilemma. Ben je verplicht 
iemand onder de douche te zetten, als iemand wilsbe-
kwaam daarvan zegt:’ ik wil dat niet’. Belangrijkste punt 
is : vinden we het toelaatbaar dat de menselijke waardig-
heid verschillend wordt uitgelegd. Want op basis daarvan 
wordt bepaald wat je in een samenleving strafbaar vindt 
of niet.” 
Fijen: “Wat vindt u?”
Hendriksen: “Voor mij is het toelaatbaar dat het begrip 
menselijke waardigheid verschillend wordt uitgelegd. 
Maar ik ga niet zover dat er onder alle omstandigheden 
een verplichting is voor artsen of wie dan ook om daar 
gehoor aan te geven. Mensen mogen het verschillend 
uitleggen, maar het zou fijn zijn, en nu spreek ik even 
met de pet op van de KNMG, dat er duidelijkheid is 
onder welke omstandigheden een arts of een andere 
hulpverlener straffeloos gehoor mag geven aan zo’n 
hulpverzoek van zelfdoding.”
Lieverse: “ Het lijkt mij eigenlijk een open deur om 
het niet te veroordelen als de patiënt zoiets vraagt. Het 
komt bij mij in ieder geval niet op als de patiënt zegt 
dat hij iets wel of niet wil, dat ik denk aanin termen 
van veroordelen. Het is wel zo, laat ik dat erbij zeggen, 
dat als een patiënt met mij praat over euthanasie, ik me 
belast voel. Dan denk ik: misschien wordt dit een zwaar 
gesprek. En daar kan ik tegen op zien. Maar tegelijker-
tijd, durf ik er in integriteit ook bij te zeggen, voel ik 
me ook geëerd dat hij mij in vertrouwen neemt om over 
zoiets intiems te spreken als zijn eigen kwetsbaarheid:  
hou ik het vol, wil ik het eigenlijk wel? En dan past daar 
niet een veroordeling van zijn uitingen, maar ook niet, 
en daarom reageer ik hierop, wat een spreker zojuist  zei: 
de verplichting van mij om te handelen precies zoals de 
patiënt het voor ogen heeft.”

Het probleem kan zijn dat er een hulpvraag is 
naar levensbeëindiging, maar dat die vraag niet 
wordt gehoord

Sutorius: “Ik denk dat bijna iedereen hier spreekt, ik in 
ieder geval wel, vanuit een christelijke opvatting, maar 
wat die is, blijkt nogal pluriform te zijn in deze zaal. Dat 
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is niet verbazend,het is heel begrijpelijk. Maar we zullen 
elkaar moeten blijven volgen en daarom is die intersub-
jectiviteit die ik net hoorde, heel wezenlijk. Zorgvuldig 
taalgebruik is belangrijk. En ook wat de dokter toch 
steeds weer benadrukt: zorg, zorg, maar laat me nu eerst 
eens intersubjectief met mijn patiënt communiceren, 
voordat ik meteen het moeilijkste moet gaan doen. Dat 
vind ik ook. Zorg gaat altijd voor. Maar dat betekent niet 
dat wanneer er een hulpvraag is, je hem niet ziet. Dat is 
het probleem: vanuit je eigen opvatting kan het zo zijn 
dat  je het erg vervelend vindt dat een groep ouderen 
eigenlijk dood wil. Dat is zo’n testimonium paupertatis 
in zekere zin voor een samenleving, althans zo kun je het 
voelen, dat je je er helemaal niet mee wil verstaan. Dat is 
iets waar ik juist overheen wil stappen. Ik wil kijken of 
er eigenlijk een probleem is en het dan serieus nemen, 
want dat is er niet voor niets bij die oudjes. Ze vragen 
het niet voor niets. Als het er niet is, dan is het goed. 
Maar als het er wel is, zeg ik vanuit mijn christelijke 
opvatting: praat met ze, wat is het probleem? En niet 
zeggen: nou ja ik wil verder met je praten als de zorg 
nog tien keer zo goed geworden is. Dat is theorie. Denk 
aan de Barmhartige Samaritaan: actie, handelen.” 

Wij kennen verloskunde en verloskundigen, maar 
waarom geen verlaatkunde en verlaatkundigen?

Uit de zaal: “Nog een vraag aan Paul Lieverse. Hij heeft 
het in zijn powerpoint presentatie gehad over geen ver-
wijsplicht. Juist als artsen het moeilijk hebben,staat nu 
ook in de conceptnota van de KNMG, zouden er ande-
ren moeten zijn die ingeschakeld kunnen worden om te 
consulteren. En dan staan er genoemd: maatschappelijk 
werkers, raadslieden en dergelijke. Dan denk ik ook aan 
ethici, verpleegkundigen die er vanuit de praktijk ontzet-
tend vaak mee geconfronteerd worden en daar best een 
gezond oordeel over hebben. Dus waarom niet voortaan 
spreken van een ethische commissie in plaats van alleen 
maar SCEN artsen. Dat zouden dan gecertificeerde 
mensen moeten zijn. Ik zou graag willen dat er zo gauw 
mogelijk criteria benoemd gaan worden waar die men-
sen dan aan zouden moeten voldoen om die taak op zich 
te kunnen nemen. Dan ontlast je meteen die arts die het 
niet tot zijn taak vindt behoren om iemand te helpen die 
zelfdoding wil.. Wij kennen verloskunde en verloskundi-
gen om mensen te helpen het leven in te komen. Maar 
waarom kennen wij geen verlaatkunde, waarom geen 
verlaatkundigen die mensen kunnen helpen als ze uit 
het leven willen stappen? En als je dat combineert, dat je 
verlaatkunde als vak gaat zien en dat je vanuit vakkundig 

oordeel criteria gaat opstellen waaraan mensen moeten 
voldoen, dan willen ze dit werk uitoefenen, dan heb je 
met een ethische commissie  kwaliteit gewaarborgd. Ik 
zou graag willen weten hoe u daar over denkt.”
Fijen: “De vraag is eigenlijk aan Lieverse,  maar Van 
Loenen wil ook graag reageren. Dus eerst Paul.”
Lieverse:  “U praat toevallig met een arts die het juist 
belangrijk vindt in dit soort moeilijke kwesties samen te 
werken. Het is een illusie voor mij en elke arts die zich 
met palliatieve zorg bezighoudt, om te denken dat alle 
diverse problemen door iemand op te lossen zijn met 
één specialiteit,  of dat nou een arts is of een theoloog 
of een ethicus. Samenwerking is juist zo belangrijk om 
een goed resultaat neer te zetten. Waar het mij om gaat 
bij die dia is dat ik er op tegen ben te verwijzen bij een 
handeling als euthanasie naar een dokter die dat wel 
doet. Tenslotte is het zo: die samenwerking is mij zoveel 
waard dat ik het spijtig vind dat wanneer iemand zegt: ik 
wil euthanasie, hij een tweede arts aan zijn bed krijgt en 
iemand die gewoon in zijn laatste levensfase is, het met 
zijn ene dokter moet doen. Ik zou het een groot goed 
vinden dat er altijd een consulent palliatieve  zorg bij 
zou zijn en mee zou denken.”

Met verlaatkunde kun je druk uitoefenen op men-
sen om uit het leven te stappen

Van Loenen: “U noemt de term verlaatkunde en dat 
kan dan ook in handen van niet medici als maatschap-
pelijk werker of raadslid zijn. Misschien moet ik open 
kaart spelen en vertellen waarom ik denk dat mensen uit 
het leven geduwd kunnen worden. Ik denk dat er wel-
licht druk kan ontstaan op mensen. Ik heb mijn boek 
‘Hij had beter dood kunnen zijn’ geschreven naar aan-
leiding van iets heel persoonlijks. Mijn partner vriend 
kreeg 15 jaar geleden ernstig hersenletsel naar aanleiding 
van een tumor en een mislukte hersenoperatie. Ik had 
toen opeens een partner die zowel lichamelijk verlamd 
was als geestelijk niet honderd procent. Hij is inmiddels 
overleden, maar ik heb al die jaren meegemaakt. Ik heb 
vaker gedacht dat de dood een welkome oplossing zou 
zijn. Ik heb hem ook zien tobben met dingen, ik heb 
gezien dat hij heel veel van de laatste tien jaar van zijn 
leven heeft gemaakt. Maar ik heb opmerkingen gehoord 
in zijn vriendenkring die mij erg aan het denken heb-
ben gezet. Een vriend zei tegen mij: ‘Hij had beter dood 
kunnen zijn.’ Ik heb dat de titel van het boek gemaakt 
met als ondertitel ‘Oordelen over andermans leven’. Een 
andere goede vriendin van mijn vriend zei op een geven 
moment, we hebben het dan over een milieu van chris-
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telijke Groen Links, ruimdenkend links: ‘je kiest ervoor 
om door te leven, dan moet je ook niet zeuren’. Nou 
zeurde mijn vriend niet zoveel, hij was juist een vro-
lijke optimistische jongen, maar die opmerking, ‘je kiest 
ervoor, dan moet je ook niet zeuren’ tegen iemand die 
van de ene op de andere dag gehandicapt was geraakt, 
is eigenlijk het opzeggen van solidariteit. Ik ben heel 
erg geschrokken van die opmerking. Die gebeurtenis 
was wel de aanleiding tot mijn boek, maar ik heb het zo 
breed mogelijk gemaakt en ook geprobeerd de hele gang 
van zaken in de laatste twintig jaar in beeld te brengen. 
De aanleiding was dus een opmerking die zichtbaar 
maakt hoe mensen druk op een ander kunnen uitoefe-
nen om eruit te stappen. 
Fijen: “En dat zeg je omdat die suggestie van verlaatkun-
de ook een soort druk kan uitoefenen op mensen die in 
zo’n situatie zitten?” 
Van Loenen: “Ja, want die vriendin was zeer betrokken 
bij het onderwerp en ze meende oprecht iets goeds te 
zeggen. Dus naarmate die mogelijkheid om eruit te stap-
pen groter wordt, naarmate het maatschappelijk debat 
daarover kan worden  gevoerd. En dan kan er iets ver-
keerds worden gezegd door een vriend van een gehan-
dicapte.”

Leeftijdsgrens levensbeëindiging bij voltooide le-
ven is arbitrair

Fijen:  “Dat sluit ook aan bij de rest van je betoog en daar 
wil ik nog even naar terug. We zouden bijna vergeten dat 
jij toch duidelijk hebt gemaakt dat als voltooid leven er 
komt,  dat mogelijk ook voor 65 jaar, 60 jaar gaat gel-
den. En ook heb je geciteerd uit de discussie in de Rode 
Hoed. Ik moet u zeggen, mijnheer Sutorius: daar schrok 
ik toch wel van. Kunt u zich dat voorstellen?”
Sutorius:  De vraag was: waarom zeventig? Die vraag is 
nooit goed te beantwoorden. Wat we ermee wilden zeg-
gen is: het gaat om een levensfaseproblematiek van de 
ouderdom. Het gaat niet over suïcidaliteit gedurende het 
hele leven. Zeventig jaar is een arbitraire grens, dat is wat 
hij zei. En het is dan politiek verstandiger om dit in ieder 
geval te begrenzen, want als je het opengooit naar zes-
tien, maak je geen schijn van kans. Dat is dan principieel 
misschien juister, maar dan heb je de hele problematiek 
van de suïcide erbij. Dat is een totaal andere problema-
tiek dan de levensfaseproblematiek van een oud mens. 
Maar, zei hij, het is een arbitraire grens en het is politiek 
verstandig om het dan op zeventig te houden. Dat is iets 
anders dan: oh, maar dan wordt het 65 en dan 60. Daar is 
geen sprake van. 

Van Loenen:  “Ik heb geciteerd letterlijk zoals ik het heb 
gehoord die avonden. Want die vraag was precies zoals u 
het nu zegt  en het antwoord ook . Dat bij de problema-
tiek van  40 of 16-jarigen veel meer meespeelt, daar ben 
ik het helemaal mee eens. Maar gezegd werd: het is voor 
het publiek en voor de politiek nu niet haalbaar om over 
een andere leeftijd te praten.” 
Sutorius:  “Het ging over de vraag: was het arbitrair. ‘Ja 
het is arbitrair,’  zei hij. ’Waarom doe je het dan? Och, ja 
de politiek.’” 

Verlaatkunde met integrale aanpak

“Het is trouwens wel aardig hier nog iets te vertellen 
over de heterogeniteit van de initiatiefgroep Uit Vrije 
Wil. Er is nog wel wat verschil tussen Hedy d’ Ancona 
en mijnheer Sutorius bijvoorbeeld. Toch staan we voor 
hetzelfde probleem, waarbij zij veel meer op de eman-
cipatietour gaat en ik erop wijs dat er veel mensen zijn 
die in een moeilijke situatie beland zijn en een chronisch 
doodsverlangen hebben. Verschillende facetten van het-
zelfde probleem. Zij gaat op de manier: we gaan weer op 
de bres en ik zit op de tour van de solidariteit. Wat doen 
we voor onze oude mensen voor wie het heel moeilijk 
geworden is en zorg gaat voor. Maar we gaan ze niet 
negeren. We gaan geen ontkenningsgedrag vertonen. En 
wat betreft die leeftijdsgrens: wij zeggen het gaat over 
een levensfaseproblematiek. De natuur stelt grenzen aan 
het leven van de mens. Wij worden heel veel ouder dan 
vroeger. Niemand heeft hier gesproken over de gevol-
gen die dat kan hebben voor de levensfaseproblematiek. 
Daarom ben ik wel blij met verlaatkunde. Alleen hoop 
ik dan op een integrale aanpak, niet alleen euthanasie 
uit vrije wil. Laten we rondom het sterven een integrale 
zorg organiseren en niet verkokerd vanuit de dokters 
maar vanuit de patiënt die gaat sterven.”
Fijen:  “Maar schrikt u dan niet van wat Van Loenen zegt 
over verlaatkunde: er kan bewust of onbewust een klimaat 
komen waarin men zegt: hij had beter dood kunnen zijn.” 
Sutorius:  “Ja, dat vind ik een belangrijk punt. Ik denk 
met Van Loenen dat het een reële mogelijkheid is dat 
mensen zich hierin onvrij gaan voelen. Bij de gehandi-
capten en euthanasie kwam dat ook vaak aan de orde: 
als hij euthanasie krijgt, mag ik er dan niet meer zijn? Ik 
vind dat je daar heel veel aandacht aan moet besteden. 
Uiteraard is dat niet zo, maar het negeren van dat argu-
ment is fout. Mensen kunnen zich onbehaaglijk gaan voe-
len. We moeten er dus aandacht aan besteden dat mensen 
zich tot last voelen. Maar laten we intussen wel kijken wat 
het probleem is, dat zeg ik steeds weer opnieuw.”
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Afhankelijkheid, door bijvoorbeeld een lichame-
lijke aandoening, is niet leeftijd gebonden, daar 
moeten wij mooi over denken

Uit de zaal: “Ik ben verpleegkundige, geestelijk verzor-
ger, moraaltheoloog  en sinds mijn lichamelijke aandoe-
ning nogal zorgafhankelijk geworden. Eigenlijk heb ik er 
behoefte aan om onderscheid te maken tussen de verschil-
lende soorten ethiek. We hebben het in de laatste ronde 
gehad over de toegepaste ethiek, binnen een bepaalde 
doelgroep, binnen een bepaalde discipline. Dan hebben 
wij het gehad over hulpvraag, over chronisch doodsver-
langen. Dat zijn termen die je tegenkomt als je je ethiek 
als grondslag gaat toepassen in jouw beroep, in jouw 
professie. En ik zou eigenlijk wel willen dat u daar meer 
onderscheid in maakt, waardoor ik er wat meer zicht op 
krijg. Anders krijg je de redenering: die leeftijdsgrens dat 
is natuurlijk toegepaste ethiek. Maar daarvoor zit een heel 
scala aan waardes en morele grondslagen. We hebben pro-
blemen met de grondslagen op dit ogenblik. We hebben 
tegenwoordig het ethisch uitstel. We weten gewoon niet 
hoe we over bepaalde vraagstukken ethisch moeten gaan 
oordelen. Alleen vanuit de beschrijving van de journalis-
tiek is onvoldoende. We hebben concepten nodig en ana-
lyses. We hebben nog zoveel nieuwe inzichten nodig.
Fijen: “Dat betekent dus ook dat je vanuit verschillende 
waardepatronen praat en dat je dus heel erg je best moet 
doen om niet een taal van doven en stommen te spreken 
want dan kom je nergens. Aan de andere kant zijn er 
natuurlijk ook tegenstellingen.”
Roest:  “Eerst nog even over het begrip afhankelijkheid. 
Dat moeten we eerst zo verstaan dat we elkaar daar niet 
op vast hoeven te zetten. Dat je ook niet slimmer bent 
dan de ander door dat begrip al of niet toe te passen. Je 
kunt afhankelijk zijn terwijl je nog in de baarmoeder zit 
en je kunt afhankelijk zijn zoals het mij is overkomen. 
Die afhankelijkheid is niet leeftijdsgebonden. Daar moe-
ten we mooi over gaan denken.” 
Fijen:  “Wat is eigenlijk afhankelijkheid?” 
Roest:  “Eigenlijk gaat het om het ontwikkelen van een 
heel zorgvuldige vorm van aandacht, van mededogen en 
dingen met elkaar kunnen uitdragen.“ 
Fijen:  “Ik kijk nu even naar Martin Buijsen, want dat 
raakt ook wel aan de dingen die jij hebt gezegd.”

Waardigheid heb je vanaf het moment dat je ge-
boren bent tot het moment dat je sterft, zelfs 
even daarvoor en even daarna

Buijsen: “Met het begrip waardigheid is het zo dat je het 

hebt vanaf het moment  dat je geboren bent en je blijft 
het behouden tot het moment dat je sterft. Zelfs heb 
je het even daarvoor en even daarna. Je hebt aanspraak 
op respect, op mensenrechten, op bescherming zolang 
je mens bent. Dat is onafhankelijk van je vermogen om 
van die mensenrechten gebruik te maken of niet. Dat is 
het idee van mensenrechtenbescherming. Iedereen heeft 
het, hoe weinig vaardig en competent hij ook is. Het 
gevaar dat dreigt te ontstaan wanneer je waardigheid gaat 
vereenzelvigen met zelfbeschikking, is dat we dat uit het 
oog gaan verliezen. Dat baart mij wel zorgen. Ik ben in 
nogal ingewikkelde ideologische discussie verwikkeld 
over al of niet marktwerking, maar achter mijn rug tui-
melt de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 
in elkaar. Ik ben voorzitter van prachtige commissies en 
weet wat er gaande is in de ouderenzorg. 

De vraag naar levensbeëindiging van voltooide le-
vens zal alleen maar toenemen wanneer de AWBZ 
zorg verder gaat verschralen, dat is zorgelijk!

Steeds meer mensen worden afhankelijk van moeilijker 
collectief te financieren zorg. En op hetzelfde moment  
ontstaat er ruimte voor dit soort debatten. Ik vind met 
Sutorius dat we hier gewoon over moeten praten. Het 
zijn tenslotte hulpvragen en daar moet een respons op 
komen. Maar ik zou het buitengewoon kwalijk vinden 
als de respons is: bij die vorm van ouderenzorg is het 
normaal dat we voluit gaan spreken over de toelaatbaar-
heid van het beëindigen van voltooide levens. De din-
gen lopen een beetje teveel door elkaar en ik verwacht 
eigenlijk alleen maar onheil. De schaarsteproblematiek 
gaat natuurlijk in deze discussie lopen en ik verwacht dat 
de vraag naar de beëindiging van voltooide levens alleen 
maar zal toenemen wanneer de AWBZ zorg verder gaat 
verschralen. En dat is natuurlijk niet het debat dat we 
hebben willen. Ik ben het met Sutorius eens dat we het 
gewoon moeten hebben over die AWBZ zorg en het 
in standhouden van de gewone zorg voor ouderen op 
een zo goed mogelijk peil. Want het dreigt allemaal een 
gemakkelijke discussie te worden. Je gaat natuurlijk de 
sluizen naar die vormen van levensbeëindiging openzet-
ten. Je gaat het stimuleren als je niet nadenkt over hoe 
we zo goed mogelijk met onze ouderen om moeten 
gaan.”
Fijen: “Dat is precies wat de PCOB ook al zei. Als je 
over dit hele brede veld niet goed nadenkt, kom je van-
zelf bij deze vragen terecht .”
Buijsen : “Ik wil erop wijzen dat ook de SP een paar jaar 
geleden vanuit een heel andere hoek daarop gewezen heeft .”
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Sutorius:  “Het lijkt een beetje op de discussie destijds 
over euthanasie en palliatieve zorg. We hoopten dat door 
een goede vorm van palliatieve zorg de vraag naar eutha-
nasie uiteindelijk weg zou vallen. Maar er blijft steeds 
toch weer een stukje over wat niet op te lossen is met 
die echte medische zorg. Hier krijg je datzelfde pro-
bleem denk ik. Het is ook voor mij een dreigend beeld 
dat het gedachtegoed waarmee wij nu in de weer zijn 
en waarover we proberen te spreken, gaat raken aan de 
marktwerking en aan het omdraaien van het zelfbeschik-
kingsrecht. Je zou dan opmerkingen kunnen krijgen als: 
‘misschien Sutorius is het zo langzamerhand je tijd’. En 
dat is het laatste wat we willen. ‘Moet je niet zo langza-
merhand eens gaan, jongen? Je bent nu al tien jaar boven 
je levensverwachting. Kom op, je wou dat toch?’ Dat is 
verschrikkelijk.“ 

De discussie destijds over euthanasie en palliatieve 
zorg was een principieel debat, de huidige discus-
sie gaat over geld, over schaarste, over gebrek aan 
middelen

Buijsen: “Maar die analogie gaat niet helemaal op. Je 
kunt van alles zeggen over de ontwikkeling van de pal-
liatieve zorg, maar toen dat debat eenmaal gevoerd werd, 
was dat geen schaarsteverhaal. Dat ging niet over geld. 
Dat was echt een principieel debat. Maar hier gaat het 
echt over schaarste. Ik sluit gewoon niet uit dat naarmate 
die schaarste toeneemt, de vraag naar beëindiging van 
voltooide levens sterk gaat toenemen en dat is zorgelijk.”
Fijen: “Zorgelijk lijkt me voor de arts ook dat  je weet 
dat die vraag gaat toenemen alleen maar door gebrek aan 
middelen.”
Lieverse: “Dat is inderdaad dramatisch, dat kan ik alleen 
maar beamen. Overigens werd er net in een tussenzinne-
tje gezegd dat er door palliatieve zorg minder euthanasie 
zou zijn. Daar weten we inmiddels van dat het niet waar 
is. Dat is minsten een nieuw seminar waard.”

Wij hebben te maken met een sociaal maatschap-
pelijk probleem. Zouden wij als samenleving niet 
de verantwoordelijkheid hebben om te onderzoe-
ken waarom dat zo is?

Uit de zaal: “Mijn vraag is eigenlijk al een beetje beant-
woord door wat er net gezegd is. Je ziet dat er een hele 
brede discussie kan ontstaan met puur zwaar juridische 
uitleg van begrippen als waardigheid, zelfbeschikking. 
Laten we het niet moeilijker maken dan het is. Het gaat 
in dit geval niet om mensen die lichamelijk ziek zijn. 

Onlangs zag ik een documentaire op tv dat ging over die 
mensen. Ze zaten in een kringetje met een kopje kof-
fie. Daar werd gewoon met een camera en een micro-
foon onder de neus gevraagd: wat vindt u daar nou van? 
Daarop  kwamen antwoorden als: ‘nou mijn kinderen 
komen bijna nooit op bezoek, ik ben best wel eenzaam. 
Ik zie eigenlijk geen zin meer dat ik hier nog zoveel 
jaren in dit verpleegtehuis moet blijven.’ En dan zeg 
ik: daar blijkt toch duidelijk uit dat we hier een sociaal 
maatschappelijk probleem hebben. Dan haak ik even in 
op wat zojuist gezegd is: zorg, het uitkleden van de zorg, 
vergrijzing, toename van het aantal oude mensen. Zou 
dit initiatief niet wat breder opgezet moeten worden dan 
alleen maar die toch relatief kleine groep mensen die 
vinden dat hun leven is voltooid? Zouden we ook niet 
de verantwoordelijk hebben in onze samenleving om te 
onderzoeken waarom dat zo is?”  
Fijen: “De vraag is eigenlijk:  zou u dat in uw beweging 
niet veel meer aan de orde moeten stellen. Dat is eigen-
lijk ook de vraag die vanuit de PCOB komt.” 
Sutorius:  “Ik denk dat ik duidelijk heb gemaakt vandaag, 
dat zal ook blijken uit de toelichting op de wet en uit 
een artikel dat zal verschijnen, dat de eerste vraag waar 
wij bij betrokken zijn is: blijft de zorg op peil. Dat we 
niet een externe normering krijgen in plaats van wat we 
zelf zouden wensen, als de schaarste problematiek voorop 
wordt gesteld, dan wordt de zaak omgedraaid zonder dat 
we een ethische discussie hebben gehad. Want een ethi-
sche discussie is een andere dan een juridische. Juristen 
komen gelukkig altijd pas daarna een de orde. Maar de 
vraag is natuurlijk vooral: gaan we intussen niets doen? 
Gaan we in tussen het probleem niet zien, gaan we 
intussen het probleem negeren?”

Kun je het probleem op een andere manier te 
lijf gaan, door eerst eens breder te kijken en te 
bezien hoe de samenleving anders kan worden 
georganiseerd?

Fijen: “De vraag is ook: kun je het probleem niet op een 
andere manier te lijf gaan. Door zoals de PCOB voorstelt 
en ook hier bepleit is, eerst eens veel breder te kijken en 
te bezien hoe de samenleving anders georganiseerd kan 
worden om ervoor te zorgen dat die vraag niet komt.”
Sutorius:  “Dat zou heerlijk zijn. Maar wij stellen dat 
gevaar voorop, wij zien dat heel reëel.”
Buijsen : “hoe geloofwaardig is dat nou? Waarom dan 
geen initiatief om de AWBZ tarieven te verdubbelen. Je 
verkoopt het zo, maar als dat je primaire zorg is, waarom 
dan niet via een burgerinitiatief aandringen op meer 
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middelen voor de  AWBZ zorg.?”
Sutorius: “Maar laten we de boel wel uit elkaar hou-
den. Het zijn twee verschillende dingen. Het gaat bij 
ons niet om schaarste maar om mensen en daarnaast is 
er een schaarsteprobleem. Als u morgen begint met een 
burgerinitiatief voor verhoging AWBZ budget, doe ik 
mee. Maar het zijn verschillende dingen. We kunnen niet 
zeggen: dit doen we wel, dan hoeven we over dat andere 
niet na te denken.”
Buijsen: “Maar u had het over een vraag die gezien 
moest worden als een hulpvraag en dat zorg primair 
stond.”
Fijen: “Ik wil de discussie verbreden naar een brede  
maatschappelijke beweging. Hier zijn de PCOB  en 
de katholieke ouderenbond KBO. Waarom trekken de 
ouderenbonden niet samen op en zeggen: wij willen dat 
het breder aangepakt wordt en dat we eerst eens naar dat 
algemene maatschappelijke midden kijken? Was in eerste 
instantie een initiatief van de PCOB dat later verbreed 
werd naar de collega’s van de KBO.”

Wij zouden de komende periode met artsenorga-
nisaties en een aantal politieke partijen de sociaal 
ethische aspecten van de levensfaseproblematiek 
van de ouderdom naar voren kunnen brengen

Uit de zaal: “Eigenlijk doen we dat, alleen is het pro-
bleem hoe krijg je dat nu voor het voetlicht? We zijn 
begonnen met het schrijven van een essay getiteld 
Voltooid Leven. Dat was een prima discussiestuk, in eer-
ste instantie een initiatief van de PCOB, later verbreed 
naar de collega’’s van de KBO.  Heel recent hebben 
we een vervolgnotitie uitgebracht. Daarbij hebben we 
gebruik gemaakt van een aantal bijdragen van mensen 
die in de loop van de tijd, al of niet op ons verzoek, 
iets geschreven hebben. Ik betreur het nog steeds dat de 
NVVE niet tegemoet wilde komen aan ons verzoek om 
ook een bijdrage te leveren. Waar ik wel content mee 
ben is dat ik een aantal malen een discussie heb gehad 
met mensen van het initiatief Uit Vrije Wil. En dat die 
discussie naar mijn idee wel wat aan het verbreden is. Ik 
hoor mijnheer  Sutorius hier veel zorgvuldiger spreken. 
Er is dus wel verbreding, maar dat wetsvoorstel dat gaat 
door. En ik heb het idee dat dat wetsvoorstel toch het 
belangrijkste is wat er moet komen en als dat voorstel 
tot wet wordt, de risico’s zullen vergroten. Wat nu zou 
kunnen gebeuren, (PCOB en KBO staan daar voor 
open) dat we in de komende periode, met de artsen-
organisaties en een aantal politieke partijen dat sociaal 
ethische aspect naar voren kunnen brengen. Dat zou een 

uitkomst van deze discussie kunnen zijn.”
Fijen: “U kunt toch nu al starten met de 300.000 tot 
400.000 leden die u hebt. Dan hebt u een brede verte-
genwoordiging achter u. Waarom doet u geen onderzoek 
onder uw leden? U heeft een blad. Je kunt toch gewoon 
onderzoek doen en dat toetsen en er het land mee in 
gaan? Er zijn genoeg organisaties die met u op kunnen 
trekken, niet om een  tegenbeweging te vormen, maar 
een andere benadering te bepleiten. Wat kunnen wij 
doen om de samenleving anders in te richten? En laten 
horen dat er ook andere stemmen zijn. Niet alleen van  
de SGP en de Christenunie maar ook algemeen en in de 
grote ouderenbonden.”

Slotwoorden van de sprekers

Lieverse: “Wat mij opgevallen is dat dit thema erg leeft 
en dat er een grote betrokkenheid is. Het is goed dat dit 
onderwerp verbreed wordt, zoals deze dag ook bedoeld is.”
Van Loenen: “Ik denk dat het heel goed zou zijn als het 
debat ook de media haalt. En dat is echt ontzettend moei-
lijk. Er werd al gezegd dat het ook voor de PCOB moei-
lijk is het thema voor het voetlicht te brengen. In een 
zaal als hier wil je uiterste beleefdheid en nuance in acht 
nemen. In de krant moet het altijd kort. Het geluid van 
de heer Sutorius en de zijnen wordt wel breed uitgeme-
ten. Het valt mij op dat het geluid tegen het initiatief vaak 
niet helder geformuleerd wordt. Wij zoeken op de opi-
niepagina verschillende kanten en geluiden en je merkt 
gewoon dat de mensen van Uit Vrije Wil goed kunnen 
formuleren. Andere geluiden  zijn vaak erg wollig.”
Sutorius: “Uit Vrije Wil heeft de waarheid niet in pacht. 
Wat wij doen is aandacht vragen voor en serieus nemen 
van  een groep in een bepaalde levensfase en ideeën 
lanceren hoe het verder zou kunnen. Wij begrijpen heel 
goed hoe netelig het onderwerp is. Als we spreken over 
een hellend vlak dan is een bijeenkomst als deze daar de 
beste remedie tegen.”
Martin Buijsen: “Ik vond het debat getuigen van een 
heel gezonde samenleving waarin dit soort onderwerpen 
op een onbevangen manier besproken kunnen worden. 
Dat de NVVE hier vrijuit kan spreken en dat dat ook 
geldt voor de andere groep. Dat het verhaal van Sutorius 
gemakkelijker over komt heeft er ook mee te maken dat 
het een gemakkelijker verhaal is. Waarom kunnen wij 
niet krijgen wat wij willen? Het verhaal van de ‘tegen-
standers’ is moeilijker en met  de argumenten aan de 
moraaltheologie ontleend  raak je de mensen tegenwoor-
dig kwijt. Maar er zijn nog heel veel mensen die denken 
dat het leven objectief zin heeft .”      
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in de nachT Van oud 
& nieuw oVerleed sam 

galeslooT. sam is 26 jaar 
geworden. 

Sam leed aan een progressieve 
spierziekte. Hij was de hoofdper-
soon uit de bijzondere documen-
taire van Ria Bremer en Doret 
van der Sloot die vorig jaar in 
april werd uitgezonden. De AVRO 
brengt dinsdag een speciaal inge-
laste uitzending over het overlijden 
van Sam Galesloot. In de documen-
taire Sam: Het Afscheid portretteren 
Bremer en van der Sloot de jongen 
die kwaliteit van leven op de medi-
sche wereldagenda kreeg.  
 
Sam Galesloot, zo voorspelden de 
artsen in 1992, zou spoedig sterven. 
Het zou een paar dagen, misschien 
weken en hoogstens maanden 
duren voor zijn ziekte alles zou 
verlammen. Ria Bremer volgde de 
dilemma’s rond dit sterven voor het 
programma “Vinger aan de Pols”.
Maar Sam spotte met alle medische 
logica. Zijn wil om te blijven leven 
overwon alles.  
 
Na het uitzenden van de documen-
taire werd Sam geconfronteerd met 

de vele discussies over de kwaliteit 
van (zijn) leven. “Woedend kon hij 
worden; in zijn visie was er maar een 
persoon die daarover mocht oordelen en 
dat was hij zelf.” zegt Ria Bremer.  
 
Sam leefde verder met een missie. 
Hij werd een bekende Nederlander, 
hij kreeg honderden reacties via 
mail, Hyves en Facebook. De docu-
mentaire werd op congressen in 
Zuid Amerika en China vertoond 
en Sam kreeg uitnodigingen voor 
nationale en internationale medi-
sche congressen en symposia over 
de kwaliteit van leven. Zijn verhaal 
zette het thema op de wereld-
agenda.  
 
Sam begon aan een studie rechten 
en als klap op de vuurpijl werd hij 
verliefd op een meisje dat contact 
met hem zocht naar aanleiding van 
de documentaire.  
 
Maar midden in deze levensfase die 
hij zelf beschreef als het hoogte-
punt van zijn leven, hield zijn hart 
ermee op. Rond middernacht met 
Oud&Nieuw vlak nadat hij samen 
met zijn vader een vuurpijl had 
afgeschoten en zijn vriendin een 
liefdevol nieuw jaar had gewenst. 

Sam: een leven dat blijft 
verbazen
Op 26 april 2010 heeft de AVRO 
deze documentaire van Ria Bremer en 
Doret van der Sloot uitgezonden.  
 
Persbericht april 2010: 
Het leven van Sam gaat vanaf zijn 
vijfde bergafwaarts. Hij wordt door 
een progressieve spierziekte doof en 
blind, kan niet meer lopen en niet 
zonder beademing. Ria ontmoet 

Sam voor het eerst in 1992, voor 
het AVRO-programma Vinger aan 
de Pols. Zijn levensverwachting is 
dan minder dan een jaar.  
 
Bij het maken van de film was het 
uitgangspunt 19 jaar geleden: het 
volgen van de beslismomenten in 
een leven dat nog maar een paar 
maanden kon duren, volgens de 
artsen. Maar Sam is er nog steeds 
en zijn vreugde wint het nog steeds 
van zijn verdriet. Een leven dat 
blijft verbazen.  
 
In de afgelopen jaren zijn de vele 
gesprekken met de ouders en het 
behandelend team vastgelegd. 
Er werd gesproken over ‘zinloos 
medisch handelen’. Zinloos omdat 
een leven geen kwaliteit meer zou 
kennen, wanneer je niet meer kunt 
horen, niet meer kunt zien en niet 
meer zelf kunt ademhalen. Maar 
het leven van Sam ging verder, 
ondanks die criteria. Er wordt een 
speciaal hand/wang alfabet voor 
hem ontwikkeld, hij behaalt diplo-
ma’s, hij krijgt zijn eigen apparte-
ment met 24 uur verzorging, hij 
studeert. Hij reist de wereld rond 
en wil nu rechten studeren.  
 
De artsen en andere behandelaars 
blijven vol verbazing en ongeloof 
het leven van Sam volgen. De 
ouders hebben de zware opgave 
Sam te steunen in zijn wil om te 
leven.  
 
Ria Bremer volgde Sam op zijn 
reis door ziekenhuizen, instellin-
gen voor doof-blinden, revalidatie 
instellingen, maar ook bij zijn favo-
riete voetbalclub, bij het behalen 
van zijn diploma en op vakantie. 
Het geeft een beeld van een leven 
dat geleefd wordt tegen alle ver-
drukking in…
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french senaTe has scuppered 
a bill allowing physician-

assisTed suicide

After a passionate debate the 
French Senate has scuppered a bill 
allowing physician-assisted suicide. 
The margin was convincing - 170 
to 142.
The opposition of the prime min-
ister, François Fillon, seems to have 
been an important element in the 
result. In an article in Le Monde 
in late January, Mr Fillon warned 
against haste in a thoughtful speech 
(poorly translated in great haste by 
the editor): 
“This scheme does not offer the 
necessary guarantees. The prolifera-
tion of definitions of the end of life 
and procedures introduces ambigui-
ties and sources of legal uncertainty. 
The implementation of the act of 
euthanasia is itself surrounded by 
conditions that are imprecise. The 
proposed legislation provides no 
explicit obligation to consult with or 
even to inform the patient’s family. 
“Most importantly, such a scheme 
seems to be very dangerous. In the 
proposed legislation, control of 
actions would be made after the 
fact by a committee. Such a mecha-
nism would certainly create a diver-
sity of practices from one region 
or territory to another. While it is 
dangerous for the rights of peo-
ple at the end of life, this scheme 
would also affect caregivers. They 
would find themselves, in effect, 
alone and facing the uncertain pos-
sibility of a severe punishment... 
“Faced with these serious risks, we 
have to show a sense of respon-
sibility. On a subject that touches 
the deepest meaning of the desire 
to live or will to die, nothing can 
be barred from debate. On the 
contrary, the debate on the end of 

life is a political debate - political 
in the noblest sense of the word. 
Personally, I am against the legaliza-
tion of active assistance to die; this 
is not my idea of respect for human 
life and for the values that under-
gird our society. But I also know 
that the issue of suffering in end 
of life is complex and can not be 
reduced to a few simple ideas...
“On issues so deep, with such 
wide-ranging ethical, medical and 
social consequences , it is not the 
polls or moods of the moment that 
must guide us. This is a matter of 
life and death. This is the mean-
ing of those last moments, deeply 
human moments, even when the 
hope of a cure is gone...
“We must tackle these issues with 
the seriousness they demand. The 
National Survey on End of Life 
Issues, created in February 2010, 
aims to increase knowledge about 
the conditions of the end of life 
and medical practices related there-
to. Its work will focus particularly 
on the lessons from foreign experi-
ences. They must also be carefully 
analysed. Since 2002, Belgium 
recorded a growth in the number 
of euthanasia cases from 24 to 822 
in 2009. Everyone must weigh 
the risks involved when decid-
ing whether to adopt in France a 
scheme that would be less precise 
and circumscribed than the one 
which currently exists in Belgium...
For those who can read French, 
the Académie nationale de méde-
cine also issued a strong statement 
rejecting the proposed legislation 
which is well worth reading. It 
said that nothing should “change 
the physician’s ethical obligationto 
maintaina relationship of trust with 
the patient.” it expressed misgivings 
about excesses,”including the temp-
tation to use the lawfor economic 
purposes.” ~ La Croix, jan 24 
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Nieuwsbrief maart 2011
1e kwartaal – 4e jaargang
      In deze Nieuwsbrief :
     - Terugblik symposium 15 januari 2011
     - Het initiatief wetsvoorstel
     - Rondetafelgesprek

Terugblik symposium 15 januari 2011

Op 15 januari jl. hielden wij in Rotterdam ons succesvolle symposium ‘Recht op leven én een recht op beëindiging 
van het leven?’. Het bestuur ziet terug op een meer dan geslaagde bijeenkomst. De opkomst was groot, niet zozeer 
van de achterban van de JPV en het NAV maar wel van vele vertegenwoordigers uit de politiek en van diverse 
organisaties uit het gehele land.

Voortdurend wordt in de media het accent gelegd op één kant van de medaille. Een relatief kleine groep mensen 
vindt dat hun leven is voltooid en dat zij hulp bij zelfdoding moeten kunnen krijgen. Er is maar één onherroepelijke 
uitweg: de dood. Via een wet moet dat worden geregeld.

In de vergadering van 15 januari jl. kwam o.a. als tegenweer aan de orde, dat de discussie breder opgezet moet 
worden. Als samenleving hebben wij toch de verantwoordelijkheid om te onderzoeken waaruit het probleem 
bestaat? Wij hebben te maken met een sociaal maatschappelijk probleem: toename van het aantal oudere mensen, 
vereenzaming, het leven wordt niet meer als zinvol ervaren, e.d. Tevens hebben wij te maken met het uitkleden 
van de zorg, verschraling van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Steeds meer mensen worden 
afhankelijk van moeilijker collectief te financieren zorg. En op hetzelfde moment ontstaat er ruimte voor dit soort 
debatten.
De vraag naar hulp bij zelfdoding zijn ‘hulpvragen’ en daar moet een respons op komen. Maar het zou 
buitengewoon kwalijk zijn als de respons is: ‘bij die vorm van ouderenzorg is het normaal dat we voluit gaan 
spreken over de toelaatbaarheid van het beëindigen van voltooide levens’. De dingen lopen een beetje teveel 
door elkaar. De schaarsteproblematiek gaat natuurlijk in deze discussie doorlopen en het is te verwachten dat 
de vraag naar de beëindiging van voltooide levens alleen maar zal toenemen, wanneer de AWBZ zorg verder 
gaat verschralen. Dat is uiteraard niet het debat dat we hebben willen. Men gaat de sluizen naar die vormen van 
levensbeëindiging openzetten. Wij moeten nadenken over hoe we zo goed mogelijk met onze ouderen om moeten 
gaan, anders gaan wij levensbeëindiging stimuleren. Als de schaarsteproblematiek gaat toenemen, dan zal dat de 
vraag naar de beëindiging van voltooide levens toenemen.

Er ligt nu een initiatiefwetsvoorstel dat gesteund wordt door 117.000 mensen. Dat is relatief gezien niet veel, 
al wordt dat wel zo voorgesteld. We weten niet hoeveel mensen de andere kant van de medaille zouden willen 
benadrukken. Er zijn ook heel veel mensen die denken dat het leven objectief zin heeft.
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Het initiatief wetsvoorstel

Het initiatief wetsvoorstel houdt in: toetsing van stervenshulp aan ouderen en een wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht, de Wet op de lijkbezorging en de Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), kortweg Wet 
toetsing stervenshulp aan ouderen.  

Het uitgangspunt van dit Initiatief Wetsvoorstel is niet hetzelfde als de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek 
en hulp bij zelfdoding, kortweg euthanasiewet genoemd. De euthanasiewet gaat uit van het strikt medische 
perspectief.   
Het initiatief wetsvoorstel gaat ervan uit dat de problematiek van het voltooide leven van ouderen wordt erkend 
als een existentieel probleem van de vrije mens. De rol van artsen wordt in dit wetvoorstel vervangen door een 
nieuwe professie van goed opgeleide en gecertificeerde stervenshulpverleners. Wanneer een oudere vrijwillig en 
weloverwogen het besluit neemt om te willen sterven, en om professionele hulp, en de daartoe dodelijke middelen 
verzoekt, dan behoort hij deze hulp onder voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid te kunnen krijgen.   

Rondetafelgesprek

Tijdens het debat en na afloop van het symposium bereikte ons de wens om het thema van het voltooid leven verder 
te entameren. Graag willen wij daar gehoor aan geven. JPV wil voortrekker zijn om in gezamenlijkheid een visie 
te formuleren, die kan dienen om het maatschappelijk debat over dit belangrijke thema nader vorm te geven. Dit is 
van groot belang nu binnenkort het wetsvoorstel ‘Voltooid leven’ in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Ons 
staat een actieve netwerkgroep voor ogen die op academisch, politiek en maatschappelijk vlak een ander geluid 
laat horen dan de initiatiefgroep ‘Uit Vrije Wil’. Een visie ontwikkelen op wat ‘menselijke waardigheid’ ook zou 
kunnen inhouden zal daarbij het vertrek moeten zijn. 

Om die reden zijn politici, journalisten en vertegenwoordigers van diverse organisaties uitgenodigd, om deel te 
nemen aan een rondetafelgesprek om samen te bepalen wie, welke middelen en welke stappen, nodig zijn om een 
beargumenteerde andere zienswijze op de menselijke waardigheid in het maatschappelijke, politieke en medische 
veld een krachtiger volume te geven. Graag willen wij (deze) stakeholders vanuit verschillende disciplines 
bijeenbrengen om een breed draagvlak te krijgen, dan wel te ontwikkelen. 
Als uitkomst hopen wij dat we met hen een gezamenlijk actieplan kunnen ontwikkelen om tegenwicht te geven aan 
de ideeën van de initiatiefgroep.

De gegevens van de bijeenkomst zijn:
Datum : vrijdag 25 maart 2011
Tijd : van 10:00 uur tot 13:00 uur
Locatie : vergadercentrum Hoog Brabant (Utrecht Centraal)
   
Tot zover deze Nieuwsbrief. 

Met hartelijke groet namens het bestuur, 
mr Martine Klaasse - Carpentier
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