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Eeuwig leven
Zij wil niet wat zij kan.
Zij kan niet wat zij wil.
In deze eeuwige cirkelgang gevangen
is er enkel nog het verlangen
naar het doorbreken
van haar doodse staat,
die, naar ik vrees,
gelijk met haar sterven overgaat.
Uit:
De dood en de dingen
Jan Th.A.E. Roelofs (2009)

Grafschrift
Als ik strakjes dood ben,
Over een jaar of wat,
Misschien wat jaren meer
En men laat mij in een
Stille kuil dan neer,
Weet: het leven heeft
Mij niet verdroten.
Op de steen zal staan:
“Er is genoeg genoten”.*

*Citaat Cees van der Pluijm

Uit:
De dood en de dingen
Jan Th.A.E. Roelofs (2009)

Bovenstaande gedichten zijn opgenomen in het rapport ‘Lijden aan het leven?’ met toestemming van Uitgeverij
Prinsen, ’s Hertogenbosch.
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Woord vooraf
Beste lezer,
Voor u ligt het onderzoeksrapport ‘Lijden aan het Leven?’. Dit rapport is het eindproduct van
de wetenschappelijke stage van mijn masteropleiding Gezondheidswetenschappen aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam (hierna te noemen als VU). De VU werd gevraagd onderzoek
te doen naar ‘lijden aan het leven’ door de werkgroep Ethiek van de Katholieke Bond van
Ouderen provincie Noord Holland (hierna te noemen als KBO-NH). De bond wilde weten hoe
‘lijden aan het leven’ bespreekbaar gemaakt zou kunnen worden bij de leden.
Het onderzoek naar ‘lijden aan het leven’ startte in februari 2010. Het grootste deel van het
onderzoek besteedde ik aan het ‘veldwerk’ bij de KBO-NH: een drietal focusgroepen leerden
mij de mening en behoeftes kennen van de leden van de KBO-NH over ‘lijden aan het leven’.
Daarnaast kon ik deze resultaten analyseren in het licht van het Nederlandse debat dat in
1991 begon. Na de nodige analyses en het schrijven van dit rapport werd het onderzoek
begin juli 2010 afgerond.
Het onderzoek bleek zeer actueel gedurende de stageperiode en dat maakte het meer dan
interessant. Ik hoop dat u dit rapport met even grote interesse zult bestuderen als de
interesse waarmee ik hieraan heb gewerkt. Voor nu rest mij alleen grote dank uit te
‘schrijven’ voor de begeleiding en vertrouwen van dr. Rien Janssens en dr. Marjan
Westerman. Daarnaast heb ik veel steun gehad aan de hulp van de KBO, bedankt: Renske
van den Berg, Mary van der Horden, de werkgroep Ethiek, het secretariaat en natuurlijk de
deelnemers van de drie focusgroepen.

Emmy Wittenberg
Nijmegen, 2 juli 2010
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Deel 1.
Achtergrond en onderzoeksopzet
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Hoofdstuk 1. Inleiding
1.1 Aanleiding van het onderzoek
In februari 2010 startte het onderzoek ‘lijden aan het leven’ in opdracht van de Katholieke
Bond van Ouderen provincie Noord Holland (hierna te noemen als KBO-NH). De uitdrukking
‘lijden aan het leven’ werd in 2004 geïntroduceerd door de commissie Dijkhuis van de
artsenfederatie KNMG.
Definitie van ‘lijden aan het leven’ volgens de commissie Dijkhuis:
“Lijden aan het vooruitzicht verder te moeten leven op een zodanige manier dat daarbij geen of slechts een
gebrekkige kwaliteit van leven wordt ervaren, hetgeen aanleiding geeft tot een persisterend
doodsverlangen, terwijl ter verklaring voor de afwezigheid of gebrekkigheid in kwaliteit van leven niet of
niet in overwegende mate een somatische of psychische aandoening kan worden aangewezen.”1

De begripsomschrijving van de commissie Dijkhuis volgde op de uitspraak van de Hoge Raad
in de zaak-Brongersma in 2002 en heeft raakvlakken met de discussie die in 1991 ontstond
rondom de pil van Drion. Beide onderwerpen zullen worden toegelicht in hoofdstuk 3.
Het idee voor een onderzoek naar ‘lijden aan het leven’ ontstond bij de KBO-NH
tijdens het project ‘Levenskunst’. De KBO-NH was heel actief met dit project gedurende de
jaren 2007-2008. ‘Levenskunst’ bracht ouderen bij elkaar om samen te werken aan prettiger
en zelfbewuster ouder worden. Een hulpmiddel hierbij was het levensloopspel ‘Mensen
Wensen’. Dit is een bordspel dat de spelers inzicht geeft de eigen wensen aan de hand van
thema’s zoals waarden & inspiratie, lichaam & geest en sociale netwerken. Naast deze
thema’s vroegen leden van de KBO-NH tijdens het levensloopspel ook aandacht voor het
thema ‘lijden aan het leven’. Behoefte om te spreken over ‘lijden aan het leven’ leek dus
aanwezig en het eerste idee voor een onderzoek ontstond. Het belang voor een onderzoek
werd later bevestigd doordat aan de KBO-NH werd toevertrouwd dat een van zijn leden
wilde stoppen met eten en drinken, nadat de behandeld arts niet akkoord ging met
euthanasie of hulp bij zelfdoding.
De vraag rees hoe de KBO-NH ‘lijden aan het leven’ bespreekbaar zou kunnen maken.
Een wezenlijke vraag na de ervaring met het project ‘Praten over het levenseinde’ in 2001.
Voorafgaand aan dit project voerde de Universiteit van Utrecht twee onderzoeken uit
gericht op de zorgpraktijk rondom het levenseinde, te weten ‘Levensbeëindiging bij
wilsonbekwamen’ en ‘Het levenseinde geregeld’. De resultaten van de onderzoeken werden
verwerkt in een folder en dienden ter illustratie van de themabijeenkomsten ‘Praten over
het levenseinde’. Ondanks de gedegen voorbereiding viel de animo voor de
discussiebijeenkomsten tegen. De KBO-NH vermoedde dat de tijd er nog niet rijp voor was.
In de periode tussen het project ‘Praten over het levenseinde’ en de vragen die
werden gesteld bij het levensloopspel besteedde de media meerdere malen aandacht aan
het zelfgewild levenseinde. Niet alleen kwam de zaak-Brongersma opnieuw in het nieuws,
maar ook de euthanasie van Hugo Claus. De KBO-NH vermoedde dat de media-aandacht
rondom ‘lijden aan het leven’ zou kunnen hebben bijgedragen aan een grotere
bespreekbaarheid van het onderwerp.
De aandacht voor ‘lijden aan het leven’ bij het levensloopspel, de gedachte dat
wellicht meerdere leden zouden worstelen met een niet uitvoerbare doodswens en het
vermoeden van een veranderende moraal vormden aanleiding tot een onderzoek naar
‘lijden aan het leven’.
12

1.2 Onderzoeksvragen
In samenwerking met de Vrije Universiteit te Amsterdam (hierna te noemen als VU) werd
besloten een masterstudent het onderzoek naar ‘lijden aan het leven’ uit te laten voeren.
Om de discussie over ‘lijden aan het leven’ binnen de KBO in een breder perspectief te
kunnen plaatsen werd voorgesteld ook naar het maatschappelijke debat te kijken. Daarnaast
zouden er concrete aanbevelingen moeten worden gedaan aan de KBO. De bijbehorende
onderzoeksvragen die werden opgesteld door de VU waren:
1.
2.
3.

Hoe ziet de huidige maatschappelijke discussie er uit omtrent lijden aan het leven en in
het bijzonder de laatstewilpil?
Welke handvatten kunnen aan de KBO Noord-Holland voorgesteld worden om het
thema ‘lijden aan het leven’ en de laatstewilpil bespreekbaar te maken met hun leden?
Een onderzoekvraag die werd toegevoegd tijdens het eerste overleg tussen de KBO-NH
en de onderzoekster was: Mogen mensen zelf beslissen over hun eigen levenseinde?

1.3 Opbouw van het rapport
Om het debat te verhelderen is er in dit onderzoeksrapport een ruime hoeveelheid
achtergrondinformatie te vinden. Deze informatie volgt op de methodebeschrijving en
vormt deel 2 van het rapport: Hoofdstuk 3 beschrijft de wettelijke aspecten van ‘lijden aan
het leven’. Vervolgens besteedt hoofdstuk 4 aandacht aan de markeringspunten in het debat
over ‘lijden aan het leven’: Huib Drion, de zaak-Brongersma en de campagne Voltooid Leven
van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (hierna te noemen als NVVE).
Hoofdstuk 5 geeft de omvang van de problematiek ‘lijden aan het leven’ weer, laat zien
waarom juist in Nederland hierover het debat wordt aangegaan en wat de resultaten zijn uit
verschillende opinieonderzoeken. Vanaf deel 3 richt dit rapport zich op de resultaten van de
focusgroepen. In dit deel spelen de drempels in het bespreken van ‘lijden aan het leven’ een
belangrijke rol. De meeste van deze drempels zijn als spanningsveld benoemd. Het laatste
deel van dit rapport richt zich op de handvatten voor de KBO-NH en geeft een reflectie op
het onderzoek.
1.4 Gebruik van leestekens en terminologie in het rapport
In het rapport wordt ‘lijden aan het leven’ tussen aanhalingstekens geschreven. Er is
hiervoor gekozen, omdat het een metafoor betreft. De metaforen voltooid leven en pil van
Drion worden tevens regelmatig gebruikt in het rapport. Zij hadden dan ook tussen
aanhalingstekens kunnen staan. Hier is echter niet voor gekozen, in verband met de
leesbaarheid van het rapport: naast ‘lijden aan het leven’ zijn namelijk ook alle citaten
tussen “dubbele aanhalingstekens” geplaatst.
Vanaf hoofdstuk 6 worden in dezelfde alinea’s argumenten uit het debat over ‘lijden
aan het leven’ en voltooid leven benoemd. ‘Lijden aan het leven’ en voltooid leven hebben
beiden verschillende interpretaties. Om te voorkomen dat er daardoor een verwarrende mix
aan terminologie zou ontstaan, is er vanaf dit hoofdstuk voor gekozen -waar nodig- de
brede, meer omvattende term existentiële problematiek (vragen die verband houden met
het menselijk bestaan) te gebruiken.
Literatuur
1.
Commissie Dijkhuis (2004. Rapport Op zoek naar normen voor het handelen van artsen bij vragen om
hulp bij levensbeëindiging in geval van lijden aan het leven. Utrecht: KNMG.
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Hoofdstuk 2. Methoden
2.1 Inleiding
Het onderzoek naar ‘lijden aan het leven’ betrof een explorerend kwalitatief onderzoek met
normatieve analyse. Er werden drie methoden gebruikt voor de verzameling van informatie,
respectievelijk: Nederlandstalig literatuuronderzoek, mediaonderzoek en
focusgroepinterviews. Aanvullend is er nog een gesprek gehouden met de voorzitter en
projectleider van de campagne Voltooid Leven van de NVVE. Daarnaast is een debat
bijgewoond over voltooid leven georganiseerd door de NVVE en het Humanistisch Verbond.
Voor het onderzoeksrapport werden de resultaten uit het literatuur- en mediaonderzoek
apart verwerkt van de analyse van de focusgroepen.
2.2 Literatuuronderzoek
Reeds voor de officiële start van het onderzoek in februari 2010 werd gestart met de
oriëntatie op het onderwerp ‘lijden aan het leven’ door het lezen van de bundel ‘Het
zelfgewilde einde van oude mensen’ van Huib Drion1 en het boek ‘Verlossers naast god’ van
Anne-Mei The2. Vervolgens is gezocht naar literatuur over ‘lijden aan het leven’ via de
zoekfuncties van de wetenschappelijke tijdschriften Medisch Contact en Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde. Naast de zoekterm ‘lijden aan het leven’ werd gezocht op
‘levensmoe’, ‘klaar met leven’, ‘voltooid leven’, ‘hulp bij zelfdoding’, ‘Pil van Drion’ en
‘laatstewilpil’. Tevens werd er gezocht naar literatuur over ‘lijden aan het leven’ via de
bibliotheek van de VU en de bibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier werden
met name gerichte zoekacties op auteur en titel verricht. Verschillende auteurs en boektitels
werden verzameld via de ‘sneeuwbalmethode’: door het nagaan van literatuurverwijzingen
in reeds verzamelde literatuur werden nieuwe bronnen ontdekt. Naast voorgaande
zoekmethoden werd door dr. Rien Janssens en de NVVE literatuur aangereikt.
2.3 Mediaonderzoek
Voorafgaand aan het onderzoek werd door de NVVE een campagneweek over voltooid leven
aangekondigd. Vanwege de raakvlakken met het onderzoek over ‘lijden aan het leven’ werd
contact gezocht met deze vereniging. Via de NVVE werd een programmaschema van
televisie- en radio-uitzendingen verkregen. Tevens werden verschillende Google Alerts
notificaties ingesteld, respectievelijk: "pil drion" OR "laatstewilpil", “voltooid leven” en
“albert heringa”. De televisie-uitzendingen in de campagneweek Voltooid Leven werden
teruggekeken via www.uitzendinggemist.nl. Waar nodig werden aantekeningen gemaakt van
uitspraken van stakeholders. Via www.uitzendinggemist.nl werd verwezen naar vroegere
uitzendingen over ‘lijden aan het leven’. Deze uitzendingen werden ook bekeken. Een
volledig overzicht van alle televisie-uitzendingen rondom ‘lijden aan het leven’ en voltooid
leven kunt u terugvinden in bijlage 1. Vanaf februari 2010 berichtten de landelijke dagbladen
veelvuldig over het thema voltooid leven. Meerdere van deze krantenknipsels werden
verzameld.
2.4 Analyse van het literatuur- en mediaonderzoek
De events beschreven in de verzamelde literatuur, media en krantenberichten werden
gerangschikt op een tijdslijn (zie bijlage 2). Deze tijdslijn diende als uitgangspunt bij het
schrijven van hoofdstuk 4 & 5. Het maatschappelijke debat dat zich afspeelde vanaf februari
2010 werd geanalyseerd door aantekeningen te maken van de uitspraken die werden
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gedaan door voor- en tegenstanders van hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven. De
verschillende analyses vormden samen de visuele weergave van het maatschappelijke debat
uit 2010 over voltooid leven dat u kunt vinden in bijlage 3. De diverse actoren in dit debat
werden gevisualiseerd in een actorenkaart (zie bijlage 4).
2.5 Focusgroepen
Voorafgaand aan het onderzoek werd besloten contact te zoeken met de leden van de KBONH om hun attitude en behoefte te peilen ten aanzien van bespreekbaarheid van ‘lijden aan
het leven’. Voor de handliggende methoden hiervoor zouden schriftelijke enquêtes of het
individuele interviews kunnen zijn. Er werd echter gekozen voor focusgroepinterviews. “Een
focusgroep bestaat meestal uit zeven tot tien personen die zijn geselecteerd op basis van
bepaalde overeenkomstige kenmerken die gerelateerd zijn aan het onderwerp van de
studie.”3 In tegenstelling tot schriftelijke enquêtes geeft een focusgroep de mogelijkheid tot
persoonlijk contact, iets wat bij een onderwerp als ‘lijden aan het leven’ gewenst is omdat
het controversieel en gevoelig onderwerp betreft. Daarnaast is een voordeel van
focusgroepen in vergelijking met individuele interviews de mogelijkheid tot interactie tussen
de deelnemers onderling: “Mensen worden gestimuleerd door de ideeën van anderen en
kunnen zich een mening vormen of hun mening aanpassen nadat ze naar de opvattingen van
anderen hebben geluisterd.” 3 Dit is vooral geschikt voor een onderwerp waar mensen in het
dagelijks leven weinig bij stil staan, zoals ‘lijden aan het leven’.
Aan het begin van het onderzoek werd afgesproken om minimaal drie focusgroepen
te houden. Deze focusgroepen zouden moeten bestaan uit ‘gewone’ leden van de KBO-NH,
om een waarheidsgetrouw beeld te krijgen van de heersende opinie over ‘lijden aan het
leven’. Daar de KBO zo’n 35.000 leden telt in de provincie Noord Holland, werd vanuit
logistieke en financiële redenen besloten om deelnemers te werven via de verschillende
regio- en afdelingsbesturen. De KBO-NH telt acht regio’s en 66 afdelingen. Elk bestuur
ontving op 2 maart 2010 het schriftelijke verzoek één of twee leden voor te dragen voor de
focusgroepen. Er werd gekozen voor dit beperkte aantal afgevaardigden per afdeling, zodat
de samenstelling van de groepen divers en daarmee zo representatief mogelijk zou zijn.
Daarnaast was het de verwachting dat een diverse samenstelling van deelnemers de
openheid van het gesprek zou bevorderen.3 De deelnemers kregen drie locaties
aangeboden. De locaties waren Haarlem, Alkmaar en Amsterdam. Bij elke locatie kon
gekozen worden uit twee data. Hierbij gold: de meeste stemmen gelden. Op 16 maart werd
per e-mail een herinnering verstuurd aan de besturen. Tevens belde het secretariaat
verschillende bestuursleden met de vraag of ze de uitnodiging/herinnering hadden
ontvangen en of ze gegadigden kenden. Via het contact met de verschillende besturen
werden aspirant-deelnemers door het secretariaat direct persoonlijk benaderd met de vraag
tot deelname.
Het minimum aantal aanmeldingen werd vastgesteld op acht, het maximum op
twaalf. Hierbij werd rekening gehouden met een uitval van twintig procent van de
deelnemers in de aanloop van de focusgroep of op de dag zelf. Bij een groot aantal
aanmeldingen zouden deelnemers worden geselecteerd op basis van de kenmerken:
geslacht, leeftijd en afdeling. Hierbij zou worden gestreefd naar maximale heterogeniteit.
Nadat de regio- en afdelingsbesturen drie weken de tijd hadden gekregen om deelnemers
aan te melden, werd besloten de bijeenkomst in Amsterdam geen doorgang te laten vinden
vanwege te weinig aanmeldingen. De vier leden die zich hadden aangemeld voor de locatie
Amsterdam werden telefonisch benaderd en deelname aan een focusgroep in Haarlem of
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Alkmaar werd voorgesteld. Twee van deze leden hebben uiteindelijk deelgenomen aan de
focusgroep in Haarlem. Voor de focusgroep in Haarlem waren daarmee twaalf
aanmeldingen. Op 7 april 2010 werd de focusgroep georganiseerd en uiteindelijk zouden er
zelfs dertien deelnemers aanwezig zijn. Voor de bijeenkomst in Alkmaar hadden zich elf
deelnemers aangemeld. De datum werd vastgesteld op 13 april 2010. Uiteindelijk namen
negen deelnemers deel aan de focusgroep. Gezien het beperkte aantal aanmeldingen was
het onnodig deelnemers te selecteren op basis van de hierboven beschreven criteria.
De twee focusgroepen werden gehouden aan de hand van een draaiboek (zie bijlage
5). Het draaiboek voorzag in een zorgvuldige opbouw van de gesprekken. Aan de hand van
vijf stappen werden tijdens de drie focusgroepen de volgende kernvragen beantwoord:
1.
2.

Vinden de KBO-leden dat eenieder zelf mag beslissen over het eigen levenseinde?
Hoe kan de KBO-Noord Holland inspelen op levensvragen rondom ‘lijden aan het
leven’?

Na een eerste analyse van beide focusgroepen werd geconcludeerd dat er nog geen
verzadiging was opgetreden in de resultaten. Daarnaast werden er nieuwe vragen
opgeroepen, met name over het spanningsveld religie en hulp bij zelfdoding. Om een
verzadiging in de resultaten te bereiken en de kwaliteit van het onderzoek te verhogen werd
besloten tot een derde focusgroep. Met de derde focusgroep werd tevens tegemoet
gekomen aan het uitgangspunt, vastgesteld voorafgaand aan het onderzoek, om minimaal
drie focusgroepen te houden. De derde focusgroep moest op korte termijn worden
georganiseerd. Vanwege de tijdsdruk en de grotere diepgang van de onderwerpen werd
besloten bestuur- en kaderleden uit te nodigen voor de focusgroep. Daarnaast werden de
leden benaderd die zich opgaven voor de eerste ronde focusgroepen, maar uiteindelijk niet
konden deelnemen. Uitnodigingen vonden zowel per e-mail als telefonisch plaats. De derde
focusgroep werd georganiseerd op 17 mei 2010 en de negen aangemelde personen waren
allen aanwezig. De kernvragen van de vorige twee focusgroepen bleven ongewijzigd. Tevens
werd hetzelfde stappenplan aangehouden, echter de inhoud van de topics werd aangepast
(zie bijlage 5). De draaiboeken bleken een goede houvast te bieden voor de facilitator
(gespreksleider) van de focusgroepen. De vragen dienden als leidraad voor het gesprek.
Naast de facilitator was bij de eerste twee focusgroepen een notulist aanwezig. De
notulist maakte een plattegrond van de deelnemers, verzorgde het reiskostenformulier,
koffie/thee en de notulen op een laptop gedurende de focusgroep. Tevens was bij de eerste
focusgroep in Haarlem dr. Marjan Westerman aanwezig als observator. Bij de derde
focusgroep was geen notulist aanwezig. De facilitator heeft samen met dr. Marjan
Westerman voorzien in aantekeningen van de bijeenkomst. Naast notulen werd het geluid
van de drie focusgroepen digitaal opgenomen. Kort na de focusgroepen werd op basis van
de notulen een eerste samenvatting gemaakt en verstuurd naar de deelnemers ter
verificatie.
2.6 Analyse van de focusgroepen
De geluidsopname van de focusgroepen werd getranscribeerd met behulp van het
tekstverwerkingsprogramma Word en het transcriptieprogramma F4
(http://www.audiotranskription.de). Vervolgens werden de transcripten geëxporteerd naar
het analyseprogramma MaxQDA (http://www.maxqda.com) en tekstdelen werden voorzien
van beschrijvende en interpretatieve codes. Vrijwel alle codes werden voorzien van een
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toelichtende memo. Daarnaast werden de karakteristieken en opvallende kenmerken van
elke focusgroep genoteerd. Er werden procesmemo’s aangebracht, om de verschillende
fases in de focusgroep te markeren. Codes en memo’s vormden samen een informatieve
codeboom, die in combinatie met de samenvattingen van de drie focusgroepen werd
gebruikt om inzicht te krijgen in de belangrijkste onderwerpen behorende tot ‘lijden aan het
leven’. Hiertoe werden vragen gesteld aan de data, zoals: “Kunnen de deelnemers zich
voorstellen dat er mensen zijn die ‘lijden aan het leven’?” En: “Kan hulp bij zelfdoding
samengaan met het katholieke geloof?” Er werd hierbij gezocht naar overeenkomsten en
verschillen in de uitspraken van de deelnemers. Het doel hierbij was de attitudes en
behoeftes van de leden van de KBO-NH te leren kennen ten aanzien van ‘lijden aan het
leven’ en hulp bij zelfdoding. Tevens werd er een inventarisatie gemaakt van handvatten
voor de KBO-NH om ‘lijden aan het leven’ bespreekbaar te maken. De resultaten van de
analyses werden besproken met dr. Marjan Westerman. Tevens werden de eerste
voorlopige resultaten bediscussieerd tijdens een presentatie. Deze presentatie vond plaats
voorafgaand aan het schrijven van de definitieve resultatensectie van dit rapport. Aanwezig
waren: dr. Marjan Westerman, dr. Rien Janssens, een afvaardiging van de werkgroep Ethiek
en enkele collega’s van de stageafdeling Metamedica.
2.7 Slot
In dit hoofdstuk is beschreven welke methoden zijn gebruikt voor het onderzoek naar ‘lijden
aan het leven’. De methoden zijn grofweg in tweeën op te delen. Het eerste gedeelte van
het onderzoek richtte zich op de maatschappelijke discussie over ‘lijden aan het leven’ en
bestond uit literatuur- en mediaonderzoek. Het tweede deel van het onderzoek richtte zich
op de KBO-NH en bestond uit een drietal focusgroepen. De analyse van de focusgroepen is
gebruikt om handvatten op te stellen voor de KBO-NH ten behoeve van de
bespreekbaarheid van ‘lijden aan het leven’.
Literatuur
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Deel 2.
Resultaten uit literatuur- en mediaonderzoek
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Hoofdstuk 3: Het wettelijk kader van ‘lijden aan het leven’
“Mondige ouderen en zieken verwijten artsen soms dat zij de sleutel van de medicijnkast beheren en
daaraan de macht ontlenen om anderen de toegang daartoe te ontzeggen. Ik begrijp welke ergernis zij
willen uitdrukken, maar het is de samenleving die dit al meer dan 100 jaar wettelijk zo heeft vastgelegd.”1

3.1 Inleiding
De maatschappelijke discussie over ‘lijden aan het leven’ handelt vaak over
zelfbeschikkingsrecht. Hiermee wordt de reikwijdte bedoeld waarin je zelf mag beslissen
over de invulling van je leven en dus ook over het einde van je leven. Zelfbeschikkingsrecht is
niet als zodanig vastgelegd in een wet, maar er is sprake van een ‘individueel
rechtsbeginsel’.2 De beslissing over het levenseinde staat iedere Nederlander vrij. Als ‘lijden
aan leven’ iemand een doodswens ingeeft, dan mag deze persoon zelf het heft in handen
nemen en een einde aan zijn/haar leven maken. Zelfdoding is niet verboden in Nederland,
echter hulp bij zelfdoding wel. ‘Lijden aan het leven’ wordt dan ook vaak in verband gebracht
met de ruimte die de wet betreffende een zelfgewild levenseinde geeft en met de vraag in
hoeverre de overheid de plicht heeft het leven te beschermen. Dit hoofdstuk geeft
informatie over het ontstaan en de inhoud van de huidige wetgeving met betrekking tot
(hulp bij) zelfdoding. De basis die hiermee wordt gelegd geeft de mogelijkheid het debat
over ‘lijden aan het leven’ in het juiste perspectief te plaatsen.
3.2 Wetboek van Strafrecht: artikel 293 en 294
In het Wetboek van Strafrecht is het verbod op euthanasie en hulp bij zelfdoding
opgenomen. Het Wetboek dateert van 1886. Artikel 293 is opgenomen in titel XIX:
‘Misdrijven tegen het leven gericht’ en luidt: “Hij die een ander op zijn uitdrukkelijk en
ernstig verlangen van het leven berooft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
twaalf jaren.” Artikel 294 vervolgt: “Hij die opzettelijk een ander tot zelfmoord aanzet (=lid
1), hem daarbij behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft (=lid 2), wordt, indien
de zelfmoord volgt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.”
In 2003 verduidelijkte de ministeries van Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (het
laatgenoemde ministerie wordt verderop afgekort tot VWS) welke handelingen (niet) als
strafbare hulp bij zelfdoding worden beschouwd. Niet strafbare handelingen zijn: “het
verschaffen van informatie, het voeren van gesprekken en het geven van morele steun. Wel
strafbaar is in beginsel degene die middelen verschaft en duidelijke, op naleving gerichte
instructies geeft tijdens de uitvoering van de zelfdoding.”3 De ministeries volgden hierbij de
uitspraak van de Hoge Raad in de zaak-Mulder-Meiss[1].
3.3 De ‘euthanasiewet’
De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (ook wel
‘euthanasiewet’ genoemd) werd in 2001 aanvaard en trad in 2002 in werking. Voorafgaand
aan de ‘euthanasiewet’ werd er 32 jaar publiek debat gevoerd, waarvan 18 jaar met
politieke pogingen om de veranderende opvattingen om te zetten in wetgeving.4 De wet
maakt een uitzondering mogelijk op de artikelen 293 en 294 van het Wetboek van
Strafrecht. Deze uitzondering houdt in dat een arts zonder strafvervolging levensbeëindiging
1
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op verzoek mag toepassen of hulp bij zelfdoding mag verlenen bij een patiënt in het geval
van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.5 In 2002 deed de Hoge Raad uitspraak in de zaakBrongersma en gaf aan dat het uitzichtloos en ondraaglijk lijden verband dient te houden
met een medische classificeerbare somatische of psychische aandoening.6 “De suggestie die
onze hoogste rechter in 1994 heeft gewekt in de zaak-Chabot, namelijk dat de oorzaak van
het lijden er niet toe zou doen, is daarmee eigenlijk teruggenomen.”7 Na deze uitspraak van
de Hoge Raad kan ‘lijden aan het leven’ voor de arts niet langer een reden zijn om hulp bij
zelfdoding te verlenen.
3.4 Slot
In dit hoofdstuk is beschreven hoe het wettelijk kader eruit ziet met betrekking tot ‘lijden
aan het leven’. De artikelen 293 en 294 uit het Wetboek van Strafrecht verbieden hulp bij
zelfdoding en worden uitgebreid besproken. Later in dit rapport zal blijken dat de artikelen
een onderdeel vormen van het debat over ‘lijden aan het leven’.
Naast de artikelen uit het Wetboek van Strafrecht werd de ‘euthanasiewet’
toegelicht. Het is van belang deze wet en bijbehorende jurisprudentie te kennen om te
begrijpen waarom artsen sommige mensen die lijden wel mogen helpen met sterven en
anderen juist niet.
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Hoofdstuk 4. De geschiedenis van het debat over ‘lijden aan het leven’
Constantijn Huygens (1596-1687), Op mijnen geboort-dagh
Noch eens September, en noch eens die vierde dagh
Die mij verschijnen sagh!
Hoe veel Septembers, Heer, en hoe veel’ vierde dagen
Wilt ghij mij noch verdragen?
Ick bidd om geen verlang: ‘tkan redelyck bestaen,
Het genh’ ick heb gegaen:
En van mijn´ wiegh tot hier sijn soo veel dusend schreden
Die ick heb doorgetreden,
(Met vallen, lieve God, en opstaen, soo ghij weett),
Dat die all ‘tselve leed
En all’ de selve vreughd naer mij had door te reisen,
Sich drijmael sou bepeisen
Wat besten oorber waer, gelaten of gedaen.
Mij, Heere, laet vrij gaen;
Mijn’ roll is afgespeelt, en all wat kan gebeuren
Van lacchen en van treuren
Is mij te beurt geweest, en all wat beuren sal
Sal ‘tselve niet met all,
En d’oude schaduw zijn van dingen die wat schijnen
En komende verdwijnen.
Wat wacht ick meer op aerd, waerom en scheid’ ick niet?
‘k Wacht, Heer, dat ghij ‘tgebiedt,
Maer, mach ick nogh een’ gunst by d’andere begeeren,
Laet mij so scheiden leeren,
Dat yeder een die ‘tsiet mijn scheiden en het sijn
Wensch eenerhand te zijn.

4.1 Inleiding
Een belangrijk deel van het onderzoek naar ‘lijden aan het leven’ bestond uit de analyse van
het maatschappelijk debat. Het debat werd onderzocht als voorbereiding op de
focusgroepen. Tevens was kennis van het debat belangrijk in de interpretatie van de
resultaten van de focusgroepen. Het gaf de mogelijkheid om de discussie binnen de KBO-NH
in een breder perspectief te plaatsen.
Het hoofdstuk start met een korte uiteenzetting van de ‘oude geschiedenis’ van het
debat over ‘lijden aan het leven’. Het geeft aan dat het huidige debat geen gril is van de
moderne tijd, maar mensen immer heeft beziggehouden. Vervolgens wordt er ruim
aandacht gegeven aan het moderne debat van de 20/21e eeuw. Het debat wordt
gekenmerkt door drie markeringpunten: Huib Drion, de zaak-Brongersma en de campagne
Voltooid Leven. De informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit het literatuur- en
mediaonderzoek.
4.2 Van alle tijden
De vraag om een zachte dood is niet onbekend. Constantijn Huygens, een van de grootste
Nederlandse dichters uit de Gouden Eeuw, deed hiervoor een beroep op God en
beargumenteerde zijn verzoek door te dichten over een voltooid leven. Bovenstaand gedicht
schreef hij rond zijn 70e levensjaar. Hij werd 91. Hoe zou hij de tussenliggende periode
hebben ervaren?
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Wanneer we nog verder teruggaan in de geschiedenis, komen we filosoof Seneca
tegen. In tegenstelling tot Constantijn Huygens opperde hij de dood niet af te wachten,
maar: ‘Als de ouderdom mij geen leven meer overlaat, maar alleen een levensbeginsel, dan
zal ik uit dat verweerde en bouwvallige huis springen’.1 Seneca hield woord en regisseerde
zijn dood. De voorbeelden geven aan dat ons 21e eeuwse debat over ‘lijden aan het leven’ er
een is van alle tijden.
4.3 Aanzet van het huidige debat over ‘lijden aan het leven’ door Huib Drion
Het huidige debat over ‘lijden aan het leven’ vindt zijn oorsprong in het essay ‘Het
zelfgewilde einde van oudere mensen’ geschreven door jurist Huib Drion. Dit essay werd
gepubliceerd in het NRC handelsblad van 19 oktober 1991. Drion schreef over oude mensen
die met afschuw denken aan een mogelijke aftakeling in de toekomst die zij zelf als
onwaardig kunnen beschouwen. Drion: “De grote, meestal niet uitgesproken, zorg van veel
oude mensen is dat er voor hen een moment zal komen waarop zij ook in de meest
elementaire dingen van het leven door lichamelijke en- of geestelijke achteruitgang niet
meer voor zich zelf zullen kunnen zorgen.”2 Het voorstel van Drion luidde: “Het lijkt me aan
geen twijfel onderhevig dat veel oude mensen er een grote rust in zouden vinden als zij over
een middel konden beschikken om op aanvaardbare wijze uit het leven te stappen op het
moment dat hen dat - gezien wat hen daarvan nog te verwachten staat - passend
voorkomt.”2 Zelfbeschikkingsrecht was niet het uitgangspunt van het essay van Drion. Zijn
“probleem met een zo algemeen geformuleerd ‘recht op zelfbeschikking’ is namelijk dat er in
ieder mens de mogelijkheid van een aantal opeenvolgende 'zelven' schuilt”.3 Vier jaar na zijn
publicatie in het NRC Handelsblad legde hij in Trouw uit dat een mens veranderingen van het
‘zelf’ doormaakt in zijn leven: “Een ‘kleuterzelf’ is niet identiek aan een ‘puberzelf’ en dit
weer niet aan een zelf van een dertigjarige”3 enzovoorts. De kans op een verandering van
het zelf neemt volgens Drion echter af met het ouder worden en daarom zouden ‘oude
mensen’ zelf moeten kunnen beslissen over het eigen levenseinde. De werkelijke vraag voor
het schrijven van zijn essay verwoorde hij als volgt: “Aan welke overwegingen ontleent de
staat het recht om aan oude mensen die hun leven willen beëindigen (…) middelen tot een
humane levensbeëindiging te onthouden?”3 Drion benadrukte overigens het belang van
goede zorg: “Het aanbod van die zorg is natuurlijk essentieel, maar niet voldoende.”2
Drions publicatie in 1991 riep zowel positieve als negatieve reacties op5. In de
reacties werd nauwelijks een beroep gedaan op overwegingen van religieuze aard. “Het
meest serieuze bezwaar (…) is dat het (…) een minachting van de oude mens zou suggereren
en ertoe zou leiden dat er (…) een pressie op de bejaarde mens zou worden uitgeoefend om,
nu hij eenmaal goede middelen tot levensbeëindiging kon krijgen, daar ook maar gebruik
van te maken.”3 In de reacties op het essay van Drion werd de metafoor pil van Drion, ook
wel laatstewilpil genoemd, een begrip: “En dat terwijl ik verdorie nooit over een pil heb
gesproken.”4 Wel had Drion nagedacht over de toepassing van zijn idee. Hij stelde voor hulp
te bieden aan ouderen boven de 75 jaar (zelf was hij op dat moment 74).2 Een combinatie
van twee middelen, die alleen werken als je ze allebei met een tussenpoos inneemt, zou
schadelijke neveneffecten kunnen voorkomen wanneer het middel in handen van
bijvoorbeeld een depressief kind of kleinkind zou vallen.4 Opvallend aan het essay van Drion
is dat het handelt over het zelfgewild levenseinde van (redelijk) gezonde mensen, terwijl in
die tijd euthanasie nog niet was toegestaan.[2] Drion schreef daarmee een controversieel
2
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stuk. Huib Drion legde met zijn essay de basis voor de actuele maatschappelijke discussie en
kan daarom een pionier op het gebied van ‘lijden aan het leven’ worden genoemd.
4.4 Media-aandacht voor Chabot, Sutorius, Toonder en Claus
Nadat het debat volgend op het essay van Drion was geluwd, deed de zaak-Chabot stof
opwaaien. Psychiater Chabot verleende een 50-jarige vrouw hulp bij zelfdoding, nadat een
eerdere zelfmoordpoging mislukt was. Het hof stelde vast dat bij de mevrouw sprake was
van psychische traumata. Na cassatie deed in 1994 de Hoge Raad uitspraak en Chabot kreeg
geen maatregel of straf opgelegd. De zaak-Chabot maakte de discussie over hulp bij
zelfdoding bij psychiatrische patiënten in en buiten Nederland publiekelijk. Chabot was
overigens van mening dat de vrouw in kwestie niet ziek was in psychiatrische zin.6 Omdat zij
daarnaast niet leed aan een lichamelijke ziekte, lijkt het dat er ‘hulp bij lijden aan het leven’
is verleend.
In 1998 overleed oud-senator Brongersma. Hij leed niet aan een ernstige ziekte. In
een brief schreef hij: “De dood heeft mij vergeten.” Ook Marten Toonder maakte zijn
onvrede over de uitblijvende dood wereldkundig: “Er is gedaan wat moest gedaan. Toch ben
ik hier nog en dat moet een misverstand zijn.”7 Beide heren leken te ‘lijden aan het leven’.
Het verschil is echter dat Toonder overleed in zijn slaap en Brongersma werd geholpen met
zelfdoding door zijn huisarts Philip Sutorius. In 2000 startte de rechtbank van Haarlem met
zijn proces. De huisarts deed een beroep op de noodtoestand en de rechtbank verklaarde dit
gegrond. Het Openbaar Ministerie ging hiertegen in hoger beroep. Zowel bij het hof als bij
de Hoge Raad vond het Openbaar Ministerie zijn gelijk en in 2002 werd huisarts Sutorius
schuldig geacht aan hulp bij zelfdoding. Er werd echter geen straf opgelegd.6
Naast de zaak-Chabot, de zaak-Brongersma en de onvrede over een uitblijvende
dood geuit door Marten Toonder, kwam het overlijden van schrijver Hugo Claus in het
nieuws in 2008. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer en koos voor euthanasie. Ondanks dat
het hier euthanasie betrof, werd het duidelijk dat Claus ervoor koos om niet te ‘lijden aan
het leven’. De aandacht die aan zijn sterven is gegeven in de media zou een impuls kunnen
hebben gegeven aan het debat over zelfbeschikking.
4.5 Uitbreiding van het vocabulaire: ‘lijden aan het leven’ en voltooid leven
Het vocabulaire voor de door Huib Drion geschetste problematiek is breed. Tot 2004 werd
gesproken over klaar-met-leven. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet toetsing
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in 2001 werd de bijbehorende definitie
van deze term geïntroduceerd, namelijk: “de situatie van mensen die veelal op hoge leeftijd
zijn en die, zonder dat zij overigens in medisch opzicht lijden aan een onbehandelbare en
met ernstig lijden gepaard gaande ziekte of aandoening, voor zichzelf vast hebben gesteld
dat voor henzelf de waarde van het leven zodanig is afgenomen dat zij de dood verkiezen
boven verder leven.”8
Vervolgens introduceerde de commissie Dijkhuis in 2004 de uitdrukking ‘lijden aan
het leven’ (zie hoofdstuk 1 inleiding voor definitie). De commissie Dijkhuis was bekend met
de term klaar-met-leven, echter “klaar-met-leven klinkt zo koel. (…) Het was het idee van
onze commissie om het idee van lijden naar voren te brengen” 8 aldus Inez de Beaufort.[3]
Philip Sutorius, huisarts in zaak-Brongersma, ontwierp een schema waarin hij ‘lijden aan het
leven’ visualiseerde in een medische context. Ter illustratie is dit schema in bijlage 6 van dit
onderzoek opgenomen.
3
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In februari 2010 startte de NVVE een heuse media campagne over voltooid leven.
Voorafgaand aan deze campagne blies de NVVE de discussie over een zelfgewild levenseinde
nieuw leven in door het openen van een website “die tot in detail een aantal methoden voor
zelfdoding beschrijft. De website is alleen toegankelijk voor NVVE-leden.”9 In de week van
het voltooid leven werd een folder uitgebracht door de NVVE waarin ze het verschil in
terminologie uitlegt: “Klaar met leven, lijden aan het leven, levensmoe zijn allemaal termen
die gebruikt worden in de discussie over oude mensen die een aanhoudende doodswens
hebben omdat zij vinden dat zij hun leven geleefd hebben. Bij voltooid leven gaan mensen
een stap verder. Zij besluiten de natuurlijke dood niet af te wachten, maar actief (met of
zonder hulp) uit het leven te stappen.”10
Een volle week besteedde actualiteitenrubrieken van de publieke omroep aandacht
aan voltooid leven. Onder andere werd een tweetal documentaires uitgezonden, waarvan
een over een 99-jarige vrouw die geholpen werd door haar stiefzoon met zelfdoding.
Uitgebreid was te zien hoe zij haar pillen oplepelde die eerder waren fijngemalen door haar
stiefzoon. Vervolgens zag je haar nog een serie pillen slikken. De uitzending riep veel reacties
op in Nederland. Niet alleen radio en televisie berichtten hierover, maar ook kranten puilden
uit met opiniestukken. Zowel voor- als tegenstanders mengden zich in het debat:
humanisten, politieke partijen, geestelijk verzorgenden, ouderenbonden en
artsenorganisatie KNMG (zie bijlage 4). Allen namen deel aan het debat of werden om een
reactie gevraagd. Critici haalden de eerder genoemde argumenten uit het euthanasiedebat
aan, zoals het hellend vlak. Voorstanders namen regelmatig het woord zelfbeschikking en
autonomie in de mond. Het volledige spectrum van dit debat komt in hoofdstuk 6
‘Argumenten in het debat’ aan de orde.
Gelijktijdig met de campagneweek van de NVVE werd het burgerinitiatief Voltooid
Leven gestart van de Initiatiefgroep Uit Vrije Wil.[4] Dit burgerinitiatief had als doel een debat
over legalisering van hulp bij zelfdoding voor mensen boven de 70 jaar op de politieke
agenda te krijgen. Hiervoor waren 40.000 steunbetuigingen nodig, welke bij het schrijven
van dit rapport ruim gehaald werden.[5] In een reactie liet de KNMG weten bij dergelijke hulp
geen rol voor artsen te zien weggelegd, “aangezien het bij een voltooid leven niet primair
om medische, maar om existentiële problematiek gaat.”11 Naast steunbetuigingen voor de
Initiatiefgroep Uit Vrije Wil werden ook tegenacties georganiseerd: de Nederlandse
Patiënten Vereniging was initiatiefnemer van de campagne 'Mijn leven maak ik zelf niet uit'.
De campagne was een initiatief van mensen die zich zorgen maken over het promoten van
"de zelfgekozen dood".[6] Tevens startte in april 2010 Bert Dorenbos met zijn Stichting
Schreeuw om Leven een tegenactie. Hij pleitte voor ondersteuning van zorg vragende
ouderen en noemde de pil van Drion een “rechtstreeks gevolg van het evolutionistisch
darwinistisch denken”.12
4.6 Slot
In dit hoofdstuk werd de geschiedenis van het debat over ‘lijden aan het leven’ in
vogelvlucht beschreven. Reeds in de Klassieke Oudheid (Seneca) en Gouden Eeuw
(Constantijn Huygens) werd geschreven over ‘lijden aan het leven’. Het huidige
maatschappelijke debat over dit onderwerp werd geopend door Huib Drion in 1991. Drion
fungeert daarmee als eerste markeringspunt in het debat van de 20/21e eeuw. Na een
4
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periode waarin Drions essay vele reacties losmaakte, was het relatief rustig rondom ‘lijden
aan het leven’. Er volgde een uitspraak in de zaak-Chabot en zowel Stichting de Einder als
Stichting Vrijwillig Leven werden opgericht (zie bijlage 2). In 2002 vond een uitspraak plaats
in de zaak-Brongersma door de Hoge Raad. In hoofdstuk 5 zal blijken dat deze uitspraak een
tweede markeringspunt vormt in het debat over ‘lijden aan het leven’. Aldus dr. Henri
Wijsbek: “De Hoge Raad beperkte in het Brongersma-arrest het medisch-professionele
domein tot medisch classificeerbare ziektes en aandoeningen.”13 Het derde markeringspunt
bestond uit de aftrap van de campagne Voltooid Leven door de NVVE. Met de nieuwe naam
voor de problematiek heeft de inhoud een nieuwe dimensie verworven en de discussie werd
bij het schrijven van dit rapport actief gevoerd.
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Hoofdstuk 5. Onderzoek naar omvang, moraal en opinie
In februari 2010 werd de documentaire Ongeneeslijk Oud uit de serie Levenskunstenaars uitgezonden
door de omroep Human. In deze documentaire vertelde Ans Nieuwenbrug-Bron (93 jaar) over haar
besluit tot zelfdoding:
“Ik ben gewoon klaar… (…) Het is gewoon een groeiproces van genieten, genieten en genieten. Nou ja, ik
zeg altijd het is te vergelijk met een feest, het is zo'n feest geweest! En op een bepaald moment is het
klaar, wil je naar huis.”

5.1 Inleiding
Nadat in de vorige hoofdstukken het wettelijk kader beschreven is van ‘lijden aan het leven’
en het debat hierover op chronologische volgorde is weergegeven, heeft het laatste
hoofdstuk van deel 2 aandacht voor een uiteenzetting van verschillende onderzoeken naar
de omvang van de problematiek ‘lijden aan het leven’. Daarnaast is er aandacht voor de
‘bespreekbaarheidscultuur’ van Nederland: Waarom spreken Nederlanders zo openlijk over
‘lijden aan het leven’ en wat is hun opinie?
Het debat is zowel gebaseerd op literatuur- en opinieonderzoeken uit de periode dat
er werd gesproken over ‘lijden aan het leven’, als op de periode vanaf de campagne van de
NVVE in februari 2010. De uitdrukking voltooid leven wordt dan ook meermaals gebruikt.
5.2 Omvang van ‘lijden aan het leven’
De afgelopen jaren zijn verschillende cijfers gepubliceerd over ouderen en zelfdoding.
Onderzoek dat werd uitgevoerd in 2002 laat zien dat in Nederland jaarlijks gemiddeld 400
mensen een verzoek doen voor euthanasie of hulp bij zelfdoding bij een arts of specialist
vanwege ‘levensmoeheid’. Deze mensen lijden niet aan een ernstige ziekte. In dit onderzoek
werden bij huisartsen de meeste verzoeken gedaan door alleenstaanden van 80 jaar of
ouder.1
Het promotieonderzoek van Boudewijn Chabot (2007) richtte zich op de Nederlandse
situatie van “auto-euthanasie”. Chabot definieerde het begrip als volgt: “Het opzettelijke
beëindigen van het eigen leven, of het bespoedigen van het naderende overlijden, in
gesprek met één of meer naasten.”2 Uit zijn onderzoek blijkt dat er in Nederland jaarlijks
4400 mensen zijn die in overleg met hun naasten het leven beëindigen door te stoppen met
eten en drinken (2800 mensen) of door het innemen van medicijnen (1600 mensen). Van de
groep die stopt met eten en drinken is 80% ouder dan zestig jaar. In de groep overledenen
had 42% een dodelijke ziekte, 32% een ernstige lichamelijke of psychiatrische ziekte en 26%
gebreken, maar geen ernstige ziekte. Uit de resultaten van Chabot blijken oorzaken voor
zelfdoding met betrekking tot demoralisatie (somber, eenzaam, het leven is zinloos) bij de
overledenen zonder (ernstige) ziekte significant vaker voor te komen.2
Uit cijfers van het CBS blijkt dat in Nederland jaarlijks zo’n 1500 mensen suïcide
plegen.3 In 2008 lag het aantal 60-plussers hierbij op 400.4
In 2010 voerde de NVVE een onderzoek uit onder 218 Nederlandse verzorgingshuizen
naar voltooid leven. De enquêtevragen hadden betrekking op de voorgaande drie jaren. Uit
het onderzoek blijkt dat bij de helft (55%) een of meerdere bewoners had aangegeven dat zij
hun leven voltooid achtte. In totaal ging het om 1257 mensen. Een op de tien
verzorgingshuizen gaf aan dat geen enkele bewoner had aangegeven het leven voltooid te
vinden. In totaal werden 156 verzoeken (12%) gedaan tot hulp bij zelfdoding. Daarnaast
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vonden in 22% van de huizen zelfdodingen of pogingen tot zelfdoding plaats. Daarvan
vermoedden de respondenten dat 60% een reden had tot zelfdoding vanwege een voltooid
leven.5
5.3 ‘Bespreekbaarheidscultuur’
Nederland lijkt voorop te lopen in de wereld met zijn wettelijke regeling voor euthanasie en
het debat over een zelfgewild levenseinde.[7] De discussie over het ‘waardig levenseinde in
eigen hand’[8] lijkt bovendien een meer controversieel onderwerp dan praten over
euthanasie bij ziekte. Blijkbaar zit er iets in de Nederlandse aard om dit soort thema’s
bespreekbaar te willen maken.
Hoogleraar Europese geschiedenis James Kennedy ziet als mogelijke verklaring
hiervoor de afnemende invloed van kerken en religie in het Nederlandse openbare leven.
Daarnaast verwijst hij naar het Nederlandse poldermodel, hij noemt dit de
“overlegcultuur”6. Kennedy schreef hierover: “Het Nederlandse geloof in de voordelen van
‘bespreekbaarheid’ is een belangrijk deel van de cultuur waarin het Nederlandse
euthanasiebeleid is opgekomen.”6
“Bespreekbaarheid is een woord uit de jaren zestig en heeft een emanciperende en
bevrijdende klank.”1 De generatie die opgroeide in deze tijd -de babyboomers- “is in
tegenstelling tot de vooroorlogse (…) generatie autonoom ingesteld, gericht op zelf keuzes
maken en maatschappijkritisch. Naar verwachting stijgt het aantal 65-plussers van 2,5
miljoen nu, naar 4,2 miljoen in 2050 (40 procent van de bevolking).”7 Het is dan ook niet
verwonderlijk dat ze, nu ze grijs en ouder worden, het debat aan gaan over zelfbeschikking
over de eigen dood.
5.4 Maatschappelijke opinie
Diverse keren zijn Nederlanders bevraagd over hun opinie met betrekking tot ‘lijden aan het
leven’ en een zelfgewild levenseinde. In 2001 onderzochten de politicologen Trappenburg en
Holsteyn de attitude van Nederlanders ten aanzien van de rol van artsen bij het zelfgewilde
levenseinde van ouderen. Er werd onderscheid gemaakt tussen de mening van de
respondenten over een dodelijke pil voor gebruik op enig láter tijdstip en een dodelijk
middel om nú te gebruiken. Met gebruik voor later werd het voorstel van Drion bedoeld.
Gebruik voor nu refereerde aan de zaak-Brongersma en een huisarts die niet goed weet wat
hij moet doen met de vraag om een dodelijk middel. In beide gevallen was de grootste groep
respondenten het niet eens met de verstrekking van een dodelijk middel. Het aantal
respondenten dat het wel eens was met de verstrekking slonk bij de vraag over de pil voor
direct gebruik in vergelijking met een pil voor later (14% in plaats van 29%).8
In 2001 werd in opdracht van de NVVE een onderzoek uitgevoerd door het NIPO bij
duizend panelleden naar hun oordeel over de zaak-Brongersma. Hierbij “gaf 63% aan de
handelwijze van de huisarts correct te vinden en zou 68% wensen dat hun huisarts hen in
een dergelijke situatie op dezelfde manier zou bijstaan.”9
In 2002 onderzocht 2Vandaag/NIPO de eigen behoefte aan een ‘laatstewilpil’ om het
leven zelfstandig te kunnen beëindigen op een later tijdstip als men zich levensmoe zou
voelen. Iets meer dan de helft van de respondenten (54%) wees dit af, een derde van de
7

In navolging op Nederland hebben België en Luxemburg nu ook een wettelijke regeling voor euthanasie. In de
meeste Europese landen wordt euthanasie nog steeds gezien als moord.
8
De ondertitel van het boek ‘Uitweg’ van Boudewijn Chabot en Stella Braam dat in 2010 verscheen in de
boekhandel.
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respondenten (35%) antwoordde bevestigend en de overige respondenten wisten het niet of
hadden geen mening. Van de groep ondervraagden had bijna drie op de vijf (59%) er
bezwaar tegen als anderen over een dodelijk middel zouden beschikken.10
In tegenstelling tot de hiervoor genoemde onderzoeksresultaten vond van der Wal
c.s. (2003) een grotere groep voorstanders van een pil van Drion ‘voor later’ (45%) dan
tegenstanders (35%). De overige ondervraagden wisten het niet of waren neutraal.11
Het televisieprogramma Rondom 10 liet een enquête uitvoeren door
marktonderzoekbureau Intomart en berichtte in maart 2008 dat “63% van de
ondervraagden vindt dat bejaarden, die niet ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’ toch het recht
hebben een eind aan hun leven te maken”. Hulp bij dat zelfgekozen levenseinde moet niet
langer strafbaar zijn, zo liet bijna de helft van de respondenten weten (49%). Bijna de helft
(45%) van de ondervraagden kon zich voorstellen dat ze een eind aan hun leven zou maken,
als ze als oudere ‘klaar’ zijn met dat leven. Daarnaast bleek dat driekwart (74%) van de
mensen vond dat een gecontroleerde verstrekking van de zogenoemde pil van Drion
mogelijk zou moeten worden. Echter, een ruime helft van de ondervraagden (59%) zou zo´n
Drion-pil niet zelf als voorzorgsmaatregel in huis halen.12 Net als in het onderzoek van van
der Wal cs. was de groep voorstanders van een pil van Drion in het onderzoek van Rondom
10 in de meerderheid.
De meest recente opinieonderzoeken werden gehouden naar aanleiding van de
campagne Voltooid Leven. In januari 2010 raadpleegde de ANBO zijn panel: de meerderheid
liet weten dat mensen hulp bij zelfdoding mogen ontvangen, omdat zij vinden dat hun leven
voltooid is (ongeveer 57%).13 De NVVE onderzocht in februari 2010 de opinie van
Nederlanders over voltooid leven. Het onderzoek werd gehouden onder de leden van het
panel peil.nl van Maurice de Hond en is representatief voor de Nederlandse bevolking.
Enkele opvallende resultaten van het onderzoek, gehouden na de campagneweek:
1. Van de ondervraagden kon 85% zich voorstellen dat oude mensen hun leven als voltooid
ervaren.
2. Het grootste deel (65%) van de panelleden was voor een wettelijke regeling, zodat een
arts mag helpen bij zelfdoding in het geval van voltooid leven.
3. Een nipte helft (53%) was voor de beschikbaarheid van een dodelijk middel voor ouderen
die niet meer verder willen leven (zonder dat zij ernstig ziek zijn).
Opvallend is het verschil in opinie uitgezet naar religie. Respectievelijk:
1. Zich kunnen voorstellen dat er oude mensen zijn die hun leven voltooid vinden: Geen
religie 93%. Rooms-Katholiek 82%. Nederlands Hervormd 72%. Gereformeerd 74%.
2. Legalisatie van hulp door artsen bij mensen met een voltooid leven: Geen religie 78%. RK
64%. NH 48%. Geref. 35%.
3. Voor beschikbaarheid van een dodelijk middel voor ouderen: Geen religie 69%. RK 48%.
NH 35%. Geref. 21%.
Uit dit onderzoek blijkt dat mensen zonder religie het meest positief staan ten opzicht van
een pil van Drion/hulp bij zelfdoding. Wat betreft de groep Nederlanders met een
levensbeschouwing lijkt de groep Rooms-Katholieken het meest positief en staan
gereformeerden het meest afwijzend ten aanzien van een pil van Drion/hulp bij zelfdoding.14
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5.5 Slot
Dit hoofdstuk bestond een uiteenzetting van verschillende onderzoeken naar de
problematiek van ‘lijden aan het leven’: wat is de omvang, waarom praten Nederlanders
hierover en wat is dan hun mening?
Over de omvang van het aantal zelfdodingen met betrekking tot ‘lijden aan het leven’
zijn meerdere cijfers bekend. Onderzoek uit 2002 laat zien dat in Nederland jaarlijks
gemiddeld 400 mensen een verzoek doen voor euthanasie of hulp bij zelfdoding bij een arts
of specialist vanwege ‘levensmoeheid’. Uit het onderzoek van Boudewijn Chabot (2007)
blijkt dat jaarlijks 1144 mensen “auto-euthanasie” plegen als gevolg van gebreken, maar met
afwezigheid van een ernstige ziekte. Van de groep die stopt met eten en drinken is 80%
ouder dan zestig jaar. In 2008 werden 400 van de 1500 suïcides gepleegd door 60-plussers.
Uit onderzoek van de NVVE in 2010 blijkt dat in 22% van de 218 ondervraagde Nederlandse
verzorgingshuizen zelfdodingen of pogingen tot zelfdoding plaats hebben gevonden.
Nederland lijkt voorop te lopen in het bespreken van controversiële onderwerpen
zoals euthanasie en ‘lijden aan het leven’. Een mogelijke verklaring werd gezocht in de
beschrijving van de Nederlandse ‘bespreekbaarheidscultuur’ en vergrijzing van de
babyboomgeneratie.
Als laatste werden in dit hoofdstuk verschillende opinieonderzoeken besproken die
zijn uitgevoerd in de periode 2001 tot 2010. De resultaten verschillen echter teveel van
elkaar om ze hier kort te bespreken. Een opvallend resultaat uit het laatst uitgevoerde
onderzoek (door Maurice de Hond/NVVE) is het verschil in opinie over een pil van Drion,
afgezet tegen religie. Mensen zonder levensbeschouwing staan het meest positief ten
aanzien van de beschikbaarheid van een dodelijk middel voor ouderen, in vergelijking
hiermee laten Rooms-Katholieken zich iets genuanceerder uit en gereformeerden staan hier
het meest afwijzend tegenover.
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Hoofdstuk 6. Argumenten in het debat
In maart 2008 vertelde Willem Zelvelder, oud-huisarts en 86 jaar, in het televisieprogramma Rondom
Tien het moment van zijn dood zelf te willen bepalen en licht toe waarom:
“Omdat ik denk dat in ieders leven, dat merk ik bij mijzelf, er een moment komt dat je je lijfelijk wel gezond
voelt, geestelijk ook, je blijft normaal zal ik maar zeggen, de jus is eruit, het plezier, de drang om door te
leven is weg. Kinderen zijn lief, kleinkinderen zijn hartelijk. Maar wat je d’r vroeger mee beleefde, de emotie
die je er toen bij had, die vervlakt. Die vervlakt. Op een gegeven moment denk je, jongen d’r moet een eind
aan komen. Ik word oud, ik heb geen er geen zin meer in.”

6.1 Inleiding
In hoofdstuk 6 is volop aandacht voor de argumenten in het debat over ‘lijden aan het
leven’. Gestart wordt met een uiteenzetting van het politieke debat vanaf 2001, het jaar dat
de ‘euthanasiewet’ werd aangenomen. Vervolgens is er vanaf §6.3 aandacht voor het
maatschappelijke debat. Het resultaat van een analyse naar de verschillende argumenten
voor handelingsmogelijkheden oftewel ‘oplossingen’ voor de problematiek ‘lijden aan het
leven’ wordt gepresenteerd. In §6.3 wordt nader aandacht besteed aan een van deze
‘oplossingen’, namelijk legalisatie van hulp bij zelfdoding: de verschillende routes voor
verstrekking van dodelijk middelen worden gepresenteerd en voorzien van argumenten.
Later worden in §6.5 de belangrijkste voor- en tegenargumenten uit het debat met
betrekking tot hulp bij zelfdoding toegelicht. Naast artikelen uit wetenschappelijke literatuur
en rapporten, waren landelijke dagbladen een belangrijke bron van informatie voor de
totstandkoming van dit hoofdstuk.
6.2 Het politiek debat over ‘lijden aan het leven’
Nadat op 12 april 2001 de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
was vastgesteld1, liet toenmalig minister van VWS, Els Borst, in een interview2 met het NRC
Handelsblad weten ze dat ze “niet tegen” de zogeheten pil van Drion is “als het zó zorgvuldig
geregeld kan worden dat het alleen die hoogbejaarde mensen betreft die klaar met leven
zijn”. Na publicatie van het interview ontving Borst forse kritiek op haar uitspraken.3 Onder
meer VVD, PvdA en D66 bekritiseerden het moment waarop Borst haar uitspraken deed. De
Christen Unie, SGP en CDA dienden daarnaast een motie van afkeuring in.4
Na deze beroering werd het relatief rustig in de politieke arena. In februari 2005
stelde de PvdA Kamervragen aan de toenmalig staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp van
VWS. Deze vragen hadden betrekking op het even daarvoor verschenen advies van de
commissie Dijkhuis. Deze commissie werd in het leven geroepen door de artsenorganisatie
KNMG, naar aanleiding van de zaak-Brongersma. Ze werd gevraagd advies te geven op de
vragen: 1) “Zijn er inherente grenzen aan de (huidige wijze van) legitimatie van hulp bij
levensbeëindigend handelen door een arts?” 2) “Is er in het licht van deze analyse aanleiding
tot aanpassing dan wel uitbreiding van het thans geldende kader van normen en regels
inzake hulp bij levensbeëindiging op verzoek?”5 De commissie constateerde dat “de bron
van het lijden niet bepalend is voor de mate waarin het lijden door de patiënt wordt
ervaren.” Een andere conclusie in het rapport luidde: “De huidige juridische demarcatiewijze
lost de problemen in de praktijk niet op en miskent grotendeels de complexiteit van de
beoordeling van ‘lijden’ door artsen.” De commissie introduceerde de term ‘lijden aan het
leven’ en adviseerde visieontwikkeling en ondersteuning van het maatschappelijk debat.6 In
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de Tweede Kamer werd vervolgens de vraag gesteld of de staatssecretaris aanleiding zag
voor een discussie over het ondraaglijk-lijden-criterium. In haar antwoord berichtte de
staatssecretaris dat ze de artsenorganisatie KNMG nauwlettend zou volgen, welke had
aangegeven de discussie binnen de beroepsgroep te verbreden. Ze meende dat een reactie
van de overheid nog niet aan de orde was.7
In hetzelfde jaar als het ‘Dijkhuis-rapport’ bracht de Gezondheidsraad een advies uit
aan de Themacommissie Ouderenbeleid van de Tweede Kamer over ontwikkelingen op het
gebied van zorg en vergrijzing op middellange en lange termijn. De Gezondheidsraad gaf aan
dat de roep om ruimte voor zelfbeschikking met betrekking tot het levenseinde
waarschijnlijk luider zou worden. Zij gaf tevens aan dat de commissie Dijkhuis het
noodzakelijk achtte lijden aan het leven te betrekken bij de verdere ontwikkeling van
professionele normen voor levensbekorting.8 In reactie op dit advies liet het kabinet en de
Themacommissie weten de eerder vastgestelde nota ‘Ouderenbeleid in het perspectief van
de vergrijzing’ te volgen.9 Naslag van deze nota leert dat hierin niet wordt gesproken over
‘lijden aan het leven’, een voltooid leven of de pil van Drion.
In februari 2007 trad het kabinet Balkenende IV aan. In het bijbehorende
coalitieakkoord werd, in tegenstelling tot de hiervoor beschreven nota, wèl gesproken over
‘lijden aan het leven’: “In deze kabinetsperiode zal met betrekking tot levensbeëindiging op
verzoek niet worden overgegaan tot wijziging van de regelgeving of het toestaan van
experimenten (bijv. de pil van Drion).”10 Echter, in navolging op een onderzoek van het
televisieprogramma Rondom 10 over ‘lijden aan het leven’ lieten de partijen GroenLinks,
D66 en VVD in een Kamerdebat weten er belang aan te hechten dat er ook zou worden
gekeken naar mensen die levensmoe zijn. Ze wilden dat het kabinet zou onderzoeken of de
wet moest worden verruimd.11, 12
Na jaren waarin het debat opvlamde en weer een stille dood stierf, lijkt het er nu op
dat de discussie over existentiële problematiek (vragen die verband houden met het
menselijk bestaan) een continue vorm aan gaat nemen: een deel van de politieke partijen
verwees in de programma’s voor de Tweede Kamer verkiezingen van juni 2010 naar de
discussie over het zelfgewilde levenseinde. PvdA, D66, GroenLinks, VVD en de Partij voor de
Dieren spraken zich uit vóór een debat en onderzoek naar hulp bij zelfdoding aan mensen
met een voltooid leven en/of onderzoek naar verruiming van de ‘euthanasiewet’. Het CDA
onderstreepte het belang van menslievende, barmhartige zorg en noemt een grotere
bekendheid van de richtlijn palliatieve sedatie wenselijk. Net als het CDA noemden SP,
ChristenUnie en SGP het belang van palliatieve zorg. De ChristenUnie en SGP verzetten zich
tegen euthanasie. In het verkiezingsprogramma van de PVV werd existentiële problematiek
niet opgenomen.13
6.3 ‘Oplossingen’ voor een existentiële problematiek: 3 categorieën
In het debat over ‘lijden aan het leven’, maar ook in het debat over voltooid leven worden
door de diverse actoren ‘oplossingen’ ofwel handelingsmogelijkheden aangereikt om
mensen tegemoet te komen in hun problematiek. Deze handelingsmogelijkheden zijn
grofweg op te delen in drie categorieën: religie-zingeving, sociaal-maatschappelijk en
legalisatie hulp bij zelfdoding (zie bijlage 3). De groep mensen die een ‘oplossing’ zien
enkel in de eerste categorie religie-zingeving lijkt kleiner te zijn dan de overige twee
categorieën.
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Voorbeeld bij categorie religie-zingeving.
Geestelijk verzorger dhr. Bos reageerde in een uitzending van EenVandaag (20-01-2007) op een eerder
vertoonde wens van Obbe Terpstra: zelf het tijdstip van zijn sterven te mogen bepalen.
“Volgens mij is het probleem dat we moeilijk om kunnen gaan met de tragiek van ons leven en ik denk dat
daar de opdracht ligt om mensen te helpen en voor instellingen te zorgen in onze samenleving, waardoor we
wel weer leren omgaan met die tragiek van ons leven.”14

Een tweede groep ziet een oplossing voor ‘lijden aan het leven’ niet alleen in
religie-zingeving, maar ook in de categorie ondersteuning in de sociaal-maatschappelijke
context. Deze categorie lijkt een grote groep Nederlanders te vertegenwoordigen.
Voorbeeld bij categorie sociaal-maatschappelijk:
Dr. R. Seldenrijk, voorzitter van de Nederlandse Patiënten Vereniging, schreef in zijn artikel ‘De pil van Drion
als geruststelling?’:
“Laten we daarom eerst voldoen aan het een ieder toekomend recht op basale zorgverlening en beseffen dat
zorgverlening een relationeel gebeuren is, waarin niemand zich overbodig of zelfs teveel hoeft te voelen! Dat
is het beste vangnet en (…) versterkt het gevoel van welbevinden en vertrouwen van zorgvragers.”15

De laatste categorie legalisatie van hulp bij zelfdoding ziet een wettelijke regeling hiervoor of
juist de afschaffing van artikel 294 als mogelijke tegemoetkoming voor existentiële
problematiek. Dit wil overigens niet zeggen dat de groep mensen die pleit voor legalisatie
van hulp bij zelfdoding of een pil van Drion geen heil ziet in religie/zingeving of
ondersteuning in de maatschappelijke-sociale context. De geboden
handelingsmogelijkheden sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan.

Voorbeeld bij categorie legalisatie hulp bij zelfdoding:
Kristien Hemmerechts, auteur van het boek ‘De dood heeft mij een aanzoek gedaan’, vertelde in een
interview over haar voorkeur voor een “omgekeerde voedvrouw”:
“Bij onze entree op aarde worden we door een vroedvrouw begeleid, maar niemand neemt die rol op zich
wanneer we de drempel naar de dood overschrijden. Nochtans hebben we ook dan een gids nodig. Mensen
die het onvermijdelijke aanvaarden, sterven vredig en sereen.”16

6.4 Medische-, hulpverleners- en autonome route voor stervenshulp
In het debat over ‘lijden aan het leven’ en voltooid leven wordt vaak gesproken over de
mogelijke manieren om dodelijke middelen te verstrekken aan burgers. Het is in Nederland
zo geregeld dat de arts de sleutel van de medicijnkast beheert. Vaak wordt dan ook
verwezen naar een zogeheten medische route: de huisarts of specialist zou een eventuele
vraag kunnen toetsen en vervolgens wel of niet over kunnen gaan tot het uitgeven van de
benodigde medicatie. Naast een medische route zou een niet-medische route tot de
mogelijkheden kunnen behoren. Een niet-medische route kan op twee manieren worden
voorgesteld: met speciaal opgeleide (niet-medische) hulpverleners of een autonome route.
Voorstanders van een medische route vinden dat artsen goed in staat zijn om
existentiële problematiek professioneel en zorgvuldig te beoordelen, ware het niet dat de
KNMG en veel artsen zich beroepen op de artseneed: de Eed van Hippocrates. Strafrechtelijk
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kunnen artsen zich -in het geval van euthanasie- beroepen op de noodtoestand, in de zin van
een conflict van plichten (de plicht het leven te behouden versus de plicht het lijden te
verzachten).17 Bij de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak-Brongersma is deze weg echter
afgesloten voor existentiële problematiek: er moet sprake zijn van een medisch
classificeerbare aandoening wanneer iemand lijdt. Echter, al zou legalisatie van hulp bij
zelfdoding in het geval van ‘lijden aan het leven’ wettelijk worden goedgekeurd, dan nog
zouden niet alle artsen deze hulp ook daadwerkelijk uit willen of kunnen voeren. Enkele
redenen die hieraan ten grondslag kunnen liggen zijn: religieuze overtuigingen, de
emotionele betrokkenheid bij de patiënt of het weigeren om als instrument van de patiënt
te worden behandeld. Dr. Chabot voorziet een maatschappelijke polarisering, wanneer
artsen zich in meerderheid distantiëren van Drions zelfgekozen levenseinde van ouderen en
wanneer ook een niet-medische verstrekking onhaalbaar blijkt.18
Voorstanders van de hulpverlenersroute vinden net als meerdere artsen dat hulp bij
zelfdoding in het geval van existentiële problematiek buiten het medische domein valt, maar
laten weten dat stervenshulp moet worden begeleid en -net als in gevallen van euthanasie
en hulp bij zelfdoding door artsen bij een medisch classificeerbare aandoening- aan
zorgvuldigheidseisen moet voldoen. Op de website van de Initiatiefgroep Uit Vrije Wil is
hierover het volgende te lezen: “Aan de Nederlandse oudere die waardig wil sterven,
behoort door wijziging van de wet die ruimte te worden geboden. Dit impliceert deskundige,
zorgvuldige en toetsbare stervenshulp.”19
Naast een medische- en hulpverlenersroute wordt in het debat een autonome route
genoemd. Voorstanders van deze route “pleiten ervoor dat oude mensen op vertoon van
hun paspoort dodelijke middelen in een winkel of apotheek kunnen kopen. Er wordt slechts
geregistreerd wie de middelen heeft gekocht en wanneer. (…) De afhankelijkheid van een
arts of een andere hulpverlener voor het verkrijgen van dodelijke middelen wordt door
voorstanders van zelfdoding zonder hulp als beknellend en beknottend ervaren op de
gewenste autonomie. Daarbij willen ze hun arts of een ander niet belasten met hun wens.”2
Gerard Kind, auteur van het boek ‘Leven zonder angst voor de dood’, schreef hierover in een
blog op internet: “Wie zijn leven voltooid acht, moet het gewoon zelf voltooien en zorgen
voor zijn eigen dood.”20
In 2002 verscheen er een uitgewerkt voorstel voor een veilige procedure om
levensbeëindigende middelen aan burgers te verstrekken. Het was voor het eerst sinds
Drions publicatie in 1991 dat zo’n voorstel verscheen. De auteurs, Blad en Bogert, kozen
voor een procedure waarin een medische beoordeling niet aan de orde is.18 Tevens in 2002
besloot de NVVE op haar congres een plan de campagne te ontwikkelen om zelf dodelijke
middelen te verstrekken. Ze zou hiertoe een aanvraag voor een experiment indienen bij het
ministerie van VWS.21 Met het experiment wilde de vereniging voorkomen dat verstrekking
van dodelijke middelen per definitie een zaak van artsen zou worden.22 Een experiment
werd tot op heden niet uitgevoerd.
In 2010 maakte de initiatiefgroep Uit Vrije Wil zich sterk voor een hulpverlenersroute.
Zij vermeldde op haar website: “Voor stervenshulp aan ouderen met een voltooid leven zijn
speciaal opgeleide en gecertificeerde hulpverleners nodig. Stervenshulp aan ouderen die
niet terminaal ziek zijn, valt immers buiten het professionele domein van de arts.”23
Over de verschillende routes schreef psychiater Chabot het volgende: “Geen groepering in
Nederland wil -of kan- van de medische regie af.” 18 In zijn vervolg beschreef hij dat het erop
lijkt dat een medisch en niet-medisch regime voor levensbeëindiging op verzoek elkaar
uitsluiten. Er is althans, zo onderbouwde hij zijn woorden, geen land waar zij openlijk naast
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elkaar bestaan. “Dat valt ook niet te verwachten, omdat de lichtere procedure (de niet
medische-route) de zwaardere zal verdringen (de medische-route).”18 Gert van Dijk,
beleidsmedewerker ethiek KNMG, voorspelde het verdwijnen van de zorgvuldig
opgebouwde euthanasiepraktijk, wanneer er een laagdrempelige manier komt te bestaan.
Hij wees erop dat de transparantie en zorgvuldigheid van de huidige praktijk vrijwel zeker
verloren zal gaan.17
Het enige land waar een niet-medische route in openbaarheid mag bestaan is
Zwitserland. Voor zover bekend zijn er drie organisaties actief: Exit (opgedeeld in een Duitsen Franstalige tak), Dignitas en EX International.23 De organisaties richten zich niet enkel op
autochtone Zwitsers: Dignitas verleent openlijk hulp bij zelfdoding aan buitenlanders.18 Een
enkele Google zoekactie is voldoende om erachter te komen dat ook EX International hulp
aan buitenlanders biedt.[9] Volgens Chabot is “de Zwitserse regulering van hulp bij zelfdoding
leerzaam, omdat zij een andere maatschappelijke oplossing toont voor het probleem van
levensbeëindiging op verzoek”.18
6.5 Legalisatie van hulp bij zelfdoding: hellend vlak of ultiem zelfbeschikkingsrecht?
Zoals in §6.3 is te lezen vallen de ‘oplossingen’ voor existentiële problematiek aangedragen
in het debat in drie categorieën uiteen. Deze categorieën zijn op hun beurt weer op te delen
in twee overstijgende groepen: voor- en tegenstanders van hulp bij zelfdoding. Al sinds 1991
(essay Huib Drion) zijn er enkele belangrijke argumenten die deze twee groepen aanhalen
om hun gelijk te verdedigen. Tegenstanders wijzen op een hellend vlak en voorstanders op
het recht van zelfbeschikking. Hoogleraar ethiek Frits de Lange schreef hierover: “Niet meer
de vaststelbaarheid van de mate van lijden is inzet in deze discussie, maar het ultieme recht
op zelfbeschikking.”25
Hellend vlak en andere tegenargumenten
“De argumenten met betrekking tot het hellend vlak (ook wel glijdende schaal genoemd)
wijzen allen op de ongewenste neveneffecten wanneer hulp bij zelfdoding wordt
gelegaliseerd. Er zijn twee soorten hellend vlak: het logische en het feitelijke. Het logische
hellend vlak zegt: wie voor A is, kan niet tegen B zijn zonder zichzelf tegen te spreken.
Toegepast op hulp bij zelfdoding in geval van existentiële problematiek zien we het logische
hellend vlak terug in de redenering dat wanneer we hulp bij zelfdoding toestaan onder de
voorwaarden zoals bijvoorbeeld de Initiatiefgroep Uit Vrije Wil voorstelt (hulp bij zelfdoding
legaliseren voor mensen boven de 70 jaar), we niet in redelijkheid hulp bij zelfdoding bij
mensen jonger dan 70 jaar kunnen verbieden. Het één impliceert volgens velen logisch het
andere en een samenleving die een arts vrijpleit die bij een 71-jarige hulp bij zelfdoding
heeft geboden, is willekeurig wanneer diezelfde arts wordt veroordeeld als zijn patiënt 69
jaar zou zijn geweest.” (Naar: Boer, 200226) In het Reformatorisch Dagblad werd op 19 april
2010 het logische hellend vlak aangehaald: “De euthanasiebeweging gaat gewoon door met
acties om haar doel te bereiken. Nu gaat het nog om ouderen, maar deze beperking zit niet
in de doelomschrijving.”27
“In onderscheid met het logische hellend vlak zegt het feitelijke hellend vlak: of het
nou logisch geïmpliceerd is of niet, het één brengt het ander feitelijk wel met zich mee.
Voorbeeld: de afschaffing van het verbod op hulp bij zelfdoding betekent niet dat de
ouderenzorg minder aandacht krijgt. En het betekent helemaal niet dat men noodzakelijk
9

De Sunday Times plaatste op 7 december 2008 een nieuwsbericht op haar website met de kop: Elderly Briton
buys suicide service at Swiss clinic. Google zoektermen: EX international bern
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slordiger met het leven omgaat. Niettemin is het, hoezeer we dat ook zouden betreuren,
niet uitgesloten dat algemene beschikbaarheid van hulp bij zelfdoding voor bijvoorbeeld
verpleeghuisbewoners op den duur zal leiden tot een vermindering van de aandacht voor de
kwaliteit van zorg voor deze groep.” (Naar: Boer, 200226) Het feitelijke hellend vlak wordt
door critici van een pil van Drion gebruikt om te pleiten voor meer aandacht voor sociale en
maatschappelijke zorg. Als ‘ondersteunend bewijs’ wordt weleens palliatieve zorg
aangehaald dat wordt geboden. Tegenstanders van een pil van Drion benadrukken het
positieve effect dat dit blijkt te hebben op een vermindering van het aantal
euthanasieaanvragen.15 Daarnaast wordt er gewezen op een discutabele samenhang tussen
de lobby voor legalisatie van hulp bij zelfdoding voor bijvoorbeeld 70+ers en de
bezuinigingen in de ouderenzorg. Moraaltheoloog Carlo Leget zei hier het volgende over: “Er
wordt al beknibbeld op de ouderenzorg. Ik vind het ongepast dat in zo’n context suïcide heel
subtiel als legitieme optie wordt benoemd.”28 Een ander argument bij het feitelijke hellend
vlak is de angst voor maatschappelijke druk op ouderen. De voorzitter van de Nederlandse
Patiënten Vereniging dhr. Seldenrijk schreef: “Een legalisatie van de pil van Drion geeft een
risico dat sociale wenselijkheid het tijdstip van de dood gaat bepalen.”15
Naast het hellend vlak zijn er andere argumenten tegen een pil van Drion. Een
tegenargument is dat van Gerard Kind: “De Nederlandse euthanasiewet staat vanuit Europa
onder druk. Nederland is op dit gebied toch al de bonte hond in de wereld.”20 Daarnaast
wordt als tegenargument vaker genoemd dat bij een legalisatie van hulp bij zelfdoding in het
geval van existentiële problematiek altijd een persoon aanwezig zal moeten zijn die de zware
taak en verantwoordelijkheid op zijn schouders krijgt gelegd om de hulp te verlenen.
Onderzoeker Anne-Mei The en historicus/politiek commentator Hans Wansink schreven
hierover in de Volkskrant: “Het heeft de sfeer van een commerciële transactie: ik vraag,
betaal jou en jij moet leveren. (…) Een zeer gekunstelde vorm van zelfbeschikking.”29 Een
laatste hier te noemen tegenargument is het misbruik van een pil van Drion dat wordt
geschuwd. In reactie op het burgerinitiatief van de groep Uit Vrije Wil liet de voorzitter van
Stichting Schreeuw om Leven weten: “Waarom zou je jouw doodpil niet in de koffie van je
tegenstander stoppen? Wat een barbaars doodsplan.”30
Zelfbeschikkingsrecht
Een van de belangrijkste argumenten van voorstanders van hulp bij zelfdoding is het
zelfbeschikkingsrecht: de mogelijkheid om zelf te beslissen over je de invulling van je leven,
dus ook over de dood. Prof. dr. Leenen laat in zijn Handboek gezondheidsrecht weten dat er
bij zelfbeschikking sprake is van een rechtsbeginsel en dit nauw gerelateerd is aan vrijheid.31
‘Recht op leven is geen plicht op leven’ is een uitspraak die volgens sympathisanten
samenhangt met zelfbeschikkingsrecht: “Niemand heeft ooit zelf om leven gevraagd”, aldus
het Humanistisch Verbond.32 Voorstanders van een pil van Drion pleiten voor verruiming van
de ‘euthanasiewet’ of afschaffing van artikel 294. Het wetsartikel zou religieus geïnspireerd
zijn en gelegenheidswetgeving betreffen.33, 34 Daarnaast wordt de logica die schuilt achter
het verbod op hulp bij zelfdoding weleens betwijfeld. Heleen Weyers noemt in haar
proefschrift ‘Euthanasie, het proces van rechtsverandering’ het “wonderlijk dat hulp bij
zelfmoord wel strafbaar is gesteld, daar zelfmoord dat niet is. In andere landen, met een op
Franse leest geschoeid strafrecht waarin zelfmoord evenmin strafbaar is, is de hulp als
zodanig ook niet strafbaar gesteld.”35 Naast zelfbeschikking wordt autonomie vaker
genoemd in het debat over existentiële problematiek. “Het begrip autonomie wordt dikwijls
naast en als alternatief voor zelfbeschikking gebruikt. Autonomie verwijst naar vermogen en
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mogelijkheid van de mens om zelf (=‘autos’) de wet of het principe (=‘nomos’) te bepalen,
dat aan zijn handelen ten grondslag ligt.36
Een ander argument van voorstanders van legalisatie van hulp bij zelfdoding is
emancipatie. Eugène Sutorius, een van de initiatiefnemers van Uit Vrije Wil, zei hierover het
volgende: “Het is de zorg voor de grote groep die minder gebekt is dan wij. De mensen die in
een levensfase verkeren waarin ze niet bijzonder sterk meer zijn, die mensen moeten
stemmen krijgen.”37
Voorstanders van een pil van Drion onderschrijven -net als tegenstanders- het belang
van goede sociale en maatschappelijke zorg, maar laat weten dat dit niet voor alle mensen
met een duurzame en invoelbare doodswens een oplossing kan zijn. Het Humanistisch
Verbond verwoordt dit als volgt: “Essentieel voor goede zorg is het serieus nemen van de
ander. Dat geldt ook bij een doodswens.”32
Het laatste hier te noemen argument is het feit dat de meeste mensen nooit naar
dodelijke medicijnen of hulp bij zelfdoding zullen vragen, enkel doordat ze de
geruststellende gedachte hebben -dat wanneer het zover mocht komen- ze de beschikking
hebben over een middel om te sterven.38, 39
6.6 Slot
In hoofdstuk stonden de inhoudelijke argumenten van het debat over existentiële
problematiek centraal. Voor het eerst sinds het essay van Drion lijkt het erop dat ‘lijden aan
het leven’ ofwel voltooid leven een meer continue vorm aan begint te nemen. Meerdere
politieke partijen hebben onderzoek naar de problematiek en een mogelijke versoepeling
van de wetgeving opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s.
Na de uiteenzetting van het politieke debat is een analyse gepresenteerd van de
argumenten in het maatschappelijke debat. Gestart werd met de presentatie van drie
categorieën handelingsmogelijkheden ofwel ‘oplossingen’ voor existentiële problematiek.
Deze categorieën bestaan uit 1) religie & zingeving; 2) sociaal-maatschappelijk; 3) legalisatie
van hulp bij zelfdoding. Wanneer hulp bij zelfdoding ooit gelegaliseerd zou worden, dan zijn
er meerdere routes mogelijk. Een arts zou hulp kunnen verlenen (medische route), een
speciaal opgeleide niet-medische hulpverlener zou kunnen worden opgeleid
(hulpverlenersroute) en de mogelijkheid voor een autonome route zou bestaan (geen
begeleiding, dodelijke middelen bijvoorbeeld ophalen bij een apotheek op vertoon van
paspoort). In de laatste paragraaf werd stilgestaan bij de belangrijkste argumenten voor en
tegen legalisatie van hulp bij zelfdoding. In deze paragraaf was er uitgebreid aandacht voor
het hellende vlak en het zelfbeschikkingsrecht.
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Deel 3.
Resultaten focusgroepen
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Hoofdstuk 7. Bespreken van ‘lijden aan het leven’: zinvol of onzin?
Ervaringsverhaal, gedeeld in een focusgroep:
“Ik werk nu niet meer aan het bed, maar ik heb natuurlijk altijd wel aan het bed gewerkt en als je
avonddienst doet en je gaat je rondje door de stad en legt iemand in bed, je verzorgt hem, je zorgt dat hij
de nacht door kan. ‘Nou meneer, welterusten, tot morgen.’ ‘Nou kind, ik hoop dat morgen niet meer komt’.
En niet een keer op een avond, maar vijf keer op een avond.”

7.1 Inleiding
Het zwaartepunt van het onderzoek naar ‘lijden aan het leven’ lag bij het empirische
gedeelte, onderzocht door middel van focusgroepen. In totaal zijn drie focusgroepen
georganiseerd. De eerste twee focusgroepen hadden eenzelfde draaiboek. De derde
focusgroep werd een maand na de eerste twee focusgroepen georganiseerd en daardoor
was er de mogelijkheid om de resultaten en opgeborrelde vragen uit de eerste analyse te
toetsen. De focusgroepen werden georganiseerd om handvatten voor het bespreekbaar
maken van ‘lijden aan het leven’ bij KBO-leden te extraheren. De behoefte van de leden voor
het bespreken van ‘lijden aan het leven’ werd onderzocht, er werd gevraagd naar de mening
over de media-aandacht voor voltooid leven in februari 2010, religie in relatie tot ‘lijden aan
het leven’ was een belangrijk onderwerp en tevens werden de leden gevraagd welke
aanbevelingen ze wilden geven voor de KBO-NH. In de focusgroepgesprekken vielen
verschillende spanningsvelden op. Wanneer deze spanningsvelden worden miskend bij het
spreken over ‘lijden aan het leven’ kunnen ze drempels opwerpen. Het is dan ook van belang
de spanningsvelden te kennen, zodat in het bespreken van existentiële problematiek er niet
over wordt gestruikeld. In §7.3 worden de spanningsvelden opgesomd met de
corresponderende nummers uit de tekst.
7.2 Wie nam deel aan de focusgroepen en waarom?
Er zijn enkele opvallende verschillen waargenomen in de achtergrond van de deelnemers.
Voor alle drie de focusgroepen gold dat er zowel actieve (actief binnen de KBO-NH
bijvoorbeeld als bestuur-/commissielid of ouderenadviseur) als passieve leden (leden zonder
bestuurlijke of uitvoerende verantwoordelijkheid) aanwezig waren. De verhouding tussen
beide soorten leden was echter verschillend. Op de bijeenkomsten (7 april en 17 mei) in
Haarlem waren de actieve leden in grotere mate vertegenwoordigd dan de passieve leden,
respectievelijk 9:13 en 7:9. In Alkmaar lag deze verhouding anders, 3 van de 9 deelnemers
liet weten een actieve rol te vervullen binnen de KBO-NH. Andere opvallende kenmerken
waren de deelneming van artsen (2x in Haarlem op 17 mei) en leden met een kerkelijke
functie. In Haarlem waren beide keren pastores of een diaken aanwezig, in Alkmaar niet. In
Alkmaar daarentegen namen twee leden deel die bekend waren met de NVVE: 1 persoon
vertelde dat ze lid was, een ander persoon liet weten een euthanasieverklaring van de NVVE
bij zich te dragen. Voor het overzicht zijn deze opvallende kenmerken opgenomen in tabel 1.
Tabel 1: Opvallende kenmerken van de deelnemers van de focusgroepen
Datum
Deelnemers
Actieve leden Kerkelijke functie
07-04-10 13x
9x
2x (em. pastor, diaken)
13-04-10 9x
3x
17-05-10 9x
7x
2x (em. pastor, senior pastor)

Band met NVVE
2x (lid, euthanasieverklaring)
-
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De deelnemers hadden verschillende motivaties om deel te nemen aan de focusgroepen.
Deelnemers verwezen het meest naar hun ervaringen vanuit professionele werkzaamheden
of vrijwillige activiteiten. “Ik ben verpleegkundige en ik doe seniorenspreekuren, dus ik hoor
heel vaak de term: ‘Voor mij is het genoeg geweest.’” “Als bestuurslid krijg je natuurlijk
regelmatig vragen en daar moet je informatie over geven. Vandaar dat ik me wat meer wil
oriënteren hoe de mensen denken over leven en het levenseinde.” Daarnaast waren
persoonlijke ervaringen met het levenseinde, bijvoorbeeld van een ouder of partner, reden
voor interesse in het onderwerp ‘lijden aan het leven’. Een uitgebreid overzicht van redenen
voor deelname aan de focusgroepen is te vinden in tabel 2.
Tabel 2: Redenen voor deelname aan de focusgroepen
Reden
Haarlem 7 april
Anderen: hoe denken zij?
Ervaring in privésfeer
2x
Standpunt KBO/katholieke kerk
1x
Interesse
2x
Beroepsmatig (professioneel/vrijwilliger)
5x
Gevraagd
3x
Media
2x

Alkmaar 13 april
3x
5x
2x
3x
2x
1x
-

Haarlem 17 mei
2x
6x
2x
-

7.3 Spanningsvelden
Onderstaand overzicht is een beknopte weergave van de spanningsvelden die waargenomen
zijn bij de focusgroepen over ‘lijden aan het leven’. De ondersteunende teksten zijn terug te
vinden in de resultatenparagrafen 7.4 tot en met 7.7. Elk cijfer heeft betrekking op een
specifiek spanningsveld en is geplaatst voorafgaand aan de bijbehorende tekst.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)

Lijden aan het Leven  Voltooid Leven
Vroeger  Nu (m.b.t. de algemene gezondheidsstatus, maar ook wat betreft spreken
over de dood)
Druk van medici om te vechten voor het leven  Recht om te sterven
Bespreken van existentiële problematiek: Deelnemers breed spectrum  Media smal
spectrum
Rationeel afweging  Emotioneel afweging bijvoorbeeld m.b.t. euthanasie
Recht op leven  Plicht tot leven
Sommige mensen willen VRIJHEID om eigen verantwoordelijkheid te nemen 
Anderen vinden HOUVAST aan de regels van de katholieke kerk prettiger
Regels en opvattingen kerkelijke leer  Normen en waarden huidige maatschappij
Conservatieve pastor  Moderne pastor
Authentieke en duurzame doodswens  De doodswens is een schreeuw om hulp
Hulp bij zelfdoding ook voor jongeren beschikbaar maken  Hulp bij zelfdoding alleen
voor ouderen
Goedkeuring van hulp bij zelfdoding wanneer het een onbekende betreft  Afkeuring
van hulp bij zelfdoding wanneer het iemand uit de nabije omgeving betreft, zoals de
eigen ouder
Eigen welbevinden een doorslaggevende rol geven in de keuze voor de dood  Afzien
van zelfdoding vanwege de emotionele gevolgen voor de sociale omgeving
Eigen keuze om te sterven  Besluit om te sterven is opgedrongen door omgeving

43

7.4 Men kan zich voorstellen dat er mensen zijn die ‘lijden aan het leven’
In deze paragraaf wordt besproken:
•
Dat oud worden zowel positieve als negatieve gevolgen met zich meebrengt;
•
Dat mensen kunnen ‘lijden aan het leven’ vanwege beperkingen, afhankelijkheid,
sociaal isolement en de huidige maatschappij;
•
Dat naast ‘lijden aan het leven’ er ook sprake kan zijn van voltooid leven.
In de focusgroepen kwam naar voren dat ouder worden gepaard kan gaan met zowel
positieve als negatieve gevolgen. Enkele positieve consequenties van oud worden die
werden genoemd waren bijvoorbeeld geen stress meer, je kunnen ontwikkelen en niets
moeten. Als negatieve gevolgen van oud worden noemden deelnemers met name
beperkingen en een toenemende afhankelijkheid. Overigens, niet alle gevolgen van oud
worden hoefden per se positief of negatief uitgelegd te worden, er werd gezegd dat het ook
een kunst is om op een juiste manier om te gaan met de gevolgen van ouder worden en dat
kan vervolgens een positieve of negatieve associatie geven. Een voorbeeld hiervan is
bijvoorbeeld toenemende afhankelijkheid. Er werd gezegd dat wanneer men hulp durft te
vragen, dit ook een manier is om meer contact te krijgen met de buitenwereld. Vanuit het
katholieke geloof bekeken ben je een ander zelfs tot nut, omdat je werk verschaft. Echter, de
meeste deelnemers konden zich voorstellen dat
“Ik kan niet zeggen dat ik er erg veel voeling
wanneer de balans doorslaat richting de
mee heb, sta nog een beetje midden in het
negatieve gevolgen van ouder worden, mensen
leven, maar ik kan me dan toch wel
kunnen ‘lijden aan het leven’. Iemand stelde zich
voorstellen dat dat soort situaties bestaan.”
hierbij de vraag: “lijd je nu meer, of leef je
meer?” Enkele deelnemers noemden expliciet dat ze zich bewust waren van hun oordeel
vanuit een gezonde positie. De vergelijking werd getrokken met het indenken van het verlies
van een partner. Als voorbeeld werd genoemd dat je pas echt weet hoe het is om weduwe
te zijn, als het moment daar is. Hetzelfde zou kunnen gelden voor gevolgen van ouder
worden zoals het omgaan met beperkingen en de mogelijkheid dat dit een gevoel van ‘lijden
aan het leven’ geeft.
Naast de lichamelijke beperkingen en de toenemende afhankelijkheid die het met zich mee
kan brengen, konden deelnemers zich voorstellen dat mensen kunnen ‘lijden aan het leven’
door het toenemen van de jaren en daarmee
“De maatschappij is al jaren ingericht op het
gepaard gaand wegvallen van familie en
individu. Zelf beslissingen nemen. Als je dan
vrienden. Eventuele kinderen kunnen ver weg
op het einde komt, is het moeilijk als je tot
wonen en een sociaal isolement zou kunnen
de slotsom komt dat dat niet meer gaat.”
ontstaan. Daarnaast verwees men vaker naar de
huidige maatschappij als oorzaak van ‘lijden aan het leven’. Iemand noemde dat we leven in
een maakbare maatschappij (“niemand wil eigenlijk meer ongemak”), maar ook werd de
individualisering van onze cultuur genoemd.
Deelnemers konden zich voorstellen dat er mensen zijn die vanwege deze individualistische
opstelling het gevoel hebben de maatschappij
“Als er niemand meer bij je komt en je bent
alleen nog maar tot last te zijn. Overigens werd
dus eenzaam. En je kan jezelf niet meer
hier direct bij gezegd dat dit niet een
verzorgen en weet ik veel, ja, dan ga je
zeggen: 'zet er maar een punt achter, want
maatschappij is waar ze in wilden leven. Er moest
dat is veel makkelijker.'”
voor worden gewaakt dat onze maatschappij zou
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verworden tot een maatschappij waar mensen als ze te oud worden, het gevoel hebben dan
maar een pilletje te moeten nemen, zodat ze niemand meer tot last zijn.
Enkele deelnemers wezen op het feit dat er mensen zijn die niet ‘lijden aan het leven’
vanwege beperkingen of een sociaal vacuüm, maar simpel het gevoel kunnen hebben dat
het genoeg is geweest. Ze legden uit dat er mensen zijn die het gevoel hebben klaar te zijn
met leven of het leven voltooid vinden. (1) Een deel van de deelnemers kon zich voorstellen
dat een gevoel van voltooid leven een doodswens in kan geven, andere deelnemers vonden
‘lijden aan het leven’ en voltooid leven van een dusdanig andere categorie dat ze weinig
begrip voor een doodswens op zouden kunnen brengen. (2) Een andere reden voor het
gevoel “genoeg is genoeg”, werd gevonden in de vergelijking tussen de algemene
gezondheidsstatus vroeger en nu. Mensen worden een stuk ouder en overlijden niet meer
op 40/45-jarige leeftijd aan bijvoorbeeld
“Het zuiver lijden aan het leven: A, omdat je
gevolgen van zware beroepen, zoals stoflongen
zegt het is genoeg. B, door de medische
wetenschap is de zaak zolang opgerekt en
door mijnwerken. (3) Daarnaast ontwikkelde de
opgelapt…dat je langzamerhand niet meer
medische wetenschap zich dusdanig, dat
weet: wie ben ik nog?”
wanneer er een levensbedreigende ziekte wordt
geconstateerd de artsenstand er alles voor overheeft je gezond te maken en ze daar ook
vaker in slaagt. Iemand noemde daar dankbaar voor te zijn, maar aan de andere kant kan het
soms lijken: “Er komt geen einde aan”.
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7.5 Bespreekbaarheid van ‘lijden aan het leven ‘ is belangrijk!
In deze paragraaf wordt besproken:
•
Dat vergeleken met vroeger, sterven tegenwoordig beter bespreekbaar is;
•
Dat er oog moet zijn voor oorzaken, sociale context en eventuele doodswens;
•
Wat de KBO-NH kan leren van de media-aandacht in februari 2010;
•
Welke discussie is gevoerd over de terminologie ‘lijden aan het leven’.
In alle focusgroepen waren de deelnemers unaniem voorstander van het bespreekbaar
maken van ‘lijden aan het leven’. (2) Veelal werd het belang van bespreekbaarheid
onderbouwd door de vergelijking tussen vroeger en nu, wijzend op het feit dat er vroeger
niet of minder open over de dood werd gesproken. Vooraf spreken over de dood leek niet te
gebeuren, sterven en de dood waren pas
“Ik denk ook dat de meeste ouderen en zeker
aanwezig wanneer iemand was overleden. Een
mijn generatie die eraan komt (…) meer voor
deelnemer noemde de aanwezigheid van de
zichzelf aan het opkomen zijn geweest en
meer een eigen mening hebben gevormd
dood een feit: iemand stond opgebaard in huis
over dit soort dingen en dan is het goed dat
en in de voortuin stond een kruis voor het raam.
daar over gesproken wordt.”
Tegenwoordig kan je vooraf spreken over je
sterven en de hand hebben in het proces. Een tweede verschil tussen vroeger en nu werd
gevonden in de vergelijking van de vroegere generatie met de huidige/aankomende
generatie. De jongste generatie ouderen lijkt een grotere behoefte te hebben aan het
bespreken van ‘lijden aan het leven’ en een eventueel levenseinde dan voorgaande
generaties.
De meeste deelnemers waren van mening dat het bij ‘lijden aan het leven’ om een
problematiek gaat die niet moet worden onderschat. (4) Aandacht voor ‘lijden aan het leven’
werd belangrijk gevonden en moet worden
“Dus het moet bespreekbaar zijn, maar het
bezien in een breed spectrum: wat zijn mogelijke
moet niet het enige gedeelte zijn wat
oorzaken van lijden aan het leven, welke
bespreekbaar is. (…) Zingeving en sociale
mogelijkheden bestaan in de ondersteuning van
context en al dat soort dingen meer. Van
de sociale context en heb aandacht voor een
deugt de zorg ja of nee? Dat hoort er
eventuele doodswens. Echter, deze brede focus
allemaal bij.”
was in februari 2010 niet aanwezig tijdens alle
media-aandacht voor voltooid leven. Hier kan de KBO-NH van leren. De deelnemers
noemden de media-aandacht terecht, maar ongenuanceerd en eenzijdig belicht. Ondanks
deze kritische kanttekeningen werd genoemd dat ‘lijden aan het leven’ iedere keer moet
terugkomen in de media, wil je de discussie kunnen blijven voeren. De media-aandacht kan
daarnaast een waarschuwing zijn voor de KBO-NH dat aandacht voor ‘lijden aan het leven’
angst op kan roepen. Als iemand de KBO-NH zou toevertrouwen te ‘lijden aan het leven’ dan
is goed luisteren voor veel deelnemers essentieel: “Over ‘lijden aan het leven’ moeten
mensen serieus worden genomen”.
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Voor het bespreken van ‘lijden aan het leven’
‘Lijden aan het leven’:
binnen KBO-verband werd belangrijk geacht
- “Algemeen en abstract”.
elkaars uitgangspositie te kennen. Wat verstaat
- “Ik denk dat het hele leven lijden is. Ik
een ander onder lijden en wat betekent leven
bedoel, die jongelui die met hun nieuwe
voor diegene? De titel van het onderzoek heeft
sfeer en dergelijke, die dan geen tijd en
zo hebben, daar is ook veel lijden en veel
dan ook in alle focusgroepen ter discussie
leed.”
gestaan. Men vroeg zich af of de titel de lading
- “Lijden is natuurlijk zo subjectief als dat
dekt van de problematiek. In Alkmaar lieten
er mensen zijn.”
meerdere deelnemers weten dat naast ‘lijden
- “Ik vind lijden sowieso niet een criterium.
aan het leven’ ook het gevoel van een voltooid
Lijden dat heeft een godsdienstige,
christelijk godsdienstige achtergrond, in
leven kan bestaan. Met name op 17 mei was
mijn beleving.”
aandacht voor de naamgeving ‘lijden aan het
leven’. Onder de termen ‘lijden aan het leven’ en
voltooid leven werd vaak een andere beleving verstaan. Een mogelijke verklaring die
hiervoor werd gegeven was dat mensen meer begrip zouden hebben voor iemand die lijdt
en naar aanleiding van het proces waar hij/zij doorheen gaat tot de conclusie komt dat hij
genoeg heeft geleden en leven klaar vindt, dan wanneer iemand roept dat zijn leven voltooid
is, een leuk leven heeft gehad en eruit stapt.
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7.6 “Ten diepste is je eigen geweten de maatstaaf”
In deze paragraaf wordt besproken:
•
Dat denkbeelden vanuit het katholieke geloof een belangrijke drempel vormen in de
bespreekbaarheid van ‘lijden aan het leven’;
•
Welke openingen er zijn binnen het geloof, zoals de eigen verantwoordelijkheid.
Het katholieke geloof speelde een belangrijke rol in de drie focusgroepen. Er werd
gesproken over ‘lijden aan het leven’ en een zelfgewild levenseinde in relatie tot religie.
Iemand benadrukte dat de openheid van het
focusgroepgesprek redelijk uniek is voor veel
(5) Voorbeeld van de discrepantie tussen
emotie en ratio als gevolg van opvoeding
gelovige mensen: “Als je dan over zelfdoding
en denkbeelden:
praat, dan ga je toch ook wel heel ver.” Reeds in
“Mijn man is in een heel kort tijdsbestek
de eerste focusgroep kwam naar voren dat het
overleden en hij wenste euthanasie en dat is
levenseinde in eigen hand nemen nog niet even
niet gebeurd, omdat hij al dood was voordat
geaccepteerd is als mogelijk weleens gedacht
dat plaats moest gaan vinden. En toen dacht
ik; ik vind het toch wel prettig dat het zo
wordt. Een voorbeeld hiervan is euthanasie:
gegaan is (…) Eenmaal katholiek altijd
ondanks dat dit wettelijk geregeld is sinds 2001,
katholiek, al doe ik er niks aan. Maar dat
lijkt emotie en ratio te botsen bij een beslissing
werkt heel ver door als je op een essentieel
tot het levensbeëindigend handelen. Daarnaast
moment beslissingen moet nemen”
spelen denkbeelden een belangrijke rol in het
spreken over ‘lijden aan het leven’ en een
Voorbeeld van een drempel als gevolg van
zelfgewild levenseinde. Met denkbeelden wordt
een denkbeeld:
de kerkelijke opvoeding bedoeld die veel
“Mijn moeder is aan het einde van haar
katholieken hebben genoten. Een belangrijk
leven gekomen door euthanasie, zij was een
zeer gelovige vrouw. Ze had het niet tegen
denkbeeld is: het leven wordt gegeven en
haar pastor gezegd (…) En ze ging eigenlijk
genomen door God. “Veel mensen zijn gewoon
sterven met het gevoel dat ze een
angstig, want vanuit de oude religiebeelden is
doodzonde beging.”
het onbespreekbaar geweest in het verleden.”
(6) “Ben ik als mens gerechtigd om dood te willen, te mogen willen? Mag ik dat zelf
beslissen? Ligt die verantwoordelijkheid in mijn handen? Of is het God, of weet ik veel wie.”
In de verschillende focusgroepen werd duidelijk dat de kerkelijke leer geen ruimte laat voor
zelfdoding: “Het mag niet”. Ondanks deze duidelijke lijn vanuit Rome, lieten de deelnemers
van de focusgroepen weten openingen te zien. Bisschoppen spraken in het verleden anders
dan in Rome. Deelnemers voorspelden dat dit
Aldus een van de deelnemers met een
niet meer voor gaat komen, vanwege eerdere
professioneel-kerkelijke achtergrond:
terechtwijzingen. Enkele deelnemers in Alkmaar
“Jij bent verantwoordelijk. Daar hebben we
stonden zelf argwanend ten opzichte van Rome
prachtige verhalen over. En bij mij gaat het
en vreesden de mogelijkheid dat “de katholieke
er niet meer in dat wij verantwoordelijk
zullen zijn over ons leven en het laatste, dat
kerk nu weer alles gaat verbieden en dit als
nou net niet.”
discussiepunt aanhaalt.” Echter, in twee
focusgroepen waren pastores en een diaken
Een ander vervolgde:
aanwezig en zij lieten zien dat in het pastorale
“Langs die weg kan je dan persoonlijk tot
werk openingen liggen voor begeleiding van
een conclusie komen en dan (…) op een goed
moment (…) durf ik best verantwoordelijkmensen die ‘lijden aan het leven’ en het mensen
heid met iemand te nemen.”
vrij staat hun eigen keuze te maken aan de hand
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van de eigen verantwoordelijkheid (dit werd ook vaker ‘het geweten’ genoemd). Naast de
deelnemers met een professioneel-kerkelijke achtergrond, wezen ook meerdere ‘gewone’
deelnemers op de eigen verantwoordelijkheid binnen het katholieke geloof. (7) Overigens
zijn er ook mensen, liet een pastor weten, die de vrijheid geboden door de eigen
verantwoordelijkheid te onbegrensd vinden. “Sommige mensen hebben de houvast nodig
van de regels van het geloof.” Het volgen van de
(8) Dialoog
katholieke leer lijkt overigens beïnvloed te
Persoon 1: “Wij zijn nog groot gebracht van
worden door de huidige maatschappij. Een groot
het leven is je gegeven (…) maar ik denk dat
deel van Nederland is ontkerkt en staat meer
nu de meerderheid van Nederland daar
liberaal tegenover hulp bij zelfdoding. Daarnaast
anders over denkt.”
heeft de wetenschap een grote slag gemaakt,
Persoon 2: “Wat betekent dat voor u?”
Persoon 1: “Nou, dat je toch meer het
waardoor een deelnemer zei: “Tot nu toe was
gevoel hebt, dat je daar dan ook zelf over
het een kwestie van geloven, dat wij eigenlijk
kan beschikken.”
door de Schepper op de wereld zijn gezet (…) Dat
is het niet meer. Het is een kwestie van weten nu.”
Iemand noemde dat er “kerkrechtelijk veel meer mogelijk is dan wij denken en weten”. In de
focusgroep was helaas geen ruimte om hier verder op in te gaan. (9) Zowel in Alkmaar als in
Haarlem op 17 mei waren de deelnemers het er over eens dat de ruimte die wordt geboden
binnen de kerk voor ‘lijden aan het leven’ en een zelfgewild levenseinde afhankelijk is van
het soort pastor dat je treft. Het verschil in pastores zou ervoor kunnen zorgen dat mensen
liever niet vertellen dat ze “een pilletje” hebben genomen, want “ik wil graag vanuit de kerk
begraven worden. Nou, dan heb ik een probleem.” Dit onderwerp kwam in de focusgroep op
7 april niet ter sprake.
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7.7 Deelnemers deels positief ten aanzien van (hulp bij) zelfdoding
Ervaringsverhaal, gedeeld in een focusgroep:
“(…) een voorbeeld wat ik aan wil halen. Die echt heeft liggen lijden, meer dan een half jaar dat ik zeg: 'onze
lieve heer, help haar alsjeblieft'. Maar dat een huisarts weigert om deze mevrouw een medicatie te geven,
gewoon weigert. Ja, uit grond waarvan? Dan zegt die gewoon: 'dat mag ik van mijn geloof niet'. En toen
dacht ik van: 'had ze maar een andere huisarts'. Maar dan kun je gewoon niks. Je kunt niks.”

In deze paragraaf wordt besproken:
•
Welke meningen deelnemers hebben ten aanzien van (hulp bij) zelfdoding;
•
Dat het voorstellen van hulp bij zelfdoding anders ligt in het geval van onbekenden of
iemand uit de nabije omgeving;
•
Dat enkele deelnemers vrezen voor een hellend vlak.
Zoals in een eerdere paragraaf werd besproken konden de deelnemers van de focusgroepen
zich voorstellen dat er mensen zijn die ‘lijden aan het leven’ en meerdere deelnemers gaven
aan dat naast lijden ook een gevoel van voltooid leven kan bestaan. In deel 2 van dit rapport
werd besproken dat de ‘oplossingen’ voor ‘lijden aan het leven’ aangedragen in het
maatschappelijk debat grofweg op te delen zijn in drie categorieën, respectievelijk
religie/zingeving, sociaal-maatschappelijk en legalisatie van hulp bij zelfdoding. Na analyse
van de meningen benoemd in de focusgroepen
(10) De vraag om de dood kan naast een
leken de deelnemers te schipperen tussen de
authentiek en invoelbaar doodsverlangen
tweede en derde categorie. Deze categorieën
ook andere redenen hebben:
staan niet op zichzelf: mensen die zich positief
- “Het is ook een schreeuw om aandacht.
Filter dat eens.”
uitspreken ten aanzien van legalisatie van hulp bij
“Dat mensen ook wel eens willen zeggen:
zelfdoding staan niet negatief ten opzichte van
‘Van mij mag het morgen afgelopen zijn’.
zingeving of ondersteuning van de sociale
Maar ze dan niet bedoelen van: ‘Ik wil
context. In tegendeel, de categorieën vullen
een pilletje om er een eind van te
elkaar aan. Zo gold dit ook voor de deelnemers
maken.’ Maar: ‘Het is wel goed zo. Als
het morgen gebeurt vind ik het prima en
van de focusgroepen. Alle deelnemers wezen op
gebeurt het morgen niet dan ook goed.’”
het belang van een brede kijk op de problematiek
‘lijden aan het leven’, dus in het geval dat iemand
zegt te ‘lijden aan het leven’ niet klakkeloos overgaan tot het besluit dat hulp bij zelfdoding
een oplossing voor zijn of haar problematiek kan zijn. Er kunnen namelijk verschillende
redenen ten grondslag liggen aan een doodswens.
Meerdere deelnemers zagen voorafgaand aan de focusgroepen documentaires uitgezonden
in de campagneweek Voltooid Leven van februari 2010 (zie bijlage 1). Deze documentaires
maakten dat enkele deelnemers hun mening
Deelnemer verwijst naar documentaires
bijstelden over (hulp bij) zelfdoding. Iemand
over Moek Heringa en Ans Nieuwenbrug:
“Die twee vrouwen (…) hebben mij toch wel
noemde vooraf absoluut tegen te zijn, maar na
een beetje over de streep getrokken, dat ik
het kijken van een van de documentaires
zeg: nou, ik denk dat er toch wel een
hierover toch genuanceerder te zijn gaan
mogelijkheid moet zijn om op een
denken. (11) Meerdere deelnemers zouden hulp
menswaardige manier afscheid te nemen
bij zelfdoding voor kunnen stellen, maar dan wel
van het leven, op een bepaald moment.
Maar dat waren mensen van dik in de
bij mensen op zeer hoge leeftijd. Overigens, niet
negentig.”
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iedereen was het ermee eens dat leeftijd een belangrijke factor was. Wel vond iedereen
goede begeleiding bij een zelfdoding belangrijk. Een autonome route, zoals beschreven §6.4,
kreeg vrijwel geen steun.
Voor verschillende deelnemers was er ten aanzien van hun mening over (hulp bij) zelfdoding
een duidelijk onderscheid tussen ‘lijden aan het leven’ en voltooid leven. Niet voor alle
deelnemers zou voltooid leven een plausibele
(1) Verschillen in het spectrum van
reden zijn om een einde aan het leven te maken.
meningen over hulp bij zelfdoding:
Daarnaast zei iemand: “Kondigt de dood zich al
“Mensen die ernstig ziek zijn of niets meer
een beetje aan? En is van daaruit de verdieping
kunnen of wat dan ook, dan zeg ik oke (…)
mogelijk van wat nu? Het zit dus ook in het een
maar als iemand van 93 zegt: ‘Ik heb een
proces.”
prachtig feest gehad en het is leuk geweest,
jongens we gaan sluiten.’ (…) Nou daar heb
ik moeite mee.”

(12) Opvallend in de resultaten was het verschil
dat door een deelnemer in Alkmaar werd
“Als je zegt: ‘Het is genoeg geweest. Ik ben
gemaakt in de goedkeuring van hulp bij
90, ik heb een prachtig leven gehad. Ik ga nu
sukkelen. Ik stop ermee.’ Dan moet de
zelfdoding wanneer het een onbekende zou
mogelijkheid er zijn dat je ermee stopt en
betreffen in vergelijking met iemand uit de
niet dat je verplicht 103 moet worden in een
nabije omgeving, zoals de eigen ouder. De
verpleeghuis.”
persoon in kwestie benoemde dat de kinderen de
doodswens van vader of moeder “als verwijt voelen”, omdat het er voor de kinderen op zou
wijzen dat ondanks hun zorg en aanwezigheid de ouder in de “eenzaamheid terecht
gekomen” was. Een andere deelnemer legde uit dat er geen sprake hoeft te zijn van verwijt,
maar wel van “een rotgevoel”. Ondanks dat de
(13) Dialoog van spanningsveld m.b.t.
twee deelnemers werden tegengesproken door
sociale omgeving:
anderen, is dit een wezenlijk spanningsveld en
Persoon 1: “Wordt er wel voldoende
om die reden dan ook opgenomen in dit rapport.
gerealiseerd wat de omgeving wordt
aangedaan wanneer je er een einde aan
Overigens kwam de impact op de sociale
maakt? Dat je dat toch wel heel ernstig in
omgeving -wanneer iemand een doodswens
overweging neemt.”
heeft en ten uitvoer brengt- wel ter sprake in
Persoon 2: “Ik ben het er niet helemaal mee
Haarlem. Een spanningsveld werd zichtbaar in de
eens. Als ik de mogelijkheid heb om er dus
discussie over de vraag of je anderen mag
uit te stappen dan doe ik dat ook, ten koste
misschien van dat ik een ander daar
belasten met zelfdoding. Daarnaast benoemde
misschien verdriet mee doe. Dan zeg ik van
iemand de sociale gevolgen van een inhumane
ja: wie heeft de meeste problemen als ik blijf
zelfdoding: “denk aan de machinist, denk aan de
leven. Met al mijn problemen. Met al mijn
conducteur, maar denk ook aan de
ziekte. Hoeveel verdriet doe ik daar mijn
begrafenisonderneming die al die stukjes bij
omgeving mee aan? Op zo’n moment mag je
best voor jezelf kiezen.”
elkaar moet rapen en dan komt de familie nog
eens om de hoek kijken.”
Bij de eerste twee focusgroepen werd enkele
keren gewezen op een hellend vlak. Er werd
voornamelijk gesproken over de angst voor
maatschappelijke druk op ouderen om een einde
aan hun leven te maken. Daarnaast kwam het
logische hellend vlak een enkele keer aan bod.
(Voor uitleg hierover zie §6.5)

Hellend vlak:
(14) “Dan kan een moreel beroep op jou
gedaan worden en die druk vanuit de
maatschappij kan zo groot worden dat dat
haast een verplichting wordt.”
“En dan praat ik van 93, maar zo heb je ze
ook van zestig of zeventig jaar die dan
misschien zeggen: ‘Ja, maar ik kan volgend
jaar misschien wel enorme pijn hebben (…)
nou dan maak ik er maar een eind aan.”
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7.8 Slot
In dit hoofdstuk werden de resultaten van de focusgroepen besproken. Zij hadden
betrekking op de onderzoeksvraag: Mogen mensen zelf beslissen over hun eigen
levenseinde? Om deze vraag te beantwoorden werd eerst onderzocht of de deelnemers zich
konden voorstellen dat er mensen zijn die ‘lijden aan het leven’. Dit was het geval, alle
deelnemers konden zich dit voorstellen. Er waren meerdere deelnemers die zich naast
‘lijden aan het leven’ ook voor konden stellen dat er mensen zijn die hun leven als voltooid
ervaren. Niet iedereen was het hiermee eens, maar wel vonden alle deelnemers
bespreekbaarheid van existentiële problematiek belangrijk. Daarbij moet wel worden
opgemerkt dat wanneer het onderwerp wordt besproken dit in een breed kader moet
gebeuren en er niet alleen aandacht moet zijn voor eventuele (hulp bij) zelfdoding. Er dient
oog te zijn voor de achterliggende oorzaken van het lijden en de mogelijkheden die kunnen
worden geboden in zingeving-religie en sociale context. Voorbeelden van achterliggende
oorzaken voor een doodswens kunnen zijn dat er sprake is van een logische afsluiting van
het leven, een schreeuw om hulp of dat het gaat om de constatering “als het morgen
gebeurt vind ik het prima en gebeurt het niet dan ook goed”.
Er werden verschillende spanningsvelden benoemd in hoofdstuk 7. Een belangrijk
spanningsveld was de vergelijking tussen vroeger en nu, er werden twee vergelijkingen
getrokken. Allereerst de ontwikkeling van de algemene gezondheidstatus en het daarmee
gepaard gaand ouder worden (“Er was een tijd dat mensen niet ouder werden dan 40/45,
(…) maar we leven tegenwoordig twee keer zolang als je niet uitkijkt en dan ineens gelden
waarschijnlijk heel andere regels voor leven”). Een tweede spanningsveld tussen vroeger en
nu werd gevonden in de vergelijking van de bespreekbaarheid van sterven tussen vroegere
generaties en de huidige/aankomende generatie ouderen. Vroeger was de dood alleen
aanwezig als ‘feit’, de huidige/aankomende generatie lijkt meer assertief en zou ook vooraf
willen spreken over de dood. Naast dit spanningsveld ontwikkelde de medische wetenschap
zich in hoog tempo, waardoor mensen steeds ouder worden en zichzelf als ware ‘overleven’.
Het katholieke geloof speelde een belangrijke rol in de focusgroepen en lijkt een van de
belangrijkste drempels te zijn in het bespreken van ‘lijden aan het leven’. Veel katholieken
zijn opgevoed met de denkbeelden vanuit hun geloof. Deze denkbeelden zorgen voor het
spanningsveld tussen emotionele en rationele afwegingen, bijvoorbeeld in het geval van
euthanasie. Een ander denkbeeld dat een spanningsveld op kan roepen is de vraag over het
recht op of de plicht om te leven. Naast de denkbeelden vanuit het katholieke geloof worden
mensen ook beïnvloed door de huidige maatschappij, ook dit roept een spanningsveld op.
Daarnaast lijkt het type pastor een belangrijke rol te spelen in de mogelijkheden om te
spreken over ‘lijden aan het leven’ en de eventuele wens om op een zelfgekozen moment uit
het leven te stappen. Sommige mensen zijn geholpen wanneer ze worden gewezen op hun
eigen verantwoordelijkheid, anderen daarentegen lijken de meeste steun te hebben aan
houvast aan de regels van het geloof.
Het spectrum aan meningen over (hulp bij) zelfdoding was breed, maar over het algemeen is
te zeggen dat de deelnemers niet afwijzend stonden ten opzichte van een zelfgewild
levenseinde. Aan de ene kant konden sommige mensen zich dit alleen voorstellen in het
geval van een ziekte, in geval van hoge ouderdom (men sprak over 90-jarigen) of enkel bij
mensen die geen kinderen hebben en eenzaam op een kamertje zitten. Aan de andere kant
waren er ook deelnemers die leeftijd helemaal geen criterium vonden en naast ‘lijden aan
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het leven’ het gevoel van een voltooid leven ook een zeer plausibele reden vonden. Waar
alle deelnemers het wel over eens waren was dat een zelfdoding altijd onder deskundige
begeleiding plaats zou moeten vinden. Een autonome route vond geen voorstanders.
Opvallend in deze resultaten was de meer progressieve houding ten opzichte van legalisering
van hulp bij zelfdoding in Alkmaar. Ondanks deze houding werd er in Alkmaar en tevens bij
de eerste bijeenkomst in Haarlem gewezen op een hellend vlak. In het geval een legalisering
werd met name gevreesd voor een morele verplichting voor ouderen om bijvoorbeeld bij
toenemende afhankelijkheid na te gaan denken over het einde.
In het volgende hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de onderzoekvraag: Welke
handvatten kunnen aan de KBO Noord-Holland voorgesteld worden om het thema ‘lijden aan
het leven’ en de laatstewilpil bespreekbaar te maken met hun leden?
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Deel 4.
Handvatten en terugblik
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Hoofdstuk 8. Handvatten voor een gesprek over ‘lijden aan het leven’
8.1 Inleiding
Het uiteindelijk doel van het onderzoek naar ‘lijden aan het leven’ was om de KBO-NH te
voorzien van handvatten, zodat hij het onderwerp op een vruchtbare wijze bespreekbaar
kan gaan maken. Hoofdstuk 8 vormt dan ook een belangrijk deel van het rapport. De
handvatten die hier gepresenteerd worden zijn gebaseerd op de focusgroepen die zijn
gehouden met leden van de KBO-NH.

8.2 Handvatten
Bezint eer ge begint.
•
Ondanks de positieve reacties van de deelnemers van de focusgroepen kan praten
over ‘lijden aan het leven’ angst en/of weerstand oproepen. Ben je hiervan van te
voren bewust.
•
Denk na over de uitdrukking ‘lijden aan het leven’. Voordat gestart kan worden met
een werkvorm, is het goed om de titel ‘lijden aan het leven’ te heroverwegen. ‘Lijden
aan het leven’ dekt niet volledig de problematiek waarover wordt gesproken en is niet
actueel.
Heb continue aandacht voor het onderwerp.
•
Alle deelnemers van de focusgroepen vonden bespreekbaarheid van ‘lijden aan het
leven’ belangrijk. Het betreft een controversieel en gevoelig onderwerp en vraagt de
nodige voorbereiding. Het is dan ook aan te raden dit een vaste plaats te geven in het
aanbod van de KBO-NH.
•
Bespreekbaarheid kan een standpunt zijn. Leden hebben behoefte aan een standpunt.
Dat wil echter niet zeggen dat de KBO-NH zich moet uitspreken over zijn positie ten
aanzien van hulp bij zelfdoding. Een standpunt voor de KBO-NH kan zijn dat het
onderwerp zo belangrijk wordt gevonden dat het bespreekbaar wordt gemaakt.
Communiceer dit met de leden.
Zingeving/geloof, sociale context en het levenseinde zijn centrale thema’s.
•
Om ‘lijden aan het leven’ te bespreken zijn zingeving/geloof, sociale context en het
levenseinde centrale thema’s. Deze thema’s kunnen allen worden gekoppeld aan de
verschillende drempels/spanningsvelden genoemd in dit rapport en vormen een goed
uitgangspunt voor het bespreken van ‘lijden aan het leven’.
•
Laat leden delen in elkaars referentiekader. Bespreek wat lijden is en wat leven is voor
de ander. Dit kan belangrijk zijn om openheid en respect voor elkaars opvattingen te
verkrijgen.
•
Delen in referentiekader kan mensen tevens een andere bril geven. Een voorbeeld
hierbij is afhankelijkheid. Sommige mensen benaderen dit op een positieve manier, in
tegenstelling tot het gros van de mensen die dit als negatief gevolg van ouder worden
ziet.
•
Heb oog voor ‘mildere’ dilemma’s: uit de focusgroepen bleek bijvoorbeeld dat
euthanasie nog lang niet zo geaccepteerd is als misschien kan worden gedacht.
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Geef ruim aandacht aan het geloof.
•
Uit de focusgroepen bleek dat denkbeelden en onduidelijkheid over de mogelijkheden
binnen het geloof (zoals een kerkelijke uitvaart na euthanasie) een belangrijke drempel
kunnen vormen in de bespreekbaarheid van ‘lijden aan het leven’.
•
Verdiep je vooraf in de katholieke wet- en regelgeving. Waar liggen openingen en
beperkingen met betrekking tot ‘lijden aan het leven’? Is het bijvoorbeeld mogelijk om
naar een andere pastor te gaan, wanneer de huidige niet bevalt?
•
Werk op dit gebied samen met de commissie Identiteit en Zingeving.
Organiseer gespreksgroepen.
•
Het kan lastig zijn om voldoende leden te trekken. Begin daarom op kleine schaal en
spreid niet direct uit over de gehele provincie. Geef het de tijd om op te starten.
•
Gebruik in de gespreksgroepen thema’s waarbij aangeknoopt kan worden. Een tip
hiervoor is de diaserie van Docete ‘In leven en sterven elkaar nabij zijn’. Dit zijn foto’s
van de hongerdoeken, waardoor mensen met elkaar in gesprek komen.
•
Maak voor de gespreksgroepen een soort boekje waarin de verschillende
drempels/spanningsvelden en het spectrum aan meningen over ‘lijden aan het leven’
aan bod komen. Daarnaast is in zo’n boekje ruimte voor het standpunt van de KBO-NH
en het katholieke standpunt. De geboden ruimte aan diversiteit maakt het bespreken
van ‘lijden aan het leven’ naast informatief ook veilig.
•
Betrek een expert die kan ondersteunen in het vormgeven van een gespreksgroep en
die gespreksleiders op kan leiden.
Bewaak de veiligheid!
•
Draag zorg voor een kleine setting. Vanwege het controversiële en gevoelige karakter
van het onderwerp ‘lijden aan het leven’ mogen gespreksgroepen niet te groot zijn.
Denk aan maximaal acht tot tien mensen.
•
Zorg voor bekwame gespreksleiders, alleen dan kunnen de gespreksgroepen een
succes worden. Deze mensen moeten naast inhoudelijke kennis, ook goede sociaalemotionele vaardigheden hebben. Niet iedereen zal hiervoor geschikt zijn. Bestuurders
zijn geen gespreksleiders.
•
Monitor en evalueer het verloop van de gespreksgroepen en de vaardigheden van de
gespreksleider.
•
Maak duidelijk dat er verschillende meningen bestaan in het debat over ‘lijden aan het
leven’. Er is geen goede of foute mening.
•
Wil niet overtuigen, ieder heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.
8.3 Slot
In dit hoofdstuk zijn de handvatten weergegeven die door de deelnemers van de
focusgroepen zijn aangereikt voor de KBO-NH. De handvatten zijn grotendeels te herleiden
op de resultaten zoals beschreven in hoofdstuk 7. Naast directe aanbevelingen van KBOleden zijn enkele suggesties van de onderzoeker verwerkt. Deze handvatten zijn: bied
continue aandacht en betrek experts.
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Hoofdstuk 9. Terugblik op het onderzoek
9.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt terug gekeken op het onderzoek naar ‘lijden aan het leven’. Er wordt
stilgestaan bij de impact die de campagneweek Voltooid Leven op het onderzoek heeft
gehad. Daarnaast wordt gereflecteerd op de focusgroepen, was deze methode de juiste
keuze voor het onderzoek? Als laatste wordt er kort stilgestaan bij de belangrijkste
resultaten en er zullen suggesties worden aangedragen voor vervolgonderzoek.
9.2 Impact van de campagne Voltooid Leven
Tijdens de formulering van de onderzoeksopdracht had de KBO-NH niet kunnen vermoeden
dat het onderwerp ‘lijden aan het leven’ zo in de media-aandacht zou komen te staan als bij
de start van het onderzoek in februari 2010. Vanwege de campagneweek Voltooid Leven van
de NVVE berichtten media (televisie, radio, kranten en internet) vanaf 4 februari vrijwel
dagelijks over de discussie rondom voltooid leven en leverde hiermee een positieve bijdrage
aan het onderzoek. Allereerst bleek de campagneweek een goede kruiwagen voor de
organisatie van de focusgroepen. Weliswaar had de problematiek ‘lijden aan het leven’ een
andere naam gekregen, maar de leden van de KBO-NH werden door de media op een
dusdanige manier geprikkeld om erover te komen spreken en voorzien van informatie zoals
het onderzoeksteam dit nooit voor elkaar had kunnen krijgen. Ten tweede werd de
verzameling van achtergrondinformatie vergemakkelijkt doordat alle stakeholders hun visie
op de problematiek lieten weten via de media. Vooraf was bepaald om naast literatuur-,
mediaonderzoek en focusgroepen ook interviews met een aantal stakeholders te houden,
zodat meer achtergrondinformatie verkregen kon worden. Vanwege de mediaoptredens
waren interviews echter niet meer nodig. Kortom, vanwege alle aandacht voor existentiële
problematiek in de media werd het onderzoek naar ‘lijden aan het leven’ naast relevant voor
de KBO-NH ook ineens zeer actueel en was het moment om het onderzoek uit te voeren
achteraf bezien zeer goed gekozen. Het onderzoek verkreeg door het aangewakkerde
maatschappelijke debat een bijzondere urgentie voor verdere beleidsvorming bij de KBONH.
Niet alle aspecten van de campagne Voltooid Leven hadden direct een positieve
uitwerking op het onderzoek. De introductie van de nieuwe uitdrukking voltooid leven met
bijbehorende definitie èn beschrijving waarin voltooid leven zich onderscheidt van ‘lijden
aan het leven’ heeft de onderzoeker wel voor de vraag gezet of de naamgeving van het
onderzoek nog passend was. Voor behoud van de term ‘lijden aan het leven’ was wat in te
brengen, maar ook voor wijziging in voltooid leven. Omdat dit dilemma zich niet direct bij
aanvang van het onderzoek aandeed, maar pas bij het schrijven van het rapport toen de
focusgroepen al waren georganiseerd is er voor gekozen ‘lijden aan het leven’ te behouden.
Daarnaast impliceert voltooid leven een actie, terwijl de KBO-NH niet aan het voorafgaande
deel van de problematiek voorbij wilde gaan.
9.3 Reflectie op het gebruik van focusgroepen
Naast het literatuur- en mediaonderzoek, dat een bijzondere impuls kreeg vanwege de
campagne Voltooid Leven, waren de focusgroepen een goede keus voor de kwaliteit van de
resultaten van het onderzoek. Vooraf werd de voorkeur gegeven aan focusgroepinterviews,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld individuele interviews en schriftelijke enquêtes. Belangrijke
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redenen hiervoor waren het controversiële karakter van het onderwerp en de mogelijkheid
tot interactie tussen de deelnemers (voor een uitgebreide beschrijving van deze afweging zie
§2.5). De interactie zorgde ervoor dat ook de deelnemers die eerder dachten niet een
uitgebreide mening te hebben over ‘lijden aan het leven’ zich een visie op de problematiek
konden vormen. Daarnaast hebben de focusgroepen een idee gegeven hoe een mogelijke
implementatie van gespreksgroepen over het thema ‘lijden aan het leven’ eruit kan komen
te zien. Focusgroepen hebben als nadeel dat er sociaalwenselijk gedrag kan worden
vertoond. Het is niet te weerleggen dat dit in de drie focusgroepen over ‘lijden aan het
leven’ ook aan de orde is geweest, maar gezien de openheid en het brede spectrum aan
nuanceringen dat werd tentoongespreid is dit niet heel waarschijnlijk. Een ander wezenlijk
nadeel van focusgroepen is de mogelijkheid dat de meer assertieve deelnemers veelvuldig
het woord hebben en dat daarom hun mening lijkt te domineren in de groep. Hiermee is met
de analyse zoveel mogelijk rekening gehouden.
9.4 Conclusie en suggesties voor vervolgonderzoek
De KBO-NH heeft een verstandig besluit genomen om een onderzoek naar ‘lijden aan het
leven’ uit te laten voeren. Niet alleen omdat de discussie nu zo actueel is en handvatten voor
beleid handig kunnen zijn, maar juist omdat er een grote behoefte is gebleken vanuit de
leden om te spreken over dit onderwerp. Alle leden vonden bespreekbaarheid van ‘lijden
aan het leven’ belangrijk. Het onderzoek heeft drempels voor het bespreken van ‘lijden aan
het leven’ blootgelegd. Een voorbeeld van drempels zijn denkbeelden vanuit het katholieke
geloof en het hellend vlak. Spanningsvelden kunnen tevens een drempel vormen voor de
bespreekbaarheid. Een voorbeeld van een spanningsveld is de discrepantie tussen een
rationele en emotionele afweging, bijvoorbeeld in het geval van euthanasie. Tezamen
vormen de drempels een goed uitgangspunt voor de KBO-NH om de bespreekbaarheid van
‘lijden aan het leven’ te vergroten. Daarnaast zou het zou goed zijn als de KBO-NH zich gaat
verdiepen in de openingen die er zijn in het geloof met betrekking tot ‘lijden aan het leven’.
Hoe het maatschappelijk debat zich verder gaat ontwikkelen is bij het schrijven van
dit rapport moeilijk te zeggen. Het lijkt erop dat voor het eerst sinds het verschijnen van het
essay van Drion de discussie een meer blijvende vorm kan gaan aannemen, omdat meerdere
politieke partijen het onderwerp hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Echter,
bij het schrijven van dit rapport was de formatie van de Tweede Kamer nog niet rond. Het
spreekt voor zich dat de samenstelling van de coalitie een belangrijke rol gaat spelen in het
verdere verloop van de discussie. Het zou in ieder geval goed zijn als er op nationaal niveau
aandacht zou komen voor palliatieve zorg bij existentieel lijden. Onderzoek hiernaar zou dit
kunnen ondersteunen.
9.5 Slot
In dit hoofdstuk is een reflectie gegeven op het onderzoek naar ‘lijden aan het leven’. Gezien
de resultaten uit de focusgroepen en de ontwikkeling van het maatschappelijk debat is het
een zeer goede keuze geweest van de KBO-NH om een onderzoek uit te laten voeren naar de
bespreekbaarheid van deze problematiek. Het maatschappelijke debat begint een meer
continue vorm aan te nemen en ongeacht het feit of er ooit wel of niet een legalisatie van
hulp bij zelfdoding zal komen, mag het duidelijk zijn dat de noodzaak om te spreken over
existentiële problematiek meer dan ooit aanwezig is en het dan ook een vaste plaats
verdient binnen de KBO-NH.
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Deel 5.
Bijlagen
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1. Televisie-uitzendingen rondom het thema ‘lijden aan het leven’ en voltooid leven
Programma/Maker

Eventuele titel/omschrijving

Datum

Hans Trompetter i.o.v. De Vrije Gedachte

Interview met Huib Drion

2001

De Donderdag Documentaire

Dag allemaal

18-06-2003

EenVandaag

De dood van Obbe Terpstra

13-01-2007

EenVandaag

Zelfdoding bij levensmoeheid

20-01-2007

Rondom 10

Recht op zelfdoding

03-03-2007

Netwerk

Schemergebied tussen euthanasie en zelfdoding

09-05-2007

Rondom 10

Klaar met leven

01-03-2008

NOVA

Euthanasie moet ook bij goede gezondheid mogelijk zijn

04-02-2010

Schepper&Co

Met o.a. Petra de Jong (NVVE), Theo Boer (ethicus), Rienk van Splunder (PCOB)

08-02-2010

Netwerk

Hulp bij zelfdoding

08-02-2010

Netwerk

Margriet Bordes over machine voor euthanasie

09-02-2010

Levenskunstenaars

‘Ongeneeslijk oud’

10-02-2010

Netwerk

Hulp bij zelfdoding

10-02-2010

Pauw en Witteman

Met Hedy d’Ancona over stervenshulp aan ouderen

10-02-2010

Buitenhof

Burgerinitiatief Voltooid Leven

14-02-2010

Kruispunt

Het recht op een zachte dood

14-02-2010

Moraalridders

Psycholoog Boudewijn Chabot over euthanasie

16-03-2010

Pauw en Witteman

Nee tegen zelfmoord

09-04-2010

EenVandaag

Handboek voor euthanasie

25-05-2010

LUX, Op sterven na dood

Op is mijn leven

20-06-2010
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2: Tijdslijn maatschappelijk debat over existentiële problematiek vanaf 1991
1991

Essay Huib Drion

1994

Uitspraak in de zaak Chabot; vrijspraak

1995

Onderzoek Trappenburg/Holsteyn, herhaald in 2001

1995

Stichting de Einder wordt opgericht

1996

Stichting Vrijwillig Leven wordt opgericht

2002

Onderzoek NIPO

2002

Blad en Bogert publiceren voor het eerst een uitgewerkt voorstel voor een veilige procedure om dodelijke middelen te verstrekken aan burgers

2002

Op 1 april 2002 is de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in werking getreden

2002

Uitspraak in de zaak Brongersma; Hoge Raad veroordeeld huisarts F. Sutorius, maar geen strafoplegging vanwege grote betrokkenheid en mededogen met
patiënt.

2004

Commissie Dijkhuis rapport KNMG; artsen moeten ook euthanasie kunnen verlenen aan mensen die lijden aan het leven. De commissie pleit voor discussie.

2005

Uitspraak in de zaak Muns; 12 maanden cel, waarvan 4 onvoorwaardelijk

2007

Publicatie over auto-euthanasie door psychiater Chabot. KNMG liet weten artsen zo nodig te ondersteunen die met auto-euthanasie te maken hebben.

2007

Uitspraak in de zaak Vink; niet strafbaar geacht

2007

Coalitieakkoord kabinet Balkenende IV: geen acties in wijziging van wetgeving mbt levensbeëindiging op verzoek of het toestaan van experimenten (zoals pil van
Drion)

2008

Kamer ruziet, ondanks coalitieakkoord, over ethische kwesties

2008

Uitspraak in de zaak Hilarius; 12 maanden cel, waarvan 4 maanden onvoorwaardelijk

2009

Uitspraak in de zaak Schellekens; 10 maanden cel, waarvan 2 maanden onvoorwaardelijk. Schellekens gaat in hoger beroep

2009

Lancering van website over methodes voor zelfdoding voor leden van de NVVE

2010

Start tweejarige campagne NVVE en burgerinitiatief door actiegroep Uit Vrije Wil

2010

De Uitweg, een waardig levenseinde door Boudewijn Chabot en Stella Braam verkrijgbaar in de boekhandel

2010

Stichting Schreeuw om Leven en de Nederlandse Patiënten Vereniging startten tegenoffensief in reactie op actiegroep Uit Vrije Wil
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3: Schematische weergave debat over existentiële problematiek
De linker trechter heeft betrekking op de gevoelens van oudere die het betreft;
De middelste piramide heeft betrekking op de reactie van de omgeving;
In de rechter kolom staan argumenten genoemd die van toepassing zijn op de middelste piramide.

Argumenten hierbij zijn…

Legalisatie
hulp bij
zelfdoding

lijden aan het leven

Invoelbare en
duurzame
doodswens + wil
tot actie=

voltooid leven

Recht op zelfbeschikking.
Geen plicht tot leven.
Door medische technologie overleven.
Logische afronding emancipatieproces.
Niet iedereen is geholpen met hulp in
religie-zingeving of sociaalmaatschappelijke context.
• Voor het gros van de mensen zal een
pil van Drion slechts geruststellend
werken en niet worden gebruikt.
• Veilige uitgifteprocedure is mogelijk.
•
•
•
•
•

Oud zijn, het leven geleefd,
lichamelijke klachten, niet
afhankelijk willen zijn, niet
meer dienstbaar voelen,
angst voor alleen
overblijven=

Sociaalmaatschappelijk

• Investeer in elementaire/basale
zorgverlening.
• Goede palliatieve zorg.
• Hellend vlak in geval van legalisatie
hulp bij zelfdoding.
• Maatschappij moet zijn
verantwoordelijkheid nemen.
• Zware nasleep bij achterblijvers in
geval van zelfdoding.

Religie-zingeving

• Oud en zorgbehoeftig worden hoort bij
het leven.
• Geloofsovertuiging.

Hulp is geoorloofd via…
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4: Actorenkaart debat voltooid leven 2010

Pro

Contra

Hulpverlenende organisaties voor
mensen met een doodswens

Belangenverenigingen
Ethici

NVVE

NL Patiëntenvereniging

Achterblijvers/Lotgenoten

Stichting de Einder

Ouderenbonden

Stichting Vrijwillig Leven

Artsenorganisatie KNMG

Humanistisch Verbond

Zelfgewild
levenseinde

Humanistisch Alliantie

Religieuze Instellingen
Theologen

De Vrije Gedachte

Actiegroep Uit Vrije Wil
Wetgevende en rechterlijke macht
Stichting WOZZ
Politieke partijen

Kabinet
Oud politici

Juristen
Openbaar Ministerie
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5. Draaiboek focusgroepen
Nota bene! Het draaiboek dat hieronder is afgedrukt is afkomstig van de eerste twee
focusgroepen. De derde focusgroep op 17 mei heeft grotendeels eenzelfde draaiboek
gehad. Er was echter geen notulist, wel was Marjan Westerman aanwezig. Daarnaast zijn er
enkele wijzigingen geweest in de spullen die vooraf werden klaargezet. Deze wijzigingen zijn
niet opgenomen in de onderstaande bijlage. Wel zijn de gewijzigde topics opgenomen die
zijn besproken op 17 mei.

Draaiboek Focusgroepen KBO-Noord Holland
Onderzoek ‘Lijden aan het leven’

Locatie
Datum
Facilitator
Notulist/observator
Overige aanwezigen

Haarlem / Alkmaar
7 april / 13 april
Emmy Wittenberg
7 april Ayta Damanafshan; 13 april Annouk Koopman
7 april Marjan Westerman

Vooraf klaarzetten

Flip-over vellen
Parkeerflap (flip-over)
Post-its
Naambordjes
Opname apparatuur
Notitieblokken
Stiften
Emaillijst/adressenlijst
Pennen
Iets lekkers voor bij de koffie/thee
Presentjes
Reiskostenformulieren
Gedicht ‘Eeuwig Leven’ & ‘Grafschrift’
Folders NVVE en KBO + gedichtenbundel klaarleggen.

Deelnemers

Haarlem 12 personen
Alkmaar 10 personen

Doel: De focusgroepen (2 stuks) maken onderdeel uit van een tweeledig onderzoek naar de over ‘lijden aan het
leven’. Een deel van het onderzoek richt zich op de maatschappelijke discussie over lijden aan het leven. De
focusgroepen zullen inzicht verschaffen in de houding van KBO leden ten aanzien van de problematiek van
lijden aan het leven en een zelfgekozen levenseinde. Hoe zouden ouderen geholpen moeten worden bij deze
levensfase en welke rol kan de KBO daarin spelen?
Voorbereiden

De parkeerflap en flip-over ophangen voor de post-its.
Naambordjes neerzetten
Post its, stiften uitdelen
Reiskosten formulieren in laten vullen

Binnenkomst

Een half uur van te voren kunnen de deelnemers binnenkomen
Er is voor iedereen wat te drinken en te eten
Voor iedere deelnemersplaats ligt het gedicht op tafel ‘Eeuwig leven’

Aanvang en introductie (ca. 10 minuten)
1. De facilitator ontvangt de mensen en vraagt aan iedereen om bij binnenkomst een naambordje te
schrijven.
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2.

De facilitator
- Opent de bijeenkomst,
- Heet iedereen welkom,
- Stelt zichzelf en de andere collega’s voor
- Geeft aan dat we graag gebruik maken van opname apparatuur voor de notulen en vraagt
hiervoor toestemming,
- Introduceert de regels van een focusgroep:

Verzoek de groepsleden om niet door elkaar te praten. Leg uit dat de informatie strikt vertrouwelijk is en geef
aan dat je geïnteresseerd bent in positief en negatief commentaar, leg uit dat deelnemers het niet met elkaar
eens hoeven te worden, vraag deelnemers respect te tonen voor elkaar mening, voorkom algemene uitspraken
zoals ‘we weten toch allemaal…’, geef aan dat de deelnemers medeverantwoordelijk zijn voor het
groepsproces.
Geeft aan dat er een verslag komt van de bijeenkomst dat aan iedereen wordt
toegestuurd/wordt verspreid via email/post,
- Geeft een korte introductie over het onderzoek:
Aanleiding KBO noemen.
1991 Drion; pil van; levensmoe; klaar met leven.
2002 Uitspraak in zaak-Brongersma tegen huisarts Sutorius. Commissie Dijkhuis in 2004 ‘lijden aan het leven’
2010; februari; NVVE Voltooid Leven.
Lees gedicht ‘Eeuwig Leven’ voor. Leg iets uit over het onderwerp dat aan de orde komt in de bijeenkomst.
-

3.

4.

De facilitator
- Schetst kort het doel van de focusgroep en de werkwijze,
- Legt uit hoe lang de focusgroep zal duren en wanneer er pauze zal worden gehouden,
- Legt uit dat er gewerkt zal worden met post-its en flip-overs, zodat iedereen expliciet zijn of
haar eigen inbreng kan geven en de groepsresultaten voor iedereen meteen zichtbaar zijn,
- Legt het principe van de parkeerflap uit; dat inbrengt dat niet relevant is voor deze sessie
daarop geparkeerd zal worden, maar zeker wel waardevolle informatie is (haalt de
voorbeelden uit stap 2 aan),.
- Geeft aan dat er mensen aanwezig zijn met verschillende ervaringen en leeftijden. Daardoor
zal niet iedereen het zelfde ervaren of met dezelfde vragen zitten. Maar we gaan ervan uit
dat iedereen begrip heeft voor elkaars situatie. Leg uit dat de groep vandaag bijeen is om te
discussiëren over het onderwerp en dat iedereen vrij is om te zeggen wat hij/zij wil.
De facilitator vraagt de deelnemers zichzelf een voor een kort voor te stellen aan de groep d.m.v.
hun naam, afdeling en waarom hier aan deel te nemen.

De kernvragen (uitwerking ca. 1 ½ uur + 10 minuten pauze)
•
Vinden de KBO-leden dat eenieder zelf mag beslissen over het eigen levenseinde?
•
Hoe kan de KBO-Noord Holland inspelen op levensvragen rondom ‘lijden aan het leven’?

De kernvragen worden via onderstaande stappen uitgewerkt. Stap 1&2 beslaan 45 minuten. Vervolgens pauze
voor 10 minuten. Stap 3&4 beslaan opnieuw 45 minuten.

Vanaf hier vragen focusgroepen 7 april / 13 april
Stap 1 Openingsvragen:
Mensen krijgen 2 post-its om hun associaties op te schrijven. Wanneer ze hebben geschreven, zelf op
beamerscherm laten plakken. Daarna met de groep doorlopen wat er geschreven is, verduidelijking van post-its
vragen. Wat bedoelt u hiermee. Is het fysiek, mentaal?
•

Welke associaties hebben KBO-leden met oud worden en eventueel hiermee gepaard gaand lijden aan
het leven?
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Stap 2 Introductievragen:
Vertellen over week van voltooid leven. Veel aandacht voor voltooid leven in actualiteitenrubrieken.
•
•

Wat vinden KBO-leden van alle media aandacht rondom voltooid leven?
Wat maakt volgens KBO-leden dat ouderen kunnen lijden aan het leven?

Stap 3 Transitievragen:
Veel discussie afgelopen jaren. Oplossing in zingeving, sociale context en ook in hulp bij zelfdoding. Eventueel
illustreren met een piramide model. Wat vindt u?
•
•

Vinden KBO-leden dat ouderen een einde aan hun leven mogen maken wanneer ze lijden aan het
leven?
Eventueel nog vragen: mogen ouderen die lijden aan het leven worden geholpen bij de voltooiing van
hun leven op een humane manier?

Stap 4 Sleutelvragen:
Veel opinieonderzoeken geweest in afgelopen jaren. Onder andere over invoelen lijden aan het leven en een
doodswens. Daarnaast ook over eigen behoefte aan laatstewilpil. KBO wil geen stap overslaan; welke behoefte
aan ondersteuning lijden aan het leven. Informatie?
•
•

Welke behoefte hebben KBO-leden aan meer informatie over lijden aan het leven en een zelfgekozenhumane-dood?
Op welke manier zou de KBO-NH kunnen spelen op deze behoefte?

Stap 5 Laatste vraag:
Nadat een samenvatting van het focusgesprek is gegeven wordt de vraag gesteld of de deelnemers iets gemist
hebben tijdens de discussie.
•

Heeft u iets gemist tijdens de discussie?

Vanaf hier vragen focusgroep 17 mei
Stap 1 Openingsvragen:
Facilitator start met uitleg over resultaten van vorige focusgroepen. Er werd besproken waarom iemand kan
lijden aan het leven: bijvoorbeeld toenemende beperkingen, sociaal isolement of het is simpel genoeg geweest.
Wanneer het leven klaar is hoeft dit echter geen lijden te veroorzaken.
De meeste mensen konden zich voorstellen dat er mensen zijn die lijden aan het leven. De media-aandacht in
februari werd door de meeste ook als iets goeds ervaren. Sommige vonden het echter ongenuanceerd of
vonden dat hulp bij zelfdoding niet de enige oplossing moest zijn voor lijden aan het leven/voltooid leven.
•
•

Hoe denkt u over lijden aan het leven?
Hoe denkt u over de media-aandacht?

Stap 2 Introductievragen:
Veel deelnemers waren van mening dat hulp bij zelfdoding zou moeten kunnen bij oudere personen met een
doodswens. Er zijn enkele kanttekeningen die daarbij moeten worden opgemerkt: sommige konden zich
voorstellen dat het voor anderen een optie zou zijn, maar zouden het niet leuk vinden als familie dit zou willen.
Anderen vonden dat het alleen bij mensen op zeer hoge leeftijd moest kunnen. Er waren deelnemers die vonden
dat hulp bij zelfdoding sowieso moest kunnen. Door enkele deelnemers werd gewezen op een hellend vlak, wat
gebeurt er bijvoorbeeld wanneer er een maatschappelijke druk ontstaat ten aanzien van ouderen?
Een deel van de deelnemers vond hulp bij zelfdoding voor ouderen die lijden aan het leven pas bespreekbaar
nadat alles geprobeerd was om de persoon in kwestie te ondersteunen door middel van zingeving en
ondersteuning in de sociale context. Anderen vonden dat hulp bij zelfdoding sowieso moest kunnen, weliswaar
goed begeleid door bijvoorbeeld een arts of andere hulpverlener.
•

Hoe denkt u dat ouderen die lijden aan het leven geholpen kunnen worden?
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Stap 3 Transitievragen:
KBO= katholieke bond. Volgens geloof wordt leven gegeven en leven genomen. In de focusgroepen werd door
meerdere mensen genoemd dat hulp bij zelfdoding zeker bespreekbaar moest zijn voor mensen die lijden aan
het leven en gelegaliseerd zou moeten worden.
•

Hoe kan hulp bij zelfdoding samen gaan met het katholieke geloof?

Stap 4 Sleutelvragen:
Tijdens de vorige focusgroepen werd dus duidelijk dat de bespreekbaarheid van lijden aan het leven als
belangrijk wordt gezien en hulp bij zelfdoding wordt door veel deelnemers niet onbespreekbaar geacht. Echter,
men spreekt ook over de huidige praktijk van euthanasie. Euthanasie mag sinds 2002 legaal worden uitgevoerd
en kan over het algemeen door meer mensen worden goedgekeurd dan hulp bij zelfdoding, omdat het mensen
betreft die ernstig ziek zijn, die binnen afzienbare tijd een natuurlijke dood zullen sterven en waarvan
lichamelijk lijden wordt verzacht. Spreken over euthanasie lijkt daarmee meer geaccepteerd dan spreken over
hulp bij zelfdoding. In de focusgroepen kwam euthanasie echter een paar keer naar voren, waaruit misschien
kan worden opgemaakt dat euthanasie nog niet zo geaccepteerd is als ik als onderzoek dacht. Iemand bracht
ter sprake dat de moeder van die persoon euthanasie liet plegen, maar het gevoel had een doodszonde te
begaan. In de andere focusgroep kwam euthanasie ook ter sprake en iemand zei dat je bij euthanasie geen
kerkelijke uitvaart krijgt en noemde dat verschrikkelijk.
•

Herkent u dit? Voorbeelden?

Het doel van de KBO is bespreekbaarheid van lijden aan het leven. Voor de bespreekbaarheid te vergroten
werden allerhande opties genoemd in de focusgroepen. Enkele zijn; gespreksleiders opleiden, eenzame mensen
opzoeken, bijeenkomsten organiseren, folders drukken en een standpunt van de KBO naar buiten brengen.
Praktische ideeën dus. Maar hoe pak je dit inhoudelijk aan? Moet bijvoorbeeld allereerst euthanasie
bespreekbaar worden gemaakt? Of zijn er andere ideeën voor een inhoudelijke aanpak?
•

Op welke inhoudelijke zaken moet worden gelet bij het oppakken van bespreekbaarheid van lijden aan
het leven door de KBO-Noord Holland? Hoe bouw je de bespreekbaarheid op?

Stap 5 Laatste vraag:
Nadat een samenvatting van het focusgesprek is gegeven wordt de vraag gesteld of de deelnemers iets gemist
hebben tijdens de discussie.
•

Heeft u iets gemist tijdens de discussie?

Afsluiting van de drie focusgroepen
Afsluiten en bedanken
- De facilitator geeft kort weer hoe het onderzoek nu verder zal lopen.
- Gedicht ‘Grafschrift’ voorlezen (alleen op 7 en 13 april)
- De facilitator bedankt de deelnemers voor hun bijdrage. Geeft aan dat alle deelnemers een
verslag krijgen opgestuurd en dat ze eventueel commentaar of aanvullingen daarop kunnen
doorgeven aan de facilitator. Tenslotte bedankt ze iedereen nogmaals voor zijn/haar komst
en sluit de focusgroep af.
- Dozen Merci uitreiken & attenderen op reiskostenformulier.
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6: Schematische weergave positionering ‘lijden aan het leven’

“De gele cirkel omvat alle mensen. Binnen de groen cirkel L zijn mensen
geplaatst die lijden aan iets lichamelijks. Binnen de rode cirkel P
bevinden zich de mensen die lijden aan iets psychisch. Binnen de blauwe
cirkel R bevindt zich de restgroep die anders dan lichamelijke en/of
psychisch lijdt. Te denken valt bijvoorbeeld aan sociale deprivatie, aan
een lage rugpijn waarvoor maar geen oorzaak wordt gevonden,
eenzaamheid of levensmoeheid. Een groep dus waarbij geen sprake is
van een geclassificeerde ziekte. In het midden is een roze cirkel
getrokken. Binnen deze cirkel is het lijden ondraaglijk en uitzichtloos.
Hoe dichter je tegen de gele cirkel zit, hoe minder het lijden is. Er is veel
overlap tussen de cirkels. Het komt bijvoorbeeld weinig voor dat een
patiënt ‘alleen maar’ lichamelijke klachten of ‘alleen maar’ psychische
klachten heeft. Aan een eventueel verzoek van mensen die in de
binnenste cirkel (waarin het lijden ondraaglijk en uitzichtloos is)
verkeren om euthanasie of hulp bij zelfdoding, mag worden voldaan.
Hun lijden vloeit immers voort uit een lichamelijke en/of psychische
ziekte. In bijna de gehele binnencirkel mag de arts hulp bieden. Maar er
is een klein (gearceerd) stukje (dat buiten de groene cirkel L en buiten
de rode cirkel P valt) waar euthanasie of hulp bij zelfdoding niet is
toegestaan.”
Bron: Sutorius P. (2006). De zaak Brongersma, Is de zaak-Brongersma
nu Dijkhuis, Drion of gewone euthanasie? In NVVE, Lijden aan het
leven, mogen we daar een eind aan maken…? (p.14). Amsterdam: NVVE
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