
Euthanasie en voltooid leven. 
Leerhuis Mattheus 13 november om 13 uur. 

 
Onderstaande fragmenten zijn bedoeld als stof tot nadenken over dit niet zo 
makkelijke onderwerp. U bent van harte uitgenodigd om uw mening met elkaar te 
delen. Ieders mening telt. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Uit interview met Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie, werkte als 
onderzoeker twee jaar mee in een verpleeghuis. Volkskrant 22 okt, 2016 
 
Hoe kijkt u naar euthanasie? 
 
Aanvankelijk dacht ik er gemakkelijker over. Ik zag euthanasie als een rechten-
plichten-ding. Als je het allemaal goed regelt dan beheers je toch de praktijk? Maar 
als je meeloopt in de praktijk dan zie je dat het gecompliceerder ligt. Het 
besluitvormingsproces rond euthanasie lijkt op papier overzichtelijk, weldoordacht en 
ondubbelzinnig. Maar de praktijk is rafeliger en ingewikkelder. En vooral: mensen zijn 
ambivalent. Het ene moment willen ze het, en het andere niet. Dat is niet anders bij 
het voltooid leven. 
 
Wat vindt u van het voltooid- levenvoorstel? 
 
We moeten meer kijken naar wat er nog wel uit het leven te halen is. De geplande 
dood – waar ik niet tegen ben- is zeker niet de enige oplossing voor dat vraagstuk. 
 
De regering zegt hiermee tegemoet te komen aan een behoefte. Leeft dit onder 
ouderen? 
 
Ik zie oude mensen die het niet erg vinden om niet meer wakker te worden en daar 
soms op hopen. Maar dat is iets anders dan doodgemaakt willen worden. Op mij 
komt zo’n voltooid-levenswetvoorstel erg makkelijk over. Je maakt een wet en ziezo 
het is geregeld. Partijen kunnen er misschien mee scoren maar het lost het echte 
vraagstuk natuurlijk niet op. 
 
En dat is? 
 
Het gaat in wezen om de vraag: hoe behandelen wij onze ouderen? Hoe we omgaan 
met ouderdom. Lijden, kwetsbaarheid, eenzaamheid, sociaal isolement is een 
onderschat probleem. We weigeren ons erin te verdiepen. Mensen hebben het 
gevoel dat ze er niet meer bij horen, niet voor vol worden aangezien en geen 
bijdrage aan de samenleving meer kunnen leveren. Daardoor voelen ze zich 
wanhopig en overbodig. Maar ik geloof niet dat de maakbare dood op het einde de 
oplossing is. Ik ben er niet helemaal tegen maar ik krijg er wel een akelig gevoel bij 
dat het vastleggen bij wet als enige antwoord op die veel complexere problematiek 
wordt geboden. Dat het geregeld moet worden heeft iets krampachtigs. Net als die 
sfeer van onvermijdelijkheid. Dat speelt vaker bij euthanasie. Er hangt iets in de lucht 
waar je niet tegen mag zijn. Dat het toch vooral moet kunnen. Typisch Nederlands… 



  
Mijn boodschap is: dit is ook een verantwoordelijkheid van de samenleving. Want die 
angst voor straks is wel degelijk ingegeven door hoe wij naar onze ouderen kijken en 
met ze omgaan. Het is niet slecht dat we euthanasie regelen, maar daarnaast 
moeten bijv. ook de verpleeghuiszorg en ondersteuning thuis beter geregeld worden. 
Want de wil om er mee te stoppen, komt ook voort uit angst voor het verpleeghuis of 
om thuis te zitten verpieteren. Maar dat mag je eigenlijk niet zeggen…. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Uit: Geen leven. Interview met Willeke Stadtman, arts bij de Levenseindekliniek. 
Volkskrant 26 okt. 2016 
 
Er zijn mensen die der dagen zat zijn, die het gevoel hebben dat hun leven voltooid 
is. Behoort euthanasie ook in zo’n situatie tot de mogelijkheden? 
  
WS: Alleen wanneer er ook sprake is van een stapeling van ouderdomsklachten. Dat 
mensen bijv. slechtziend of hardhorend zijn, en niet langer kunnen lezen of tv kijken.  
Zonder medische grondslag is euthanasie wettelijk onmogelijk. Een vrouw van 93 die 
zegt: Elke dag hoop ik dood wakker te worden. Ze wil werkelijk niet meer. Sociale 
eenzaamheid valt niet door een bingo-avond op te lossen. Het is existentieel.  In 
leven zijn zonder nog een leven te hebben.  
Minister Schippers liet weten dat er een wet moet komen met ruimere mogelijkheden 
voor hulp bij zelfdoding voor relatief gezonde ouderen die klaar zijn met leven. 
Voor hen is elke dag een gruwel, zegt Stadtman, maar er zitten veel haken en ogen 
aan. Wie zijn nu precies de ‘stervenshulpverleners met een medische opleiding’ die 
in de kabinetsbrief beschreven staan? Zijn zij voldoende toegerust om complexe 
situaties goed te kunnen beoordelen? En: zo dreigt de situatie dat een patiënt de 
makkelijkste route kiest. Dat hij denkt: ik zeg gewoon dat ik een voltooid leven heb en 
er uit wil. Dan hoef ik niet te voldoen aan de regels van ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden. Op die manier ondergraaf je de Euthanasiewet. 
 
Er is nog een andere weg. Niet hulp bij zelfdoding, niet voor de trein springen maar 
‘zelfeuthanasie’’. Je kunt jezelf doden door te stoppen met eten en drinken, dood 
dodelijke middelen te kopen via internet, of door de ‘heliummethode’  met een plastic 
zak over je hoofd. 
 
WS. Goed dat deze informatie wordt aangereikt, om te voorkomen dat mensen 
kiezen voor een gruwelijke manier van zelfdoding. Ongeveer de helft van de mensen 
die voor een eigen uitweg gaan, heeft nooit een euthanasieverzoek gedaan. Zij 
prefereren echt de autonome route, zonder een beroep op anderen te doen. Dat 
respecteer ik. Maar ik heb bezwaar tegen de roep op ultieme autonomie waarbij 
tegelijkertijd een beroep wordt gedaan op anderen.  Dat is uitbestede autonomie. 
 
 
(Beide interviews zijn ter inzage bij Jos Emons) 


