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Meerderheid wil 
stervenshulp ook  
bij voltooid leven

Levenseinde • Van de mensen die deelnamen aan de 
levenseindepeiling van Trouw wil een meerderheid dat 
stervenshulp bij een ‘voltooid leven’ mogelijk wordt. Rond de 
initiatiefwet daarvoor van D66 is het al een jaar stil.

Marten van de Wier
en Tim van der Pal
redactie binnenland

Wie zijn leven als voltooid ziet, zou 
hulp moeten kunnen krijgen om te 
sterven. Dat vinden zes op de tien 
deelnemers aan de peiling van 
Trouw en Panel Inzicht over keuzes 
bij het levenseinde. Een even grote 
groep steunt een stelling die nog 
verder gaat: zij vinden dat elke Ne-
derlander die dat wil, zou moeten 
kunnen beschikken over een mid-
del om zelf het leven te beëindigen.

Hulp bij zelfdoding is nu in veel 
gevallen strafbaar. Alleen artsen 
mogen patiënten helpen te sterven. 
Als die ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden, kunnen ze in sommige geval-
len euthanasie krijgen. D66 wil dat 
zelfdoding ook een mogelijkheid 
wordt voor mensen die hun leven 
als voltooid zien. In de Tweede Ka-
mer werkt de partij aan een nieuwe 
versie van een initiatiefwet.

In het voorstel van D66 komt 
hulp bij het sterven ook beschik-
baar voor wie niet in aanmerking 
komt voor euthanasie, via een spe-
ciaal opgeleide levenseindebegelei-
der. De regeling zou alleen gaan 
gelden voor wie 75 jaar of ouder is. 
De levenseindebegeleider moet be-
oordelen of iemand goed heeft na-
gedacht over de wens om te sterven, 
zonder druk van buitenaf. En die 
functionaris moet samen met de 
oudere bekijken of hij of zij geen 
andere vormen van hulp wil.

Onvoldoende bescherming
De Raad van State oordeelde vorig 
jaar dat ouderen in dit D66-voorstel 
niet voldoende bescherming krij-
gen. Dat geldt bijvoorbeeld voor ou-
deren bij wie de stervenswens niet 
stabiel is, of ingegeven is door medi-
sche problemen of geldnood.

D66 neemt sindsdien de tijd om 
dat advies te bestuderen en het 
wetsvoorstel aan te passen. De frac-
tie wil het nog deze kabinetsperio-
de indienen voor bespreking in de 
Tweede Kamer, al is in de coalitie 
afgesproken dat er pas na de volgen-
de verkiezingen over gestemd 
wordt. Hoe groot het politieke 
draagvlak is, is onduidelijk. De hui-
dige coalitiegenoot ChristenUnie is 
uitgesproken tegenstander. De 
BoerBurgerBeweging (BBB), die bij 

de Provinciale Statenverkiezingen 
een grote zege boekte, is voor een 
regeling bij voltooid leven – zo staat 
in het verkiezingsprogramma.

Rond 1700 Nederlanders van 75 
jaar en ouder hebben een actieve 
stervenswens zonder dat ze ernstig 
ziek zijn, concludeerde Els van 
Wijngaarden van de Universiteit 
voor Humanistiek in 2020 na on-
derzoek in opdracht van het kabi-
net. Die stervenswens is volgens 
haar complex: zelfs bij deze groep 
wisselen de wil om te sterven en die 
om door te leven elkaar af.

Duizend mensen deden mee aan 
het aan het Trouw-onderzoek. Van 
de deelnemers die vinden dat ster-
venshulp mogelijk zou moeten 
worden, staan de meesten niet ach-
ter de leeftijdsgrens van 75 jaar. 
Acht op de tien voorstanders vin-
den dat deze optie er voor iedereen 
zou moeten zijn.

Er is een patstelling rond vol-
tooid leven, zo constateert Fransien 
van ter Beek van de Nederlandse 
Vereniging voor een Vrijwillig Le-
venseinde (NVVE). “Een veelge-
noemd bezwaar is dat je kwetsbare 
mensen zou moeten beschermen. 
Dat vinden wij ook, maar het is én 
én. We moeten mensen perspectief 
geven, uit hun eenzaamheid halen, 
helpen bij hun schulden. En voor 
wie echt vrijwillig en weloverwo-
gen oordeelt dat de dood beter is, 
moet een waardig levenseinde ook 
mogelijk zijn.” Het Openbaar Mi-
nisterie (OM) treedt de laatste jaren 
streng op tegen organisaties die de 
randen van de wet opzoeken. Zo zet 
Coöperatie Laatste Wil zich in voor 
het vrij beschikbaar komen van een 
zelfdodingsmiddel. Tien mensen 
die volgens het OM betrokken zijn 
bij bijeenkomsten van Laatste Wil 
worden strafrechtelijk vervolgd, 
omdat ze zouden hebben bijgedra-
gen aan het verspreiden van een 
zelfdodingsmiddel.

Wie het sterven in eigen hand 
wil houden, kan ook bewust stop-
pen met eten en drinken. Een kwart 
van de ondervraagden in de peiling 
van Trouw en Panel Inzicht kan zich 
voorstellen ooit op die manier een 
einde te maken aan het leven.
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De politieke podcast van 
Trouw, in een half uurtje. 
Nu te beluisteren via Trouw.nl
of via jouw podcastapp.
In de nieuwste aflevering: de 
discussie over voltooid leven.
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