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Thema Hulp bij zelfdoding 

Actieve levensbeëindiging, altijd eigen vrije keuze? 
Theo Boer 
 
Recentelijk is er in Nederland het een en ander te doen geweest over vragen met betrekking tot 
actieve levensbeëindiging. Uit de evaluatie van de Euthanasiewet die op 10 mei jl. werd gepre-
senteerd blijkt het aantal gevallen van euthanasie in vier jaar tijd met 1.200 te zijn afgenomen, 
terwijl het aantal gevallen van palliatieve sedatie met ongeveer evenveel is toegenomen. 
 
 
Het kabinet had zich al eerder voorgenomen 
om de Euthanasiewet voorlopig met rust te 
laten, en voelt zich door de evaluatie gesterkt. 
Maar in Trouw van 17 maart stellen de NV-
VE-bestuurders Eugène Sutorius en Wouter 
Beekman dat het ‘op slot gaan’ van de wet 
onterecht is. Volgens hen wordt het tijd om 
het (min of meer ‘in een la verdwenen’) rap-
port Dijkhuis serieus te nemen, zodat ook 
levensmoede ouderen mogen meedingen naar 
een zachte dood. Goed toegeruste professio-
nals zouden een nihil obstat (geen bezwaar) 
mogen uitspreken. Voor de beoordeling is er, 
naast het uitdrukkelijke verzoek en het on-
draaglijke lijden, als derde criterium het waar-
digheidscriterium. In Trouw van 23 maart valt 
gezondheidsjurist Johan Legemaate hen bij, al 
is er volgens hem nog meer maatschappelijke 
discussie nodig. Aan zo’n discussie zou 
grensoverschrijdend handelen van een ‘dap-
pere arts’ kunnen bijdragen. 
 
Wat opvalt in deze en andere pleidooien is de 
voortgaande concentratie op individuele auto-
nomie. Daarin zijn de argumenten ten faveure 
van actieve levensbeëindiging in de 25 jaren 
sinds Kuitert’s Een gewenste dood weinig ver-
anderd. Laat ik om te beginnen echter dit zeg-
gen: hoewel ik moeite heb met de nadruk op 
autonomie moet ik toegeven dat ik met de 
autonomie die mij en anderen tegenwoordig 
ter beschikking staat, uiteindelijk heel geluk-
kig ben. Omdat zij in Nederland bovendien 
samen gaat met een ordelijk verlopende sa-
menleving en een hoog welvaartspeil is er ook 
echt iets te kiezen. 
 
Doodgaan doe je niet alleen 
Echter, doodgaan en alles wat daaraan vooraf 
gaat is behalve iets individueels ook een soci-
aal gebeuren. Enkele jaren terug vroeg self 
made psycholoog Martin Simek in een tv-
programma zijn publiek ‘wie er wel eens wat 
verloren had’. Een jonge man meldde zich te 
woord; zijn grootmoeder was in 1981 door 
euthanasie overleden (het was een geruchtma-
kende rechtszaak geworden, ik meen de zaak 
Wertheim). Het zat hem nog altijd dwars, want 
hij had haar keuze voor euthanasie nooit an-

ders kunnen zien dan een gebaar dat voor de 
vrouw haar (klein)kinderen er onvoldoende toe 
deden. Een paar maanden geleden was er op 
Eén Vandaag een reportage te zien over een 
86-jarige man, Obbe Terpstra, die van plan 
was zich te suïcideren vanwege levensmoe-
heid, en die dat enkele weken daarna ook 
daadwerkelijk heeft gedaan. De interviewer 
probeerde het nog even: “Maar wat als ik u nu 
zou zeggen dat we u niet willen missen?” (Een 
beetje dubieus natuurlijk: een interviewer 
maakt geen deel uit van iemands sociale net-
werk en heeft dus makkelijk praten. Maar 
tóch.) Terpstra antwoordde stoïcijns: “Daar 
komt u dan wel overheen.” Je kunt dat om-
schrijven als een uiting van een authentieke en 
autonome wens. Dat is het óók. Maar het zijn 
tegelijkertijd woorden die de gemeenschap op 
een pijnlijke manier ondergeschikt maken aan 
het individu. 
 
Springen 
Daar komt bij dat men over één aspect aan 
zelfdodingen bij ouderen bijna programma-
tisch blijft zwijgen: de redenen (en misschien 
soms ook oorzaken) voor wat velen nog altijd 
zelfmoord, suïcide en zelfdoding noemen en 
wat Legemaate enigszins eufemistisch het 
‘zelfgekozen levenseinde na een voltooid le-
ven’ noemt. Dat onze samenleving zo is inge-
richt dat een niet onaanzienlijke categorie 
burgers overweegt om eventueel door suïcide 
aan hun eind te komen is alarmerend. Min-
stens zo schrijnend vind ik dat de helft van de 
Nederlanders dat feit inmiddels voor lief 
neemt. 
 
Waarom dat zo schrijnend is? Laten wij de 
keuze voor zelfdoding op hoge leeftijd eens 
vergelijken met de keuze van mensen om uit 
een brandend gebouw te springen. (Natuurlijk 
zijn er verschillen, maar het gaat mij hier om 
de overeenkomsten: ondraaglijk lijden en een 
bewuste keuze om de dood te zoeken voordat 
de dood jou zoekt.) Wie bij een brandend ge-
bouw staat en op een veilige afstand naar bo-
ven roept: “Foei! U mag niet springen! U kunt 
de vlammen toch nog wel iets langer door-
staan?” maakt zichzelf onmogelijk. In die zin 
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hebben de ‘voorstanders’ van een recht op 
zelfdoding een punt als zij zich weren tegen 
de retoriek van sommigen van hun tegenstan-
ders. Maar voorstanders maken zichzelf echter 
even onmogelijk als ze naast dat gebouw gaan 
staan en roepen: “Spring maar hoor! Brand is 
brand! Wij werken ondertussen aan het maat-
schappelijk draagvlak voor uw keuze!” Zowel 
wie het springen veroordeelt als wie een recht 
op springen bepleit gaat aan het eigenlijke 
probleem voorbij: er is brand. Het wordt men-
sen zó heet onder de voeten, het lijden is zó 
ernstig, dat alles beter is dan door te leven. 
 
Oorzaken levensmoeheid 
Breekt er in het echte leven brand uit met do-
delijke slachtoffers, dan komen we niet weg 
met de vaststelling dat hoge gebouwen nu 
eenmaal soms vlam vatten. Er wordt onder-
zocht hoe de ramp heeft kunnen plaatsvinden 
en er worden maatregelen genomen om een 
dergelijk drama in de toekomst te voorkomen. 
Bij nalatigheid heeft dat persoonlijke conse-
quenties, en als het even kan rollen er koppen. 
Als op een school een of twee suïcides voor-
vallen, moet een inderhaast geformeerd team 
nieuwe gevallen gaan voorkomen. Ik heb nog 
nooit één serieus politiek pleidooi gehoord 
voor de vorming van een commissie Oorzaken 
levensmoeheid. Ik zal daarop maar niet prelu-
deren, maar ik kan zo een aantal situaties be-
denken waarbij ‘levensmoeheid’ regelrecht het 
gevolg is van omstandigheden die ook mij het 
water aan de lippen zouden doen stijgen, maar 
die tegelijkertijd wel degelijk een oorzaak 
hebben in menselijk handelen of nalatigheid. 
 
Als Nederland dreigt te worden overstroomd 
bij een verhoogde zeespiegel, worden alle 
hens aan dek geroepen. Vergeleken daarmee 
wordt de aankondiging ‘dat er een hele gene-
ratie ouderen aankomt die straks zelfdoding 
gaat eisen’ met een opvallende nuchterheid 
ontvangen. Maar hoort zelfdoding bij ouderen 
echt tot een andere categorie? Is ouder worden 
een niet te verhelpen leed? Geldt bij ouderen 
niet net als bij jongeren dat we alles moeten 
hebben gedaan om te bezien of de suïcide had 
kunnen worden vermeden? Of vinden we een 
suïcide bij een oudere toch minder erg? Ik 

moet toegeven: zelf vind ik de dood van een 
90-jarige minder schokkend dan van een 35-
jarige. Maar ik weet niet of ik suïcide bij een 
90-jarige zoveel minder erg vind dan bij een 
35-jarige, zeker wanneer beiden nog gezond 
waren. 
 
 
 
Vrije beslissing 
Dat brengt ons bij een inconsistentie in het 
pleidooi voor een zelfdodingspil voor ouderen: 
waarom alleen ouderen, mensen die volgens 
Sutorius en Beekman ‘hun brevet van leven 
allang verdiend hebben?’ Wie komt voor zo’n 
brevet in aanmerking: Vijftigplussers? Gepen-
sioneerden? Tachtigers of negentigers? Weet 
men niet dat er in alle leeftijdsgroepen men-
sen zijn voor wie elke dag een bijna ondoenlij-
ke opgave is? Waarom zouden jonge mensen 
niet dezelfde rechten hebben als ouderen? 
 
Laten wij op zoek gaan naar de consensus: de 
beslissing tot euthanasie of zelfdoding die is 
genomen onder dwang van anderen of onder 
de dwang van vermijdbare omstandigheden is 
geen echte beslissing. Wat er door die trechter 
heen komt, behoort tot een andere categorie: 
autonoom, ondraaglijk, uitzichtloos. Daar is 
de Nederlandse euthanasiewet voor bedoeld. 
Maar waarom worden pleidooien om te zoeken 
naar wegen om euthanasie en zelfdoding als 
gevolg van ‘vermijdbaar’ leed te voorkomen 
anno 2007 door sommigen nog altijd catego-
risch onder de noemer paternalisme afgeser-
veerd? Wie zijn dochter een kus geeft, is nog 
geen pedoseksueel. Wie een glas wijn drinkt, 
is nog geen alcoholist. Zo is ook wie zoekt 
naar mogelijkheden om het leven voor oude-
ren draaglijker en humaner te maken, heus 
nog geen moralist. 
 
D . Theo Boer is universi ai  docent ethiek aan de 
Protestantse Theologi che Universiteit te Utrecht. 
Van hem verschijnt binnenkort het artikel Recur-
ring Themes in the Debate about Euthanasia and 
Assisted Suicide, in het Journal of Religious 
Ethics, 35, 3 (2007) en het artikel God en eutha-
nasie in het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en 
ethiek 17, 3 (september 2007).

 
 
 
Thema Hulp bij zelfdoding 

De verbazing van de dierenarts 
Frans Stafleu 
 
De kat van mijn moeder was oud en ziek. We hadden het aangezien, geaarzeld, maar nu toch 
besloten dat het genoeg was zo. Ik gaf de kat, die rustig op de schoot van mijn moeder lag, een 
injectie, en Mosje (hij had maar één oog) sliep rustig in. Een vredig en goed einde. Vrijwel direct 
hierna kwam mijn (toen) nieuwe vriendin voor het eerst op bezoek. Mijn moeder was nog zo on-


