
Visie Humanistisch Verbond op waardig levenseinde bij voltooid leven  
voor rondetafelgesprek Burgerinitiatief Uit Vrije Wil op 18 mei 2011 
  
Het Humanistisch Verbond steunt van harte het Burgerinitiatief Uit Vrije Wil. Wij vragen 
erkenning en respect voor de weloverwogen duurzame doodswens van wilsbekwame 
ouderen die hun leven voltooid achten, als daaraan geen in principe oplosbaar gebrek aan 
aandacht en zorg ten grondslag ligt. Ons streven is dat voor deze groep ouderen meer legale 
hulpmogelijkheden beschikbaar komen zodat zij, wanneer hun wens onomkeerbaar is, 
humaan en waardig kunnen sterven.  
 
Draagvlak in de samenleving 
De brede steun voor het burgerinitiatief en uitkomsten van diverse onderzoeken (Rondom 
Tien enquête 2008, NVVE enquete 2010, Margriet enquete 2011) tonen breed 
maatschappelijk begrip voor de problematiek van voltooid leven en een groot draagvlak voor 
hulp aan betreffende ouderen om humaan en waardig te kunnen sterven. Wij roepen de 
volksvertegenwoordiging op recht te doen aan dit gevoelen in de samenleving en goede 
legale hulp mogelijk te maken. 
 
Voltooid leven 
Het gaat bij voltooid leven om ouderen die niet meer in staat zijn om, volgens hun eigen 
normen, voldoende zin en kwaliteit te geven aan hun leven.  Als alles van waarde geweest 
is, geliefden en vrienden zijn weggevallen, de mogelijkheid en animo om zinvolle activiteiten 
te ontplooien verdwenen is, terwijl zorgafhankelijkheid en gebreken toenemen, ervaren zij 
dat als verlies van hun persoonlijke waardigheid. Deze ouderen komen tot het besluit dat zo 
verder leven geen meerwaarde heeft maar afbreuk doet aan de waarde ervan.  Ze vragen 
hulp om waardig en humaan te mogen sterven.  
 
Serieus nemen doodswens 
Het Humanistisch Verbond bepleit:  

- Respect voor de authentieke duurzame doodswens van deze ouderen 
- Erkenning van het recht zelf te mogen beschikken over het eigen levenseinde;  
- Voorkómen van onwaardig sterven door goede legale stervenshulp;  
- Zorgzame en liefdevolle ondersteuning en begeleiding van mensen die niet verder 

willen leven en van hun naasten;  
- Erkenning dat de overtuiging dat het leven voltooid is primair een existentiële en geen  

medische kwestie is;  
 

Daarbij meent het Verbond dat: 
- Aan elke vorm van legale hulp zorgvuldigheidseisen verbonden moeten zijn: Er moet 

worden vastgesteld of de wens authentiek, weloverwogen en duurzaam is en de 
hulpvrager wilsbekwaam en niet lijdend aan een onopgemerkte behandelbare ziekte 
die de levenslust wegneemt;  

- Ook moet worden vastgesteld of  de doodswens omkeerbaar is en of betere zorg, 
leef- en woonomstandigheden of meer aandacht de doodswens kunnen opheffen;  

Als aan deze voorwaarden is voldaan: 
- Mensen uiteindelijk alleen zelf de hoogst persoonlijke afweging kunnen en moeten 

maken of hun leven nog leefbaar en zinvol is of gemaakt kan worden;  
- De keuze die zij maken gerespecteerd en hun hulpvraag gehonoreerd moet worden; 

 
Oneigenlijke bezwaren 
- Wij menen dat de 1-op1-redenering dat de doodswens van ouderen die hun leven voltooid 
achten kan worden weggenomen door verbeterde ouderenzorg argumenten verwart. Goede 
ouderenzorg, omgaan met kwetsbaarheid en afhankelijkheid en verantwoordelijkheid nemen 
voor elkaar zijn uiterst belangrijk, maar geen adekwaat antwoord op een duurzame diepe 



persoonlijke doodswens vanwege voltooid leven. Respect betekent hier: Niet over en voor 
ouderen beslissen dat iets anders nodig is dan de vervulling van hun wens. 
- In een pluriforme samenleving moeten partijen en artsen die vanuit levensbeschouwelijke 
en ethische overwegingen menen dat mensen géén recht hebben hun leven te beëindigen 
mensen met een andere overtuiging de ruimte en het recht laten hun eigen afweging te 
maken en legale stervenshulp niet blokkeren voor wie daar ernstig behoefte aan heeft. 
 
Diverse hulproutes mogelijk maken 
Op dit moment is het zeer moeilijk om vanwege voltooid leven, legaal stervenshulp te 
verlenen of te ontvangen. Wij pleiten voor de ontwikkeling van een divers aanbod van legale 
stervenshulp bij voltooid leven, dat recht doet aan de manier waarop ouderen geholpen 
willen worden en aan wat hulpverleners kunnen bieden.  
In onze achterban hebben mensen verschillende wensen over hulp bij hun levenseinde. 
Sommigen prefereren hulp van hun arts, anderen zouden de hulpverlenersroute verkiezen 
voor een niet-medisch probleem als voltooid leven (bestaat nog niet), weer anderen kiezen 
bij gebrek aan hulp of uit het principe van zelfbeschikking de autonome route (voor veel 
ouderen nu niet begaanbaar). 
Daarom steunen wij diverse initiatieven die verantwoorde stervenshulp dichterbij brengen, te 
weten  

- het wetsvoorstel van ‘Uit Vrije Wil’ dat mogelijk wil maken dat mensen met een 
doodswens vanwege voltooid leven voor hulp en begeleiding terecht kunnen bij niet-
medici, die professioneel geschoold zijn in existentiële vraagstukken en speciaal 
opgeleid worden tot gecertificeerde stervensconsulenten  

- het conceptstandpunt van de KNMG dat artsen duidelijk maakt dat er ruimte is binnen 
de euthanasiewet hulp te verlenen mits er een medische grond is bij het hulpverzoek  

- het verder ontwikkelen van mogelijkheden op het vlak van de autonome route zoals 
o.a. de NVVE die onderzoekt.  

 
Legaliseren diverse hulproutes 
- Op dit moment is alleen de artsenroute legaal. En tot nog toe was artsenhulp vanwege 
voltooid leven omstreden en zeldzaam. Of en op welke schaal dat verandert vanwege het 
KNMG conceptstandpunt is onzeker. Door een verwijsplicht voor artsen met 
gewetensbezwaren zouden de mogelijkheden van de artsenroute beter benut kunnen 
worden.  
- Legalisering van de hulpverlenersroute doorbreekt de impasse dat alle ogen uitsluitend op 
artsen gericht zijn en doet recht aan het feit dat voltooid leven primair een existentieel en 
geen medisch vraagstuk is en biedt hulpverleners die daarin thuis zijn.  
- Nader onderzoek naar mogelijkheden voor een waardige invulling van de autonome route, 
zoals betere legale beschikbaarheid van medicijnen zou deze route beter begaanbaar 
maken. 
 
Inzet stervensconsulenten 
Wij menen dat een opleiding voor stervensconsulenten, zoals voorgesteld door ‘Uit Vrije Wil’, 
er moet komen. In existentiële vraagstukken èn voltooid leven gespecialiseerde 
professionals (humanistisch geestelijk verzorgers, psychologen, filosofen) kunnen een 
belangrijke rol spelen in alle drie de routes. De stervensconsulent kan, als uitvoerder van de 
hulpverlenersroute, in samenwerking met de arts en desgewenst als begeleider bij de 
autonome route  

- in diepgaande gesprekken met hulpvragers met hen nagaan wat aan de doodswens 
ten grondslag ligt, en of er nog andere mogelijkheden zijn 

- als de wens onomkeerbaar blijkt degene die wil sterven en diens omgeving  
begeleiden naar en rond de levensbeëindiging 

 
Omdat voltooid leven een legitiem probleem is moet daar een passend antwoord op 
gevonden worden 


