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Van

Verzonden

Aan

Onderwerp

10 2e

dinsdag 16 oktober 2018 15 31

10 2e

RE Argumentenkaart Voltooid Leven

Akkoord met het voorbehoud dat we op basis van de offerte nog kritisch naar de kosten kijken

Van

Verzonden dinsdag 16 oktober 2018 12 31

Aan

Onderwerp FW Argumentenkaart Voltooid Leven

I10 2e

I10 2e

Hi 10 2e

Zou je nog je akkoord kunnen geven voor het starten van het inkooptraject zodat ik die mail kan

toevoegen aan mijn zaak in Marjolein hiervoor

Dank

Groeten

10 2e

Van I10 2e

Verzonden woensdag 10 oktober 2018 12 01

Aaru I10 2e

CC 10 2e

Onderwerp RE Argumentenkaart Voltooid Leven

Hoi 10 2«

We spraken elkaar net al aan de telefoon maar ook even vooij
In de bijlage die ik stuurde stond inderdaad het wetsvoorste van Pia als aanleiding maartijdens mijn

overleg met de Argumentenfabriek en het Humanistisch Verbond heb ik al aangegeven dat me dat niet

haalbaar en wenselijk lijkt ze snappen goed hoe politiek gevoelig dit ligt Dus we zullen sowieso een

andere invalshoek kiezen die aanvaardbaar is voor de hele coalitie We denken nu aan argumenten voor

en tegen een regeling voor hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid leven achten Dit wordt

in het Regeerakkoord namelijk genoemd als onderwerp waar maatschappelijke discussie over is en moet

zijn

Vaststaat dat zowel voorstanders als tegenstanders van een regeling voor hulp bij zelfdoding aan

mensen die dit wensen omdat zij hun leven voltooid achten hechten aan een brede maatschappelijke
discussie over en zorgvuldige benadering van dit onderwerp
Het plan even voorleggen aan Hugo lijkt me inderdaad slim

10 2e10 2e en

De Coalitie VBE ontvangt al subsidie van ons maar dat is voor andere activiteiten stimuleren dat mensen

over hun levenseinde spreken dus het lijkt mij niet logisch om aan hen te vragen om van hun huidige

subsidie een Argumentenkaart te financieren Daarnaast is het denk ik handig als wij zelf vanuit VWS

opdrachtgever zijn

Overigens wil de Coalitie VBE in een later stadium fase 2 aan de hand van de Argumentenkaart het land

ingaan om daar met mensen over voltooid leven te praten en discussieren Daar willen ze dan een

aanvullende subsidieaanvraag voor doen Daarvoor is het wel slim om goed naar de subsidie te kijken en

hoe we dat het beste kunnen doen

Tot slot het initiatief komt van het Humanistisch Verbond maar zij willen er dus voor zorgen dat de hele

Coalitie VBE aanhaakt Ik neem aan dat dit wel gaat lukken maar ik zal wel benadrukken dat het voor ons
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van belang is dat dit gebeurt zodat we een brede variatie aan doelgroepen bereiken enigszins

representatief voor de bevolking

Kun je zo akkoord gaan Zo ja dan zal ik dit traject in gang gaan zetten als er dinsdag bij Hugo geen

bezwaren zijn

Groeten

Van

Verzonden woensdag 10 oktober 2018 11 02

I

IAan

CC

Onderwerp FW Argumentenkaart Voltooid Leven

Hi n

Ik vind dit een mooi initiatief om te ondersteunen en past ook bij RA nota medische ethiek

Het lijkt me wel goed deze even bij Hugo te checken kan volgende week in overleg over actie in de taxi

Omdat het wetsvoorstel van Pia als aanleiding wordt genoemd kan het misschien gevoelig liggen in de

coalitie al denk ik dat bij de vormgeving zoals die wordt beschreven de breedte van de verschillende

argumenten en voor en tegenstanders goed aan bod komen

Verder had ik nog de vraag of de coalitie van betekenis tot het einde al financiering van VWS ons

ontvangt en zo ja waarom dit daar niet uit gefinancierd kan worden

Ml

IVan 10 2e

Verzonden woensdag 10 oktober 2018 9 40

Aan I10 2

Onderwerp FW Argumentenkaart Voltooid Leven

Hoi

Ik had het al aangekondigd maar afgelopen donderdag was ik bij de Argumentenfabriek om samen met

het Humanistisch Verbond te praten over hun idee om een Argumentenkaart te ontwikkelen over het

thema Voltooid leven Humanistisch Verbond sluit aan vanuit de Coalitie van Betekenis tot het Einde

VBE waar zij onderdeel van uit maken met nog 7 andere organisaties zoals de NPV en KBO PCOB Dit

plan past mooi binnen onze opdracht uit het Regeerakkoord om de maatschappelijke discussie rondom

dit thema te faciliteren Het bedrag zal maximaal € 25 000 ex BTW zijn

Graag ontvang ik jouw akkoord om deze opdracht te verlenen aan de Argumentenfabriek en dus om dit

inkooptraject te starten

Groeten

10 2eVan

Verzonden maandag 17 September 2018 13 05

Aan

Onderwerp Argumentenkaart Voltooid Leven

jgihumanistischverbond nll

I10 2e
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Geachte mevrouw 10 2e

Naar aanfeiding van uw contact met Christa Compas directeur Humanistisch Verbond pak ik bij deze

graag het onderwerp van de reaiisatie van een argumentenkaart rood Voltooid Leven met u op

Vanuit de coalitie Van Betekenis tot het Einde nemen wij het initiatief deze tot stand te brengen ism de

Argumentenfabriek zie bijgevoegd concept Wat wij voor ogen hebben is een denk en

beslisboom rondom waardig levenseinde en voltooid leven Het is een onderwerp waar we een brede

onpartijdige kijk kunnen laten zien en waarbij ieders invalshoek nodig is om een afgewogen en volledig

product te ontwikkelen

Het HV heeft in samenwerking met de Argumentenfabriek bijgaand concept opgesteld ook na verdere

afstemming met

Argumentenfabriek zijn ontwikkeld

Hier enkele andere voorbeelden van besiisbomen die door de10 2e10 2e en

Graag gaan wij in gesprek over de mogelijkheden deze Argumentenkaart te realiseren

Vriendelijke groeten

10 2e

programmamanager

zorg en geestelijke verzorging

10} 2e

HVJogo_RGB_oranje kleiner mail

Bezoekadres Ambonplein 73 1094 PW Amsterdam

Postadres Postbus 75490 1070 AL Amsterdam

www humanistischverbond nl

Twitter @humanverbond

Facebook Humanistisch Verbond

Blijf op de hoogte van het nieuws over humanisme in binnen en buitenland
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Leeswijzer

1 Samenvatting zorgparagraaf
2 Kernpunten medisch ethische paragraaf

3 Samenvatting VWS relevante onderwerpen uit andere RA paragrafen

Bijlagen

I Uitgebreide appreciatie FEZ Z zorgmaatregelen Regeerakkoord
II Uitgebreide weergave VWS gerelateerde onderwerpen uit andere RA paragrafen
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2 Kei npunten medische ethiek

buiten verzoek

Laatste levensfase

• Terug qua orientatie op het advies van de Cie Schnabel Geen noodzaak verruiming WTL Wei

ruimte voor een brede maatschappelijke discussie voltooid leven

• Uitvoering van de aanbevelingen van het manifest Waardig ouder worden Zie samenvatting

zorgparagraaf en bijlage I voorde maatregelen Meruit die financieel belegd zijn
• Aanbevelingen van de commissie Schnabel waaronder verruiming van de kennis over en

bekendheid met de euthanasiewetgeving verbeteren van de kennis overde Euthanasiewet

onderartsen en patienten en het in bepaalde situaties raadplegen van een extra consulent ter

hand nemen in samenhang met de derde evaluatie van de euthanasiewetgeving
• Onderzoek naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen voor wie de door

commissie Schnabel genoemde ruime interpretatie en toepassing van de bestaande

euthanasiewetgeving onvoldoende soelaas biedt in de ogen van betrokkenen

• In samenspraak met de Kamer brede discussie faciliteren over het waardig ouder worden de

reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven

Met de uitkomsten van het genoemde onderzoek zal het kabinet bezien wat het te doen staat

en kan de Kamer zelfstandig besluiten over initiatiefwetgeving

buiten verzoek
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

de staatssecretaris van Volksgezondheid

Welzijn en Sport
Deadline 30 08 2018 Direetie Curatieve Zorg

Ontwornffn flonr

10 2e
Minister VWS

T f0701«iM

M

Datum

22 08 2018

nota Kenmerk

13 79639 179119 CZ

Zaaknummer

179119ter beslissing Antwoorden Kamervragen over de stijging van het aantal

zelfmoorden onder jeugdigen Bijlage n

1

Afschrift aan

V
10 2e

Uw kenmerk

2018Z13549

1 Aartleiding voor deze nota

Het Kamerlid Van der Staaij SGP heeft vragen gesteld naar aanleiding van

het bericht van het CBS over de toename van het aantal suicides onder

jongeren Soortgelijke vragen zijn gesteld door het Kamerlid Peters CDA

aan de minister

2 Beslispunten advies en mogelijk alternatief

Ik adviseer u in te stemmen met de voorgestelde beantwoording

De officiele deadline van de kamervragen is 31 8 echter i v m het AO

medische ethiek zie punt 4 verzoeken wij u uiterlijk 30 8 in te stemmen

zodat de stukken een week voor het AO verzonden kunnen worden

De vragen liggen voor het merendeel op het terrein van de portefeuille
van de staatssecretaris wij stellen daarom voor dat de set Kamervragen

mede namens de minister van VWS door de staatssecretaris zal worden

afgedaan Bent u hiermee akkoord

3 Samenvatting en conclusies

De beantwoording is zoveel mogelijk procedureel gehouden dit in verband

met de eerste duiding van deze toename waarover de Kamer in September
zal worden geinformeerd

Draagvlak politiek
Het suicidepreventiebeleid staat hoog op de agenda van de Tweede Kamer

Er zijn ook raakvlakken met de discussie over het gebruik van

zelfdodingstoffen Op 6 September vindt het AO Medische ethiek plaats

4

Pagirta 1 van 2
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11

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

n v t

Directie Curatieve Zorg

Kenmerk

1379639 179119 CZ

6 Financiele en personele gevolgen
n v t

7 Juridische aspecten en haalbaarheid

n v t

8 Afstemming intern interdepartementaal en met veldpartijen
De beantwoording is afgestemd met de IGJ directie Jeugd en directie PG

9 Gevolgen administratieve lasten

n v t

10 Toezeggingen
n v t

I10 2e

Senior beleidsmedewerker

Pagina 2 van 2
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijnen Sport

l j

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

www rijksoverheid nl

Ons kenmerk

1388277 179452 CZ

Bijlagen
1

Uw brief

17 juli 2018
Datum

Betreft Kamervragen
Correspondentie uitsluitend

richten aan het retouradres

met vermeiding van de datum

en het kenmerk van deze

brief
Geachte voorzitter

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Volksgezondheid Welzijn en

Sport de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Peters CDA over de

toename van suicide onder kinderen 2018Z14185

Hoogachtend

de staatssecretaris van Volksgezondheid

Welzijn en Sport

Paul Blokhuis

Pagina 1 van 4
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Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Peters CDA over de toename van

suicide onder kinderen{2018Z14185

1

Heeft u kennisgenomen van de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor

de Statistiek CBS omtrent het aantal zelfmoorden in Nederland 1 en het bericht

daarover genaamd Bijna dubbel zoveel zelfmoord onder jeugd dertien mogeiijke

verklaringen 2

2

Weet u waardoor de grote stijging van het aantal zelfmoorden onder de jeugd
verklaard kan worden Wat is de verklaring van de stijging dan wel de daling van

het aantal zelfmoorden in andere leeftijdscategorieen Indien u dat niet weet

bent u dan bereid onderzoek te doen naar de opvallende stijging en de

achterliggende oorzaken

6

Wat is uw reactie op de in het artikel genoemde deskundigen die de problemen in

de jeugdzorg als een van de mogeiijke verklaringen aanwijzen met name dat

jongeren in psychische nood regelmatig te laat geen of te lichte hulp zouden

krijgen nu de gemeente verantwoordelijk Is voor de zorg Welke aanvullende

maatregelen gaat u nemen om hier verandering in aan te brengen

7

Deeit u de analyse van de genoemde deskundigen die de verklaring van de

stijging voor een deel bij de Netflixserie ‘13 Reasons Why’ zoeken waarin een

tiener zelfmoord pleegt Bent u het ermee eens dat deze serie een te romantisch

beeld van suicide geeft en kan leiden tot kopieergedrag Zo ja welke gevolgen
verbindt u daaraan

Antwoord vraag 1 2 6 en 7

Ik heb kennis genomen van de meest recente cijfers van het CBS Ik heb u

hierover inmiddels bij brief van 17 juli jl geinformeerd In deze brief ben ik tevens

ingegaan op de voortgang van de stappen die zijn gezet om het aantal suicides

terug te dringen

Ik heb op basis van de huidige informatie die beschikbaar is geen verklaring voor

deze toename Op dit moment vind ik het dan ook niet aangewezen om te

reageren op de uitspraken die gedaan worden in het eerstgenoemde artikel of in

te gaan op de analyse in het artikel Bijna dubbel zoveel zelfmoorden onder jeugd
dertien mogeiijke verklaringen Het vergt nader onderzoek om de mogeiijke
oorzaken hiervan in kaart te brengen en op basis daarvan uitspraken te doen

De cijfers over de forse toename van het aantal suicides onder de jongeren is

voor de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en mij aanleiding geweest

om op 12 juli jl overleg te voeren met de meest betrokken partijen waaronder

113Zelfmoordpreventie de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en de

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wij hebben onder andere afgesproken
dat we in September aan de hand van zogenaamde microdata van het CBS een

eerste duiding van deze toename ontvangen 113Zelfmoordpreventie heeft een

expertbijeenkomst georganiseerd om hiervoor zoveel mogelijk input te verkrijgen
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In de duiding zai onder andere de wijze waarop de suicide gepleegd is en de

regionale spreiding worden meegenomen

Ik wil niet vooruit lopen op deze duiding Medio September zai vervolgoverleg
piaatsvinden over de uitkomsten en de te nemen vervolgstappen Hierna zai ik de

Tweede Kamer nader informeren

3

Worden de doodsoorzaak en de zelfdodingmethode bij zelfmoord ergens centraal

geregistreerd Zo ja kan de Kamer daar inzicht in krijgen Zo nee bent u bereid

dit te regelen zodat toekomstig preventiebeleid effectiever kan worden

Antwoord vraag 3

Deze informatie wordt verzameld en geregistreerd door het CBS en is voor

iedereen toegankelijk via www 5tatline cbs ni

4

Kunt u aangeven welke rol de discussie over het zelfmoordpoeder heeft gehad in

het aantal zelfdodingen over het jaar 2017 Hoeveel zelfmoorden

hebben inmiddels met zelfmoordpoeder s plaatsgevonden nadat de Codperatie
Laatste Wil de discussie daarover op 1 September 2017 aanzwengelde Indien u

het antwoord daarop zelf niet weet bent u dan bereid dit uit te zoeken

bijvoorbeeld door bij schouwartsen op te vragen hoeveel mensen zich van het

leven hebben beroofd met een methode die wordt aangeprezen door dit soort

organisaties

Antwoord vraag 4

De meeste suicides in 2017 van jongeren hebben plaatsgevonden door verhanging
of verwurging Opzetteiijke vergiftiging door inname van het type chemische

stoffen waar ook de stoffen onder vallen waarvan het beeld zou zijn ontstaan dat

deze gesehikt zouden zijn voor suicide komt vrijwel niet voor bij jongeren Op

basis van de voorlopige cijfers van het CBS betrof dit in 2017 een geval Of dit

voor of na 1 September heeft plaatsgevonden is op basis van de huidige

gegevens niet bekend Op basis van de microdata van het CBS zai

113Zelfmoordpreventie in samenwerking met experts tot een nadere duiding
komen waarover ik uw Kamer nader zai informeren

5

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het aan de Kamer toegezegde

onderzoek om de verkoop van middelen die gebruikt kunnen worden als

zelfmoordpoeder te verbieden

Antwoord vraag 5

Aan uw Kamer is toegezegd een verkenning uit te voeren naar mogelijkheden
voor regulering van de levering van stoffen waarvan bekend is dat deze gebruikt

kunnen worden voor zeifdoding Uw Kamer wordt naar verwachting zeer

binnenkort gei nformeerd over deze verkenning en de vervolgstappen

8

Deelt u de mening dat schoien meer aandacht moeten besteden aan psychische

problemen en daarbij informatie moeten geven over de hulp die voorhanden is

Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat dit daadwerkelijk meer gebeurt
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M

Antwoord vraag 8

Ik vind het belangrijk dat er op scholen aandacht geschonken wordt aan het

welbevinden van kinderen jongeren en het belang van psychische gezondheid

goed op het netvlies staat

Om signalen van suTcidaliteit beter te herkennen en het gesprek hierover aan te

gaan zijn er zogenaamde gatekeeperstrainingen ontwikkeld In toenemende mate

worden deze trainingen gevotgd door medewerkers van middelbare en hoge

scholen De lokale aanpak van suTcidepreventie Supranet Community waarbij de

regionale GGD het initiatief heeft werkt stimulerend op het volgen van deze

trainingen door de lokale stakeholders waaronder de scholen

De intensivering van € 15 min voor suTcidepreventie zal er onder andere toe

ieiden dat deze regionale aanpakken uitgebreid worden van 6 naar 16 regio s

1 https www cbs nl nl ni nieuws 2018 27 l 917 zelfdodinaen in 2017

2 https www ad nl binnenland biina dubbel zoveel zelfmoord onder ieuad

dertien moaeliike verklarinQen~a632dc20
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Concept lijst van uit te nodigen deelnemers voor bijeenkomst ‘Onderzoek naar

Voltooid leven’ op 9 juli in Utrecht

Ter toelichting
Er staan nu veel namen op maar na overleg met VWS kan de lijst worden ingedikt Mogelijk
zullen veel mensen niet kunnen wegens vakantietijd Belangrijk is dat de lijst van deelnemers

door VWS en ZonMw gezamenlijk wordt opgesteld
Voor onderzoekers organisaties beroeps verenigingen geldt als ze zelf niet kunnen kunnen

ze kijken of ze iemand anders willen afvaardigem
De lijst is grotendeels gebaseerd vanuit het sociaal maatschappelijk perspectief en minder

vanuit het juridisch ofethisch perspectief
Praktisch als je e mailadressen hebt dan ontvang ik dlie graag Beter dubbel dan niet

Onderzoekers

||H^BBElM|MuniversiteitTOor Human istiek Utrecht

ook voorzitter NVvP AMCWmste^iam {werken ook

samen infota^^KBB^^Mcom of via

“

T|^Avans Hogeschool Breda

Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht UMC Utrecht

©umcutrecht nl

1 I@uvh nlI0 2e

2

10 2e

10 2e

10 2e

10 2e

3 I@avans nl10 2e

4

5 afdeling Sociale Geneeskunde VUmc Amsterdam10 2e

I0 2e H
10 2e

vumc nl

6 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

|@umcutrecht nl

m|H Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Rotterdam

asmusmc nl

UMC Utrecht 10 2e

7 10 2e

10 2e

10 2e8 AMC en Erasmus MC l@erasmusmc nl10 2e

9

10 @umcutrecht nl10 2e10 2e

11

Beroegsgroeoen artsen

1 KNMG @fed knma nl10 2e

10 {2e

10 2e

a ajTed Knmq nl ajtea Knma ni

2 Iemand speciaal vanuit SCEN artsen in het verleden is door ZonMw contact gelegd met

specialist ouderengeneeskunde en SCEN arts Ken ik niet maar akkoord

@verenso nl en

10 2e

10 2e

3 Verenso

4 LHV nog naam zoeken

5 NHG nog naam zoeken

6 Levenseindekliniek Ms

| Nienke Nieuwenhuizen is voorzitter

suggestie Nee helaas geen contactpersoon
suaaestie Idem

10 2e10 2e

10 2e ] 10 2e

I0 2e a 10 2e

@leven seindekliniek nl

7 NVvP

8 V VN directeur Sonja Kersten

@nvvp net

10 2e was daar adviseur op gebied ethiek weet niet of dat

nog zo is weet ik eerlijk gezegd niet heb geen contactpersoon via info@_venvn nl

9 Nederlands Instituut van Psychdogen^N^P suggestie Nee heb een contactpersoon daar

10 VGVZ geestelijk verzorgers

11 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie RTE s

12 NVKG de klinisch geriaters 3 jaar geleden dacht|
Akkoord

10 2e

@toetscie nlI0 2e

10 2e

10 2e

met ons mee namens hen

Hooaleraren met relevante expertise vanuit kwetsbaarheid ouderen

■ de laatste fase bij het VUmc en

Akkoord

10 2e 10 2e1

I0 2e

2 10 2e aan de Vrije Universiteit te10 2e

Amsterdam specialist ouderengeneeskunde Vivium Zorggroep Naarderheem

@vumc nl10 2e

10 2e3 directeur10 2e

Radboud Alzheimer Centrum A

10 2e4 Universiteit Groningen10 2epm

zat in commissie Schnabel Akkoora
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5 10 2e 10 2e Erasmus Universiteitem

Rotterdam zat in commissie scnnaoen \Kkoora

Veldpartijen
1 KBO PCOB 10 2e @kbo pcob nl10 2e

10 2e ©kbo pcoo nl

10 2e2 NVVF 10 2e Geen e mailadressen misschien via secretariaat

10 2e I0 2e @nvve nl

3 Mederlandse Patientenvereniging
directeur is Diederik van Dijk via secretariaat info@npvzorg nl

4 Patientenfederatie Nederland |
5 Stichting 113 Zelfmoordpreventie Jan Mokkenstorm

6t Relief indien ja dan

speciaal vanuit hoek van christeliike instellingen Bat is dan wel een hele specifieke veldpartij

7 Netwerk van Orqanisaties van Oudere Migranten NOOM

St Cooperatie Laatste Wil |

Volgens mij is zij daar weg nieuwe10 2e

10 2e

10 2e maar denk dat deze organisatie niet hoeft iemand

I0 2e

[rnaar wij denken beter haar niet uitnodigen is erg

dominant en controvej^ieeljTet doel van het overleg is constructief meedenken

9 Stichting de Einder

10 2e

10 2e Akkoord

10 Coalitie Van Betekenis tot het Einde |
[UiHBBj@vanbetekenistotheteinde nl

11 Eventueel

10 2e

10 2e Humanistisch verbond heeft 3 jaar geleden met ons mee gedacht weet

niet of zit dit nog doet HV zit bij Coalitie van Betekenis tot het einde maar apart uitnodigen
liikt me prima

10 2e12 was als oudere actief betrokken bij Nationaal Programma Ouderenzorg {NPO en

CSO verpleegkundige np expertise op gebied levensvragen en wilsverklaringen Akkoord

13 10 2e bestuurslid van CSO en betrokken bij dit onderwerp Akkoord

Vanuit VWS 3 personen

Vanuit ZonMw 4 personen

Vanuit J V 1 persoon
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Derde evaluatie WTL

Jui idisch

De discussies en ontwikkelingen met betrekking tot de genoemde thema s betroffen niet zozeer

problemen met de tekst van de wet maar gingen veeleer over de morele aanvaardbaarheid

en wenselijkheid van bepaalde uitvoeringspraktijken Daarnaast was een beleids ontwikkeling
zichtbaar in de richting van meer zelfbeschikking voor het individu

De IGZ diende in enkele situaties een tuchtklacht in tegen de arts Tot strafrechtelijke
vervolging van een arts door het OM kwam het niet hoewel zich naar de mening van een

aantal betrokkenen in de periode 2012 2016 wel degelijk zaken hebben voorgedaan die zich

daarvoor zouden hebben geleend Het OM is op dit punt terughoudend
Opmerkelijk was dat in de onderzoeksperiode een relatief uitvoerige discussie op gang kwam

over het functioneren in algemene zin van de RTE s Daarbij werd onder meer gepleit voor het

inrichten van een centrale beroeps commissie en voorde mogelijkheid om tegen een oordeel

van een RTE cassatie in het belang der wet te kunnen instellen De RTE s namen in de

onderzoeksperiode verschillende maatregelen om de aanpak en het beleid van de vijf formeel

zelfstandige RTE s te harmoniseren

Praktijk
Uit het publieksonderzoek komt naar voren dat er onder Nederlandse burgers een

onverminderd groot draagvlak is voor de huidige regelgeving ten aanzien van

levensbeeindiging op verzoek De kennis overdeze regelgeving is in grote lijnen behoorlijk
goed maar op specifieke details heersen er misvattingen Het barmhartigheidsbeginsel
tegengaan van ondraaglijk lijden is volgens de meeste burgers het dragende beginsel van de

euthanasiewet maar ook het recht op zelfbeschikking speelt voor velen een belangrijke rol

Vier a vijf op de tien burgers zijn er voorstander van dat levensbeeindiging op verzoek mogelijk
is voor patienten met psychiatrische aandoeningen zes a acht op de tien vinden dat patienten
met gevorderde dementie daarvoor in aanmerking moeten kunnen komen viera zes op de tien

vinden dat levensbeeindiging op verzoek een optie zou moeten zijn voor ouderen met een

voltooid leven en vier op de tien burgers vinden dat dat voor kinderen onder de 12 jaar zou

moeten gelden Er lijkt in het algemeen wat bredere steun voorde mogelijkheid van

levensbeeindiging op verzoek bij deze bijzondere groepen te bestaan dan enkele jaren geleden
Een grote meerderheid van de Nederlandse burgers staat positief ten opzichte van de

Levenseindekliniek

Vergeleken met vorige jaren is het aandeel van patienten uit bijzondere groepen dementie

psychiatrie voltooid leven zonder ernstige aandoening in het totaal aantal verzoeken om

euthanasie of hulp bij zelfdoding nog steeds klein Ook is het nog steeds voor een minderheid

van de artsen denkbaar dat zij ooit in dergelijke situaties een verzoek zullen inwilligen het

percentage artsen dat daartoe bereid zou zijn varieert van 16 voor voltooid leven zonder

medische grondslag voor het lijden tot 42 voor beginnende dementie waarbij de patient nog

wilsbekwaam is De meerderheid van de artsen staat niet afwijzend tegenover de

Levenseindekliniek 18 heeft wel eens een patient doorverwezen en twee derde van de

artsen kan zich voorstellen dit ooit te doen

Uit het onderzoek onder psychiaters bleek dat het geschatte aantal uitdrukkelijke verzoeken

om hulp bij zelfdoding aan psychiaters is toegenomen van 320 in 1995 tot 500 in 2008 tot

1100 in 2016 In 2016 had 4 van de psychiaters ooit een verzoek ingewilligd Hoewel het

aantal uitgevoerde verzoeken is toegenomen zijn psychiaters wel terughoudender geworden
ten aanzien van levensbeeindiging op verzoek bij psychiatrische patienten In 1995 vond 53

het ondenkbaar om ooit hulp bij zelfdoding uit te voeren in 2016 was dit toegenomen tot 63

Door psychiaters genoemde argumenten voor levensbeeindiging op verzoek voor psychiatrische
patienten zijn onder meer dat het onrechtvaardig is deze groep uit te sluiten als wel aan de

zorgvuldigheidseisen van de wet kan worden voldaan dat psychiatrisch lijden misschien nog

wel erger is dan somatisch lijden het recht op zelfbeschikking het bieden van een waardig
levenseinde aan patienten die anders mogelijk suicide zouden plegen en de overtuiging dat

meewerken aan levensbeeindiging op verzoek hoort bij de verantwoordelijkheid van de arts

wat betreft het zorgdragen voor een goed levenseinde Door psychiaters genoemde
argumenten tegen levensbeeindiging op verzoek bij psychiatrische patienten zijn onder meer

het risico van tegenoverdracht en argumenten gerelateerd aan de zorgvuldigheidseisen zoals

twijfels over in hoeverre een verzoek van een psychiatrische patient vrijwillig en weloverwogen
kan zijn en de vraag of er wel meegewerkt moet worden aan 15 levensbeeindiging op verzoek

als de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg GGZ niet voldoende is Psychiaters
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weigeren verzoeken om hulp bij zelfdoding veelal wegens persoonlijke redenen en of omdat

niet aan de zorgvuldigheidseisen kan worden voldaan In de meeste gevallen waarin het

verzoek wordt geweigerd wordt er naarde Levenseindekliniek doorverwezen

Evaluatie RTE s

In de periode 2002 tot en met 2015 waren er 76 gevallen waarin het oordeel is gegeven dat

niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen gehandeld is Dit is 0 2 van alle gemelde
gevallen 43 171 in deze periode In de loop der jaren is de kans op een oordeel niet

overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen afgenomen

Bij de beoordeling van een melding gaan de RTE s uit van vertrouwen in de arts en in de door

de arts aangeleverde gegevens De commissies hanteren ten aanzien van artsen van wie zij
vinden dat zij weliswaar ter goeder trouw maar niet conform alle zorgvuldigheidseisen hebben

gewerkt bij voorkeur een educatieve houding
De commissies zijn voorzichtig met het uitspreken van het oordeel niet conform de

zorgvuldigheidseisen De grens tussen wel en niet conform de zorgvuldigheidseisen handelen

wordt veelal door zeer context specifieke factoren bepaald De RTE s hebben geen wettelijke
taak ten aanzien van de consulent maargeven consulenten soms wel feedback op de

kwaliteit van hun verslag
Met betrekking tot de eerste blijken de RTE s zelf soms last te hebben van het ontbreken van

notulen van vergaderingen Dat is bijvoorbeeld het geval als een arts op gesprek komt bij een

commissie met een andere samenstelling dan de commissie die hem heeft uitgenodigd De

ontvangende commissie zo bleek uit de observaties van vergaderingen was niet altijd op de

hoogte van de reden waarom de arts was uitgenodigd Het beschikbaar hebben van notulen

van de betreffende vergadering zou daarbij kunnen helpen
Het is de vraag in hoeverre het wenselijk of noodzakelijk is om ook naar buiten toe meer

transparantie te bieden over het proces waarin oordelen tot stand komen In het geval van

zeercomplexe of controversies oordelen zou het nuttig kunnen zijn niet alleen het oordeel te

publiceren maar ook meer weer te geven van de overwegingen die tot dat oordeel geleid
hebben Er is echtereen spanning tussen het verminderen van de werkdruk van de commissies

en het vergroten van de transparantie
De leden van de toetsingscommissies zijn over het algemeen tevreden over het functioneren

van elkaar en van de commissies als geheel Zij vinden het huidige systeem vooralsnog
houdbaar Het onderscheid tussen VO en NVO meldingen de laatste worden niet in de

vergadering besproken maar doorde leden afzonderlijk via het elektronische systeem van de

RTE s beoordeeld wordt als behulpzaam ervaren

Wel is de werkdruk onverminderd hoog zowel voor de leden als voor de secretariaten De

RTE s zouden daarom baat hebben bij verdergaande maatregelen om deze werkdruk te

verlagen Een van de maatregelen zou kunnen zijn het invoeren van verkorte oordelen of

oordeelbrieven oordelen zonder inhoudelijke informatie

Conclusies en aanbevelingen
In het algemeen kan op grand van deze evaluatie worden qeconcludeerd dat de doelen van de

Wtl worden gerealiseerd Alle actoren zijn tevreden over de inhoud en het functioneren van de

wet Uit het onderzoek blijkt wel dat er druk staat op bepaalde elementen maar deze druk

wordt veel meer bepaald door externe factoren verschillen van inzicht over de wenselijkheid
van bepaalde toepassingen van de wet de werklast van de RTE s door het gestegen aantal

meldingen dan doorde inhoud van de Wtl Die wet kan in zijn huidige vorm vooralsnog zonder

problemen blijven bestaan Wel is er een sterk toegenomen maatschappelijke en politieke
discussie over mogelijkheden naast de Wtl

De onderzoeksbevindinqen leiden tot een aantal aanbevelingen

1 Laat onderzoek uitvoeren naarde achterliggende oorzaken van het stijgend aantal

euthanasiegevallen

2 Laat nader onderzoek doen naar de stijging van palliatieve sedatie Is hier sprake van een

veranderende plaats van deze handelwijze in relatie tot zowel het spectrum van palliatieve
interventies als de Wtl

3 Stimuleer de medische beroepsgroep om tijdig het gesprek aan te gaan overde zorg die

kwetsbare ouderen en patienten met ongeneeslijke ziekten wel of niet willen ontvangen

4 Het zou goed zijn als de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP een netwerk inricht

van deskundige psychiaters die consultaties kunnen doen in het kadervan de Wtl Dit netwerk

dient dan bij voorkeur gekoppeld te worden met de SCEN organisatie
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5 Maak als overheid duidelijk dat artsen niet verplicht zijn euthanasie uit te voeren maar

benadruk tegelijkertijd de wettelijke ruimte die bestaat met betrekking tot

euthanasieverzoeken van mensen met dementie

6 Het is belangrijk dat de overheid burgers voorlicht over het belang van de wilsverklaring en

het actualiseren en regelmatig herbevestigen daarvan

7 Als besloten wordt een voltooid leven wet te maken dan moet veel aandacht worden besteed

aan goede afstemming met de Wtl om het risico op ondermijning van de Wtl zo klein mogelijk
te houden

8 Overweeg om de reikwijdte van de huidige Beoordelingscommissie late

zwangerschapsafbreking en levensbeeindiging bij pasgeborenen uit te breiden tot alle gevallen
van actieve levensbeeindiging bij minderjarigen tot 12 jaar

9 Verzoek de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde om een richtlijn op stellen ter

zake van levensbeeindiging bij minderjarigen van 1 tot 12 jaar met bijzondere aandacht voor

wilsbekwame kinderen jonger dan 12

10 Zie af van het in de Wtl opnemen van een verwijsplicht voor artsen die weigeren in te gaan

op een euthanasieverzoek

11 Het onderscheid tussen levensbeeindigend handelen enerzijds en reguliere

symptoombestrijding en palliatieve sedatie anderzijds dient opgenomen te worden in de

scholing van medisch studenten en in medische vervolgopleidingen overdosering van morfine

met bespoediging van het levenseinde als doel dient vermeden te worden

12 Onderzoek de mogelijkheid om vooral bij complexe zaken niet alleen het oordeel maarook

de argumentatie van de commissie beter inzichtelijk te maken voor de buitenwereld

13 De RTE s zouden consulenten die kwalitatief onvoldoende verslagen inleveren feedback

moeten geven en bij persisterende lage kwaliteit melding moeten doen bij de IGZ

14 Bezie de mogelijkheden om de werklast van de RTE s te verminderen en pas daartoe zo

nodig de Wtl aan

15 Onderzoek de mogelijkheden om voor complexe VO gevallen en bij meldingen waarvan

besloten wordt de arts uit te nodigen ook de overwegingen te documenteren

16 Vraag SCEN artsen om de uitvoerend artsen systematised te attenderen op het bestaan van

de Code of Practice

17 Doe nader onderzoek naar de mogelijkheid om tegen oordelen van de RTE s cassatie in het

belang derwet mogelijk te maken

18 Zoek naar manieren om de doorlooptijd binnen het OM te verkorten

Trendbreuk bij melding 80 euthanasie 80 van de sterfgevallen waarbij toediening medieijn
levensverkortende effecten kan hebben Kan ook bij pijnstillers
Naar aanleiding van de bevindingen ten aanzien van het grensgebied in vorige onderzoeksjaren is

wel gesuggereerd dat de dassificatie van euthanasie aangepast zou moeten worden Er is

bijvoorbee d gesuggereerd dat het beter is alleen die gevallen als euthanasie te dassificeren waarin

reguliere euthanatica gebruikt zijn omdat bij andere gevallen het levensbeeindigende effect

onzeker is
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Psychiatrie
Eenenveertig procent van de psychiaters die een verzoek weigerden consulteerde een andere arts

15 consulteerde twee andere artsen en 8 drie of meer andere artsen tabel 6 10 Zesendertig
procent van de psychiaters heeft geen andere arts geconsulteerd naar aanleiding van het verzoek

Psychiaters consulteerden het vaakst een andere psychiater 53 Een SCEN arts werd in 8 van

de

gevallen geconsulteerd en een SCEN arts die ook psychiater is in 6 van de gevallen Daarnaast

werden er ook andere artsen geconsulteerd driemaal een huisarts en tweemaal een arts van de

Levenseindekliniek

Het onderscheid tussen de patienten die een impulsieve doodswens hebben patienten die

chronisch

suicidaal zijn en de patienten die een ’oprecht verzoek am levensbeeindiging doen is volgens de

psychiaters lastig te maken Dit leidt er toe dat sommige psychiaters levensbeeindiging op verzoek

bij
voorbaat uitsluiten maar vaker dat de psychiaters van mening zijn dat het verzoek zeer goed
onderzocht moet worden

Er werd door meerdere psychiaters genoemd dat de kenmerken van bepaalde psychiatrische
stoornissen de beoordeling compliceert Dit is voornamelijk in de gevallen van patienten met een

persoonlijkheidsstoornis en van patienten met een depressieve stoornis

De psychiaters geven aan dat er in het geval van een persoonlijkheidsstoornis extra aandacht moet

worden besteed aan de weloverwogenheid van het verzoek omdat de doodswens sterk kan

wisselen

Meerdere psychiaters gaven aan de zorgvuldigheidseis ondraaglijk en uitzichtloos lijden het

lastigst
te beoordelen te vinden Sommigen vonden deze zorgvuldigheidseis onduidelijk en of

multiinterpretabel
Volgens meerdere psychiaters zou dit leiden tot subjectieve oordeelsvorming

Uitzichtloosheid en behandelingsopties
Meerdere psychiaters gaven aan dat psychiatrische aandoeningen lastig te diagnosticeren zijn Dit

heeft invloed op de beoordeling van het criterium uitzichtloosheid omdat er onduidelijkheid
ontstaat over of een patient aan het einde van een behandelprotocol is of niet

Verschillende diagnoses diagnoses die later toch weer anders blijken te zijn

De levensverwachting van psychiatrisch patienten is in vergelijking met patienten met een

somatische aandoening relatief lang Voor sommige psychiaters betekent dit dat er onzekerheid is

betreffende de toekomst bijvoorbeeld ten aanzien van mogelijke nieuwe behandelingen of

eventueel

herstel Dit maakte sommige psychiaters terughoudend

Aanbevelingen
4 Het zou goed zijn als de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP een netwerk inricht van

deskundige psychiaters die consultaties kunnen doen in het kader van de Wtl Dit netwerk dient

dan bij voorkeur gekoppeld te worden met de SCEN organisatie Meer psychiaters opleiden tot

SCEN arts Psychiaters consulteren meestal andere psychiaters en maar in 8 van de gevallen
een SCEN arts

5 Maak als overheid duidelijk dat artsen niet verplicht zijn euthanasie uit te voeren maar

benadruk tegelijkertijd de wettelijke ruimte die bestaat met betrekking tot

euthanasieverzoeken van mensen met dementie
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9 3 1 Psychiatrische patienten
In het maatschappelijke debat is veel aandacht voor euthanasie en hulp bij zelfdoding bij
bijzondere groepen waaronder psychiatrische patienten Daarom is er deze wetsevaluatie

specifieke aandacht voor levensbeeindiging in de psychiatrie Daarbij gaat het vooral om de

wettelijke zorgvuldigheidseisen betreffende het vrijwillige en weloverwogen verzoek in relatie tot

de wilsbekwaamheid en de redelijke andere oplossing art 2 lid 1 onder a en d Wtl

Alhoewel a lie lijden in wezen psychisch is is het gebruikelijk onderscheid te maken naar de

oorzaak van dat lijden en wel tussen een somatische oorzaak en een psychische oorzaak

waaronder psychiatrische aandoeningen

Met name verzoeken om levensbeeindiging van patienten met psychiatrische aandoeningen hebben

in de discussie en in jurisprudentie altijd een aparte plaats gehad vanwege de onvoorspelbaarheid
van het beloop van veel psychiatrische aandoeningen en vanwege de mogelijke invloed van de

stoornis op de oordeelsvorming van de patient Daarom is het begrijpelijk dat met betrekking tot

verzoeken om levensbeeindiging van psychiatrische patienten specifieke eisen gelden Zo dient de

arts met betrekking tot verzoeken om levensbeeindiging van psychiatrische patienten volgens een

uitspraak van de Hoge Raad uit 1994 met uitzonderlijke grote behoedzaamheid op te treden

Deze norm betekent volgens de jurisprudentie van de RTE s dat met name de

zorgvuldigheidseisen inzake het verzoek vrijwilligheid wilsbekwaamheid en de redelijke andere

oplossing extra aandacht behoeven De in 2009 aangescherpte Richtlijn omgaan met het verzoek

om hulp bij zelfdoding door patienten met een psychiatrische stoornis van de Nederlandse

Vereniging voor Psychiatrie NVvP spreekt een voorkeur uit voor een consultatie door twee

onafhankelijke artsen Ook de Code of Practice stelt dat de arts behalve een reguliere SCEN

consulent ook een onafhankelijke psychiater moet raadplegen voor beoordeling van de

wilsbekwaamheid ter zake van het verzoek en de uitzichtloosheid van het lijden van de patient De

Code of Practice sluit echter niet uit dat in het geval van een consulent met specifieke
psychiatrische deskundigheid met een consulent kan worden volstaan

Het geschatte aantal uitdrukkelijke verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding op afzienbare

termijn van patienten met een psychiatrische aandoening is toegenomen van 320 in 1995 tot 500

in 2008 en 1100 in 2016 In het sterfgevallenonderzoek bleek dat 4 van de al dan niet

ingewilligde verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding afkomstig waren van patienten met

een psychiatrische aandoening In 2016 gaf 25 van de psychiaters aan in het afgelopen jaar een

uitdrukkelijk verzoek om levensbeeindiging op afzienbare termijn gehad te hebben en 3 van hen

dat zij in het afgelopen jaar levensbeeindiging op verzoek hadden uitgevoerd
Het geschatte aantal uitgevoerde verzoeken is toegenomen van maximaal vijf in 1995 tot 30 in

2008 en 60 in 2016 Dit aantal geschatte uitvoeringen van levensbeeindiging op verzoek in 2016

n 60 komt vrijwel overeen met het aantal gevallen van levensbeeindiging op verzoek bij
psychiatrische patienten die gemeld werden bij de regionale toetsingscommissie in 2015 n 56

Ook uit het vragenlijstonderzoek bleek dat alle artsen die levensbeeindiging op verzoek hadden

uitgevoerd dit hadden gemeld bij de toetsingscommissie

Over de mooeliikheid van levensbeeindiging op verzoek bii patienten met psychiatrische

aandoeningen bestaat een misverstand bij een substantieel deel van de Nederlanders 35 van de

burgers meent dat psychiatrische patienten niet in aanmerkinq komen voor euthanasie of hulp bii

zelfdoding lets meer dan de helft van de burgers vindt dat dat wel zou moeten kunnen

Uit de interviews bleek dat psychiaters over het algemeen terughoudend waren ten aanzien van

levensbeeindigend handelen bij psychiatrische patienten ook als zij hier in principe wel voor open

stonden Uit het vragenlijstonderzoek bleek dat 63 van de psychiaters het ondenkbaar vond ooit

levensbeeindiging op verzoek toe te passen Drie procent zou een patient na afwijzing van zijn
verzoek om levensbeeindiging nooit doorverwijzen naar een andere arts Ten opzichte van 1995 is

het percentage psychiaters die het wel denkbaar vinden om ooit levensbeeindiging op verzoek uit

te voeren afqenomen nameliik van 46 in 1995 naar 37 in 2016 Een belanoriik argument dat

zowel door voor als teqenstanders van levensbeeindiging veelvuldiq werd aangedraqen was het

suboptimaal functioneren van de qeesteliike qezondheidszorq GGZ

Het merendeel van de RTE leden vond dat de toetsingscommissies voldoende geequipeerd zijn om

levensbeeindiging bij psychiatrische patienten te kunnen beoordelen Verzoeken van psychiatrische
patienten om hulp bij zelfdoding moeten terughoudend en behoedzaam worden beoordeeld maar

er kan zeker sprake zijn van situaties waarin inwilliging van dat verzoek past binnen de geldende
regels zoals deze door de RTE s worden toegepast
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In het algemeen komt uit het onderzoek het beeld naar voren van een praktijk van

levensbeeindiging op verzoek bij psychiatrische patienten die beperkt in omvang is zorgvuldig
wordt uitgevoerd en gemeld tegen de achtergrond van een terughoudende beroepsgroep Dit blijkt
ook uit het relatief grote aantal gevallen dat wordt behandeld doorde Levenseindekliniek

Binnen de psychiatrische beroepsgroep bestaan zeer uiteenlopende visies en opvattingen Dit lijkt
te wijzen op het belang van nadere bezinning hetgeen zou kunnen worden geentameerd door de

beroepsvereniging In dat kader is het met betrekking tot de consulent van belang dat deze

beschikt over de specifieke deskundigheid die nodig is om over de casus te kunnen oordelen Is dat

het geval dan kan zoals gezegd met een consulent worden volstaan ook om de belasting voor de

patient te beperken Om die reden heeft de optie van een consulent al dan niet van Steun en

Consultatie bij Euthanasie in Nederland 5CEN die tevens psychiater is de voorkeur De praktijk
leert evenwel dat het moeilijk is psychiaters te vinden die een dergelijke taak kunnen en

willen uitvoeren Dat zou de beroepsgroep zich moeten aantrekken

Aanbeveling 4 Het zou goed zijn als de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP een

netwerk inricht van deskundige psychiaters die consultaties kunnen doen in het kader van de Wtl

Dit netwerk dient dan bij voorkeur gekoppeid te worden met de SCEN organisatie

9 3 2 Patienten met dementie

Staan bij euthanasieverzoeken van mensen met een psychiatrische aandoening vooral de

zorgvuldigheidseisen inzake het verzoek en de redelijke andere oplossing centraal bij verzoeken

van mensen met dementie gaat het naast de wilsbekwaamheid ook om de zorgvuldigheidseis
inzake het ervaren van ondraaglijk lijden Naar aanleiding van een oordeel van een RTE over een

casus van euthanasie bij gevorderde dementie ontstond er tijdens de vorige onderzoeksperiode
veel discussie in de politiek medische wereld en samenleving als geheel Als aevolq daarvan heeft

de RTE in de Code of Practice qesteld dat net als bij psychiatrische patienten ook bij patienten

met dementie extra behoedzaamheid vereist is inzake de beoordelina van de wilsbekwaamheid en

het ondraaqliik lijden

Daarnaast is in deze code vastgelegd dat er in het kader van de consultatie een arts met specifieke
deskundigheid moet worden geraadpleegd Indien de patient niet meer wilsbekwaam is kan een

schriftelijke wilsverklaring van de patient en nadere informatie van de arts of familie hierbij
behulpzaam zijn Ook in de huidige onderzoeksperiode zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden
van levensbeeindiging bij patienten met dementie uitgebreid onderwerp van debat geweest Deze

discussie leek min of meer tot een einde te zijn qekomen met de Handreikinq schrifteliik

euthanasieverzoek die de ministeries van Volksoezondheid Welziin en Sport VWS en Veiliaheid

en Justitie V J in 2015 hebben uitqebracht om de reoelgevinq te verduideliiken De liin die de

RTE s in de periode 2012 2016 hanteerden met betrekking tot euthanasie en veraevorderde

dementie past binnen de kaders van deze Handreikinq Opmerkelijk was wel het punt dat de RTE s

in een oordeel uit 2016 maakten van de heimelijke toediening van middelen Dit was ook in

enkele zaken uit eerdere jaren aan de orde maar werd toen niet geproblematiseerd

Hoewel de wet ruimte biedt voor euthanasie bij gevorderde dementie mits er een schriftelijke

wilsverklaring van de patient is komt dit biina niet voor Blijkens het sterfgevallen en

artsenonderzoek was in 4 van de verzoeken om euthanasie sprake van patienten met dementie

Bij de verzoeken die daadwerkelijk tot euthanasie of hulp bij zelfdoding hebben geleid was in 3

sprake van patienten met dementie maar dit betrof bijna steeds mensen met een vroeg stadium

van dementie die nog wilsbekwaam waren

Van de Nederlandse burgers is 60 het eens met de stellinq dat mensen met dementie in

aanmerkinq moeten kunnen komen voor euthanasie ook als zii niet meer snappen wat er gebeurt

Een op de viif burgers denkt ten onrechte dat dat ook zonder schriftelijke wilsverklaring kan In

de publieksvragenlijst was een vignet over dementie opgenomen van een patient met wie geen

communicatie meer mogelijk was die kort voordat hij dement werd een schriftelijke wilsverklaring
had opgesteld Van de respondenten vond 83 het juist dat de arts in deze situatie euthanasie

uitvoerde dit percentage is vergelijkbaar met dat in 2010 en gestegen ten opzichte van het

percentage dat werd gevonden in het onderzoek in 2001 62

Deze uitkomsten contrasteren met die uit het artsenonderzoek Van de artsen in dat onderzoek

vond 22 het denkbaar om levensbeeindiging uit te voeren op basis van een schriftelijke

euthanasieverklarinq bij een patient met gevorderde dementie bij wie geen sprake is van een

biikomende ernstige aandoening Slechts 1 van de artsen had een dergelijk verzoek ooit

uitgevoerd
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Met de stelling Het is onmogelijk om het criterium uitzichtloos en ondraaglijk lijden te beoordelen

bij een patient met gevorderde dementie’ was 52 het helemaal eens 16 neutraal en 32 het

helemaal oneens In het algemeen komt uit bovenstaande het beeld naar voren van een in

omvang beperkte praktijk die zich voornamelijk beperkt tot mensen met beginnende dementie

Waar het gaat om euthanasie bij gevorderde dementie lijkt de weerstand vanuit de beroepsgroep
echter toe te nemen Formeel is dit geen probleem want artsen zijn niet verplicht de ruimte die de

wet biedt volledig te benutten

Maar het is wel een punt van aandacht om te voorkomen dat wet en praktijk uit elkaar gaan

groeien of dat verwarring ontstaat onder artsen over wat de wet wel en niet toelaat

Aanbeveling 5 Maak als overheid duidelijk dat artsen niet verplicht zijn euthanasie uit te voeren

maar benadruk tegelijkertijd de wettelijke ruimte die bestaat met betrekking tot

euthanasieverzoeken van mensen met dementie

Ten aanzien van de schriftelijke wilsverklaring deed zich in de onderzoeksperiode de vraag voor

hoe belangrijk de regelmatige herbevestiging van een eerdere schriftelijke wilsverklaring is Het

Openbaar Ministerie OM leek in een zaak uit 2012 aan die herbevestiging niet veel betekenis te

hechten terwijl de RTE s herbevestiging als een van de te beoordelen aspecten zien zie ook de

Code of Practice Dit laatste standpunt is ook te vinden in de Hand reiking uit 2015 en wordt door

de beroepsgroep van artsen breed gedeeld

Aanbeveling 6 Het is belangrijk dat de overheid burgers voorlicht over het belang van de

wilsverklaring en het actualiseren en regelmatig herbevestigen daarvan

Het is verstandig bij het ondernemen van activiteiten naar aanleiding van deze aanbeveling ook

aandacht te geven aan de wilsverklaring zoals deze is geregeld in de Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst behandelweigering
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Betreft

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Paraaf directeur

1 Aanleiding en doel overleg
Op 3 juli heeft het CBS de voorlopige suicidecijfers over 2017 gepubliceerd
Opvallend daarin is de toename van het aantal suicides onder jongeren van

48 in 2016 naar 81 in 2017

Naar aanleiding van telefonisch overleg met u beiden vindt overleg plaats met

de meest betrokken organisaties IGJ VNG jGGZ en 113Zelfmoordpreventie
Doel van dit overleg is om met elkaar de route te bepalen op welke wijze
deze cijfers nader kunnen worden geduid en of aanvullende actie hierop nodig
is Wij hebben u beiden op 6 juli jl een nota met mogelijke onderzoeksvragen
en aanpak voorgelegd

2 Deelnemers overleg

De^olgend^aer^oner^uller^a^Te^verleg deelnemen

IGJ1G 2e

IGJ10 2e

VNG

hoogleraar Kinder en Jeugdpsychiatrie VUmc

Jan Mokkenstorm directeur 113Zelfmoordpreventie

10 2e

10 2e

10 2«

I0 2e
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Team D

3 Te bespreken punten

Wij stellen de volgende agendapunten voor om het gesprek te stroomlijnen
1 Feiten op orde

2 Analyse maken aan de hand van onderzoeksvragen
3 Aanvullende actie nodig

Kenmerk

1380956 179260 CZ

Ad 1 Feiten op orde

De IGJ heeft in de periode juni 2016 juni 2017 24 meldingen ontvangen
over 21 personen 14 van deze meldingen betrof jeugdigen Het is bekend

dat in het algemeen slechts 40 van de mensen die suicide plegen in zorg

zijn Niet bekend is in hoeverre dit ook voor kinderen geldt

Het CBS stelt aan geselecteerde onderzoekers waaronder

113Zelfmoordpreventie microdata beschikbaar om daar verdere analyses op

te plegen Deze data zijn vanaf deze week beschikbaar De geregistreerde
suicides zijn niet tot op de persoon herleidbaar Van belang is dat de

duiding analyse van de toename van sterfte onder jongeren door suicide een

vraagstuk is dat gaat over psychische gezondheid ziekte en sociaal

welbevinden onder jongeren in bredere zin het gaat uitdrukkelijk niet

uitsluitend over de kwaliteit van zorg en hulp

Voor de nadere duiding is het van belang om te weten

leeftijdsverdeling

geslacht
waren de jongeren in zorg of in zorg geweest of op een wachtlijst voor

zorg

heeft het gezin jeugdhulp gehad

demografische gegevens waaronder etniciteit van de ouders

inzicht in gebruikte methode voor zelfdoding

regionale spreiding clustering

Een deel van deze gegevens zal via de microdata verzameld kunnen worden

maar niet alle U kunt de aanwezigen vragen op welke wijze deze informatie

te verzamelen is

113Zelfmoordpreventie verwacht medio augustus de eerste duiding op basis

van de microgegevens en gericht onderzoek beschikbaar te hebben Bij deze

eerste duiding en het gerichte onderzoek moet de Jeugd GGZ sector expliciet
worden betrokken

Ad 2 Analyse maken

U kunt de volgende onderzoeksvragen voorstellen

Is er een verklaring voor het verschil tussen de CBS cijfers en de IGJ

cijfers is het terecht dat niet alle suicides zijn gemeld bij de IGJ

zorgdragen voor een vergelijkbare set

Welke conclusies kunnen worden verbonden aan het overlappen van

verschillende data Bijvoorbeeld zie je regionale spreiding in suicides

door jongeren die wel in zorg waren Of juist in suicides door jongeren op

een wachtlijst
Kan er sprake zijn van een trend hoe is het beeld over de aantallen

suicides onder jongeren in de eerste helft van 2018 is het reeel om van

a

b

c

Pagina 2 van 3



7750

het CBS te vragen om eind augustus het aantal meldingen te vragen in

2018 tot en met mei bijvoorbeeld
d Welke verklarende factoren zijn er mogelijk en hoe kunnen die in

samenhang worden onderzocht

Team D

Kenmerk

1380956 179260 CZ

113 Zelfmoordpreventie zal op 24 juli a s in samenwerking met de IGJ en de

Jeugd GGZ een expertmeeting organiseren De uitkomsten daarvan zullen

worden meegenomen in de nadere duiding die medio augustus beschikbaar

zal zijn

Bovenstaande vragen kunnen waarschijnlijk op betrekkelijk kort termijn
worden beantwoord Daarna of daarnaast kan ook gedacht worden aan een

retrospectieve analyse van de suicides in combinatie met het onderzoek

ketenbreed leren een aanpak vanuit Jeugd ggz in het kader van het

Actieprogramma zorg voor de jeugd Dat kan leiden tot informatie waarmee

een onderbouwde kwaliteitsimpuls gegeven kan worden aan de jeugd gzz het

heie voorliggende jeugdveid en de aanpak van preventie

U kunt voorstellen dat de Jeugd ggz en 113Zelfmoordpreventie hiervoor

gezamenlijk een onderzoeksvoorstel schrijven

Ad 3 Nadere actie nodiq

Afhankelijk van de uitkomsten van de nadere analyse kunnen we de verdere

actie bepalen
Intensive ng van het dossier suicidepreventie en gezamenlijk optrekken

zorg voor de jeugd activiteiten

o In het regeerakkoord zijn voor su icidepreventie intensiveringmiddelen

opgenomen 113Zelfmoordpreventie krijgt hierdoor extra middelen om

onder andere extra proeftuinen lokale aanpak su icidepreventie met

GGDin the lead van 6 uit te breiden naar 16 Scholen worden hier

nadrukkelijk bij aangehaakt Op basis van de uitkomsten van de

nadere analyse is er sprake mogelijk van clustering van de suicides

onder jongeren bepaalde scholen of steden gericht benaderen van

de lokale spelers voor traningen en kennis over herkennen suicidaliteit

en gesprek aan te gaan

Deze activiteiten moet worden gekoppeld aan het Actieprogramma

Zorg voor Jeugd
o In het najaar wordt er een bijeenkomst van de Landelijke Agenda

Su icidepreventie georganiseerd die zich specifiek richt op

jeugd onderwijs dan met ook met het ministerie van OC W en

onderwijssector erbij dat leent zich ook goed voor verdere

actiebepaling Dit in aanvulling op in samenhang met wat er vanuit

GGD geintensiveerd opgepakt kan worden

Verbeteracties jeugd ggz als onderdeel van de Jeugdwet
o Er zijn veel acties ter verbetering ingezet zowel om de wachtlijsten

terug te dringen als kennis beterte verspreiden

4 Advies en toelichting
n v t

10 2e

Senior beleidsmedewerker
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Zaaknummer

179119ter beslissing Antwoorden Kamervragen over de stijging van het aantal

zelfmoorden onder jeugdigen Bijlage n

1

Afschrift aan

uw kenmerk

20182135^9

1 Aanleiding voor deze nota

Het Kamerlid Van der Staaij SGP heeft vragen gesteld naar aanleiding van

het bericht van het CBS over de toename van het aantal suicides onder

jongeren Soortgelijke vragen zijn gesteld door het Kamerlid Peters CDA

aan de minister

2 Beslispunten advies en mogelijk alternatief

• Ik adviseer u in te stemmen met de voorgestelde beantwoording

• De officiele deadline van de kamervragen is 31 8 schtor i y m hat AQ_

mgritscho ethieJet7te~purir3yverzoekei i wij truilei

zojiaLii stukke i i e^TT week vat5TTi£t AO verzonderHtoTTngn werdef^

• De vragen liggen voor het merendeel op het terrein van de portefeuille

van de staatssecretaris wij stellen daarom voor dat de set Kamervragen

mede namens de minister van VWS door de staatssecretaris zal worden

afgedaan Bent u hiermee akkoord

Samenvatting en conclusies

De beantwoording is zoveel mogelijk procedureel gehouden dit in verband

met de eerste duiding van deze toename waarover de Kamer in September

zal worden gei nformeerd

3

4 Draagvlak politiek
Het suicidepreventiebeleid staat hoog op de agenda van de Tweede Kamer

Er zijn ook raakvlakken met de discussie over het gebruik van

zelfdodingstoffen Op 6 September vindt het AO Medische ethiek plaats

Pagina 1 van 2
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5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

n v t

Directie Curatieve Zorg

Kenmerk

1379639 179119 CZ

6 Financiele en personele gevolgen
n v t

7 Juridische aspecten en haalbaarheid

n v t

Afstemming intern interdepartementaal en met veldpartijen

De beantwoording is afgestemd met de IGJ directie Jeugd en directie PG

8

9 Gevolgen administratieve lasten

n v t

10 Toezeggingen

n v t

I10X20

Senior heleidsmedewerker
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Beslispunten oplegnota voor nota Medische Ethiek RWIZO

Kabinetsreactie op de evaluatie van de euthanasiewet

Voorlichtinqsactiviteiten

Vanuit het Regeerakkoord is mede op basis van het rapport van de commissie Schnabel de

opdracht om de kennis overde euthanasiewet onder burgers en artsen te vergroten In de versie

van de kabinetsreactie die besproken is met de coalitiepartijen stond het voorstel om een

onderzoek te laten uitvoeren naar de kennisbehoefte van mensen omdat er al veel voorlichting en

informatie beschikbaar is

VVD maar vooral D66 konden zich hier niet in vinden omdat zij vonden dat was afgesproken om

de kennis te vergroten over de ruimte die de euthanasiewet biedt Dit staat niet zo expliciet in het

regeerakkoord daar staat ’verruiming van de kennis over en bekendheid met de

euthanasiewetgeving In het rapport van de commissie Schnabel staat voorlichting over de

inhoud en reikwijdte van de euthanasiewet Vanuit dit rapport gaat het vooral om mensen met

een stapeling van ouderdomsklachten wat wordt afgezet tegen mensen die alleen een voltooid

leven hebben zonder medisch lijden
Advies is om mee te gaan in de wens van D66 aangezien dit kennelijk de afspraak is die

tijdens de formatie is gemaakt Voorstel is om op de website van de Rijksoverheid onder het

onderwerp Euthanasie en de wet een subkopje toe te voegen over de reikwijdte van ruimte

binnen de euthanasiewet dat ingaat op de bijzondere groepen waar verwarring of

onduidelijkheid over bestaat in hoeverre dit onder de wet valt Naast stapeling van

ouderdomsklachten zou dit ook gaan over vergevorderde dementie en psychiatrie
4 Wilt u hierin meegaan en dat op deze manier vormgeven

Bovenstaande leidt ertoe dat het oorspronkelijke idee onderzoek naar kennisbehoefte van

mensen tav euthanasie niet meer logisch en zinvol lijkt omdat we in gaan zetten op

voorlichting over de reikwijdte van de wet

4 Wilt u dit onderzoek toch uitvoeren of laten we dit vervallen

Daarnaast is het voorstel om aan de website Rijksoverheid meer links toe te voegen naar

informatie richtlijnen handreikingen van andere organisaties of instances zoals de

beroepsgroepen KNMG Verenso maar ook belangengroepen NVVE KBO PCOB Door een

dergelijk centraal informatiepunt is informatie makkelijker vindbaar

4 Gaat u hiermee akkoord

Een derde voorstel is om informatiemateriaal te ontwikkelen op basis van de informatie op de

website Rijksoverheid over euthanasie dat eenvoudig toegankelijk is via zorgverleners met

name de huisarts Een nadeel hiervan is dat zeer recent besloten is dat het papieren
informatiemateriaal bij huisartsen folders flyers gaat verdwijnen en datalle informatie alleen

nog maar digitaal aangeboden gaat worden

4 Hoe staat u hierin

Stiiainq aantallen euthanasie

In de kabinetsreactie wordt de aanbeveling uit het evaluatierapport om onderzoek te doen naar de

stijging van het aantal gevallen van euthanasie niet overgenomen CU was hier niet gelukkig mee

De redenen om deze aanbeveling niet op te volgen waren dat het geen zorgwekkende of

opvallende ontwikkeling is meer bekendheid dat euthanasie mogelijk is patienten durven vaker te

vragen artsen durven vaker uit te voeren omdat ze weten hoe de RTE toetsen en wanneer het

zorgvuldig is De vraag is ook wat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek zeggen en in

hoeverre u daarop kunt of zelfs moet acteren Het is uiteraard mogelijk om dit onderzoek wel uit te

laten voeren en het zou interessante inzichten kunnen opleveren over de euthanasiepraktijk
4 Wilt u hierin meegaan met CU en alsnog de aanbeveling opvolgen

Medisch zorovuldioe uitvoerinq euthanasie bii dementie

Tijdens de behandeling van de wet Zorg en Dwang Wzd op 16 januari jI in de Eerste Kamer heeft

u naar aanleiding van vragen van de SGP lid van Dijk toegezegd om in de kabinetsreactie

aandacht te besteden aan de vraag of de toetsingspraktijk van de toetsingscommissies euthanasie

zich ook uit moet strekken tot het toepassen van dwang bij euthanasie bij wilsonbekwame

patienten Omdat deze toezegging ons pas afgelopen donderdag bereikte is deze passage toen

toegevoegd
De link die de SGP legt tussen uitvoering van euthanasie bij wilsonbekwame patienten en

dwang de Wzd komt hoogstwaarschijnlijk dooroordeel 2016 85 van de RTE van euthanasie bij
een patiente met vergevorderde dementie Door twee aspecten van de uitvoering van de

euthanasie oordeelden de RTE dat niet was voldaan aan de zesde zorgvuldigheidseis van medisch

zorgvuldige uitvoering het vooraf geven van een slaapmiddel en het vasthouden van patiente toen
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ze overeind kwam bij het toedienen van het eerste euthanasiemiddel Letterlijke tekst oordeel RTE

Arts heeft bij de uitvoering een grens overschreden door toediening van Dormicum en door de

uitvoering van de levensbeeindiging niet te staken toen patiente negatief reageerde op het

inbrengen van het infuus en de toediening van de euthanatica Bij de uitvoering van de

levensbeeindiging moet dwang maar ook de schijn van dwang tot elke prijs worden voorkomen

Deze casus is nog onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek van het OM De IGJ is een

tuchtzaak gestart en woensdag 13 juni jl vond de zitting hierover plaats voorlopige uitspraak is

op 24 juli De vraag wat medisch zorgvuldige uitvoering in dit geval is mag voorafeen

slaapmiddel gegeven worden en hoe moet een schrikreactie geduid worden kan er sprake zijn van

verzet en daarbij van dwang ligt dus nog open maar de uitkomsten van onderzoek OM en

tuchtzaak IGJ zullen bij kunnen dragen aan het antwoord op deze vraag In ieder geval is het niet

wenselijk dat de Wzd van toepassing zou worden op de uitvoering van euthanasie het gaat om

heel andere vraagstukken en domeinen van de gezondheidszorg waar de Wzd niet voor bedoeld is

In de kabinetsreactie zegt u dat de RTE nav dit vraagstuk en deze casus najaar 2017 hebben

besloten om bij euthanasie bij vergevorderde dementie de arts altijd op gesprek te laten komen

Ook hebben de RTE in de nieuwe EuthanasieCode een passage toegevoegd over het vooraf geven

van een slaapmiddel pre medicatie Verder geeft u aan dat u in gesprek zult gaan met de RTE

de KNMG en andere partijen om duidelijkheid te bieden over wat medisch zorgvuldige uitvoering in

dit geval inhoudt

Kunt u zich vinden in de huidige passage

Verantwoordeliikheid beroepsgroep artsen vs Levenseindekliniek

Zowel CU als VVD en D66 vinden het onwenselijk dat de Levenseindekliniek een grote rol heeft

zowel in de uitvoering van euthanasie als het bieden van informatie scholing van artsen Zij zouden

Never zien dat de beroepsgroep van artsen hier zelf meer verantwoordelijkheid neemt Er is tijdens
het overleg echter geen concrete afspraak gemaakt over of en hoe dit in de tekst een plek moet

krijgen
In principe is de groei van de Levenseindekliniek ook qua voorlichting geen zorgelijke
ontwikkeling ze werken professioneel en hebben veel expertise in huis De zorgvuldigheid van de

praktijk staat voorop en die kan zowel door de eigen arts als een collega als de Levenseindekliniek

geborgd worden In de tekst geeft u wel aan dat u het eens bent met de Levenseindekliniek dat zij
zich vooral zouden moeten kunnen richten op de meer complexe euthanasieverzoeken bijv bij
vergevorderde dementie en dat het bij andere aandoeningen logischer is als de arts die de

euthanasie niet wil uitvoeren doorverwijst naar een collega Daarom roept u de beroepsgroep op

om ervoorte zorgen dat doorverwijzen naar een collega in de praktijk beter geregeld wordt

4 Vindt u het voidoende om het bij een constatering te laten of wilt u de tekst hierop

aanpassen

Onderzoek Voltooid leven

D66 had tijdens een overleg met u voorafgaand aan het coalitieoverleg aangegeven dat het

onderzoek zich niet moet beperken tot mensen met een actieve actuele stervenswens maar ook

aandacht moest hebben voor mensen die nu nog geen stervenswens hebben maar die wel zouden

kunnen ontwikkelen U gaf aan hiermee akkoord te zijn maar deze twee groepen wel graag apart
wilde houden in de onderzoeksopdracht De onderzoeksopdracht was in lijn daarmee uitgebreid
Tijdens het coalitieoverleg ontstond enige verwarring overde groepen die onderzocht zouden

moeten worden Uiteindelijk bleek echter dat het voor D66 vooral gaat om een onderscheid tussen

een actuele wens en een wens op afzienbare termijn Ook de commissie Schnabel die zich in

principe richtte op de eerste groep noemt de tweede groep en dat deze van elkaar onderscheiden

moeten worden CDA gaf aan graag dichtbij Schnabel te willen blijven CU leek het logisch om het

onderzoek te beperken tot de eerste groep maarsprak zich niet expliciet uit tegen de tweede

groep

4 Gaat u akkoord met de huidige vorm van de onderzoeksopdracht waarbij u D66 tegemoet
komt en dus beide groepen onderscheiden worden Of wilt u het onderzoek beperken tot

de eerste groep mensen met een actieve en actuele stervenswens
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1 Aanleiding voor deze nota

Afgelopen donderdag vond overleg plaats met de coalitiepartners over de

nota medische ethiek Bijgaande beslisnota dient om keuzes te maken hoe

het commentaar te verwerken De op deze keuzes gebaseerde versie zal met

track changes aan de coalitiepartners worden verstuurd ter bespreking op

maandag 25 juni a s

2 Beslispunten advies en mogelijk alternatief

Graag uw besluiten over de punten 1 t m 8 en a t m g onder punt 3 van

deze nota

Gaat u akkoord met verzending van de nota medische ethiek met track

changes aan de coalitiepartners nadat uw besluiten zijn verwerkt

3

buiten verzoek
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5 Voor D66 is van belang dat de doelgroep waar het onderzoek naar Voitooid

leven zich op richt niet beperkt blijft tot mensen met een actieve

stervenswens maar ook de mensen bevat met een stervenswens die zij

nog niet nu direct maar wel binnen afzienbare termijn ten uitvoer zouden

wiilen brengen Voor CDA valt die tweede groep ook onder de noemer

mensen met een actieve stervenswens CDA hecht waarde aan aansluiten

bij Schnabel Schnabel richtte zich in principe op de eerste groep actieve

en actuele stervenswens maar noemt de tweede groep wel met de

opmerking onderscheid te maken tussen deze groepen Om D66 tegemoet
te komen zonder af te drijven van Schnabel conform wens CDA kan het

onderzoek zich richten op beide groepen waarbij zoveel mogelijk zal

worden aangesloten bij de bewoordingen van Schnabel Onze aanbeveling
is om de twee aparte groepen wel apart te onderscheiden in de

onderzoeksopdracht om de kwaliteit van het onderzoek te waarborgen De

eerste groep wordt genoemd als mensen met een persisterende actieve

stervenswens de tweede groep met een stervenswens op afzienbare

termijn Gaat u hiermee akkoord

6 In het RA is afgesproken om de kennis over de euthanasiewet onder

burgers en artsen te vergroten Letterlijk verruiming van de kennis

over en bekendheid met de euthanasiewetgeving verbeteren van de

kennis over de Euthanasiewet onder artsen en patienten en het in

bepaalde situaties raadplegen van een extra consulent In de

gesondeerde versie van de nota stond het voorstel om een onderzoek te

laten uitvoeren naar de kennisbehoefte van mensen omdat er al veel

voorlichting en informatie beschikbaar is Voor WD en vooral D66 is nieuw

onderzoek overbodig en gaat het erom de kennis te vergroten over de

ruimte die de euthanasiewet biedt Schnabel adviseert voorlichting over

de inhoud en reikwijdte van de euthanasiewet vanuit het perspectief dat

mensen met een stapeling van ouderdomsklachten veelal geholpen
kunnen worden binnen de euthanasiewet afgezet tegen mensen die

alleen een voitooid leven hebben zonder medisch lijden Voorstel is om

niet te twisten over de interpretatie van het RA en mee te gaan in de wens

van D66 en WD waarbij gekozen wordt voor de formulering reikwijdte
en niet ruimte Wij stellen enkele concrete acties voor

a Op de pagina ’Euthanasie en de wet van de website Rijksoverheid nl

een subkop invoegen over de reikwijdte van de Euthanasiewet waarin

ingegaan wordt op de bijzondere groepen waarbij verwarring of

onduidelijkheid bestaat of zij onder de wet vallen Naast stapeling van

ouderdomsklachten zou dit ook kunnen gaan over vergevorderde
dementie en psychiatrie

b Eveneens op Rijksoverheid nl kan verwezen worden naar

informatiemateriaal richtlijnen handreikingen van andere

organisaties of instanties zoals beroepsgroepen KNMG Verenso

maar ook belangengroepen NWE KBO PCOB Door een dergelijk
centraal informatiepunt is de informatie gemakkelijker vindbaar

c Op basis van de beschikbare informatie zoals reeds bestaande

handreiking kan informatiemateriaal ontwikkeld worden dat

beschikbaar kan worden gesteld via zorgverleners zoals de huisarts

Nadeel hiervan is dat huisartsen recent besloten hebben de papieren
informatiefolders weg te doen en informatie alleen nog digitaal
beschikbaar te stellen

d Opties a t m c maken onderzoek naar de informatiebehoefte niet meer

logisch en zinvol Voorstel is om dat onderzoek te laten vervallen

Directie Publieke

Gezondheid

Financieel Beleid en Ethiek

Kenmerk
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Graag uw reactie op de voorstellen a t m d

7 De CU heeft aangegeven dat zij graag zien dat u onderzoek uitzet naar de

stijging van het aantal euthanasiegevallen conform de aanbeveiing in de

evaluatie van de euthanasiewet die in de gesondeerde versie van de nota

niet was overgenomen De reden om de aanbeveiing niet over te nemen

was dat het geen zorgwekkende of opvallende ontwikkeling is Bovendien

is de vraag wat de uitkomsten van dergelijk onderzoek zeggen en in

hoeverre u daarop kunt of zelfs moet acteren Aan de andere kant is het

een laagdrempelige manier om CU tegemoet te komen mits u voldoende

meerwaarde ziet in het besteden van publieke middelen aan dergelijk
onderzoek Wilt u de aanbeveiing alsnog opvolgen

8 In het coalitieoverleg hebben zowel CU als WD en D66 geuit dat zij het

onwenselijk vinden dat de Levenseindekliniek een grote rol heeft zowel in

de uitvoering van de euthanasie als in het bieden van informatie en

nascholing van artsen Zij zouden Never zien dat de beroepsgroep van

artsen hier zelf meer verantwoordelijkheid neemt Er is tijdens het overleg
echter geen concrete afspraak gemaakt over of en hoe dit een plek in de

tekst zou moeten krijgen Op zichzelf is de groei van de Levenseindekliniek

en hun voorlichtingsactiviteiten geen zorgelijke ontwikkeling De kliniek

werkt professioneel en heeft veel expertise in huis De kliniek investeert

juist veel in expertise ontwikkeling De zorgvuldigheid van de praktijk
staat voorop en die kan zowel door de eigen arts als door een collega van

de Levenseindekliniek worden geborgd In de nota geeft u wel aan dat u

vindt dat de Levenseindekliniek zich vooral zou moeten kunnen richten op

de meer complexe euthanasieverzoeken en dat het bij andere

aandoeningen logischer is dat een arts doorverwijst naar een collega
Daarom roept u de beroepsgroep op om ervoor te zorgen dat

doorverwijzen naar een collega in de praktijk beter geregeld wordt Vindt u

dit afdoende

Directie Publieke

Gezondheid

Financieel Beleid en Ethiek

Kenmerk
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Keuzes samenhangend met ambtelijk commentaar

a Tijdens de behandeling van de Wet zorg en dwang Wzd op 16 januari jl
in de Eerste Kamer heeft u naar aanleiding van vragen van lid Van Dijk
SGP toegezegd in de kabinetsreactie op de evaluatie van de

Euthanasiewet aandacht te besteden aan de vraag of de toetsingspraktijk
van de toetsingscommissies euthanasie zich ook uit moet strekken tot het

toepassen van dwang bij euthanasie bij wilsonbekwame patienten Deze

toezegging was ons tot afgelopen donderdag onbekend De nieuwe

passage hierover vindt u op pagina 22 De link die de SGP legt tussen

uitvoering van euthanasie bij wilsonbekwame patienten en dwang Wzd

komt hoogstwaarschijnlijk door oordeel 2016 85 van de RTE van

euthanasie bij een patiente met vergevorderde dementie Door twee

aspecten van de uitvoering van de euthanasie oordeelden de RTE dat niet

was voldaan aan de zesde zorgvuldigheidseis van medisch zorgvuldige

uitvoering namelijk het vooraf geven van een slaapmiddel en het

vasthouden van de patiente toen ze overeind kwam bij het toedienen van

het eerste euthanasiemiddel Deze casus is nog onderwerp van een

strafrechtelijk onderzoek van het OM De IGJ i o is een tuchtzaak gestart
en woensdag 13 juni jl vond de zitting hierover plaats voorlopige

uitspraak is op 24 juli De vraag wat medisch zorgvuldige uitvoering in dit

geval is mag vooraf een slaapmiddel gegeven worden en hoe moet een

schrikreactie geduid worden kan er sprake zijn van verzet en daarbij van

dwang ligt dus nog open maar de uitkomsten van onderzoek OM en
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tuchtzaak IGJ zullen bij kunnen cfragen aan het antwoord op deze vraag

In ieder geval is het niet wenselijk dat de Wzd van toepassing zou worden

op de uitvoering van euthanasie het gaat om heel andere vraagstukken
en domeinen van de gezondheidszorg waar de Wzd niet voor bedoeld is In

de kabinetsreactie zegt u dat de RTE n a v dit vraagstuk en deze casus in

het najaar 2017 hebben besioten om bij euthanasie bij vergevorderde
dementie de arts altijd op gesprek te laten komen Ook hebben de RTE in

de nieuwe EuthanasieCode een passage toegevoegd over het vooraf geven

van een slaapmiddel premedicatie Verder geeft u aan dat u in gesprek
zult gaan met de RTE de KNMG en andere partijen om duidelijkheid te

bieden over wat medisch zorgvuldige uitvoering in dit geval inhoudt Bent

u hiermee akkoord Wenst u vanwege deze toezegging de nota medische

ethiek ook naar de Eerste Kamer te sturen
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Kenmerk
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buiten verzoek

4 Draagvlak politiek

buiten verzoek
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Ministerie van Volksgezondheid
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Retouradres Postbus 20350 2500 E3 Den Haag
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Het bestuur

Postbus 93245

2509 AE DEN HAAG
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Datum

Betreft Opdracht onderzoek Voltooid leven
Kenmerk

1405265 179870 PG

Bijlage
1

Geacht bestuur

Via deze weg verzoek ik u om een extra onderzoeksproject te financieren naar de

omvang en omstandigheden van de groep mensen die hun leven als voltooid be

schouwen Het ministerie van VWS stelt hiervoor £395 547 budget beschikbaar

€350 000 voor de onderzoekers en £45 547 voor uw begeleiding buiten de

bestaande programma s om Het onderzoek dient uiterlijk in december 2019 afge
rond te zijn

Correspondence uitslultend

richten aan het retouradres

met vermelding van de

datum en het kenmerk van

deze brief

Het budget zal conform de door u aangeleverde liquiditeitsprognose aan u ter be

schikking worden gesteld dat wil zeggen in 2018 €161 358 in 2019 €161 793

en in 2020 €72 396

Ik verzoek u in de eerstvolgende voortgangs rapportage dit onderzoeksproject
zowel inhoudelijk als financieel op te nemen Ik zal het uitgaven en het verplich

tingenplafond verhogen en u ontvangt hierover een aanvullend schrijven op mijn
brief d d 21 december 2017 kenmerk 1262869 170704 PG inzake de Goedkeu

ring programma s en begroting 2018 Tevens zijn de werkafspraken planning
control VWS NWO en ZonMw van toepassing

In de bijlage treft u de overeengekomen oproeptekst

Hoogachtend f

aalVnlk9nP7nnrihPiririp H i ir man

10 2e

\
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Voltooid Leven

Oproep voor een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar omvang en achtergronden van de groep
mensen die hun leven ais voltooid beschouwen en die als gevolg daarvan een persisterende
doodswens hebben die buiten de reikwijdte van de bestaande euthanasiewetgeving iijkt te vallen

Datum geplaatst 4 September 2018

Deadline 17 oktober 14 00 uur

Inhoud

Voltooid Leven

ACHTERGRONDEN

DOEL SUBSIDIEOPROEP

RANDVOORWAARDEN

Wie kan aanvragen

Welk bedrag kan aangevraagd worden

BEOORDELINGSCRITERIA

Relevantiecriteria

Kwaliteitscriteria

PROCEDURE TIJDPAD

Beoordelingsprocedure

Tijdpad

Meer informatie

INDIENEN

Indiening via ProjectNet

TIPS

Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag

Inhoudelijke vragen

Technische vragen

Downloads en links

Overige bijlagen subsidieoproep

Bijlage 1
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ACHTERGRONDEN

In de nota Medische ethiek1 van 6 juli 2018 besteedt de minister van VWS aandacht

aan het maatschappelijke debat over de stervenswens van mensen die hun leven

voltooid achten Hij refereed hierin naar het rappod van de commissie Schnabel2
over dit onderwerp De minister constateed dat het ontbreekt aan voldoende

informatie om weloverwogen en transparant een richting te kunnen kiezen Voor

verdere gedachtevorming over dit complexe thema is van belang dat er meer zicht

komt op de precieze groep mensen over wie het gaat Daarom kondigt hij in het

verlengde van het regeerakkoord een onderzoek aan naar de omvang en

omstandigheden van de groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen en die

als gevolg daarvan een persisterende doodswens hebben die buiten de reikwijdte
van de bestaande euthanasiewetgeving lijkt te valien Deze subsidieoproep is gericht
op het realiseren van dit onderzoek3

De Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding Wtl de

euthanasiewet spreekt zich niet uit over de aard van het lijden bij euthanasie en

hulp bij zelfdoding Het kan gaan om zowel fysiek als om psychisch lijden In het

Brongersma arrest uit 2002 heeft de Hoge Raad echter bepaald verwijzend naar de

parlementaire geschiedenis van de wet dat het lijden een grotendeels medische

grondslag dient te hebben en dat de ervaring en deskundigheid van arisen zich

beperkt tot het medische domein De medische grondslag voor euthanasie en hulp
bij zelfdoding beperkt zich niet tot een bepaalde ernstige medische aandoening Ook

een stapeling van ouderdomsaandoeningen kan gepaard gaan met uitzichtloos en

ondraaglijk lijden
4 5 6

Het rapport van de commissie Schnabel Voltooid leven Over hulp bij zelfdoding
aan mensen die hun leven voltooid achten 2016 constateert dat in de samenleving
veel verschiliende opvattingen bestaan over het begrip voltooid leven’ De commissie

kiest voor de formulering dat het gaat om ’mensen die veelal op leeftijd zijn die naar

hun eigen oordeel geen levensperspectief meer hebben en die als gevolg daarvan

een persisterende en actieve doodswens ontwikkeld hebben Het rapport doet

diverse aanbevelingen voor het voorkomen van een gevoel van voltooid leven die

terugkomen in de bovengenoemde nota Medische ethiek De commissie stelt vast

dat de huidige euthanasiewet goed functioneert en dat deze wet ruimte biedt voor het

ondervangen van het merendeel van de ‘voltooid leven’ problematiek7 Ook biedt de

Wtl volgens de commissie nog ruimte voor toekomstige ontwikkeiingen in de

opvattingen over euthanasie en hulp bij zelfdoding

1 Reference Nota medische ethiek

Referentie Voltooid leven etc 2016

Referentie Opdracht van de minister aan ZonMw

Referenties KNMG standpunt
Referentie Euthanasiecode

Referentie Evaluatie Wtl

Uit de samenvatting van Voltooid Leven p 15 16 De wtl biedt naar het oordeel van de

adviescommissie voldoende ruimte om het merendeel van de ‘voltooid leven probtematiek te

ondervangen In veel gevallen zal namelijk sprake blijken te zijn van een medische grondslag
waarbij een combinatie van medische en niet medische problemen heeft geleid tot uitzichtloos en

ondraaglijk lijden in de zin van de wtl In combinatie met het gegeven dat het aantal mensen dat

hun leven voltooid acht en om die reden een actieve doodswens heeft waarschijnlijk klein is zeker

als het gaat om mensen bij wie de wens tot levensbeeindiging niet gerelateerd is aan medische

problematiek ziet de adviescommissie geen aanleiding om voor te stellen de wtl te wijzigen

2

3

4

5

6

7

2
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Er is in de literatuur waarop ook de commissie Schnabel zich baseert sprake van

enkele kennishiaten Uit de beschikbare studies0 blijkt niet duidelijk wat de omvang is

van de groep mensen die een persisterende en actieve wens tot levensbeeindiging
hebben omdat zij hun leven ‘voltooid’ achten aangezien twee aspecten hierin vaak

niet afgebakend worden Dit betreft ten eerste of er bij de onderzochte personen

sprake was van niet alleen een persisterende maar ook van een actieve wens tot

levensbeeindiging dat wil zeggen dat ze bereid zijn om handelingen te laten

verrichten om het leven te beeindigen9 Ten tweede wordt uit bestaande

onderzoeken onvoldoende helder in hoeverre het iijden voortkomt uit een of meer al

dan niet ernstige medische aandoeningen De commissie stelt op basis van het

geraadpleegde onderzoek dat hierdoor niet duidelijk is wat de omvang is van de

groep mensen die een persisterende en actieve wens tot levensbeeindiging hebben

omdat zij hun leven voltooid’ achten en die buiten de reikwijdte van de huidige wet

lijken te vallen Ook is nog niet voldoende bekend over de omstandigheden van

deze groep mensen

Het is bekend dat er op het thema voltooid leven initiatiefwetgeving wordt ontwikkeld

Omwille van deze initiatiefwet is aanvullend op bovenstaande kennisbehoefte ook

behoefte aan meer inzicht in de omvang en omstandigheden van de groep mensen

die hun leven als voltooid beschouwen en als gevolg daarvan een persisterende
stervenswens hebben ‘maar nog niet klaar zijn om daar actief gevolg aan te

geven’10

Deze onderwerpen komen terug in de vraagstellingen van deze subsidieoproep Het

is de bedoeling dat de resultaten van dit onderzoek uiterlijk in december 2019

beschikbaar zijn

DOEL SUBSIDIEOPROEP

Het doel van deze subsidieoproep is om binnen de gestelde termijn voldoende

inzicht te krijgen in de omvang en omstandigheden van de groep mensen die hun

leven als voltooid beschouwen en die als gevolg daarvan een persisterende
doodswens hebben die buiten de reikwijdte van de bestaande euthanasiewetgeving
lijkt te vallen omdat hun Iijden geen of niet voldoende medische grondslag heeft

Doelgroep
Het onderzoek betreft primair de groep mensen die in de omschrijving van de

Commissie Schnabel ’veelal op leeftijd zijn die naar hun eigen oordeel geen

levensperspectief meer hebben en die als gevolg daarvan een persisterende en

8 Reference ZonMw kennissynthese Ouderen en het zelfgekozen levenseinde 2014

9 In de woorden van de commissie Schnabel Voltooid leven p 35 In het kader van dit advies is

het onderscheidend element ‘persisterende actieve doodswens van belang Er zijn ouderen die

hun leven voltooid achten maar en dat zijn de meesten die geen doodswens hebben of die

slechts incidenteel dergelijke gedachten of wensen hebben Ook kan het voorkomen dat een

doodswens weliswaar voortdurend latent aanwezig is maar niet actief dat wil zeggen dat

betrokkene niet tot handelen overgaat om uitvoering te geven aan de doodswens

10 Nota medische ethiek Daarnaast heb ik mij verstaan met de initiatiefneemster mevrouw Dijkstra
Op haar verzoek zal aanvullend aan het genoemde onderzoek ook de omvang en

omstandigheden worden onderzocht van de groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen

en als gevolg daarvan een persisterende stervenswens hebben maar nog niet klaar zijn om daar

actief vervolg aan te geven

3
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actieve doodswens ontwikkeld hebben’ Daarnaast is behoefte aan meer kennis over

de omvang en omstandigheden van de groep mensen die hun leven als voltooid

beschouwen en als gevolg daarvan een persisterende doodswens hebben maar

nog niet klaar zijn om daar actief gevolg aan te geven In beide groepen dient de

aandacht uit te gaan naar de groep mensen met een doodswens die niet onder de

huidige reikwijdte van de euthanasiewet valt omdat hun lijden geen of niet

voldoende medische grondslag heeft

De commissie Schnabel beschrijft dat deze groep mensen veelal op leeftijd zijn Een

scherpe leeftijdsgrens is hier echter niet te trekken en ook anderen dan

hoogbejaarde ouderen kunnen hun leven als voltooid beschouwen Onderzoekers

dienen in hun aanvraag de keuze voor een bepaalde populatie of cohort te

onderbouwen

Vraagstelling
1 Hoe groot is de groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen en die

als gevolg daarvan een persisterende en actieve doodswens hebben die

buiten de reikwijdte van de bestaande euthanasiewetgeving lijktte vallen

omdat hun lijden geen of niet voldoende medische grondslag heeft

2 Wat zijn de omstandigheden kenmerken van deze groep Wat is bijvoorbeeld
hun leeftijd opleidingsniveau sociaaleconomische status culturele

achtergrond intensiteit en kwaliteit van sociale contacten mate van

zelfredzaamheid Welke persoonlijkheidskenmerken en levensbeschouwelijke
opvattingen hebben zij Wat is de achtergrond en aard van hun doodswens

Hebben zij hun doodswens besproken met anderen en wat was daarvan de

uitkomst Waarzouden zij behoefte aan hebben opdat hun doodswens

verdwijnt leefbaar wordt of gehonoreerd wordt In hoeverre hebben zij
hiervoor welke hulp van anderen nodig Waarom zijn eventuele altematieven

niet meer zinvol Ervaren zij de huidige wetgeving als beperkend en zo ja
hebben zij behoefte aan aanpassing van de bestaande wetgeving

3 Hoe groot is de groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen en die

als gevolg daarvan een persisterende maar geen actieve doodswens hebben

die buiten de reikwijdte van de bestaande euthanasiewetgeving lijkt te vallen

omdat hun lijden geen of niet voldoende medische grondslag heeft

4 Wat zijn de omstandigheden kenmerken van deze groep Wat is bijvoorbeeld
hun leeftijd opleidingsniveau sociaaleconomische status culturele

achtergrond intensiteit en kwaliteit van sociale contacten mate van

zelfredzaamheid Welke persoonlijkheidskenmerken en levensbeschouwelijke
opvattingen hebben zij Wat is de achtergrond en aard van hun doodswens

Hebben zij hun doodswens besproken met anderen en wat was daarvan de

uitkomst Waar zouden zij behoefte aan hebben opdat hun doodswens

verdwijnt leefbaar wordt of gehonoreerd wordt In hoeverre hebben zij
hiervoor welke hulp van anderen nodig Waarom zijn eventueel altematieven

niet meer zinvol Ervaren zij de huidige wetgeving als beperkend en zo ja
hebben zij behoefte aan aanpassing van de bestaande wetgeving

5 Wat zijn naar aard en omvang de verschillen tussen de onder 1 en 3

genoemde groepen Indien mogelijk verdient het aanbeveling om ook een

vergelijking te maken tussen de onder 1 en 3 genoemde groepen met de

groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen maar geen doodswens

hebben en de groep mensen die hun leven niet als voltooid beschouwen

4
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Aard van het onderzoek

In het kader van deze subsidieoproep zal uiteindelijk een samenhangend project

gehonoreerd worden bestaande uit

• literatuur en documentenonderzoek

• kwantitatief onderzoek en

• kwalitatief onderzoek

Het literatuur en documentenonderzoek dient onder meer ter verdere onderbouwing
van de keuzes in de onderzoeksopzet waaronder de precieze afbakening van de

onder 1 en 3 genoemde groepen Ook verdient het aanbeveling om de recente

toepassing van de Wtl te bestuderen om vast te stellen hoe de toetsingscommissies
de criteria in de praktijk hanteren

Het kwantitatieve onderzoek betreft gegevensverzameling in een bestaand cohort

of cohorten en of nadere analyse van bestaande data Eventueel aanvullend

vragenlijst onderzoek dient goed onderbouwd te worden Hieruit moet duidelijk
worden wat de omvang is van de problematiek welke achtergronden de betreffende

personen hebben en wat de verschillende groepen uif de vraagstelling van elkaar

onderscheidt

Het kwalitatieve onderzoek bijvoorbeeld door middel van diepte interviews is

bedoeld om meer inzichtte geven in de doodswens van de doelgroep de

achtergronden van deze wens de oorzaken de aard en de mate van iijden de

manier waarop de betreffende persoon met haar of zijn doodswens omgaat en waar

zij behoefte aan hebben

RANDVOORWAARDEN

Binnen deze subsidieoproep zal een project gehonoreerd worden Dit project dient

een samenhangend geheel te zijn dat afdoende antwoorden geeft op de

bovengenoemde vragen en waarin zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve

aspecten voldoende aandacht krijgen

Wie kan aanvragen
Het project kan worden aangevraagd door een enkele onderzoeksgroep of door een

consortium Groepen met specifieke deskundigheid op een deelterrein kunnen dus

participeren in een aanvraag met andere groepen Het eindverslag wordt onder

verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer ingediend waarbij deze zorg draagt
vooreen samenhangend geheel en heldere conclusies

Welk bedrag kan aangevraagd worden

Er wordt 1 project gehonoreerd Het maximaal aan te vragen bedrag is €350 000 De

resultaten van het project dienen op 31 december 2019 opgeleverd te worden

BEOORDELINGSCRITERIA

De begeleidingscommissie beoordeelt de relevantie kwaliteit en begroting van alle

aanvragen Hieronder staan de van toepassing zijnde relevantie en kwaliteitscriteria

5
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Relevantiecriteria
Naast de gebruikelijke relevantie en kwaliteitscriteria zoals hieronder samengevat en nader

beschreven in de ZonMw uitgave ’Procedurebrochure aanvragers wordt de subsidieaanvraag ook

beoordeeld op de volgende specifieke relevantiecriteria

Bijdrage aan doelstelting
o Draagt de aanvraag voldoende bij aan het behalen van de doelstelling van deze subsidieoproep
o Wordt dit voldoende helder gemaakt

□ Passend binnen het tijdkader
o Zijn er voldoende garanties dat de resultaten 31 december 2019 opgeleverd kunnen worden

• diversiteit

Aandacht voor diversiteit en differentiatie van de doelgroep naar kenmerken zoals sekse leeftijd
sociaal economische situatie opleidingsniveau migratie en culturele achtergrond en seksuele

geaardheid voor zover die relevant zijn voor de thematiek van het project
• toegang tot data

ZonMw stimuleert een optimaal gebruik van data Beschrijf in uw projectidee of aanvraag de

mogelijkheden om gebruik te maken van bestaande databestanden en onderbouw de noodzaak

van nieuwe dataverzameling Geef bij het opzetten van een nieuwe dataverzameling aan hoe de

toegankelijkheid ervan na afloop wordt geregeid
• toepassing

Hieronder verstaan we de te verwachten toepasbaarheid en het gebruik van de resultaten of

producten in de praktijk of bij het vormen van beleid

Meer informatie over relevantiecriteria vindt u op www zonmw nl relevantiecriteria

Kwaliteitscriteria

• doelstelling en vraag of taakstelling
Er vindt een toetsing plaats op helderheid reikwijdte en originaliteit

• afbakening doelgroep
Uit de projectaanvraag moet duidelijk blijken hoe de onderzoekers bepalen of

iemand tot de te onderzoeken doelgroep en behoort en hoe zij vaststellen in

hoeverre de medische criteria voor euthanasie van toepassing zijn
• plan van aanpak

Er vindt een toetsing plaats van de gekozen methoden en analyses inclusief

de theoretische en of empirische onderbouwing
• haalbaarheid

Het moet aannemelijk zijn dat het doel van de aanvraag binnen de gestelde
tijd wordt bereikt met de beschikbare expertise menskracht faciliteiten en

middelen

• projectgroep en

De wetenschappelijke kwaliteit en onafhankelijkheid van de betrokken

projectgroep en wordt meegewogen bij de beoordeling
• zorgvuldigheid

Gezien de thematiek worden hoge eisen gesteld aan de zorgvuldigheid van de

onderzoeksopzet met name ook van het kwalitatieve gedeelte en aan de

deskundigheid en zorgvuldigheid van de interviewer s

Meer informatie over deze criteria vind u in de procedurebrochure

6
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ZonMw
Subsidieoproep Voltooid Leven

PROCEDURE TIJDPAD

Houdt bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten

Schrijf uw aanvragen in het Nederlands

Projectideeen en uitgewerkte subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de

Alqemene subsidiebepalinqen Op de pagina voorwaarden en financien vindt u ook

informatie over de METC

Het is verplicht om bij een subsidieaanvraag een begroting toe te voegen

Reserveer een deel van uw projectbudget voor communicatie en implementatie
Neem dit op in uw begroting

Beoordelingsprocedure
Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar

de procedurebrochure aanvraqers

Tijdpad
Deadline indienen subsidieaanvraag 17 oktober 2018 14 00 uur

Ontvangst commentaar referenten 31 oktober 2018

Deadline indienen wederhoor 7 november 2018

Besluit Half november 2018

Uiterlijke startdatum 1 januari 2019

Oplevering resultaten 31 december2019

INDIENEN

Indiening via ProjectNet
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het

elektronisch indiensysteem van ZonMw ProjectNet Sluitingsdatum voor het

indienen is 17 oktober 2018 om 14 00 uur

TIPS

Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als

Nieuwe gebruiker Zie de handleidinq om een account aan te maken

Zie voor meer informatie de toelichtingen in ProjectNet

Wij raden u aan om voordat u uw aanvraag digitaal indient een PDF van uw

aanvraag uitte printen en na te lopen op onregelmatigheden Vooral ais u uw

aanvraag eerst in Word heeft opgesteld en vervolgens naar ProjectNet heeft

gekopieerd kan het voorkomen dat sommige tekens zoals aanhalingstekens niet

goed worden omgezet U kunt dit in ProjectNet zelf corrigeren

Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag
Direct na het digitaal indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag wordt u

gewezen op het formulier ‘Verklaring akkoord indienen uitgewerkte
subsidieaanvraag’ Wij verzoeken u deze te voorzien van de handtekening van de

“bestuurlijk verantwoordelijke” en de “hoofdaanvrager” en deze per e mail te sturen

naar ZonMw t a v programmasecretariaat @zonmw nl De verklaring dient

uiterlijk 1 week na indiening via ProjectNet binnen te zijn

7
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t~4 ZonMw
Subsidieoproep Voltooid Levert

Inhoudelijke vragen
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met

070 secretariat ■miiea»t zonmw nl10 {2e 10} 2e

Technische vragen

Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch indiensysteem van

ZonMw ProjectNet kunt u contact opnemen met de servicedesk maandag t m

vrijdag van 08 00 tot 17 00 uur 070 349 51 78

e maii uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen terugbellen

Izonmw nL Vermeld in uw10 2e

Downloads en links

Subsidiebepaiinqen

Procedurebrochure aanvragers

Begroting ZonMw format of aangepast format

Bijlage 2

8
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^npV

Veenendaal 9juli 2018

Onderwerp

Verzoek voor bijeenkomst 9 juli over onderzoek naar voltooid leven

In het Regeerakkoord is afgesproken dat er een onderzoek gestart zal worden naar voltooid leven

De commissie Schnabel heeft aangegeven dat de bestaande euthanasiewetgeving ruim kan worden

toegepast maar volgens betrokken organisaties biedt deze ruimere interpretatie geen of

onvoldoende soelaas De regering wil voor de genoemde groep betrokkenen een nader onderzoek

instellen naar de grootte omstandigheden en kenmerken ZonMw heeft van VWS het verzoek

gekregen om dit onderzoek uit te doen voeren

U wordt uitgenodigd om met het ministerie van VWS en ZonMw van gedachten te wisselen over de

formulering van de onderzoeksopdracht Als vanzelfsprekend ontvangt u nadere informatie en een

agenda

Reactie NPV

Opmerking vooraf

In het rapport van de commissie Schnabel worden verschillende perspectieven genoemd hulp

vragende persoon het perspectief aan wie de hulp wordt gevraagd arts dan wel niet arts en het

perspectief van de overheid en de samenleving Een goed onderzoek naar voltooid leven kan dus

nooit zonder al deze perspectieven in te sluiten Onderzoek naar voltooid leven dat zich beperkt tot

grootte omstandigheden en kenmerken vanuit het perspectief van de betrokkene mist de

maatschappelijke component De vraag is of de veranderende gezondheidszorg van de afgelopen

jaren de allerbeste zorg en aandacht voor iedereen dichterbij gebracht heeft Een laatste wil pil is er

27 jaar na het pleidooi van Drion nog steeds niet Dat spreekt van een reele kijk op mens en

samenleving Misbruik is niet uit te sluiten Niet iedereen heeft het beste voor met een

hulpbehoevend familielid Een volwaardig onderzoek moet deze aspecten ook meenemen

1 Bij een onderzoek naar grootte omstandigheden en kenmerken is een duidelijke afbakening en

eenduidige definiering cruciaal Gaat het om gezonde ouderen of ook om zieke patienten

eventueel met een stapeling van ouderdomsklachten Gaat het om ouderen en zo ja welke

leeftijdsgrens hanteren we of gaat het om de gehele volwassen bevolking Op welke wijze wordt

de popuiatie gekozen Nadrukkelijk van belang is te onderzoeken of er sprake is van een werkelijk
actuele doodswens Of gaan we ook vitale mensen met bijvoorbeeld een lidmaatschap bij de

NVVE zonder actuele stervenswens includeren

2 Naast kwantitatief onderzoek naar de grootte van de problematiek voltooid leven is ook

kwalitatief onderzoek nodig Dat geeft inzicht in de aard en de actualiteit van het lijden en hoe de

betrokkene al dan niet problemen ervaart van lichamelijke psychische relationele of spirituele
aard Aan welke oplossingsrichtingen denken betrokkenen zelf Uitgangspunt is om de

doodswens niet zonder meer als gegeven te aanvaarden maar ook na te gaan in hoeverre met

versterking van de zingeving in het leven van deze mensen ook sprake kan zijn van een

doodswens die weer verdwijnen kan Is hulp bij zelfdoding hun enige antwoord of leven er ook

andere wensen die hun ervaren problemen met voltooid leven zouden kunnen terugdringen
Hier is een diepteboring nodig met nadruk op zingeving

Bezoekadres

Kerkewijk 115

3904JA Veenendaal

T 0318 54 78 88

E info@npvzorg nl

I npvzorg nl

Rekeningnummers
Rabobank NL60 RABO 0365 1443 20

ING bank NL11INGB 0004 7118 88

Postadres

Post bus 178

3900 AD Veenendaal
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3 Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld ervaringen van pastoraal verzorgers dat er mensen zijn met

een gevoel van voltooid leven voortdurend aanwezige doodswens maar geen uitvoering zouden

geven aan deze doodswens Wat is het verschil tussen deze groep en de groep die wel actief hun

leven zouden willen beeindigen Zijn daar lessen uit te trekken

4 Welke relatie heeft de problematiek van voltooid leven met ontbrekende aspecten in detotale

gezondheidszorg Is er sprake geweest van medisch zinloos handelen of over behandelen

voorafgaand aan een voltooid leven ervaring Is voldoende gei nvesteerd in eentotale palliatieve

zorg mogelijk met nadruk op de spirituele zingevingsdimensie Op welke wijze gaan artsen om

met ouderen die om hulp bij zelfdoding vragen Wordt naar hen geluisterd met een

ontvankelijke blik Els van Wijngaarden om hun trage vragen te onderkennen Is daar in het

huidige systeem wel tijd voor of staat men in de oplosmodus of labelmodus

5 Hoe ervaren naasten een voltooid leven wens bij een geliefde en hoe reageren zij richting
betrokkene Wordt er openlijk over gesproken Proberen omstanders betrokkene op andere

gedachten te brengen of gebeurt dit niet en zo nee waarom niet Ontbreken naasten of laten

naasten betrokkene hierin geheel vrij Of zijn naasten juist de aanleiding dat betrokkenen een

aanhoudende stervenswens hebben IMB misschien wordt dit heel paternalistisch gevonden maar

ook in de vraag of probleemsteiling kan je de mist ingaan als je uitgaat van absolute autonomie

6 In hoeverre heeft de maatschappelijke discussie impact op ouderen en op hun ervaringen van

zin en zinloosheid vergelijk het recente essay in Trouw van Vorstenbosch Vorstenbosch stelt

Vooral voor 75 plussers zal zo n wet grote gevolgen hebben Als het een keuze wordt om te

sterven wordt het ook een keuze om verder te leven Zo maar verder leven kan dan het karakter

krijgen van een relatief willekeurige wens waarvoor je je als oudere evenzeer moet

rechtvaardigen als een ander voor een doodswens De onuitgesproken druk die kan ontstaan

kan gevolgen hebben voor individuele personen maar ook voor zorgaanbieder en beleidsmakers

Waarom nog het onderste uit de kan halen onderzoek doen of innovaties doorvoeren

7 Ook interessant is te onderzoeken wat deelname aan dit onderzoek doet met betrokkenen

Mogelijk ervaren zij ook zingeving of een doel aan hun medewerking in dit onderzoek en

gesprekken met onderzoekers

2
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Aandachtspunten KBO PCOB bij euthanasie en voltooid leven

Vottooid leven

Onderzoek

De formulering van de vraagstelling en het gebruik van de term voltooid

Volgens KBO PCOB gaat het om senioren met een stervenswens omdat ze lijden aan het leven

De term voltooid leven is meerduidig en is te versluierend en zit te vast aan lobbydoeleinden Er

zijn diverse publicaties verschenen over de meerduidigheid van de term KNMG gebruikt ook

lijden aan het leven

Zie ook https www nrc nl nieuws 2018 05 25 bii het levenseinde past geen simpele taal

al604290 utm source SIM8tutm medium email utm campaign nboverig8iutm content ut

rn term 20180528 en het artikel van

• Gebruik van eerder wetenschappelijk onderzoek publicaties over de grootte of en kenmerken

van de groep ouderen die lijden aan het leven

o LASA heeft in 2013 achtergrond en cijfers in beeld gebracht over ouderen met een

stervenswens wellicht is dit later ook nog gebeurd

o In de bijlage de rapportage de laatste levensmaanden van ouderen met daarin een

hoofdstuk over ouderen met een stervenswens zie vanaf p 12 2014 Kennissynthese

Ouderen en zelfgekozen levenseinde van ZonMw zal bekend zijn neem ik aan

bij dit onderzoek

vanuit haar promotieonderzoek De ervaring van

een voltooid leven zie ook https www uvh nl actueel mei 2015 de term voltooid leven

schetst een te rooskleurig beeld Zij heeft de relatie tussen eenzaamheid zingeving en het

ontstaan van een stervenswens duidelijk gemaakt Aspecten die wij in onze uitingen steeds

onderstrepen Haar conclusies helpen ons maar ook vele anderen om meer inzicht te krijgen in

deze problematiek en op het kunnen voorkomen van een stervenswens

• Betrekken van ouderen bij het onderzoek met name ouderen die naasten meegemaakt hebben

met een stervenswens of dit zelf hebben ervaren

• Worden artsen en andere zorgprofessionals betrokken bij onderzoek naar omvang en

achtergrond van voltooid leven De KIMMG heeft zich meerdere keren uitgesproken over

stapeling van ouderdomsklachten en de beroepsorganisatie V VN heeft onderzocht hoe dit

onderwerp leeft bij verzorgenden en verpleegkundigen

• Uit LASA onderzoek is gebleken dat de wijze waarop de samenleving en de politiek

communiceert over deze zaken effect heeft op de afwegingen van ouderen Ook wij ervaren dat

het debat naar aanleiding van wetsvoorstellen rond voltooid leven van ouderen heel veel teweeg

brengt bij onze achterban Wij hopen dan ook op grote zorgvuldigheid van met name de

politieke partijen

10 2e

• Betrekken van Universiteit van Humanistiek met name

Met name de inzichten van

10 2e

10 2e

buiten verzoek
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buiten verzoek

buiten verzoek
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buiten verzoek

2 Voltooid leven

a Vervolgonderzoek
b CLW onderzoek OM JenV primair

10 2ec

d Zelfdodingsmiddelen verkenning naar regulering
e Initiatiefwet D66

f

Facts heet

o Commissie Schnabel regeerakkoord en vervolgonderzoek Initiatiefwet D66 Actualiteiten

discussie zelfdodingsmiddelen aangekondigde SGP debat

QenA

11 1
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UVH
UNIVERSITEIT

VOOR

HUMANIST1EK

Kromme Nieuwegracht 29

Postbus 797

3500 AT UtrechtZonMw Subsidieprogramma Voorondeizoek voltooid leven

yoltooidlcven@zonm vv nl

To

T 030 2390 100

F 030 2340 738

E info@uvh nl

www uvh nl

Utrecht 7 november 2018

Onderwerp reactie op de beoordelingen van ons projectvoorstel ‘Perspectieven op do

doodswens bij voltooid leven de mens en de cijfers’ dossiemummer 60 64300

98 001 beoordelingscode B 2018 02012

Geachte commissieleden

Op 31 oktober ontvingen wij de review rapportcn van de referenten van ons projectvoorstel 60

64300 98 001 Allereerst willen wij deze referenten hartelijk bedanken voor alle feedback en

aanvullende vragen

Wij zijn verheugd te lezen dat reviewrapporten van referent R 2012 1004 en R 2015 399 met

typeringen als ‘prachtig’ en ‘fantastisch interessant’ zo positief zijn Ook referent R 2010 3

beoordeelt het onderzoek als goed Daamaast stellen de referenten een paar belangrijke vragen die

ons m de gelegenheid stellen een en ander nader toe te lichten

De belangnjkste zorgen die wij teragzien in de rapporten betreffen de haalbaarheid en de ervaring

met kwantitatief onderzoek Die laatste zorg kunnen wij heel getnakkelijk wegnemen Deze

ervaring is namelijk ruimschoots aanwezig zie punt 1 4 in de reactie De zorg om de haalbaarheid

vinden wij begrijpelijk maar wij zullen in onze reactie toelichten waarom wij toch van mening zijn
dat ons voorstel reeel is zie punt 1 5

in onze reactie zullen wij alle evaluatiecriteria langslopen en steeds in samenhang reageren op de

opmerkingen van de afzonderlijke referenten Een paar keer verwijzen we naar ons eigen

projectvoorstel waarbij we als volgt gebruik inaken van paginaverwijzingen
“

zie p 4
”

In afwachting van uw reactie verblijven wij

Met vriendelijke greet

10 2e

Namens de gehele projectgroep

hoofdaanvrager10 2e
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Reactie op de beoordeSmgen van projectvoorstel 60 64300 98 001

Li DOELSTELLING VRAAGSTELLING TAAKSTELLING

De referenten zijn unaniem zeer positief over de doelstelling vraagstelling van ons onderzoek scores zeer goed
tot exceSlent Kwalificaties zijn onder andere grondig zorgvuldig transparant vemieuwend goed uitgewerkte
combinatie van perspectieven helderheid in definities het betrekken van mensen die uit het zicht zijn van

hulpverleners en voortbouwend op bestaand onderzoek

i 2 PLAN VAN AANPAK

R 2012 1004 en R 2015 399 scoren het plan excellent “zeer goed uitgewerkt helder systematisch duidelijk en

transparant
”

en “mooi breed zeer bruikbaar dcscriplief en inventariserend” R 2010 3 seoort dit onderdeel goed
en stelt een aanta verhelderingsvragen waar wij graag antwoord op geven

a In hoevetre verwachten de onderzoekers dat de literatuur en bronnenstudie nieuwe inzichten zal opleveren

Wij voldoen wat betreft de literatuurstudie aan wat in de call gevraagd wordt Dit vomit geen speerpunt van ons

onderzoek en zal niet veel tijd vergen maar beoogt eerst in kaart te brengen wat de huidige stand van de

wetenschap is Wij willen hier niet op de uitkomsten vooruitlopen maar hebben in onze aanvraag wel een aanta]

studies genoemd die nog niet zijn opgenomen in de kennissynthese en of het eerder gepubliceerde review zie

p 10

b Wat is het doel van het bestuderen van de gemelde gevallen met stapeling ouderdomsklachten’

Bij aanvang van ons onderzoek willen we zorgvuldig nota nemen van de actuele toetsingspraktijk van euthanasie

rondom ouderdomsklachten Tenslotte gaat het erom of mensen zonder of onvoldoende medische klachtcn binnen

de WTL hulp bij zelfdoding of euthanasie kunnen krijgen Juist dit grijze gebied tussen stapeling van

ouderdomsklachten en voltooid leven willen wre beschrijven en ook rapporteren hoe de praktijk ennee omgaat
c Waarom nog het LASA onderzoek raadplegen als er een eigen grote studie wordt opgezet

De LASA gegevens leveren tot op heden de enige kwantitatieve gegevens rondom de niet nader gedefinieerde
stervenswens in NL Hoewel wij voor deze speeifieke onderzoeksopdracht naast meer relief en detail in de vragen

ook een groter cohoit nodig achten dan LASA biedt lijkt het ons zinvol om bij aanvang keimis te nemen van de

LASA ineting van 2005 2015 en 2018 waarin de stervenswens is bevraagd Dit kail een globaal idee geven van

de prevalentie van de stervenswens over de tijd Het kost daarbij ook relatief weinig tijd
d Op grand waarvan verwachten de onderzoekers dat 3 van de geenqueteerden 1nadenken over een

doodswens’ in de afwezigheid van medicatie medische behandelingen
De enige beschikbare prevalentiecijfers m b t de stervenswens in NL laten zien dat 3 4 van 58 plussers een

stervenswens en of een verzwakte wens om voort te leven rapporleert zie p 4 In overleg met KantarPublic is

gekozen om dit percentage als uitgangspercentage te nemen voor oils projectplan als schatting van de

groepsgrootte waaronder de vragenlijst zal worden uitgezet Dit cijfer is dus niet bedoeld om voorait te lopen op

de uitkomsten maar sluit aan bij de huidige stand van kermis

Het is hierbij goed te bedenken dat het bij voltooid leven ook kan gaan om mensen met onvoldoende medische

klachten voor stervenshulp binnen de WTL Infonnatie over medicatie is daarom betekenisvol en niet op voorhand

een exclusiecriterium

e Is het KantarPublic panel ook representatiefvoor ondere ouderen Verwachten de onderzoekers niet in deze

groep de meeste gevallen van voltooid leven te vinden

Ja KantarPublic is ook representatiefvooroudere ouderen In totaal benaderen we 20 000 55 plussers De database

van KantarPublic bevat in totaal 16 028 personen van 70 jaar en ouder waarvan een groot dee zal worden

benaderd Verder vertegenwoordigt de database 3 602 niet westerse ailochtonen waarvan circa 150 personen met

een niet westerse migratieachtergrond die 70 jaar of ouder zijn De steekproef wordt getrokken op basis van de

populatieverhoudingen ter compensatie van afwijkingen in het panel Zo nodig worden aanvullend ook proactieve

wervingsstrategieen gebruikt samen met onze samenwerkingspartners

f Hoe worden de deelnemers benaderd Per post ofonline

In principe worden respondenten online benaderd Personen die minder digivaardig zijn kunnen vragenlijsten
invullen met hulp van een naaste Op deze manier blijkt in de praktijk dat deze groep Loch deel kan nemen aan

onderzoek Alle 80 plussers zullen ook een schriftelijke vragenlijst ontvangen

g Hoe groot is de te verwachten uitval non respons

De gemiddelde respons bij KantarPublic bedraagt ongeveer 60 Als reminders ingezet worden wat we in ons

geval doen ligt dit enkele procentpunten hoger De exacte respons is ook afhankelijk van de lengte van de

vragenlijst de doorlooptijd en de veldwerkperiode
h Op grand waarvan verwachten de onderzoekers een goede respons te krijgen op het huisartsenonderzoek

Gemiddeld is de respons bij huisartsenonderzoek 40 maar wij verwachten in dit geval een veel hogere respons

omdat o a bij nascholing blijkt dat dit thema voor huisartsen volop in de belangstelling staat Mocht ons eigen
network onverhoopt onvoldoende respons geven dan beschikken we over een back up aanvullende mogelijkheid
namelijk om het onderzoek middels een consortium van de versehillende huisartsafdelingen uit te breiden

Hierover bestaan landelijk afspraken en formele inspanningsverplichtingen
i En wat is de toegevoegde waarde van dit onderdeel huisartsenonderzoek
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Wellicht hebben wij dit punt het in ons projectplan niet voldoende helder beschreven zie p 7 8 dus vatten we

on e belangrijkste argumenten graag nogmaals samen Juist omdat dit onderzoek beoogt zicht te krijgen op

doodswensen waarbij geen of niet voldoende sprake is van medische grondslag voor een verzoek om stervenshulp
is het huisartsenperspectief van belang omdat de lmisans I verondersteld word het aanwezig afwezig zijn van

een medische grondslag te kunnen vaststellen en 2 een geobjectiveerd onderscheid kan maken tussen mediseh niet

medisch Daamaast heeft een huisarts vaak 3 kennis van de context bv geestelijke en lichamelijke gezondheid
de familiesituatie de woonsituatie en het vermogen tot coping en 4 van de medische sociale psychisehe

voorgeschiedenis wat mogelijkheden biedt om de stervenswens in context en tijd te plaatsen en evt prognostische
en of etiologische variabelen aan te wijzen En 5 blijken de meeste mensen tot op heden toch belang heehten aan

betrokkenheid van een arts bij een zelfgekozen levenseinde1 Wij kiezen dus voor een huisartsenonderzoek omdat

we op die manier relevante informatie voor dit onderzoek kunnen ophalen

1 3 AFBAKENING DOELGROEP

De scores voor dit onderzoek varieren van goed zeer goed tot excellent Er is een aantal vragen

a R 2012 1004 vraagt in hoeverre het KantarPublic panel ook representatief is van de algehele populatie
Wij verwijzen hier naar ons antwoord bij naar 1 2 c

b R 2012 1004 merkt op dat de betrokkenheid van de migrantenorganisatie NOOM niet nader uitgewerkt is

De betrokkenheid van NOOM is niet anders dan die van de andere samenwerkingspartners in ons project namelijk
kritische experts die vanuit hun perspectief gedurende het onderzoek meekijken naar de interpretatie van de

data In het geval van NOOM dus een migrantenperspectief Wij hebben al enige tijd contact met NOOM De

thematiek random voltooid leven houdt ook hen bezig maar zij voelen zich tot op lieden weinig betrokken in het

debat Wij zijn daarom blij dat zij op deze wijze willen participeren
c R 2012 1004 wijst er tereeht op dat onderzoek naar de aanwezigheid van medische problemen bij de

doelgroep een kwetsbaar punt is In hoeverre het onderzoek naar de medische gegevens van patienten
in huisartspraktijken daar een bijdrage aan zal leveren vraag ik me af

’’

Wtj zijn het met de referent eens dat hier weliswaar een uitdaging ligt maar het is wel een uiterst belangrijk
onderdeel van het onderzoek omdat we in ons onderzoek onderscheid willen maken tussen vcrschiHondo

stervenswensen Hocwel de subjectieve zelfgerapporteerde enuring van mensen voorop staat is het ook van

belang te pogen om de medische achtergrond te objectiveren Door gebraik van een combinatie van perspectieven
willen we proberen het midden te behouden tussen volledig subjectiveren eneizijds en ’Tnedicaliseren’

anderzijds en proberen de complexiteit tussen het lichamelijke en geestelijke te validderail

d R 2010 3 merkt op De medische criteria warden uitgevraagd in de enquete dus is zelfgerapporteerd en

concentreert zich op medicatie en behandeling Ook de overige classificatie wel geen doodswens die

wel niet actueel is wordt gebaseerdop zelfrapportage en dat lijkt me tereeht

Hier verwijzen wij naar ons antwoord bij 1 3 c Het kiopt dat het onderzoek uitgaat van zelfrapportage maar wij
combineren dit met een medisch perspectief om een vollediger beeld te krijgen
e R 2010 3 merkt op De vragen die het onderscheid moeten gaan maken wel geen doodswens die wel niet

actueel is kunnenframend en sturend zijn dus het is belangrijk hier goed over na te denken

Dit ondersehrijven wij volledig en op basis van onze onderzoekservaring op dit vlak zullen we de vragenlijsten
inderdaad met uiterste zorgvuldigheid en een zo groot mogelijke sensitiviteit voor dit versehijnsel ontwerpen

1 4 PROJECTGROEP

R 2012 1004 en R 2015 399 beoordelen de projectgroep als excellent vanwege aanwezige expertise
a R 2010 3 heeft geen enkele twijfel over de competences ten aanzien van kwalitatiefonderzoek maar stelt wel

vragen bij de ervaring met kwantitatiefonderzoek en het opstellen van vragenlijsten
Deze opmerking wijst ons erop dat wij mogelijk in ons onderzoeksvoorstel onze kwantitatieve ervaring te weinig
hebben toegelicht Graag maken we van de gelegenheid gebmik om dit misverstand ait de weg te helpen want

ons team bezit mime ervaring met kwantitatief onderzoek en vragenlijstonderzoek 1 Binnen het Tubus Centrum

is zelfs buitengewoon veel ervaring met dergelijk kwantitatief onderzoek In onze projectgroep wordt deze

ervaring vertegenwoordigd door Prof dr R A M J Damoiseaux en Dr C S P M Uiterwaal 2 In onze begroting
hebben wij aangegeven dat wij daamaast een onderzoeker werven die verbonden zal zijn aan het Julius Centrum

en die zich met name zal richten op het kwantitatieve deel van het onderzoek zowel onder huisartsen als via

KantarPublic 3 Ook is ruimschools geld gereserveerd voor ondersteuning zowel door KantarPublic als

statistisch advies via het Julius Centrum en ondersteuning bij het managen van de data 4 Verder is er veel ervaring
met vragenlijstonderzoek Zo is Dr G J M W van Thiel dagelijks begeleider geweest bij het KOPPEL onderzoek

waarbij eenzelfde mixed method aanpak onder burgers en professionals is gebruikt 5 Ook de expertise van Prof

dr G J L M Lensvelt Mulders willen wij hier noemen zij is hoogleraar wctenschapstheorie methodologie en

onderzoeksleer en zal mede de validiteit van onze vragenlijsten te monitoren

1
REFERENTIE Schoonman MK van Thiel GJMW van Delden JJM Non pliysician assisted suicide in The Netherlands a cross sectional

survey among the general public J Med Ethics 2013 doi 10 1136 medethics 2013 101736
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b R 2010 3 vraagt zich afwat de medeaanvrager bedoelt met ‘kent de thematiek van binnemdt

We doelen hiermee op combinatie van 1 35 jaar praktijkervaring waarin dc thematiek in de spreekkamer

regelmatig aan de orde kwam 2 vele seholingen voordraehten en lezingen rondom de thematiek en 3 en de

publicatie van een groot opinieartikel in NRC sarnen met Prof dr D W J M Pessers De keuze voor het

medeaanvragerschap ligt in onze inzet om dit wetenschappelijke onderzoek direct te verbinden met de praktijk
c R 2010 3 vraagt zich afwat de kwalificaties zijn van Van den Berg
Dit lichten wij graag toe Vera van den Berg MA 1977 is de beoogd kwalitatief junior onderzoeker vanuit de

UvH en zal ook medeverantwoordelijk zijn voor het opstellen van de vragenlijsten voor het KantarPuMic

onderzoek Ze is zorgethiea en heeli jarenlangc ervaring met psyehologisch onderzoek bij het Ministerie van

Defensie t b v selectie Daamaast heeft ze veel ervaring als trainer docent en beleidsmedewerker in zorg en

welzijn Deze hands on ervaring is relevant voor onze educatieve valorisatie doeleinden Ook is het relevant dat

zij veel ervaring en affiniteit heeft met interculturele communicatie en vanwege haar eigen migrantenachtergrond
over een goed netwerk in de migrantengemeenschap beschikt

1 5 HAALBAARHEID

R 2010 3 scoort de haalbaarheid van het voorilkl als zeer goed R 2015 399 scoort goed maar heeft wel wat

voorbehoud over het tijdsframe en deadlines R 20I2 1004 wijst erop dat zaken als planning interviews analyse
interviews gezamenlijk denkproces drukke huisarisen vervaardigen van educatieve filmpjes vaak meer tijd
hasten R 2012 1004pleit ervoor om geen onderdelen te schrappen maar meer middelen beschikbaar te stellen

Ons ambitieuze plan sluit aan bij de ambitieuze call en wij begrijpen de vraag naar de haalbaarheid Dit is ook

steeds een punt van discussie geweest tijdens de ontwikkeling van dit projectplan Daarom hebben we o a een

Gantt Chart gemaakt zie p 19 waarin wij onze logistiek heel gedetailleerd hebben uitgewerkt om inzichtelijk te

inaken dat de planning strak is maar haalbaar Een paar argumenten op een rij 1 Zoals aangegeven in de Gantt

Chart hebben we maximaal ingezet op parallel werken om de doelen binnen een jaar te halen 2 Elf interviews

worden direct aan het begin uitgevoerd door de senior onderzoeker en hiervan zal de analyse al afgerond zijn voor
de zomervakantie 3 De overige 50 interviews kunnen we verdelen over 3 mensen 2 junior onderzoekers met

ondersteuning van 1 senior onderzoeker Op basis van onze ervaring achten wij het zeker haalbaar om deze

interviews in 4 maanden te doen De interviews worden uitgetypt door student assistenten wat de snelheid

vergroot Gedurende de tweede helft van de interviews zal parallel aan de interviews al gestart worden met de

analyse zoals gebruikelijk in kwalitatief onderzoek In de Gantt Chart hadden wij dit duidelijker aan kumren

geven door in de maanden juni juli ook al blokjes oranje te maken Dit betekent dal we in September en oktober

ons volop kunnen richten op het uitwerken van de analyse en al bekend zijn met de data 4 Niet onbelangrijk is

ook dat het team in de startblokken staat Bij de UvH kan de senior onderzoeker direct beginnen en is al bekend

wie dejunior onderzoeker wordt zij kan in januari beginnen en beschikt over veel relevante ervaring zie 1 4 c

Bij het UMCU kan de senior onderzoeker ook direct beginnen en kan de junior onderzoeker snel geworven

worden 5 De combinatie van junior en senior onderzoekers en de reeds opgebouwde expertise versterken de

slagkracht van dit team 6 Ook richting de ontwikkeling van educatieve ondersteuning bv de filmpjes is hands

on ervaring aanwezig 7 Daamaast wijzen we erop dat in de begroting rekening is gehouden met het professioneel
uitbesteden van het daadwerkelijk vervaardigen van o a de filmpjes dat maakt dat het relatief snel kan met behoud

van hoge kwaliteit Uiteraard beseffen wij dat dit onderzoek een veelheid aan data zal genereren die ook na dit

project nog nader geanaiyseerd kunnen worden Maar zoals ook aangegeven in het projectplan dat zijn wij ook

van plan maar valt niet meer binnen het leader van dit onderzoek Ondanks deze argumenten zijn wij ons er bewust

van dat het een strak georganiseerd project is Mocht er onverhoopt enige vertraging optreden dan zullen wij
onmiddellijk contact opnemen met de voorzitter van de commissie In ons onderzoeksvoorstel hebben we

daamaast ook een voorstel gedaan voor een tussentijdse Q A zie p 6

1 6 ZORGVULDIGHEID

R 2012 1004 scoort hier excellent R 2010 3 en R 2015 399 scoren hier zeer goed Alle referenten spreken hun

vertrouwen uit in de zorgvuldigheid

2 SAMENVATTEND KWALTEITSOORDEEL

R 2015 399 scoort excellent R 2012 1004 scoort R 2010 3 scoort goed met name vanwege de vermeende

beperkte enuring met kwantitatief onderzoek Wij hopen deze onduidelijkheid met onze toelichting bij 1 4 te

hebben weggenomen

3 BEGROTING

Toelichting op de scores te laag lx en haalbaar 2x komen over dc eerdcr besproken punten over haalbaarheid

Daarom verwijzen wij hier naar punt 1 5
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Factsheet 06

Onderwerp Voltooid leven

Kernboodschap Bij voltooid leven gaat het om mensen met een actieve stervenswens waar

geen medische grondslag voor is

De commissie Schnabel 2016 onderzocht wat de juridische mogelijkheden en

maatschappelijke dilemma s zijn met betrekking tot hulp bij zelfdoding aan

mensen die hun leven voltooid achten Daarbij keek de commissie ook naar de

euthanasiewet

De commissie was van oordeel dat de groep van mensen die hulp bij

zelfdoding wensen omdat zij hun leven voltooid achten en geen gebruik
kunnen maken van de mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt

waarschijnlijk klein is

U zult onderzoek laten uitvoeren naar de omvang en omstandigheden van de

groep mensen voor met een stervenswens vanwege een voltooid leven die nu

buiten de criteria van de euthanasiewet lijken te vallen De

conceptonderzoeksopdracht wordt voor de zomer met de Kamer gedeeld
De aanbevelingen van de Commissie Schnabel neemt u mee in de

kabinetsreactie op de derde evaluatie van de euthanasiewet die de Kamer

voor de zomer ontvangt

Het ontbreekt voor dit kabinet op onderdelen aan voldoende informatie om

weloverwogen en transparant een richting te kunnen kiezen

Er is behoefte aan meer informatie over groep mensen die nu buiten de

euthanasiewet lijkt te vallen

Met de uitkomsten van het genoemde onderzoek zal het kabinet bezien wat

het te doen staat en kan de Kamer zelfstandig besluiten over

initiatiefwetgeving

Argumentatie

Politieke

afspraken

regeerakkoord
convenant

coalitieafspraken
e d

Regeerakkoord fzie ook factsheet euthanasie

De minister van Volksgezondheid zal de aanbevelingen van de commissie

Schnabel waaronder verruiming van de kennis over en bekendheid met de

euthanasiewetgeving verbeteren van de kennis over de Euthanasiewet onder

artsen en patienten en het in bepaalde situaties raadplegen van een extra

consulent ter hand nemen in samenhang met de derde evaluatie van de

euthanasiewetgeving
Er zal een onderzoek gestart worden naar de omvang en omstandigheden van

de groep mensen voor wie de hierboven door de commissie Schnabel

genoemde ruime interpretatie en toepassing van de bestaande

euthanasiewetgeving onvoldoende soelaas biedt in de ogen van betrokkenen

In samenspraak met de Kamer met behoud van ieders eigen positie en

verantwoordelijkheid zal het kabinet een brede discussie faciliteren over het

waardig ouder worden de reikwijdte en toepassing van de huidige

euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven Met de uitkomsten van

het genoemde onderzoek zal het kabinet bezien wat het te doen staat en kan

de Kamer zelfstandig besluiten over initiatiefwetgeving
Initiatiefwet D66

D66 bereidt een initiatiefwet voor die ouderen 75 jaar en ouder met een

voltooid levenservaring de mogelijkheid biedt om hulp bij zelfdoding te krijgen
Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek

Toezeqqinaen

De conceptonderzoeksopdracht Voltooid leven zal gezamenlijk met de

kabinetsreactie op de evaluatie van de euthanasiewet aan uw Kamer

gezonden worden

Voor de zomer informeert u de Kamer over de uitkomsten van de verkenning

1
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naar mogelijkheden voor regulering van de levering van stoffen waarvan

bekend is dat deze gebruikt kunnen worden voor zelfdoding

Feiten cijfers Aanbevelinqen en conclusies connmissie Schnabel tav voltooid leven

De commissie Schnabel concludeert dat de euthanasiewet voldoende ruimte

zou bieden voor het merendeel van de voltooid leven problematiek
De commissie verwacht dat de groep mensen die hun leven voltooid achten

en om die reden een actieve doodswens hebben zonder dat hun doodswens

gerelateerd is aan enige medische problematiek klein is In de meeste

gevallen zou sprake zijn van een opeenstapeling van ouderdomsklachten die

samen met verlieservaringen op andere terreinen leidt tot ondraaglijk en

uitzichtloos lijden Stapeling van ouderdomsklachten is een medische grond
die valt onder de euthanasiewet

De commissie adviseert om wanneer er toch voor een voltooid leven wet

wordt gekozen goed af te stemmen met de euthanasiewet zodat het risico op

ondermijning van deze wet zo klein mogelijk is

De commissie adviseert een richtlijn voor extra consultatie op het terrein van

psychosociale en zingevingsproblematiek wanneer er sprake is van een

stervenswens waar voltooid levenservaring een rol speelt
De commissie beveelt aan om gevoelens van voltooidheid te voorkomen en

de laatste levensfase te herwaarderen

Beschikbaarheid en gebruik stoffen voor zelfdoding QenA
Stoffen bii zelfdoding

Het is onwenselijk dat het beeld kan zijn ontstaan dat bepaalde stoffen voor

zelfdoding gebruikt kunnen worden en dat deze stoffen gemakkelijk

verkrijgbaar zijn Zeker voor mensen die zich in een kwetsbare periode van

hun leven bevinden

U voert een verkenning uit naar mogelijke manieren om het gebruik van

dergelijke stoffen voor zelfdoding tegen te gaan Zoals u de Kamer al heeft

toegezegd op 1 mei jI zal u de Kamer voor de zomer informeren over de

uitkomsten en eventuele vervolgstappen
Het kabinet zet zich in om suicide zoveel mogelijk terug te dringen
Staatssecretaris Paul Blokhuis zal de Tweede Kamer voor de zomer informeren

over de ontwikkeling van de landelijke sui cidecijfers en de inzet van de

intensiveringsmiddelen die zijn voorzien in het Regeerakkoord

Overig
zoals heikele

punten en pers

Hieronder volgen twee actualiteiten die hebben geleid tot de opleving van het

debat over de beschikbaarheid en het gebruik van bepaalde stoffen voor

zelfdoding

Cooperatie Laatste Wil

De CLW kondigde in September 2017 een stof voor zelfdoding te hebben

gevonden en kondigde in maart 2018 deze stof te gaan distribueren onder

haar leden

Het OM heeft het bestuur van de CLW bij brief van 21 maart jl geinformeerd
dat het een strafrechtelijk onderzoek is begonnen en heeft de CLW verzocht

om de activiteiten met onmiddellijke ingang te staken De CLW heeft

aangegeven hieraan gehoor te zullen geven

Het onderzoek van het OM richt zich op mogelijke strafbare feiten namelijk

hulp bij zelfdoding art 294 Wetboek van Strafrecht en het deelnemen aan

een organisatie die als doel heeft om misdrijven te plegen art 140 Wetboek

van Strafrecht

Het onderzoekt loopt en hier kunnen geen uitspraken over worden gedaan
De minister van JenV draagt politieke verantwoordelijkheid voor het OM

2
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Het wetboek van strafrecht stelt dat alleen de arts straffeloos kan zijn bij het

beeindigen van het leven van een ander of bij het daarbij behulpzaam zijn als

hij dit meldt en heeft voldaan aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen in de

euthanasiewet Voor ieder ander is hulp bij zelfdoding of het verschaffen van

middelen daartoe een strafbaar feit indien de dood daarop voIgt

10 2eDe casus vanl

overleed op 22 februari jl nadat ze een online bestelde stof had

ingenomen om haar leven te beeindigen

Waarschijnlijk is dit een andere stof dan de stof die de CLW aankondigde te

hebben gevonden De zelfdoding van

maar beide werden vaak wel aan elkaar gekoppeld wat de roep om regulering
van middelen versterkte vanuit maatschappij en politiek

10 2e

ptond daarmee los van de CLW10 2e

3
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Factsheet 08

Onderwerp Voltooid leven

Kernboodschap Bij voltooid leven gaat het om mensen met een actieve stervenswens waar

geen medische grondslag voor is

De commissie Schnabel 2016 onderzocht wat de juridische mogelijkheden en

maatschappelijke dilemma s zijn met betrekking tot hulp bij zelfdoding aan

mensen die hun leven voltooid achten Daarbij keek de commissie ook naar de

euthanasiewet

De commissie was van oordeel dat de groep van mensen die hulp bij

zelfdoding wensen omdat zij hun leven voltooid achten en geen gebruik
kunnen maken van de mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt

waarschijnlijk klein is

Zoals in het regeerakkoord aangekondigd laat u onderzoek verrichten naar de

omvang en omstandigheden van de groep mensen voor met een actieve en

persisterende stervenswens vanwege een voltooid leven die nu buiten de

criteria van de euthanasiewet lijken te vallen

Op verzoek van Kamerlid Dijkstra zal aanvullend aan het genoemde
onderzoek ook de omvang en omstandigheden worden onderzocht van de

groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen en als gevolg daarvan

een persisterende stervenswens hebben maar nog niet klaarzijn om daar

actief vervolg aan te geven

De conceptonderzoeksopdracht is als bijlage bij de Nota Medische Ethiek met

de Kamer gedeeld
Het onderzoek wordt uitgezet via ZonMw De call daarvoor is begin September

opengezet

Planning is dat het onderzoek eind 2018 zal starten en eind 2019 afgerond is

Het ontbreekt voor dit kabinet op onderdelen aan voldoende informatie om

weloverwogen en transparant een richting te kunnen kiezen

Er is behoefte aan meer informatie over groep mensen die nu buiten de

euthanasiewet lijkt te vallen

Met de uitkomsten van het genoemde onderzoek zal het kabinet bezien wat

het te doen staat en kan de Kamer zelfstandig besluiten over

initiatiefwetgeving

Argumentatie

Politieke

afspraken

regeerakkoord
convenant

coalitieafspraken
e d

Regeerakkoord fzie ook factsheet euthanasie

De minister van Volksgezondheid zal de aanbevelingen van de commissie

Schnabel waaronder verruiming van de kennis over en bekendheid met de

euthanasiewetgeving ter hand nemen in samenhang met de derde evaluatie

van de euthanasiewetgeving
Er zal een onderzoek gestart worden naar de omvang en omstandigheden van

de groep mensen voor wie de hierboven door de commissie Schnabel

genoemde ruime interpretatie en toepassing van de bestaande

euthanasiewetgeving onvoldoende soelaas biedt in de ogen van betrokkenen

In samenspraak met de Kamer met behoud van ieders eigen positie en

verantwoordelijkheid zal het kabinet een brede discussie faciliteren over het

waardig ouder worden de reikwijdte en toepassing van de huidige

euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven Met de uitkomsten van

het genoemde onderzoek zal het kabinet bezien wat het te doen staat en kan

de Kamer zelfstandig besluiten over initiatiefwetgeving

Initiatiefwet D66

D66 bereidt een initiatiefwet voor die ouderen 75 jaar en ouder met een

voltooid levenservaring de mogelijkheid biedt om hulp bij zelfdoding te krijgen

1
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Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek

Toezeqqinqen

De conceptonderzoeksopdracht Voltooid leven zal gezamenlijk met de

kabinetsreactie op de evaluatie van de euthanasiewet aan uw Kamer

gezonden worden afgedaan
Na de zomer informeert u de Kamer over de uitkomsten van de verkenning
naar mogelijkheden voor regulering van de levering van stoffen waarvan

bekend is dat deze gebruikt kunnen worden voor zelfdoding PM afgedaan

Feiten cijfers Aanbevelinqen en conclusies commissie Schnabel tav voltooid leven

De commissie Schnabel concludeert dat de euthanasiewet voldoende ruimte

zou bieden voor het merendeel van de ’voltooid leven problematiek
De commissie verwacht dat de groep mensen die hun leven ’voltooid achten

en om die reden een actieve doodswens hebben zonder dat hun doodswens

gerelateerd is aan enige medische problematiek klein is In de meeste

gevallen zou sprake zijn van een opeenstapeling van ouderdomsklachten die

samen met verlieservaringen op andere terreinen leidt tot ondraaglijk en

uitzichtloos lijden Stapeling van ouderdomsklachten is een medische grond
die valt onder de euthanasiewet

Beschikbaarheid en gebruik stoffen voor suicide QenA

Stoffen bii zelfdoding

Het is onwenselijk dat het beeld kan zijn ontstaan dat bepaalde chemische

stoffen voor suicide gebruikt kunnen worden en dat deze stoffen gemakkelijk

verkrijgbaar zijn Zeker voor mensen die zich in een kwetsbare periode van

hun leven bevinden

U heeft een verkenning uitgevoerd naar mogelijke manieren om de

beschikbaarheid van deze chemische stoffen voor suicide tegen te gaan De

planning is dat u de TK informeert over de verkenning en uw vervolgstappen
voor het AO afhankelijk van het gesprek met de ouders van Ximena zie

volgende punt

U zet daarbij in op het tegengaan van de beschikbaarheid van deze stoffen

voor particulieren Daarvoor werkt u onder andere aan een convenant met de

chemische sector en hebben toezichthouders aangekondigd alerter te zijn bij

verkoop aan particulieren Ook zullen diverse partijen ongewenste

ontwikkelingen monitoren bijvoorbeeld middels buitenlandse markt Dit

betreft een samenwerkingsverband dat wordt gecobrdineerd door het RIVM

waarin verschillende partijen deelnemen o a de douane maar ook het

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Het kabinet zet zich in om suicide zoveel mogelijk terug te dringen
Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de Tweede Kamer voor de zomer

geinformeerd overde ontwikkeling van de landelijke suicidecijfers en de inzet

van de intensiveringsmiddelen die zijn voorzien in het Regeerakkoord

Overig

zoals heikele

punten en pers

10 2eDe casus vanl

overleed op 22 februari jl nadat ze een online bestelde stof had

ingenomen om haar leven te beeindigen

Waarschijnlijk is dit een andere stof dan de stof die de Cooperatie Laatste Wil

aankondigde te hebben gevonden zie volgende onderwerp De^^^jeeft
de ouders van

10 2e

10 2e 10 2eaan geen contact te hebben gehad met

stellen echter in een recent interview in Trouw datl heeft gebeld met10 2e

de CLW en online heeft gezocht naar de CLW en de stoF

1
CLW 7 juli 2013 CLW heeft niets te maken met

2
Trouw 23 julii Onze dochter had geen voltooid leven

10 2e

2
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|hebben opgeroepen om de stof te verbieden

kwam in juli jl weer in de media toen naar details over

de sectie op haar lichaam naar buiten kwamen Door miscommunicatie tussen

de Officier van Justitie en de anatoom patholoog is een veiledige sectie

De ouders varj
De casus vanl

uitgevoerd waar een toxicologisch onderzoek had volstaan In de media

kwam naarvoren dat het lichaam van daardoor onherkenbaar voor10 2e

haar ouders en in staat van ontbinding bij hun kwam

Ogiiambtelijk niveau wordt op 31 augustus gesproken met de ouders van

om hen alvast te informeren over de strekking van de brief over de

chemische stoffen

10 2e

Cooperatie Laatste Wil

Het OM heeft op 20 juli in een persbericht aangekondigd het strafrechtelijk
onderzoek naar de Cooperatie Laatste Wil te staken In de periode dat het

onderzoek heeft gelopen is niet gebleken dat de cooperatie zich schuldig
heeft gemaakt aan hulp bij zelfdoding of dat zij anderszins strafbare feiten zou

hebben gepleegd
Het strafrechtelijk onderzoek richtte zich op strafbare feiten in het kader van

hulp bij zelfdoding inclusief het verschaffen van middelen daartoe artikel 294

Wetboek van Strafrecht Ook het in georganiseerd verband faciliteren van

hulp bij zelfdoding levert een strafbaar feit op hier heeft het OM dan ook naar

gekeken artikel 140 Wetboek van Strafrecht

Het wetboek van strafrecht stelt dat alleen de arts straffeloos kan zijn bij het

beeindigen van het leven van een ander of bij het daarbij behulpzaam zijn als

hij dit meldt en heeft voldaan aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen in de

euthanasiewet Voor ieder ander is hulp bij zelfdoding of het verschaffen van

middelen daartoe een strafbaar feit indien de dood daarop voIgt

De CLW kondigde in September 2017 een stof voor zelfdoding te hebben

gevonden en kondigde in maart 2018 deze stof te gaan distribueren onder

haar leden Het OM heeft het bestuur van de CLW bij brief van 21 maart jl

geinformeerd dat het een strafrechtelijk onderzoek is begonnen en heeft de

CLW verzocht om de activiteiten met onmiddellijke ingang te staken De CLW

heeft aangegeven hieraan gehoor te zullen geven

Omdat CLW aangaf niet bekend te maken om welk middel het ging heeft het

OM besloten een periode de ontwikkelingen te monitoren

De minister van JenV draagt politieke verantwoordelijkheid voor het OM

Bestuurslid van de CLW Petra de Jong heeft volgens de Volkskrant3

aangegeven dat de CLW verder gaat door de politiek en de publieke opinie te

beinvloeden Ook wijst zij op de groei van de CLW van 3300 naar 23000

leden sinds September 2017

De CLW heeft zowel u als de minister van JenV benaderd voor een gesprek
over veilige en transparante afspraken U gaat hier beiden niet op in

3
Volkskrant 20 juli 2018 Cooperatie Laatste Wil gaat actie voeren na einde strafrechtelijk

onderzoek https www volkskrant nl nieuws achterarond cooperatie iaatste wii gaat actie voeren

na einde strafrechteliik

onderzoek~b394bbba utm campaign shared earned utm medium social utm source email

3
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Levenseindebegeleider bijzondere procedure TK D66 Pia Dijkstra maandag 11 maart

Het betrekken van de naasten is een rol van de levenseindebegeleider deels omdat zij de

stervenswens kunnen duiden en achtergrond kunnen geven voor de levenseindebegeleider

maar ook omdat zij met het verlies zullen moeten leven als de hulpvrager inderdaad hulp bij

zelfdoding krijgt Het betrekken of tenminste informeren van naasten zou opgenomen moeten

worden in het wetsvoorstel Wei moet er de optie zijn voor de hulpvrager om aan te geven dat

de naasten niet betrokken moeten worden

Moet er een nieuwe beroepsgroep komen of wordt het een aanvulling voor bestaande

beroepsgroepen Het gaat om een combinatie van competenties die de levenseindebegeleider

moet hebben zowel op het sociale domein zingeving als op het medische domein Kan dit in

een persoon of zou het aitijd een samenwerking moeten zijn bijv tussen een arts en een

geestelijk verzorger Hier was geen overeenstemming over

Artsen willen over het algemeen niet bij betrokken worden bij stervenswens vanwege een

voltooid leven ze vinden het buiten hun expertise vallen maar is het mogelijk dat zij helemaal

geen rol hebben Nu zijn zij de enige die deze recepten mogen uitschrijven Ook worden zij

waarschijnlijk gevraagd om te helpen als de levensbeeindiging misgaat bijvoorbeeld als iemand

moet overgeven of overlijden heel lang op zich laat wachten

Men vond wel dat de levenseindebegeleider een BIG registratie moest hebben zodat het

tuchtrecht ingezet kan worden bij onzorgvuldig handelen maar ook om uit te kunnen sluiten of

iemand een behandelbare depressie heeft

o Juist bij ouderen zijn depressies vaak lastig er te herkennen en worden daardoor niet

aitijd adequaat behandeld

De levenseindebegeleider is niet alleen een hulpverlener maar ook een toetser want moet

beoordelen of iemand aan de criteria voldoet Dit moet meer expliciet benoemd worden ook

omdat die persoon bepaait of de hulpvrager wel of niet mag sterven

o Juist omdat dit een hele grote verantwoordelijkheid is zou de hulpvrager zelf de

verantwoordeiijkheid moeten hebben voor het verkrijgen van de middelen en het

innemen Of zelfs ook het beheer van de middelen en zelf het moment van sterven

kiezen zonder levenseindebegeleider erbij Dat geeft mensen ook geruststeliing
Reactie van Pia Dijkstra het idee van de wet is ook al dat dit mensen geruststeliing zal

kunnen geven

o Het hebben van het gesprek kan mensen ook al helpen en geruststellen bij psychiatrie

opent dat soms juist weer de deur naar behandelopties

De levenseindebegeleider moet een vertrouwensband hebben met de hulpvrager De twee

maanden en twee gesprekken die in het wetsvoorstel staan zijn hiervoor veel te kort

Antwoord van Pia Dijkstra het zal meestal ook om meer gesprekken gaan over een langere

periode maar we moesten een minimum stellen dus dit is het echte minimum

Algemeen

De wet is een aanbod als reactie op een vraag uit de samenleving maar zal zelf ook weer meer

vraag creeren

We weten eigenlijk helemaal niet wat voltooid leven inhoudt dus hoe kunnen we er dan een

wet over maken

Er zou geen leeftijdsgrens moeten zijn

Hoe verhoudt de nieuwe wet zicht tot de euthanasiewet Er moet voor gezorgd worden dat de

wetten complementair zijn en dat de nieuwe wet niet een makkelijkere route biedt waardoor

de euthanasiewet wordt ondermijnd Dit zou weer betekenen dat de levenseindebegeleider

medisch opgeleid moet zijn om te kunnen bepalen of iemand wel of niet binnen de

euthanasiewet valt
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Ministerie van Volksgezondheid
Wetzijn en Sport

Directoraat Generaal

Volksgezondheid
Publieke Gezondheid

Financieel Beleid en Ethiek

Coalitie

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

www rijksoverheid nl

memo Inlichtingen bij
Maatschappelijke discussies medische ethiek

10 2e

10 2eM 31 0 6 B
In het regeerakkoord is afgesproken dat dit kabinet maatschappelijke discussie zal

stimuleren op thema s rond embryo s en rond het levenseinde Met deze memo

informeer ik u overde invulling daarvan
Datum

23 januari 2019

Algemene uitgangspunten
Hoewel het doel en de invulling van de discussies kunnen verschillen is er wel een

aantal overeenkomstige uitgangspunten Namelijk de volgende
Het doel is vooraf helder zodat de verwachtingen voor a lie betrokkenen

duidelijk zijn
Er is geen streven naar consensus noch naar het uit vergroten van

tegenstellingen het gaat om het goede gesprek waardoor verschillende

waarden perspectieven en wegingen aan het licht komen In die zin prefereer
ik het woord dialoog boven discussie

Voordatde dialoog breed en zichtbaar gevoerd wordt is het nodig te

onderzoeken aan welke thema s binnen een onderwerp mensen belang
hechten en waarover ze willen spreken
De maatschappelijke dialoog is zichtbaar

De dialoog wordt breed onderde bevolking gevoerd
De dialoog heeft een duidelijk startpunt en eindpunt
Ik ben als minister zichtbaar in de dialoog niet zozeer met mijn inhoudelijke

bijdrage als wel om het belang van de dialoog te onderstrepen

Aantal pagina s

4

Bwiten verzoek
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Directoraat Generaal

Volks gezondheid
Publieke Gezondheid

Financieel Beleid en Ethiek

Datum

23 januari 2019

bulten verzoek
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Directoraat Generaal

Volks gezondheid
Publieke Gezondheid

Financieel Beleid en Ethiek

Datum

23 januari 2019

buiten verzoek

Levenseinde

In het regeerakkoord staat dat dit kabinet een brede maatschappelijke discussie

zal faciliteren over de reikwijdte en toepassing van de huidige

euthanasiewetgeving waardig ouder worden en het onderwerp voltooid leven Het

overkoepelende thema dat bij al deze drie onderwerpen een rol speelt is

vraagstukken over een waardig levenseinde

Het doel van het faciliteren van een discussie over een waardig levenseinde is

tweeledig ten eerste wil ik ophalen hoe men in Nederland denkt over het thema

waardig levenseinde Wat betekent dit voor mensen waar denken ze dan aan

Ten tweede kunnen de uitkomsten meegenomen worden in de politieke discussie

over dit thema

Mijn aanpak bestaat uit een verkennende onderzoeksfase en een vervolgfase
Voor de eerste onderzoeksfase ligt eral materiaal zoals rapportages van de

coalitie Van betekenis tot het einde VBE laat ik nieuw materiaal genereren een

Argumentenkaart1 door de Argumentenfabriek in samenwerking met de coalitie

1
Een Argumentenkaart geeft een neutraal en zo volledig mogelijk overzicht van de

argumenten die spelen m b t een onderwerp zowel voor als tegen In dit geval alle

argumenten rondom een regeling voorhulp bij zelfdoding voor mensen die hun [even als

voltooid beschouwen Met neutraal wordt bedoeld dat de kaart enkel een weergave geeft van

deze argumenten zonder weging of richtlng Ook kan deze kaart aangeven welke aspecten
een rol spelen bij vragen overthema s zoals waardig sterven en voltooid leven De kaart zal

begin april afgerond zijn
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VBE en laat ik ten minste drie bijeenkomsten organiseren met de coalitie VBE en

de Raad van Ouderen om alle informatie die eral is te convergeren Resultaat van

deze onderzoeksfase is een inventarisatie van de thema s die als meest relevant

worden gezien en de manieren waarop deze het beste met een breder publiek
besproken kunnen worden Dit traject zal voorde zomer afgerond zijn
In de vervolgfase wil ik mensen in grotere groepen over dit thema in gesprek
laten gaan vergelijkbaar met de G1000 Op basis van de resultaten uit de

verkennende fase zal ik een communicatiebureau een plan van aanpak laten

schrijven Daaraan stel ik in elk geval de volgende eisen

Van deze grotere gesprekken wordt zowel een kwalitatieve wat vinden

mensen belangrijk waarzijn ze mee bezig als een kwantitatieve

hoeveel mensen vinden dit analyse gemaakt
De maatschappelijke dialoog sluit af met een symposium waar het

eindrapport gepresenteerd wordt voor de zomer van 2020

De maatschappelijke dialoog moet zijn beslag krijgen in de media

Directoraat Generaal

Volks gezondheid
Publieke Gezondheid

Financieel Beleid en Ethiek

Datum

23 januari 2019

Ik zie mijn taakopdracht breder dan alleen het faciliteren van de maatschappelijke

dialoog over een waardig levenseinde Daarom hecht ik eraan u nog het volgende
mee te geven

Juiste volledige en begrijpelijke informatie kan bijdragen aan een

waardevolle dialoog Zoals aangekondigd in de nota medische ethiek heb

ik daarom de informatie over euthanasie en het levenseinde op de website

van Rijksoverheid herzien Dit vernieuwde ’informatiepunt euthanasie zal

dit voorjaar online gaan

Uit een Flitspeiling naarde behoeften van burgers random informatie over

de euthanasiewet blijkt dat de sterkste informatiebehoefte bestaat over

euthanasie bij ernstige lichamelijk ziekte daarna bij dementie De

Rijksoverheid en zorgprofessionals zijn de primaire informatiebronnen en

de informatie wordt ervaren als toegankelijk volledig en begrijpelijk Dit

geeft mij vertrouwen dat de hernieuwde inzet op de website van de

Rijksoverheid van belang is

Ik start op korte termijn twee publiekscampagnes die inhoudelijk

gerelateerd zijn aan de te faciliteren maatschappelijke dialoog
1 Herwaarderinq ouderdom met als insteek dat ouder worden een

volwaardige ontwikkelfase is Het bureau Publics ontwikkelt de campagne

en ik benut de Raad van Ouderen als adviseur en partner Ik beoog de

campagne voor de zomer te laten starten

2 Bewustwordina palliatieve zora met als doel mensen ervan bewust te

maken dat veel zorg en ondersteuning mogelijk is in de laatste fase van

het leven Een portal die in samenwerking met het veld tot stand komt

brengt belangrijke informatie over zorg en ondersteuning samen Ik

verwacht dat de campagne medio mei start

Afrondend

Ik verwacht u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht over de

maatschappelijke dialogen die ik aan het organiseren ben PJu nog niet direct

zichtbaar voor u maar wel in voile vaart vooruit

Hugo de Jonge
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Minister VWS Directie Publieke

Gezondh eid

Financieel Bel eid en Ethiek

Afdeling Financieel Bel eid en

Ethiek

Deadline 01 02 2019

Qntworpen door

10 2e I
senior beleidsmedewerker

T

10 2em 3i q

10X29 l@mlnvws nl

nota Datum Document

ter beslissing Euthanasie
Kenmerk

1469128 1861Q7 PG

Bijlage n

1 Aanleiding voor deze nota

Via het Kabinet van de Koning is op 4 januari een burgerbrief ontvangen van

wiens schoonvader een stervenswens heeft DezeI0 2e

stenvenswens is echter gerelateerd aan het verlies van zijn partner Derhalve

is euthanasie geen mogelijkheid In deze beslisnota wordt u gevraagd
akkoord te gaan met de beantwoording van deze burgerbrief

2 Beslispunten advies en mogelijk alternatief

Graag akkoord op de verzending van de beantwoording bijgevoegde

burgerb rief

3 Samenvatting en conclusies

In de burgerbrief vraagt mevrouw of het toch mogelijk is om haar

schoonvader een waardig einde te geven door zijn leven te beeindigen De

stervenswens van haar schoonvader wordt verklaard door het overlijden van

zijn partner de schoonmoeder van de schrijfster In uw antwoord benadrukt

u dat uit de brief een grote betrokkenheid spreekt U legt de

zorgvuldigheidseisen vanuitde euthanasiewet uit en verwijst mevrouw naar

een arts U verwijst ook naar het onderzoek naar mensen met een voltooid

levenswens

4 Draagvlak politiek
Euthanasie is een politiek gevoelig thema Ook over mogelijkheden bij een

voltooid levenswens verschillen de coalitiepartijen Het onderzoek naar deze

omvang en omstandigheden van de groep mensen met een voltooid

levenswens zal zeer binnenkort worden gestart

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie
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Op individuele situaties kan niet worden ingegaan Een arts is de enige die

kan beslissen om wel of geen euthanasie te verlenen

Directie Publieke

Gezondlieid

Financieel Beleid en Ethiek

Kenmerk

1469128 186107 PG

6 Financiele en personele gevolgen
nvt

7 Juridische aspecten en haalbaarheid

nvt

8 Afstemming intern interdepartementaal en met veldpartijen
Nvt

Gevolgen administratieve lasten

Nvt

9

10 Toezeggingen
Nvt

11 Fraudetoets

Nvt

10 2e I
senior beleidsmedewerker
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Minister van VWS Directie Publieke

Gezondh eid

Financieel Bel eid en Ethiek

Deadline 25 03 2019

Qntworpen door

1° 2e I
Coordinerend

Beleidsmedewerker

T

10 2eM 31 6

1MSB1 mirwwsTl

nota Datum Document

ter beslissing
t b v coalitie

Notitie maatschappelijke discussies medische ethiek
Kenmerk

1475780 186645 PG

Bijlage n

1 Aanleiding voor deze nota

Tijdens het voortgangsoverleg medische ethiek d d 22 januari vroeg u om

een memo over de maatschappelijke discussies om te delen met de coalitie

In bijgaande versie is uw eerdere commentaar verwerkt Met uwakkoord kan

deze met de coalitie gedeeld worden

2 Beslispunten advies en mogelijk alternatief

Gaat u akkoord met dit memo voor de coalitie

U gaf aan dit mogelijk te willen betrekken in een coalitieoverleg na 20 maart

Daarvoor zullen zoals met u besproken nog aanvullende stukken worden

opqesteld die u separaat zult ontbanqen een memo over het

buiten verzoek

3 Samenvatting en conclusies

Het memo bevat informatie overdrie dialogen
en waardig levenseinde We hebben gepoogd e e a zo concreet

mogelijk voor de coalitie te verwoorden zonder al te veel in detail te treden

touiten verzoek

buiten verzoek

Op basis van uw eerdere goedkeuring in een gesprek aan tafel d d S maart

jl gaan wij door met de voorbereidingen voor de dialogen

4 Draagvlak politiek
Geen nadere bijzonderheden

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie
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Directie Publieke Gezondheid

Financieel Beleid en Ethiekbuiten verzoek

Kenmerk

1475780 186645 PG

Finanrielfi pn ner^onelp nftvolnene

buiten verzoek

De dialoog over waardig levenseinde zal ongeveer € 100 000 kosten naast

de al gegunde opdracht voor de Argumentenkaart

7 Juiidische aspecten en haalbaarheid

n v t

8 Afstemming intern interdepartementaal en met veldpartijen
DCo LZ

9 Gevolgen administrative lasten

n v t

00 2e | mede namens

Coordinerend Beleidsmedewerker
1

10 2e I0 2een
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

de minister van Volksgezondheid

Welzijn en Sport
Deadline 15 10 2019 Directie Publieke

Gezondheid

Qntworpen door

10 2a I

T

I0 2eM 31 6

Datum

04 September 2019nota
Kenmerk

1574967 194661 PG

Zaaknummer

194661

ter beslissing

handleiding

online heeft gezet waarmee het mogelijk is om een leven te beeindigen

het bericht dat de Codperatie Laatste Wil een

Bijlage n

vul hier het aantal bijlagen
in

Afsclirift aan

Uw kenmerk

2019Z16364

1 Aanleiding voor deze nota

Van der Molen en Van Toorenburg CDA hebben aan zowel u als de minister

van JenV Kamervragen gesteld n a v het bericht dat de Cooperatie Laatste

Wil CLW een handleiding online heeft gezet waarmee het mogelijk is om een

leven te beeindigen Initieel beschikte het OM niet overde handleiding Met

die informatie is een eerdere versie van de beantwoording aan u voorgelegd
Naar aanleiding van deze casus heeft u om een gesprek verzocht met

Procureur Generaal van het OM Rinus Otte Het OM heeft inmiddels ambtelijk
laten weten de handleiding in het bezit te hebben en deze te hebben

bestudeerd

10 {2c en d

2 Beslispunten advies en mogelijk alternatief

Graag akkoord op de beantwoording van de Kamervragen
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3 Sanienvatting en conclusies

De leden vragen wat u van de actie van de CLW vindt of u bereid bent met

hen in gesprek te gaan of u denkt dat er sprake is van strafbaar handelen en

of u bereid bent het College van Procureurs Generaal te verzoeken om

opnieuw te verkennen of er aanknopingspunten zijn voor een strafrechtelijk
onderzoek

Directie Publieke Gezondheid

Kenmerk

1574967 194661 PG

In de beantwoording wijst u het handelen van de CLW af geeft u in indirecte

bewoordingen aan dat het weinig zinvol is hierover met de CLW in gesprek
te gaan en dat het aan het OM is om hierin een eigenstandige afweging te

maken U geeft daarnaast aan dat het OM u heeft laten weten momenteel de

mogelijkheden tot strafrechtelijke vervolging te bestuderen en hieromtrent

over een paar weken verwacht uitsluitsel te kunnen geven

10 2c en d

Overig
In juli hebbenj
gesproken De handleiding is toen niet ter sprake gekomen maar de CLW gaf
wel aan na te denken over het informeren van hun leden Er is toen wel in

algemene zin gesproken over wat de grenzen zijn voor dit kabinet Het is

duidelijk dat de CLW bewust de grenzen van wat toelaatbaar is opzoekt

10 2e10 2e» voor het laatst met de CLWen

4 Draagvlak politiek
Geen bijzonderheden zie ook hieronder

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

WD heeft eerder gevraagd hoe de achterban van de CLW betrokken wordt bij
het onderzoek naar Voltooid Leven In de beantwoording hebben we telkens

duidelijk gemaakt dat die achterban nu juist de doelgroep van het onderzoek

is Inmiddels heeft de onderzoeker laten weten de CLW te betrekken via een

afgevaardigde in de klankbordgroep op 30 oktober Daar worden de

voorlopige resultaten van het onderzoek besproken en is er ruimte voor

feedback en input Uiteraard geldt voor de betrokkenheid in de

klankbordgroep geheimhouding

6 Financiele en personele gevolgen
n v t

7 Juridische aspecten en haalbaarheid

n v t
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Directie Publieke Gezondheid

Afstemming intern interdepartementaal en met veldpartijen
JenV en via hen het OM

8

Kenmerk

1574967 194661 PG

9 Gevolgen administratieve lasten

n v t

10 2e I
Coordinerend Beleidsmedewerker
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Deadline 02 12 2019Minister van VWS

PG E EN FB

Ontworpen door

10 2e

10 2aM 06

10K2e |@minvws nl

Datum document

nota
Kenmerk

1602736 197619 PGter voorbereiding van een overleg

Bijlage n

AO Medische ethiek

4 december 2019 14 00 17 30 uur

Tweede Kamer

Betreft

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Paraaf directeur

1 Aanleiding en doel overleg
U bent uitqenodiqd voor het AO medische ethiek Erstaan enkele brieven van

bulten verzoek

Minister Bruins is niet bij het AO aanwezig

2 Deelnemers overleg

afdelingshoofd zal naast u aan tafel zitten Verderzal in een

aparte zaal de beantwoording van de vragen verzorgd worden door

ambtenaren van het cluster ethiek de directie WJZ en het ministerie van

JenV i v m euthanasie Andere betrokkenen zullen telefonisch bereikbaar

zijn zoals collega s van de IG] en CCMO

I0 2e

3 Te bespreken punten

Vraagstukken rond het begin van het leven

buiten verzoek

Medisch wetenschappelijk onderzoek en handelingen met embryo s

buiten verzoek
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Vraagstukken rond het einde van het leven

o Levenseinde euthanasie voltooid leven levensbeeindiging kinderen pg e en fb

1 12 jaar
o Overige levenseinde LZ VLP stoffen bij suicide pa I liatieve sedatie

Kenmerk

1602736 197619 PG

4 Advies en toelichting

Wij verwachten met name aandacht van Kamerleden voor

• Levensbeeindiging kinderen 1 12 jaar

b jrer verzoek

Levensbeeindiging bij kinderen 1 12 jaar is het meest ingewikkelde

onderwerp zowel inhoudelijk als politiek binnen de coalitie

Voor het AO zal hierover nog een brief worden uitgestuurd

1C 2e

Coordinerend beleidsmedewerker
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