
|@minjenv nl] Iiiai623610 2e 10 2e 2e 10 2e 10 2eTo BD DJOA JBOZlI
iiniiBlfflftTiminvws nll

10 2eFrom

Sent Thur 11 14 2019 9 59 16 AM

Subject Gespreksverslag gesprek Min VWS en PG OM

Received

20191111 Gespreksverslag Min VWS en PG OM Rinus Otte docx

Thur 11 14 2019 9 59 17 AM

10 2e | 10 2eHoi 10 2een

In de bijlage vinden juI lie het gespreksverslag van het gesprek afgelopen maandag tussen Min VWS en PG OM Rinus Otte Dit is

vertrouwelijk graag niet verder verspreiden

Groet

10 2e

I0 2e 2e

Ministerie van Volksqezondheid Welziin en Sport | Directie Publieke Gezondheid cluster ethlek

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

|@ minvws nl www riiksoverheid nl10 2e 10 2e| El



To 10 2e BD DJOA JBOZfl
|@minvws nl]

10 2e |@mtnvenj nl] 6237
0i 10 2eCc 10 2e

10 2eFrom

Sent

Subject FW Graag in behandeling nemen

Received

17d92b21 601 e 4673 be53 3af35668337c JPG

Fri 3 8 2019 1 03 16 PM

Fri 3 8 2019 1 03 17 PM

f57e20ee 3847 4d8d a0f1 a 18a897cc9a4 J PG

Ha t0 2e

Via de Linkedln van staatssecretaris Blokhuis kwam bijgevoegd bericht binnen In het bericht wordt verwezen naar een website waar men

barbituraten kan bestellen voor zelfdoding de vraag is ofditwel mag Mij lijktdit vrij specifieke hulp bij zelfdoding het ter beschtkking
stellen van middelen waarvan specifiek wordt vermeld dat dit gebruikt kan worden voor zelfdoding wel de vraag of het ooit daadwerkelijk
is besteld en gebruikt natuurlijk maar dat oordeel is niet aan mij

Kunnen jullie helpen bij het opstellen van een reactie aan deze mevrouw en zou het OM hiervoor moeten worden geinformeerd Wat ik

kan bedenken is om in ieder geval naar art 294 Sv te verwiijzen en dat het aan het OM is om dergelijke activiteiten te beoordelen Kunnen

we daaraan toevoegen dat we het OM hierover hebben geinformeerd als we dat doen

Hoor graag van je

Groet

10 2e

Oorspronkelijk bericht

10 2eVan

Verzonden vrijdag 8 maart2019 13 46

«E|pa@minvws nl

I ■JtIfllSl@minvws nl

Onderwerp FW Graag in behandeling nemen

10 2e

10 2e

10 2e 10 2eAan |@minvws nld

CC

Dag 10 2e10 Ze en

Kunnen jullie deze oppakken en zorgen voor een antwoord voor 10 2e

Groet

I0 2e

Oorspronkelijk bericht

M1flieal@m i nvws n IVan ioj 2e

Verzonden vrijdag 8 maart2019 13 39

Aan minvws nl

2 minvws nl

|@minvws nl

Onderwerp Graag in behandeling nemen

©

CC @minvws nl _Dienstpostbus Secretariaat PGS

©

Beste collega s

Zie bijlagen graag in behandeling nemen

Alvast veel dank

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport | Directie Bestuurlijk en Politieke Zakenl Parnassusplein 5 | 2500 EJ | Den Haag |

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag | c 3170 I0 2eC 316 I I @minvws nl | www rijksoverheid nl |1Q 2e I0 2e 10 {2e



|m»Maminvws n i

[ItB^I@nn in vws nl]

6239I 10 2e10 2eTo @minvws nl]
10 2e 10 2e 10 2eCc @minvws nl] 1 |@minvws nl]

10 2eI
10 2bFrom

Sent Thur 9 5 2019 9 03 45 AM

Subject RE mvws vraag over cooperatie laatste wil

Received Thur 9 5 2019 9 03 46 AM

Ok dank voor de nadere toelichting

10 2e @minvws nlVan 10 Ze

Verzonden donderdag 5 September 2019 10 53

Aan H 10 2 10 2e10 2e |@minvws nl @minvws nl

10 2e 10 2e 10X20 10 2e@minvws nl @minvws nlCC

mM imSSI@nninvws nl

Onderwerp RE mvws vraag over cooperatie laatste wil

10 2eHoi

10 2cend

Groet

10 2e

10 2e 10 2e |@minvws n[Van q

Verzonden donderdag 5 September 2019 10 42

Aan 10 2e

10 2e

10 2e 10X20|@minvws nl @minywsml101 26

10 2e 10X26 10X26|@minvws nl ^
Onderwerp RE mvws vraag over cooperatie laatste wil

l@minvws nlCC \

Hoi 10 2e

Minister gaf aan mogelijk Grapperhaus vanavond te bevragen overdeze kwestie maarwilde graag weten of we bij J V en OM

alleen gei nformeerd hebben naar de reactielijn of ook onze wens kenbaar hebben gemaakt dat we graag zouden zien dat er actie

op komt

Van belang voor zijn actie ©

Groeten

10 2e

I0 2e l@miinvws nlVan 10 2e

Verzonden dinsdag 3 September 2019 20 27

Aan

CC |
10X20 I

10 2e |g 10 2e

10X2e

10 2e |@minvws nl

10 2e I l 10 2e 10 2e I|@minvws nl |@minvws nl

@mlinvws nl

Onderwerp RE mvws vraag over cooperatie laatste wil

Hoi I0 2e



6239tk heb vanochtend al even contact gelegd met JenV en het OM Ik kreeg in reactie daarop onderstaande

woordvoeringslijn van het OM die zij ook eerder gehanteerd hebben toen informatie naar buiten kwam over

ledenbijeenkomsten van de CLW waar mensen stickers kregen die aangeven dat zij informatie konden delen over hoe de

middelen te verkrijgen
Uit de laatste zin maak ik op dat het OM geen directe aanleiding ziet om dit nader te onderzoeken

Ik zal daar nog op doorvragen en alertheid vragen En JenV vast inseinen dat hun minister mogelijk nog wordt

aangesproken

“AP Midden NL heeft vandaag gereageerd op vragen van RTL over de Cooperatie Laatste Wil CLW

Aanleiding is dat CLW kennelijk op een besloten deei van hun website een handieiding heeft gepubliceerd hoe je zelfmoord

kunt plegen RTL heeft daarop het parket benaderd met de vraag of dit strafbaar is

Wij hebben in het verieden soortgelijke vragen gehad en hebben conform de oude lijn als voigt geantwoord

Een ieder die een ander behulpzaam is bij zeifdoding is strafbaar Dit staat in artikel 294 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht Op

grand van de jurisprudentie wordt aangenomen dat daarvoor meer nodig is dan het verschaffen van algemene informatie Het

geven van gerichte instructies om zeifdoding te vergemakkelijken is wel strafbaar Of er sprake is van hulp bij zeifdoding hangtaf

van de concrete omstandigheden van het geval De weging en waardering van deze omstandigheden is uiteindelijk aan de rechter

Daarbij is aangegeven dat we geen specifieke reactie op de handieiding geven nu we daarvan de precieze inhoud niet kennen

10 2o 10 2e |@minvws nlVan

Verzonden dinsdag 3 September 2019 18 21

@minvws nle

10 2e 10 2ee |@minvws nl |@minvws nlCC

Onderwerp mvws vraag over cooperatie laatste wil

10 2eHoi

Vandaag in de call met MVWS bespraken we de handieiding die Cooperatie Laatse wil online heeft gezet voor leden

Minister VWS wil graag weten wat het OM hier nu precies van vindt en dat we ambtelijk doorgeven aan het OM dat VWS graag

ziet dat OM alert is hierop

Wil jij dit deze week laten oppakken

Mogelijk wil minister naar aanleiding hiervan en informatie van jullie nog contact opnemen met minister Grapperhaus om het

onder aandacht te brengen

Groet

10 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welziin en Sport I Directie Bestuurliike en Politieke Zaken BPZ |

Parnassuspleln 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

i ommpm
Bmiai rominvws nlI www riiksoverheid nlE3



6245To |@minvws nl]
From

Sent

Subject FW Handleiding CLW
Received

ah tk 20192020 295 pdf

M

Tue 4 7 2020 12 33 58 PM

Tue 4 7 2020 12 33 58 PM

Hoi 10 2e

Zie onderen bijgaand

Groet

| BD DJOA JBOZ j
Verzonden dinsdag 7 april 2020 13 45

Aan

10 2e 10 2e Pminjenv nlVan

10 2e

10 2e

10 2e e

10 2e @minvws nlCC

Onderwerp RE Handleiding CLW

Beste 10 2e

Dank dat je er naar wilt kijken Ik kan mij voorstellen dat jullie nu inderdaad druk zijn et de COVID crisis Ik wacht

je reactie af Bijgaand de antwoorden op Kamervragen waar de brief in was toegezegd antwoord 7

Vriendelijke groet

10 2e

10 2e 10 2e eVan

Verzonden dinsdag 7 april 2020 13 25

Aan dj oA jBoz^yaijpd
p^

@minienv ni10 2e

10 2eCC

Onderwerp RE Handleiding CLW

Beste I0 2e

Ik ben bereid dit op te pakken moet er wel even induiken en kan dat pas morgenochtend doen

Met vriendelijke groet

10K2e

10 2e 10 2e

Ministerie van Volksqezondheid Welziin en Sport Directie Publieke Gezondheid cluster ethiek

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
ig minvws nl www riiksoverheid nl| El10 2e 10 2e

10 2e

10 2e 10 2e Pminvws nlVan

Verzonden dinsdag 7 april 2020 12 52

Aan

Onderwerp FW Handleiding CLW

10 2e 1Q 2e e 10 2e Pminienv nl

Beste 10 2e

Ik cc mijn collega
beantwoorden

hier graag in Ik ben zelf momenteel druk met de COVID 19 crisis Zij kan je vraag hopelijk10 126



6245Hartelijke groet

10 2e

BD DJOA JBOZ KB Slaminjenv nlVan

Verzonden dinsdag 7 april 2020 12 50

Aan

Onderwerp RE Handleiding CLW

10 2e

10 2ei0 2e I l |@minvws ni

Beste 10 2e

Vanuit beleid is bij mij aangegeven dat er al allerlei trajecten lopen vooral op VWS terrein waardoor wij als

overheid aan de algemene verplichting van artikel 2 EVRM voldoen Ook werd aangegeven dat er dus niets nieuws

hierover aan de Kamer is te melden Ik neem daarom hierover niets op in de brief aan de Kamer maar hou het bij
de uitkomst van de afweging van hetOM Bijgaand tref je de concept brief Mocht je op of aanmerkingen hebben

bij de brief dan hoor ik het graag uiterlijk morgenochtend Dan zal ik de brief de lijn in doen

Met vriendelijke groet

10 2e

10 2e BD DJOA JBOZVan

Verzonden maandag 6 april 2020 11 42

Aan 10 2e 10 2el@minvws ni j
Onderwerp Handleiding CLW

|@minvws nl

Beste 10 2e

Afgelopen januari heb je van mijn collega
antwoorden op Kamervragen van jouw minister is toegezegd dat JenV de Kamer informeert over de uitkomst van

de afweging van het Openbaar Ministerie OM over het al dan niet starten van een strafrechtelijk onderzoek naar

het handelen van Cooperatie Laatste Wil Omdat

Het OM doet in het AB op het einde de suggestie aan de overheid om te kijken naar de beleidsmatige en

wetgevingtechnische mogelijkheden om stappen te ondernemen richtingen CLW met het oog op de noodzakelijke

preventieve bescherming van leven alsmede met het oog op artikel 2 EVRM Hoe kijk jij VWS hier tegen aan dit

met het ook op wat ik in de Kamerbrief kan melden

10 2e bijgaand AB doorgestuurd gekregen In

er niet aan toekomt om die brief te schrijven doe ik dat nu10 2e

Ik hoor het graag van je

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden
DGRR DJOA

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 1 2500 EH | Den Haag

10 2eM 06

l@minienv nl

Let op nieuw emailadres

www riiksoverheid nl veni

10 2e

Voor een veilige en rechtvaardige samenleving



6245
Dit bericht kail infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien n niet de geadiesseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met lisico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiliglieid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met lisico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiliglieid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if tliis message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security



624710 2e

10 2e

10 2e10 2sTo | BD DJOA JBOZ ] |@minjenv nl]
BD DJOA JBOZ @minjenv nll

I0 2e 10 2e eCc

10 2eFrom

Sent Tue 9 1 2020 10 00 58 AM

Subject teksten over CLW

Received

2020 QenA euthanasie CLW maatschappeliike dialoog AS docx

2020 QenA euthanasie CLW handleidina AS docx

beantwoording kamervraqen over het bericht dat de coperatie laatste wil een handleidinq online heeft qezet waarmee het moqeliik is

Tue 9 1 2020 10 00 59 AM

om een leven te beindigen pdf

Ha 10 2e 10 2een

Jullie vroegen om spreekteksten en QenA s overde CLW nav jullie nota overleg binnenkort Hierbij twee die we willen gebruiken
onder de arm tijdens het AO medische ethiek Als jullie daar opmerkingen over hebben horen we dat natuurlijk graag© Ik voeg

ook beantwoording van Kamervragen daarover toe

Groet

10 2e

10 2e
0 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welziin en Sport Directie Publieke Gezondheid cluster ethiek

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag I Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

©minvws nl www riiksoverheid nl10 2e 10 2e|



IVi1flHsai@minvws nlI
bd djoa jbozMI

625210 2e

10 2e

10 2eTo iminvws nl]
invws nl]

w

10 2eCc @minjenv nl] W

1Q 2eFrom

Sent

BD DJOA JBOZ

Tue 9 24 2019 11 04 45 AM

Subject RE CLW woordvoering RTL

Tue 9 24 2019 11 04 49 AM

Beantwoordinq Kamervragen CLW handleidinq 2019 09 05 docx

Received

Ha collega s

Onze minister is akkoord met bijgaande versie van de beantwoording Kamervragen over de CLW Grapperhaus is

ook geinformeerd over het feit dat de Jonge hem gaat bellen

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Juridische Bestuurlijke en Operationele Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP 1 Den Haag 1 N19

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag T 070 370 61 34

1C 2eT 06

1Q 2e giminienv nl

www riiksoverheid nl veni

10 2e

10 2e I D 10 2e |@minvws nl]Van

Verzonden maandaq 23 September 2019 17 10

10 2e BD DJOA JBOZAan

BD DJOA JBOZ

Onderwerp RE CLW woordvoering RTL

10 2e 10 2e ICC

Hi dames

Ik begrijp dat Hugo morgen Grapperhaus spreekt
Groet

10 2e

10 2e

Ministerie van Volkseezondheid Welziin en Sport

Directie Publieke Gezondheid afdeling Ethiek

Adres Parnassuspiein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Contact 070 I 06 l 5 minvws nl10 2e 10 2eio 2e

I0 2e BD DJOA JBOZ d 10 2e @minjenv nlVan

Verzonden donderdag 19 September 2019 19 29

|@minvws nl

BD DJOA JBOZ

10 2e

10 2e

10 2eAan

CC | 10 2e 10 2e@minjenv nl

10 2e @minvws nl

Onderwerp RE CLW woordvoering RTL

Ha 10 2e



6252

Op verzoek van onze DG graag de laatste zin in antwoord 7 sclirappen “lk zie geen aanleiding om Gaat dit nog

lnkken

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Jnstitie en Veiliglieid
Diiectoraat Generaal Rechtspleging en Rechtsliandhaving
Directie Jmidisclie en Operationele Aangelegenlieden
Afdeling Juridische Bestuurlijke en Operationele Zaken
Tnrfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19

Postbns 20301 | 2500 EH | Den Haag

T 070

T 061

10 2e

I10 2e

ftinitivenj nl

www rijksoverheid n1 v enj

10 2e

10 2e

10 2e I0 2e @minvws nlVan IH
Datum woensdag 18 sep 2019 1 1 33 AM

Aan |
Kopie

10 2e BD DJOA JBOZ i
BD DJOA JBOZ

10 2e l@iiiinienv nl

|i V mini aiv nl10 2e 10 2e 10 2e I
l@miiivws nl

Onderweip RE CLW woordvoering RTL

10 2e

10 2eHi

10 2eNa overleg met

bij vraag 7 een zinsnede toegevoegd uit een mailwisseling die jij met|

hebben we gedacht dat we meer naar voren willen brengen dat het OM alert is Ik heb daarom

had in juni en zal niet aarzelen om in te grijpen

en

10 2e

waar de strafwet met voeten wordt getreden

Bijgaand de nieuwe definitieve versie Ik zie graag morgen jullie reactie tegemoet
Bedankt

10 2e

10 2e

lelziin en Sport

Directie Publieke Gezondheid afdeling Ethiek

Adres Parnassusplein 5 Postbu^0350 2500 EJ Den Haag
Contact 070 10 2e10 2e \ 06 l^iminvws nl10X28

BD DJOA JBOZ d10 2e 10 2e l@minjenv nlVan

Verzonden woensdag 18 September 2019 09 02

@minvws nl

BD DJOA }i^M
10 2e 10 2eAan

CC | 10 2e 0 2e 10 2el@minjenv nl

10 2e @minvws nl

Onderwerp RE CLW woordvoering RTL

l



6252Hoi 10 2«

en ik zijn vandaag vrij maar we zullen er morgen naar kijken10 2e

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Jnstitie en Veiliglieid
Directoraat Generaal Reclitspleging en Reclitsliandliaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenlieden
Afdeling Jmidisclie Bestuurlijke en Operationele Zaken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19

Postbns 20301 | 2500 EH | Den Haag

T 070

T 06

|@minveni nl

www rijksov erheid n1 v enj

10 2e

10 2e

10 2e I0 2e @minvws nlVan IH
Datum woensdag 18 sep 2019 8 11 AM

Aan |
Kopie

10 2e BD DJOA JBOZ i
BD DJOA JBOZ j

10 2e l@ininjenv nl

177 mini aiv ill JUjH10 2e 10 2e 10 2e I
|@niinvws nl

Onderwerp RE CLW woordvoering RTL

10 2e

Hoi 10 2e

Dank voor jullie reactie Ik heb a I le wijzigingen overgenomen Ik verwacht dat onze minister iets meer afstand wil nemen van

deze actie van de CLW dus ik heb de antwoorden bij de vragen 2 en 3 subtiel krachtiger gemaakt Daarnaast nog een enkel

taaldingetje

Bijgaand de wat mij betreft definitieve versie Ik hoorgraag of deze voor jullie akkoord is

Groet

10 2e

10 2e

IvnmsTenevanVoTKsgezonaneiaWelzimen Sport

Directie Publieke Gezondheid afdeling Ethiek

Adres Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Contact 070 11 06 7 I Sminvws nl10 2e10 2e 10 2e

10 2e BD DJOA JBOZ 10 2« Siminjenv nlVan

Verzonden maandag 16 September 2019 14 02

|@minvws nl10 2e 10 2e H 10 2e @minvws n[Aan E

BD DJOA JBOZ 0 2e|@minvws nl

Onderwerp RE CLW woordvoering RTL

1Q 2e l@minjenv nlCC E

Beste collega s



6252

Bijgaand onze opmerkingen bij de conceptbeantwoording Kamervragen Ik heb ook een schone versie toegevoegd
voor de leesbaarheid Zouden we het definitive concept nog mogen zien voordat deze wordt verzonden

Alvast dank

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Juridische Bestuurlijke en Operationele Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP || Den Haag | N19
Postbus 20301 1 2500 EH | Den Haag T 070 370 61 34

10 2eT 06

@minienv nl

www riiksoverheid nl veni

10 2e

10 2e

10 2e I D 10 2e |@minvws nllVan

Verzonden dinsdag 10 September 2019 15 08

1C 2e BD DJOA JBOZAan

Onderwerp RE CLW woordvoering RTL

Hi 10 2e

Ja snap ik Ik heb met

gehaald kan worden en zo niet dat we dan volgende week een uitstelbriefje voorbereiden

besproken dat we volgende week dinsdag a h v jullie commentaar bezien of de deadline nog
10 2e

cc en als het je lukt om voor dinsdag commentaar te sturen Dan ziet zij het in elk geval alvastWil je 10 2e

Bedankt

10 2e

10 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welziin en Sport

Directie Pubiieke Gezondheid afdeling Ethiek

Adres Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
Contact 070 I 10 2e 10 2e06 I 5 minvws nl10X28

BD DJOA JBOZ d10 2e 10 2e Siminjenv nlVan

Verzonden dinsdag 10 September 2019 14 43

|@minvws nl10 2e 10 2eAan

Onderwerp RE CLW woordvoering RTL

Morgen gaat definitief niet lukken We vinden het te precair om er overhaast naar te kijken en zouden graag iets

meer tijd nemen Een uitstelbrief lijkt ons dus een goed idee

Groet

10 2e

10 2e I D 10 2e |@minvws nllVan

Verzonden dinsdag 10 September 2019 12 04



625210 2e | BD DJOA JBOZAan

Onderwerp RE CLW woordvoering RTL

dat snap ik natuurlijk Ik overleg even met of weal een uitstelbrief doen Dat hoorje nog van mePrima 1Q 2e 10 2e

■A I

10 2e

Ministerie van Volkseezondheid Welziin en Sport

Directie Pubiieke Gezondheid afdeling Ethiek

Adres Parnassusplein 5 Post bus 20350 2500 EJ Den Haag
Contact 070 10 2e06 I I Sminvws nl10 2e10 2e

10 2e BD DJOA JBOZ I0 2e |@minienv nlVan

Verzonden dinsdag 10 September 2019 11 41

|@minvws nl10 2e 10 2eAan

Onderwerp RE CLW woordvoering RTL

d

Dat kan ik niet beloven Ik was gisteren ziek thuis en kan er nu pas naar kijken Het OM moet ook even de kans

krijgen om er goed naar te kijken

pminvws nnVan

Verzonden dinsdag 10 September 2019 10 59

Aan

Onderwerp RE CLW woordvoering RTL

10 2e 10 2e

10 2e | BD DJOA JBOZ

dank je wel

Voor mijn verwachtingen denk je dat je voor morgenmiddag kan reageren Zo niet dan kunnen we er pas volgende week

dinsdag mee door en behoeft het wellicht een uitstelbriefje

Fijn 10 2e

10 2e

10 2e

n en Sport

Directie Pubiieke Gezondheid afdeling Ethiek

Adres Parnassusplein 5 Postbus^fBS^ 2500 EJ Den Elaag
Contact 070 I 10 2e06 | V l^minvws nl10 2e 10X2«

BD DJOA JBOZ d10 2e 10 2e @min|env nlVan

Verzonden dinsdag 10 September 2019 10 54

@minvws nl10 2e BD DJOA JBOZ ] 10 2e10 2e l@minjenv nlAan E q

pminvws nl

Onderwerp RE CLW woordvoering RTL

CC E

Beste 1 0 2g

Ik zal naar de beantwoording kijken en deze ook met het OM bespreken

Met vriendelijke groet

10 2«



6252Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Juridische Bestuurlijke en Operationele Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 1 N19

Postbus 20301 || 2500 EH | Den Haag T 070 370 61 34

10 2eT 06

10 2e Siminienv nl

www riiksoverheid nl veni

10 2e

10 2« I D 10 2e |@minvws nllVan

Verzonden vrijdag 6 September 2019 15 18

Aan 1C 2e | BD DJOA JBOZ 10 2e BD DJOA JBOZ

10 2eCC

Onderwerp RE CLW woordvoering RTL

Beste 10 2e10 2e en

Zoals

Kamervragen Het is vast met de kwaliteit die jullie van hen gewend zijn dus jullie feedback is welkom

la I aangaf zijn beiden afwezig dus heb ik een dapper begin gemaakt met de beantwoording van de10 2e10X20 10| 2e en

Ik werk volgende week alleen ma t m wo dus het zou heel fijn zijn als jullie uiterlijk dinsdag kunnen reageren

Verzorgen jullie de afstemming met het OM of kunnen jullie me anders zeggen wie ik daar moet hebben

Harteliik dank

10 2e

10 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welziin en Sport

Directie Publieke Gezondheid afdeling Ethiek

Adres Parnassusplein 5 Postbus^035^ 2500 EJ Den Haag
Contact 070 06 10 2e I Sminvws nl10X2010 2e

10 2e |@minvws nlVan

Verzonden donderdag 5 September 2019 10 01

|@minvws nl

10 2e

10 2e 10 2eAan

Onderwerp FW CLW woordvoering RTL

3

BD DJOA JBOZ d10 2e 10 2e |@minienv nlVan

Verzonden donderdag 5 September 2019 09 30

@minvws nl

BD DJOA JBOZ

Onderwerp RE CLW woordvoering RTL

10 2e10 2e

10 2e

H10M2e | Sminvws rilAan

@minjenv nlCC

Ha 10 2e

Ik zal bij het OM nagaan hoe men hier tegenaan kijkt Er zijn inmiddels ook schriftelijke Kamervragen gesteld zag

waarin dit ook aan de orde komt

ben jij hier mee bezig@ 10 2e



6252Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Afdeling Juridische Bestuurlijke en Operationele Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag 1 N19

Postbus 20301 1 2500 EH | Den Haag T 070 370 61 34

10 2eT 06

@minienv nl

www riiksoverheid nl veni

10 2e

10 2e

| [^^^^^^l^mlrwwsjii]
Verzonden dinsdag 3 September 2019 20 31

BD DJOA JBOZ

10 2eVan

10 2eAan

10 2e | BD DJOA JBOZCC

Onderwerp RE CLW woordvoering RTL

Hoi 10 2e

De minister heeft mij gevraagd of het OM aanleiding ziet orm nader onderzoek in te stellen ik maak uit de mail die jij stuurde op

van niet en meer in het algemeen gevraagd om alertheid op de activiteiten van de CLW Zouden jullie die vraag bij het OM

kunnen neerleggen
Uiteraard is hij zich bewust van de rollenscheiding tussen politiek en OM Hij gaf ook aan dat hij mogelijk de minister van JenV

deze vraag ook nog zou stellen

Groet

10 2e

BD DJOA JBOZ10 2e I0 2e l@minjenv nlVan

Verzonden dinsdag 3 September 2019 09 05

Aan 10 2e @minvws nl10 2e

1C 2e BD DJOA JBOZ 10 2e |@minienv nlCC

Onderwerp FW CLW woordvoering RTL

I0 2eBeste

Het OM heeft ons het volgende gemaild

AP Midden NL heeft vandaag gereageerd op vragen van RTL over de Cooperatie Laatste Wil CLW

Aanleiding is dat CLW kennelijk op een besloten deel van hun website een handleiding heeft gepubliceerd hoe je zelfmoord

kunt piegen RTL heeft daarop het parket benaderd met de vraag of dit strafbaar is

Wij hebben in het verleden soortgelijke vragen gehad en hebben conform de oude lijn als voIgt geantwoord

Een ieder die een ander behulpzaam is bij zeifdoding is strafbaar Dit staat in artikel 294 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht Op

grand van de jurisprudentie wordt aangenomen dat daarvoor meer nodig is dan het verschaffen van algemene informatie Het

geven van gerichte instructies om zeifdoding te vergemakkelijken is we strafbaar Ofersprake is van hulp bij zeifdoding hangtaf

van de concrete omstandigheden van het geval De weging en waardering van deze omstandigheden is uiteindelijk aan de rechter

Daarbij is aangegeven dat we geen specifieke reactie op de handleiding geven nu we daarvan de precieze inhoud niet kennen

Groet

10 2e



6252Dit bericht kan iiifonnatie bevatten die niet voor n is bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericlit te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scliade van welke aard ook die verband liondt met lisico s verbonden aan het

elektroniscli verzenden van bericliten

Ministerie van Justitie en Veiliglieid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scliade van welke aard ook die verband houdt met lisico s verbonden aan het

elektroniscli verzenden van bericliten

Ministerie van Justitie en Veiliglieid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if tliis message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scliade van welke aard ook die verband houdt met lisico s verbonden aan het

elektroniscli verzenden van bericliten

Ministerie van Justitie en Veiliglieid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if tliis message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scliade van welke aard ook die verband houdt met lisico s verbonden aan het

elektroniscli verzenden van bericliten

Ministerie van Justitie en Veiliglieid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if tliis message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit bericht



abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericlit te verwijderen De S1®252
aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van welke aai d ook die verband lioudt met lisico s verbonden aan het

elektroniscli verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tins message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericlit kan infoimatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericlit

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericlit te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van welke aard ook die verband lioudt met lisico s verbonden aan het

elektroniscli verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericlit kan infoimatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericlit

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericlit te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van welke aard ook die verband lioudt met lisico s verbonden aan het

elektroniscli verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericlit kan infoimatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericlit

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericlit te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijklieid voor schade van welke aard ook die verband lioudt met lisico s verbonden aan het

elektroniscli verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericlit kan infoimatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericlit

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericlit te verwijderen De Staat



aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scliade van welke aard ook die verband lioudt met risico s verbonden aan liet 6252

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiliglieid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security



IflH^B@minvws nn 625310 2e

10 2e

To

From

Sent Wed 9 18 2019 7 23 25 AM

Subject FW CLW informatiepakket zelfdoding Incl naam stoffen

Received Wed 9 18 2019 7 23 25 AM

Verzonden met BlackBeiry Work
www blackberiy com

10 2e 10 2eBD D IOA JBOZ |@miiij eiiv nLVan

Datum vrijdag 28 jim 2019 8 14 AM

Aan |
Kopie

Ondenveip RE CLW infonnatiepakket zelfdoding Incl naam stoffen

10 2e 10 2e 10 2e10 2e l@iniiivws nl BD DJOA JBOZ l@minjenv nl7
10 2e [@minvws nl10 2e

Kleine correctie waar ik zei dat er causaal verband moet zijn tussen de hulp en de zelfdoding moet dit zijn tussen de hulp
en het overlijden

Met vriendelijke groet

I0 2e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Diiectoiaat Generaal Rechtsplegmg en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenlieden
Afdeling Juridische Bestuurlijke en Operationele Zaken

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10 2e

10 2e

T 070

T 06

@minvenj nl

www iijksov erlieid nl v enj

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e l@ininvws nlVan

Datum donderdag27 jnn 2019 8 45 PM

Aan

l j

10 2e 10 2e 10 2eBD DJOA JBOZ IfSniinj env nl BD DJOA JBOZ

10 2e @minj env nl\

10 2e I [@minvws iilKopie
Onderwei p RE CLW infonnatiepakket zelfdoding Incl naam stoffen

10 2e

Zeker dankjewel Die zin die je opviel was zo gefomiuleerd ilikv de Kamervragen van twee weken temg over de CLW

waarin het OM geen sti’afbaar feit zag Omdat nu een stapje verder werd gegaan vroeg ik mij af of daar nu wel iets zit

Heel erg bedankt voor het snelle scliakelen met het OM Zelfs na jullie mtje zo las ik in jullie out of office

Fijne avond

10 2e



6253

10 2e 10 2«BD DJOA JBOZ |@miiijenv iilVan

Datum donderdag 27 jun 2019 8 06 PM

Aan |
Kopie

Ondenveip RE CLW iufonnatiepakket zelfdoding Incl naam stoffen

10X28 10 2e 10 2e 10 2e|@niinvws nl BD DJOA JBOZ ] l@minjenv nl

10 2e [@minvws nl10 2e

Ha 10 2e

Ik heb het OM gesproken

Het hangt er enorni vanaf hoe de folder er concreet iiit gaat zien Aanzetten tot zelfdoding mag ill met Maar daarvan zal

niet snel sprake zijn Dan blijft “hulp bij” over Algemene iiifonnatie mag je geven Er liggen boeken zat Ook de

helimimietliode is besclireven in een boek

Je mag weer niet iemand gericht instructies geven En ook belangiijk er moet een cansaal verband zijn tussen de hulp en de

zelfdoding Een heel groot grijs gebied dus

11 1

Wat nog opviel was de zin “ziet liet OM bier nu wel aanleiding tot actie
”

Het OM trad al eens op tegen CLW Dus indien mogelijk
doen ze wat ze kuuuen

Hebben jullie liier voldoende aan

Met vriendelijke groet

10 2e

Ministerie van Justitie en Veihgheid
Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtsliandliaving
Directie Jmidisclie en Operationele Aangelegenlieden

Afdelmg Jmidisclie Bestuurlijke en Operationele Zaken
Tnrfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | N19
Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

10 2eT 070

T 06 10 2e

@minvenj nl

www rijksov erheid nl v enj

10 2e

10 2e

10 2e 10 2e |@miiivws nlVan

Datum donderdag 27 jiui 2019 6 24 PM

BD DJOA JBOZ 1

M

10 2e 10 2e 10 2el@iiiinienv nl BD DJOA JBOZAan

10 2e @minjenv nl

10 2e I [@minvws nlKopie

Ondenveip CLW iufonnatiepakket zelfdoding Incl naam stoffen

10 2e\

10 2eHoi

Ik kom weer bij jullie op de lijn met de CLW Ze willen een mformatiepakket maken over zelfdoding waarin ze ook de

naam van de stoffen zullen zetten

Eer

Onze minister wil graag voor de MR morgenoclitend een woordvoeringslijn We liouden dit op dat het wederom balanceren

is op het randje van de wet en de grenzen bewust op zoeken



De vraag aan jullie is ziet het OM liier nu wel aanleidiiig tot actie Nu ze de iiaam vail de stof zelf gaan noemeu gaan
6253

weer een stap verder dan voorlieen Ik kan me voorstellen dat alleen de aankondiging van deze plannen te weinig is maar

imsscluen kumien we iets zeggen als dat het OM de ontwikkelingen nauwleftend in de gaten houdt

Kuimen jullie hier iets mee voor 09 30 morgenochtend Hopelijk lezen jullie dit op tijd

https eenvandaag avrotros nl item cooeperatie laatete wil verstrekt nog dit iaar infomiatie over zelfdodingspoeder

Hartelijke groet

ML

10 2e 10 2eBD DJOA JBOZ i@iniiiienv nlVan

Datum dinsdag 28 mei 2019 5 11 PM

Aan 10 2e 10 2e I0 2el@minvws nl BD DJOA JB OZM
10 2e @minjenv nl

Ondenverp RE artikel Volkskrant zelfmoordpoeder

Hoi I0 2e

Ik zal het voorleggen aan het OM

Groet

10 2e

I y |@minvws nl]Van

Verzonden dinsdag 28 mei 2019 16 50

BD DJOA JBOZ |
Onderwerp artikel Volkskrant zelfmoordpoeder

10 2e 10 2e

10 2e 10 2e BD DJOA JBOZAan

Hoi 10 2e10 2e en

Vanochtend kwann in de call met de minister dit artikel ter sprake https www volkskrant nl nieuws achterqrond de lacht op

het zelfdodinqspoeder qaat door rmaar nu onderqronds~b7cl63b74 Vraag van Hugo is of OM naar aanleiding hiervan nog iets

gaat doen Hebben jullie hier iets over gehoord

Hoor het graag

iG 2e

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abnsievelijk aan u is tcegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te veiwijderen De Staat

aanvaardt geen aaiisprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security
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Dit bericlit kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u iiiet de geadresseerde bent of dit bericlit

abnsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzoclit dat aan de afzender te melden en het bericlit te veiwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aaid ook die verband lioudt met lisico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Tliis message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

Dit bericlit kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericlit

abnsievelijk aan u is toegezonden wordt u verzoclit dat aan de afzender te melden en het bericlit te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aaid ook die verband lioudt met lisico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent

to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security



625810 2e

10 2e | ioK2e

10 2e

10 2e eTo

Cc ©minvws nl]

■From

Sent Mon 11 2 2020 8 25 35 AM

Subject Behoeftepeiling levenseindegesprek
Received

201029 Concept rapportaqe levenseinde mm docx

Mon 11 2 2020 8 25 38 AM

en ter infoHa 10 2e 10 2e

Hierbij de conceptbehoeftepeiling over het levenseindegesprek met mijn opmerkingen Ik moet zeggen dat ik vind dat er weinig
uit is gekomen waar we iets mee kunnen Eruit blijkt dat de meeste respondenten nadenken over het levenseinde en een groot
deel daarvan hierover praat Met naasten of de huisarts op een voor hen juist moment en vaak herhaaldelijk Ze geven

overwegend aan het gesprek prettig te hebben gevonden en hebben niet iets nodig om het gesprek te vergemakkelijken De

meeste bereiden zich voor met oa informatiebrochures dus ik denk dat die goed vindbaar zijn

Ik zal voor de tweede helft van november een gesprek inplannen met ons drieen om de aanpak te bespreken aangezien we eind

november met de beroepsgroepen en dergelijke spreken

Greet

1Q 2e

10 2e 2«

Ministerie van Volksgezondheid Welziin en Sport Directie Publieke Gezondheid cluster ethiek

Parnassuspieln 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

taminvws nl www riiksoverheid nl10 2e 10 2e| El



irmsHH31fajminvws nl] 626110 2eTo Jonge H M de fHuaoVfMI

minvws nl]7H
|@minvws nl]

minvws nl]
10 2eMlI6gB@m in vws nl] |

hiBBISl@minvws nn

10 2e 10 2e

H 10 2e |jji 10 2e I I0 2e |@minvws nl]10 2e

10 2e
©minvw^Tl]

^^^H@minvws n I ]Bi 10 2e

10 2e

Cc 10 2e DO 10 2e |@minvws nl]ifi]

10 2sminvws nl] @minvws nl] _Groep DCo M A]
minvws nl]

10 26From

Sent

Subject Mediabeeld rapport commissie Van Wijngaarden over voltooid leven

Received

Thur 1 30 2020 3 29 29 PM

Thur 1 30 2020 3 29 30 PM

Ha Hugo

Hierbij een mediabeeld van bet rapport van de commissie Van Wijngaarden over voltooid leven1 Aandacht in de ochtendkranten

app ik morgenvroeg dooren zal worden meegenomen in ons MR overzicht

Groet

10 2e

i Algemeen beeld belangrijkste conclusies

A Al vanaf vanochtend volop aandacht voor ‘voltooid leven In de ochtendkranten ligt de focus vooral op de politieke

implicaties van het rapport de zenuw in de coaiitie komt vanaf vandaag wee bloot te liggen Veel terugblikken op

eerdere uitspraken en verwijten tussen coalitiepartijen
A Vanaf 11 45 uur komen al snel de eerste nieuwsberichten binnen over de bevindingen van de commissie Van Wijngaarden

Hoewel de focus in de headlines ligt op een grote groep mensen 55 plussers met een doodswens is de berichtgeving

redelijk in balansen komen de belangrijkste aspecten uit het rapport goed naar voren

A Die aspecten zijn onder meer hetfeit dat de doodswens veranderlijk van aard is de wens om te leven 00k sterk aanwezig is

de factoren die meespelen bij zelfdoding piekeren eenzaamheid en ziekte financiele zorgen afhankelijkheid van

anderen gevoel anderen tot last te zijn en de kenmerken van de groep met een doodswens oververtegenwoordiging
van mensen die in een stedelijk gebied wonen vrouw zijn en afkomstig uit een lagere sociale klasse

A In een interview met Trouw gaat Els van Wijgaarden dieper in op de betekenis van de bevindingen in het rapport en de

gelaagheid ervan Van Wijgaarden is van mening dat de term voltooid leven geen recht doet aan de complexe realiteit

van het thema Van Wijngaarden vindt tot slot dat het persoonlijke existence e gesprek ondergesneeuwd raakt in het

geprofileerde debat Ik hoop dat de discussie over voltooid leven niet alleen gaat over hoe we dat gaan regelen maar 00k

over hoe we met elkaar omgaan

A Dit leidt ertoe dat de nuance in het rapport 00k overkomt op social media Maar op social media 00k veel te verwachten

reacties van fervente voor en tegenstanders van een zelfgekozen dood Kritiek die er is richt zich vooral op D66 als

partij maar 00k persoonlijk op Pia Dijkstra
A Daarnaast is erop social media verwondering over het gegeven dat de groep om wie het gaat minder oud is dan gedacht

Het beeld was dat het vooral om 75 plussers zou gaan en niet om een veel jongere groep mensen die levensmoe is

A Zowel Segers als Dik Faber reageren uitgebreid in de media Zij zien in het rapport vooral bewijs dat de mythe over

voltooid leven wordt doorgeprikt de groep is een stuk kleiner en het thema is veel gelaagder en complexer dan in een wet

te vatten zou zijn Volgens de CU is vandaag het beeld doorgeprikt dat het gaat om een groep volstrekt autonome

burgers die na een geslaagd leven vooral graag regie hebben over hun eigen dood

A Pia Dijkstra aan de andere kant benadrukt dat er vooral brede steun is in de samenleving voor eigen regie op een waardig
levenseinde en kondigt aan haar wetsvoorstel de komende weken te verfijnen alvorens in te dienen

A ANP vat de eerste reacties van de coalitiepartijen op het rapport samen a Is de meningsverschillen blijven onverminderd

groot De christelijke partijen blijven fel tegen een nieuwe wettelijke regeling terwijl de liberalen vasthouden aan hun

wens om deze mensen met een stervenswens op een of andere maniertegemoet te komen

A Media nemen hierbij 00k de reactie van minister De Jonge over die zei lEen wettelijke regeling is alsje kijkt naar hoe

divers de doelgroep is niet het antwoord De Jonge zei verder dat het vraagstuk of deze mensen hulp zouden moeten

krijgen zich niet gemakkelijk vanuit de overheid laat oplossen Er is geen one size fits all oplossing Hij vindt hij dat de

Nederlandse samenleving alles op alles moet zetten om ervoorte zorgen dat we deze mensen de zin van en de zin in het

leven laten hervinden

2 Terugblik op het beeld vanochtend
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voorspelbaar de zenuw in de regeringscoalitie die donderdag weer bloot komt te liggen1 zo schrijft Volkskrant exemplarisch De

verwachting is dat het rapport een startsein is van de hervatting van het Voltooid leven debat van 2 5jaar geleden Ongeacht de

uitkomsten dient D66 binnenkort een wetsvoorstel in dat euthanasie bij voltooid leven mogelijk moet maken Dat zal de discussie

in aanloop naar de verkiezingen van 2021 opnieuw op scherp zetten Media herhalen standpunten van partijen en oude

uitspraken bijvoorbeeld die van Van Toorenburg die D66 de partij van dood en verderf noemde Hiermee probeert de media te

toon te zetten en him lezers duidelijkte maken dat ditthema echt heel gevoelig ligt en zomaareen gevaar kan opleveren voorde

coalitie

• Hoeveel ouderen zijn gevoelsmatig klaar met hun leven en willen daarom graag euthanasie En welke motieven hebben

deze mensen Op deze vragen krijgen we vandaag in het laatste jaar van het kabinet Rutte III een antwoord schrijft
NOS D66 is er een groot voorstander van dat mensen die lijden aan het leven stervenshulp kunnen krijgen De

ChristenUnie is daarjuist resoluuttegen De christeiijke partij wilde niet regeren met een partij die hulp bij zelfdoding

mogelijk wilde maken Tot die tijd zou geen van de vier regeringspartijen voorstellen doen voor wetgeving rond voltooid

leven D66 Kamerlid Pia Dijkstra heeft al aangekondigd om als het onderzoek er straks ligt snel met een wetsvoorstel te

komen dat euthanasie voor gezonde ouderen die aan het leven lijden mogelijk moet maken Dat betekent niet dat er

direct iets gaat veranderen Het voorstel is al bij voorbaat omstreden Er lijkt op dit moment geen Kamermeerderheid voor

te zijn Binnen de coalitie met VVD CDA en ChristenUnie is D66 de enige voorstander van zo n wet De VVD heeft er

twijfelsover En het CDA vindt net als de ChristenUnie dat de samenleving zou moeten kijken of mensen met een

doodswens niet geholpen kunnen worden zodat zij weer zin in het leven krijgen

• VolgensTeleqraaf komt vandaag de invoering van een wet voor voltooid leven weer een stap dichterbij Een goede
zaak vindt directeur Agnes Wolbert van de NVVE Vaak wordt gedacht dat het gaat om eenzame bejaarden zegt

Wolbert Maar we zien 00k mensen die nog allerlei contacten hebben aan wie in principe medisch niets mankeert maar

voor wie het niet meer hoeft Ze hebben het gevoel dat ze het leven geleefd hebben Ze merken bijvoorbeeld dat ze

weinig zin meer hebben om actief te investeren als het zoveelste achterkleinkind wordt geboren Je ziet 00k ouderen die

nog eindeloos plezier be leven aan lezen en puzzelen maardie zeggen als ik straks niet meer kan zien dan hoeft het voor

mij niet meer

• Om te voorkomen dat voltooid leven de onderhandelingen in 2017 zou blokkeren kozen de partijen voor een politieke

uitweg een commissie D66 Kamerlid Pia Dijkstra zou met haar wetsvoorstel wachten op het commissieverslag van

vandaag Minister De Jonge laat daar nog een maatschappelijke dialoog met huiskamergesprekken en in juni een

slotbijeenkomst op volgen zo legt Volkskrant vanochtend de achtergrond van het rapport uit Wat Van Wijngaarden 00k

adviseert haar rapport zal in hoge bepalen hoe het debat nu verder gaat aldus de krant Pia Dijkstra zal doorzetten haar

wetsvoorstel indienen en er campagne mee gaan voeren in 2021 Het huidige kabinet zal zelf niet met wetgeving komen

Daarvoor is het intrinsiek te verdeeld Wei komt Van Wijngaarden ruim op tijd om invloed te hebben op de

verkiezingsprogramma s de campagne en daarna op de formatie van 2021 Al zal dat in hoge mate afhangen van de

partijen die daar straks aan tafel zitten

• Trouw stelt dat het onderzoeksrapport dat Els van Wijngaarden vandaag presenteert vooral een medische invalshoek

voIgt naast betrokkenen worden alleen huisartsen bevraagd Is de vraag die zij op verzoek van het kabinet gaat

beantwoorden wel relevant Ook kleine minderheden doen ertoe en behoeven erkenning van hun persoonlijke noden

en wensen meentTrouw Het gaat bovendien om mensen die weloverwogen over hun eigen leven willen kunnen

beschikken zoals met Drion en niet afhankelijk willen zijn van de luimen van artsen Dat kan nu niet Vaak wordt

genegeerd dat sterven in de eerste plaats een existentiele kwestie is zelfs als de oorzaak medisch is Het gaat over

zingeving en de persoonlijke biografie Levensbeschouwers filosofen psychotherapeuten kunnen hier essentieel zijn
artsen zijn er niet voor opgeleid De bepalende rol die juristen artsen hebben toebedacht in de Euthanasiewet is historisch

en technisch goed verklaarbaar maar maatschappelijk en moreel onvoldoende gegrond en doordacht

• EenVandaaq laat huisarts Marianne Dees aan het woord Zij vertelt hoe zij mensen bij hun euthanasieverzoek helpt “Het

zijn over het algemeen mensen die al een levenstestament hebben opgesteld die gesteld zijn op hun autonomie Zij willen

euthanasie of hulp bij zelfdoding en als ze voldoen aan de criteria van de wet dan help ik hen Volgens Dees is euthanasie

bij een voltooid leven mogelijk binnen de grenzen van de wet Ik hoef niet te bepalen of het leven voltooid is Ik hoef

alleen naar de euthanasiewet te kijken Ondraaglijk lijden is een erva ring dat is voor een dee I medisch mensen gaan

slechter zien slechter horen of worden incontinent Dat leidt dan weertot moeilijker sociale contacten Daarmee begint
het lijden Dees vindt dat de beroepsgroep 30 jaar achterloopt Wij moeten hier echt mee aan de slag Het is volgens
haar voor dokters vaak ingewikkeld om een verzoek om euthanasie bij voltooid leven te beoordelen Sommige dokters

hebben niet genoeg kennis of komen er niet uit Ik denk dat er nog een wereld te winnen is het zijn ingewikkelde
situaties en het is moeillijk om daarhelemaalalleeninte staan Ik denk dat we daar als artsen en ook de artsenvereniging
KNMG elkaar veel meer in mogen steunen Je zou bijvoorbeeld ervaren colllega s kunnen regelen die mee willen kijken
met collega s die het te complex vinden

• NRC gaat zelf op onderzoek uit over de vraag hoe ouderen over het thema voltooid leven denken en spreekt mensen in
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3 Reactie op het rapport van de commissie Van Wijngaarden

• Rond kwart voor 12 komen de eerste berichten binnen over het rapport NOS kopt Rapport ruim tienduizend 55 plussers
met doodswens Naar schatting 0 18 procent van a lie 55 plussers heeft een we ns tot lie vensbee indig ing Dat zijn iets meer

dan 10 000 mensen Ruim een derde van hen zou graag hulp bij zelfdoding krijgen Twee derde wil het leven zelf

beeindigen De onderzoekers schrijven dat de doodswens zoals die in het onderzoek naar voren komt geen vaststaand

gegeven is Dat verlangen kan verminderen of zelfs verdwijnen als de lichamelijke of financiele situatie van iemand erop

vooruitgaat de woonsituatie verbetert of als mensen zich minder eenzaam of afhankelijk voelen Verder blijkt uit het

onderzoek dat de groep ouderen met een doodswens zeker geen gezonde groep is Het gaat vooral om mensen die

naast mentale klachten ookfysieke klachten hebben maarze zijn niet ernstig ziek Een groot deel van de ondervraagden
zou graag een zelfdodingsmiddel in huis hebben om in de toekomst zelf eventueel te kunnen bepalen of ze uit het leven

stappen Er zijn 00k veel mensen die daarbij graag hulp willen krijgen van een arts

• In de NOS iournaals ligt in het item de nadruk op de nuance in het rapport Benoemd wordt dat een doodswens kan

veranderen en sterk van invloed zijn van factoren als de financiele situatie Ook komt Van Wijngaarden aan het woord die

aangeeft dat het onderzoek geen aanwijzingen geeft dat hetfenomeen voltooid leven bestaat In combinatie met een

doodswens is er in ons onderzoek geen bewijs voor gevonden Het journaal meldt ook kort dat D66 met een wetsvoorstel

zal komen “maar daar is geen meerderheid voor in de Tweede Kamer

• Ook AD focust in de kop op de tienduizend 55 plussers die dood willen zonder dat zij ernstig ziek zijn Een veel grotere

groep ongeveer 76 000 mensen van 55 jaar en ouder is aanhoudend een jaar of I anger levensmoe zonder dat ze

ondraaglijk lijden vult de krant aan De groep van 55 plussers met een doodswens is zeer verschillend Opvallende
kenmerken zijn ruim de helft is alleenstaand deze mensen zijn vaak woonachtig in een stedelijk gebied er is een

oververtegenwoordiging van vrouwen en de helft isafkomstig uit een lagere sociale klasse Ook vindt de commissie het

belangrijk te melden dat de stervenswens niet per definitie leeftijdgerelateerd blijkt te zijn en dus niet beperkt is tot

mensen op hoge leeftijd met een ‘voltooid leven Sommige willen zelfs hun hele leven al dood De commissie constateert

dat het belangrijk is om zowel op zoek te gaan naar manieren om de leefsituatie van ouderen te verbeteren als hun

doodswens serieuste nemen Er is onder de groep ondervraagden overigens veel behoefte om te kunnen beschikken over

een zelfdodingsmiddel maar dit roept volgens de onderzoekers aMerle i nieuwe persoonlijke dilemma s op

• Trouw zoomt ook in op de groep van tienduizend Nederlanders die dood willen en kopt Tienduizend Nederlanders

zouden het liefst hun leven beeindigen via een voltooid levenwet Voor het eerst is ereen schatting van het aantal

Nederlanders dat hun leven zou willen beeindigen als dat zou kunnen via een voltooid levenwet aldus de krant Het gaat

om ongeveer 0 18 procent van de 55 plussers Bij het overgrote deel van die groep bestaat naast de wens om te sterven

ookeen wens om te leven Beide verlangens bestaan naast elkaar of wisselen elkaaraf Het onderzoek geeft met wat

slagen om de arm de eerste betrouwbare schatting van de omvang van de doelgroep voor een eventuele voltooid

levenwet Opvallend is dat van de tienduizend mensen met een concrete doodswens er maar ongeveer 1700 ouder zijn
dan 75 In het debat over voltooid leven gaat het meestal over 75 plussers maar nu blijkt dat een doodswens bij de groep

tussen 55 en 75 bijna net zo vaak voorkomt Ook in dit artikel aandacht voor enkele specifieke kenmerken Zo komt de

helft van de mensen met een doodswens uit een lagere sociale klasse Dat is veel gemiddeld komt maar een derde van de

55 plussers uit deze groep Voor ruim een derde van de mensen wordt hun doodswens versterkt doorfinanciele

problemen Bovendien zijn vrouwen fors oververtegenwoordigd zij vormen twee derde van de groep Waarom dat zo is

kan Van Wijngaarden niet verklaren

• RTL Nieuws wijdt een alinea aan verdere toelichting op de doodswens die mensen hebben Voor alle drie de groepen

geldt dat leven met een doodswens of een wens tot levensbeeindiging niet per definitie betekent dat men onmiddellijk
dood wil Ook blijkt de doodswens bij mensen die niet ernstig ziek zijn veranderlijk De situatie en omstandigheden
hebben invloed op hoe de doodswens wordt beleefd Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de doodswens door de jaren
heen kan verminderen of verdwijnen ook op hoge leeftijd Ook beschrijft RTL Nieuws nog meer kenmerken van ouderen

die de doodswens versterken zijn piekeren ziekten geestelijke en lichamelijke aftakeling eenzaamheid afhankellijkheid
van anderen het gevoel anderen tot last te zijn financiele zorgen angst om nog meer afhankelijk te worden en angst

om nog een keer te vallen Tot slot verwacht RTL dat het rapport geen grote verschuiving in Den Haag zal veroorzaken

Hoewel de coalitiepartijen braaf zeggen dat ze het onderzoek met interesse afwachten zie je dat de positiesal zijn

ingenomen VVD en D66 willen hoe dan ook dat er meer geregeld wordt voor mensen die hun leven voltooid achten

terwijl CDA en ChristenUnie blijven hameren op het oplossen van de achterliggende oorzaken van een eventuele

doodswens Zonder meerderheid voor dat voorstel zal er deze kabinetsperiode nog niet veel veranderen maar in de

komende verkiezingscampagne zou het we I wee r een issue kunnen worden

• NRC kopt Doodswens is vaak niet definitief en benoemt ook hetfeit dat uit de interviews blijkt dat de doodswens van de

55 plussers lang niet altijd even sterk is en ook weer kan verdwijnen De wens om te sterven wordt ’vaak afgewisseld met

een wens om te leven schrijven de onderzoekers Van de mensen die hun leven werkelijk willen beeindigen zegt bijna 30
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eerder tot grote irritatie bij regeringspartners CU en CDA leidde In theorie kan het D66 wetsvoorstel nog deze

kabinetsperiode worden aangenomen Maar het is nauwelijks voorstelbaar dat de ChristenUnie dat als regeringspartij

accepteert nog los van de vraag of er in de Tweede Kamer een meerderheid voor is De uitkomsten van het onderzoek

lijken de bezwaren tegen zo n wet te ondersteunen meent NRC De onderzoekers schrijven dat een hernieuwde ervaring
van verbinding cruciaal was in de levens van ouderen bij wie de doodswens verminderde of zelfs verdween

Volgens Volkskrant is er volgens de commissie een grote behoefte aan een pil van Drion Er is onder ouderen veel

behoefte om te kunnen beschikken over een zelfdodingsmiddel Zo n 76 duizend 55 plussers hebben een persisterende
doodswens terwijl zij niet ernstig ziek zijn Ruim de helft van hen heeft daardoor plannen gemaakt en bijvoorbeeld een

behandelverbod opgesteld zo schrijft de krant Veei mensen met een doodswens willen beschikken over een

zelfdodingsmiddel concludeert de commissie nu Niet zozeerom het middel nu in te nemen maar vooral ter

geruststelling om in de toekomst zelf regie te kunnen voeren over het levenseinde De doodswens is dan 00k ambivalent

vindt de commissie en citeert een deelnemer aan het onderzoek Nu ik de zelfdodingsmiddelen in huis heb krijg ik

gewoon weereen beetje zin in het leven De beschikking over een middel levert volgens de commissie 00k nieuwe

dilemma s op zoals de vragen ’wat is het juiste tijdstip hoe weet ik zeker dat de poging slaagt wat betekent het voor mijn
naasten

1

Telegraaffocust op het zelfdodingsmiddel en heeft als headline Mensen met doodswens willen zelfdodingsmiddel in

huis Wat volgens Telegraaf in oog springt in het onderzoek is dat veel van de mensen met een doodswens willen

beschikken over een zelfdodingsmiddel Niet zozeer om het middel nu in te nemen maar vooral ter geruststelling om in

de toekomst zelf regie te kunnen voeren over het levenseinde Telegraaf schetst 00k het beeld uit het onderzoek dat de

doodswens niet zwart wit is en veranderlijk kan zijn Wat uit het onderzoek duidelijk naar voren komt is dat een

doodswens meestal niet zwart wit is Zelfs van de mensen met een wens tot levensbeeindiging gaf ruim een derde van de

respondenten aan dat de wens tot leven sterker was dan de doodswens En bij mensen die niet ernstig ziek zijn biijkt de

doodswens veranderlijk De situatie en omstandigheden hebben invloed op hoe de doodswens wordt beleefd Ook biijkt
uit het onderzoek dat de doodswens door de jaren heen kan verminderen of verdwijnen ook op hoge leeftijd Onder de

mensen met een doodswens zijn vrouwen oververtegenwoordigd {67 De groep met een actieve doodswens en een

wens tot levensbeeindiging bestaat voor een relatief groot gedeelte uit laagopgeleiden 44 en mensen afkomstig uit de

lagere sociale klassen {53 Een flink deel 28 zegt al het hele leven een doodswens te hebben

Veel brede publieksmedia waaronder NU nl schetsen redelijksec maarvolledig de belangrijkste bevindingen uit het

rapport met een focus op de tienduizend Nederlanders van 55 jaar en ouder die eeneindeaanhet leven wil maken maar

dat volgens de huidige euthanasiewetgeving niet doen omdat ergeen sprake is van uitzichtloos lijden of een ernstige
medische aandoening Media benoemen daarbij ook de factoren die meespelen bij zelfdoding {Piekeren eenzaamheid en

ziekte Financiele zorgen Afhankelijkheid van anderen Gevoel anderen tot last te zijn het veranderende karakter van de

doodswens en kenmerken van de groep die over zelfdoding nadenkt met een oververtegenwoordiging van mensen die in

een stedelijk gebied wonen vrouw zijn en afkomstig uit een lagere sociale klasse

Reformatorisch Dagblad kopt logischerwijs Groep ouderen met doodswens kleiner dan gedacht thematiek complex
De groep niet ernstig zieke ouderen die hun leven wensen te beeindigen omdat ze het als voltooid beschouwen biijkt
beduidend kleiner te zijn dan tot dusver op basis van bestaande onderzoeken werd aangenomen aid us de krant

Opvallend is de ontdekking van Van Wijngaarden dat bij ouderen met een wenstot levensbeeindiging de doodswens

bepaald niet altijd op de voorgrond staat Bij driekwart van hen blijken de wens om te leven en die om te sterven elkaar af

te wisselen Zo n 17 procent van hen zegt zelfs dat de wens om te leven altijd op de voorgrond staat Hoewel de

onderzoekers zich niet uitlaten overde vraag of het optuigen van een stervenswet een passende oplossing zou zijn geven

ze de regering wel een duide lijke waarschuwing de doodswens van mensen die niet ernstig ziek zijn is ambivalent

complex veranderlijk situatie en contextgebonden en zeker niet per definitie onomkeerbaar Tekenend is volgens hen

dat in diepte interviews slechts een deel van deze burgers een expliciete actieve doodswens verwoordt Hun verlangen
naar de dood heeft vaak het karakter van een passieve enigszins gelaten wens Deze gelaten manier van spreken over de

doodswens roept zo concludeert het onderzoek de vraag op waarmee deze burgers nu het beste geholpen zijn

In Trouw een uitgebreid interview met Els van Wijngaarden Een passage aan het begin van het interview schets mooi het

dilemma dat ook uit de onderzoeksgegevens naar voren komt een doodswens staat niet altijd vast en kan veranderen Of

hij niet een halve pil van Drion kan krijgen Een van de onderzoekers uit het team van Els van Wijngaarden zit tegenover

een oudere man met een doodswens Een pil verklaart de man die hem voor de helft van het jaar doodmaakt alleen in de

winter als het weer somber en naargeestig is en hij zoveel binnen zit Wat doe ik hier nog denkt hij dan Maar in de

zomer wint zijn levenslust het van zijn levensmoeheid VolgensTrouw zou het dan ook beterzijn om een andergetal dan

tienduizend als uitgangspunt te nemen namelijk 800 het aantal dat echt zeker lijkt te zijn van hun doodswens Van

Wijngaarden Dat een doodswens niet constant op de voorgrond ligt betekent niet dat mensen niet dood willen

Natuurlijk hoe meerze aan het leven hechten hoe lastiger het isom te zeggen of ze echt dood willen Maarerzijn veel

mensen die zeggen ik wil dood maaralsikeen haring eet geniet ik wel van het leven Dat maakt hun doodswens niet



minder serieus maar wel complexer Ook bij mensen bij wie de wens tot levensbeeindiging meer op de voorgrond ligt 6261

er altijd een wens om te leven aanwezig Ikdenkdatweteveelin of of den ken De term voltooid leven vindt Van

Wijngaarden verkeerd Dat is geen passende term voor mensen met een doodswens Uit het onderzoek blijkt dat als een

doodswens langerdan een jaar speelt er altijd sprake is van een stapeling aan zorgen niet perse van ziekte maarer is

altijd wat aan de hand Dat moet je in een term serieus nemen vind ik en niet verdoezelen Omdat het zo n heterogene

groep is moet je het volgens Van Wijngaarden benoemen zoals het is Deze mensen hebben een doodswens en zijn niet

ernsig ziek That s it ledereen moet natuurlijk zelf weten welke term hij of zij gebruikt in het publieke debat vindt de

onderzoeker Maar alsje zegt M ij n moeder heeft een voltooid leven1 dan is dat voor je het weet een beetje

bagatelliserend Van Wijngaarden vindt tot slot dat het persoonlijke existentiele gesprek ondergesneeuwd raakt in het

geprofileerde debat1 Ik hoop dat de discussie over voltooid leven niet alleen gaat over hoe we dat gaan regelen maar ook

over hoe we met elkaar omgaan Als mensen zo n wens hebben moeten we ze er niet gelijk op wijzen dat de zon nog

schijnt Of juist dat ze euthanasie moeten bespreken met een dokter Dan moeten we zeggen ga zitten vertel

4 Reacties vanuit politiek en veld

A Politiek

Duiding doorANP

• ANP kopt coalitie blijft verdeeld over voltooid leven1 en schrijftdat de meningsverschillen in de coalitie over hoe om te

gaan met mensen die hun leven als voltooid beschouwen onverminderd groot blijven ook na een nieuw rapport over de

kwestie De christelijke partijen blijven fel tegen een nieuwe wettelijke regeling terwijl de liberalen vasthouden aan hun

wens om deze mensen met een stervenswens op een of andere maniertegemoet te komen Het rapport van de commissie

Van Wijngaarden kwam er op verzoek van de coalitie Volgens het rapport zijn er 10 000 ouderen die daadwerkelijk uit het

leven willen stappen Wat het CDA betreft komt ergeen wet maar meer aandacht voorde zin van het leven aldus het

Tweede Kamerlid Harry van der Molen Juist wanneer mensen zich zo alleen verlaten of verloren voelen hebben ze

aandacht en zorg nodig De commissie Van Wijngaarden laat zien dat de samenleving een probleem heeft met de

doorgeslagen individualisering” zegt Van der Molen Zijn colllega Carla Dik Faber van de ChristenUnie dee It die mening
Mensen met een doodswens verlangen volgens haar vooral naar een ander leven Dat zij een doodswens hebben is dan

vooral omdat zij dit leven niet willen Een zelfdodingspil is volgens haar niet het antwoord De VVD wilde en wil deze

groep met een stervenswens die niet direct medisch is graag tegemoet komen reageert Ockje Tellegen Ouderen die

eenzaam en hulpbehoevend zijn moet perspectief worden geboden vindt de VVD er Het gaat haar om mensen die niet

direct ziek zijn maar een autonome stervenswens hebben en bij het voile verstand zeggen het is mooi geweest Of dat

met een wettelijke regeling zou moeten laat ze in het midden D66 is als enige in de coalitie uitgesproken voorstander van

een uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden Voor Kamerlid Pia Dijkstra is het duidelijkdat er brede steun is voor

eigen regie op een waardig levenseinde Een wetsvoorstel waar ze al aan werkte gaat ze de komende weken verfijnen
“Daarna dien ik hem in

Christelijke partijen

• Vanuit de CU reageren Gert Jan Seger en Carla dik Faber De eerste op radio 1 Helpen bij zelfdoding van gezonde
mensen Ik zie daar geen enkele ruimte voor Seger vindt het een heel gelaagd en ingewikkeld probleem Er gaat een

wereld achter schuil die om een ander antwoord vraagt dan hulp bij zelfdoding Voor mij is de initiatiefwet van D66 geen

begaanbare weg Het rapport van de commissie Wijngaarden is een aanmoediging om beter voor onze ouderen te zorgen

Dat is het humane antwoord Helpen bij zelfdoding van gezonde mensen ik zie daar geen enkele ruimte voor Voor betere

zorg voor ouderen kunnen wij met D66 heel eind optrekken
• In een uitgebreid interview met Reformatorisch Dagblad zegt Dik Faber dat de mythe rond voltooid leven is doorgeprikt1

Een autonome keus maken over je eigen dood kunnen sterven in eigen regie in het publieke debat is het heel vaak

neergezet als iets moois Mensen blikken aan het eind van een zogenaamd succesvol leven terug en besluiten dan Het is

mooi geweest Maar zo eenduidig ligt het helemaal niet blijkt uit het rapport Een antwoord geven op de levensvragen
waarmee deze ouderen worstelen is niet gemakkelijk En alsje zegt Geef ze maar een pil doe je de complexiteit van de

thematiek ernstig tekort Het rapport bevestigt volgens het CU Kamerlid dat een stervenswens maatschappelijk
verkeerd kan uitpakken Het onderzoek wijst erop dat het beschermen van kwetsbare groepen een plicht is van de staat

Die opdracht moeten we heel serieus nemen Daarom vraagt de ChristenUnie aandacht voordie hele groep ouderen of

het nu 70 plussers of 75 plussers zijn die straks onder de reikwijdte van zo n wet zouden gaan vallen Welk signaal geef je
af met zo n wet Ik wil dat we de eenzaamheid en de geestelijke nood die er onderouderen is heel serieus nemen altijd in

het besef dat de overheid niet al het individuele leed dat er is kan weg nemen Zeker niet met maat regelen die voor een

veel grotere groep averechts kunnen werken Volgens haar zal het debat binnen de coalitie weer oplaaien maar ook voor

rust zorgen er is immers geen tijd meer om een wet te regelen dat geeft wel enige rust

• SGP voorman Kees van der Staaij publiceert op de partijwebsite een reactie op het rapport Met dit onderzoek in de hand

is het roekeloos om een voltooid leven wet te maken Dat zou on beg rij pelij k en onverantwoord zijn De overheid heeft
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staan Uit het onderzoek blijkt ook dat ouderen de sterke en begrijpelijke behoefte hebben om ertoe te doen en erbij te

horen Kees van der Staaij Dat is opnieuw een krachtige aansporing voor overheid en samenleving om eenzaamheid te

bestrijden en een luisterend oorte bieden aan mensen die worstelen met levensmoeheid Elk mens is kostbaar en

waardevol we moeten hen een betekenisvolle plek geven Daarom moeten we belemmeringen voor ouderen wegnemen

om aan de samenleving deel te nemen Lees hier de volledige reactie op de website van de 5GP

Reactie Pia Dijkstra teidt tot extra berichtgeving over wetsvoorstel

• Pia Dijkstra reageert via Twitter Vandaag een interessant onderzoek over voltooid leven Staan inzichten over redenen

doodswensen in Onderzoek gaat over bredere groep 55 dan doelgroep wet voltooid leven 75 Toch is er een

substantiele doelgroep op wie de wet van toepassing zou zijn Het gaat D66 om de keuze om op hoge leeftijd als men

eigen leven voltooid acht met zorgvuldige hulp waardig te kunnen sterven En er zijn meer mensen geholpen met de wet

Zij willen geruststeliing dat ze in hun toekomst keuze hebben om waardig te kunnen sterven Onderzoeken wezen uit dat

er brede steun is voor eigen regie op een waardig levenseinde De komende weken zal ik mij toeleggen op het verfijnen
van mijn wetsvoorstel Daarna dien ik hem in

11

• NOS schrijft een artikel n a v de tweet van Dijkstra en kopt D66 komt met wetsvoorstel voor hulp bij voltooid leven In

het artikel ook aandacht voor de woorden van minister De Jonge Minister De Jonge zei in een reactie op het rapport van

de commissie Van Wijngaarden Een wettelijke regeling is als je kijkt naar hoe divers de doelgroep is niet het antwoord

De Jonge zei dat het vraagstuk of deze mensen hulp zouden moeten krijgen ‘zich niet gemakkelijk vanuit de overheid laat

oplossen Er is geen one size fits all oplossing Als CDA minister van Volksgezondheid en Welzijn vindt hij dat de

Nederlandse samenleving alles op alles moet zetten om ervoorte zorgen dat we deze mensen de zin van en de zin in het

leven laten hervinden Verder vindt hij dat het rapport in al zijn grijstinten een goede basis biedt voor een dialoog over

de laatste levensfase die ook moet gaan over de reikwijdte van de euthanasiewet

Berichten n a v de reactie van minister De Jonge

• Ook ANP en overgenomen door veel andere media zo ook AD wijdt een bericht aan de reactie van De Jonge en schrijft
dat volgens de minister een nieuwe wettelijke regeling niet de oplossing is voor mensen die een actieve doodswens

hebben ‘De minister en vicepremier van CDA huize benadrukt dat uit het rapport blijkt dat je deze groep niet als een

groep kan omschrijven Het zijn allemaal verschillende verhalen Als je goed kijkt wie deze mensen zijn hoe de

doodswens zich manifesteert Dat wisselt het staat niet a lie dagen op de voorgrond benadrukt De Jonge Een one size

fits all oplossing bestaat niet en een wettelijke oplossing is naar mijn mening niet het antwoord Ik denk dat de

samenleving alles op alles moet zetten om te zien hoe voor deze mensen de zin van het leven hervonden kan worden De

Jonge benadrukt dat het kabinet later dit jaar nog met een uitgebreidere reactie komt zo besluit ANP haar stuk

• BNR laat De Jonge aan het woord Op de vraag of ereen wettelijke regeling voltooid leven moet komen antwoordt De

Jonge dat dit niet het antwoord is op de schakering aan achtergronden die je ziet bij deze groep Als je kijkt wie die

mensen zijn en hoe die doodswens zich manifesteert dan zie je dat die doodswens wisselt niet alle dagen op de

voorgrond staat en niet resistent is voor wat er in de omgeving gebeurt zegt hij tegen politiek verslaggever Laurens

Boven De Jonge doelt hiermee op een van de constateringen in het onderzoekdat veel van de mensen met een

doodswens niet ziek maar ook niet helemaal gezond1 zijn Onderzoekster Els van Wijngaarden komt ook aan het woord

We constateerden allerlei mentale problemen mensen zijn niet ernstig ziek mensen scoorden niet ernstig depressief
maar wel matig of met een indieatie daarvoor Volgens Van Wijngaarden gaat het om een waaier aan fysieke en mentale

klachten Ze spreekt niet alleen van een stapeling van ouderdomsklachten maar noemt ook COPD of herstel van kanker

Van Wijngaarden denkt niet dat al die problemen makkelijk op te lossen zijn maar zegt aanknopingspunten te zien om

redelijke alternatieven te onderzoeken Juist omdat het om relatief jonge mensen gaat jonge senioren Veel fysieke
klachten gaan gepaard met existentiele klachten waarvan je ook niet te snel moet denken dat ze onoplosbaar zijn
Uitzichtloosheid is een fors begrip dat op z n minst vraagt om een individuele benadering

11

Op Twitter reageren diverse Kamerleden

• CDA Kamerlid Harry van der Molen Het rapport Voltooid Leven toont aan dat wij een samenlevingsprobleem hebben

Juist wanneer mensen zich zo alleen verlaten of verloren voelen hebben ze aandacht nodig Wat het CDA betreft komt er

geen wet maar meer aandacht voor mensen die twijfelen aan de zin van het leven

• VVD Kamerlid Qckje Tellegen Rapport Voltooid Leven VVD zal zich blijven inzetten om tegemoet te komen aan

oorspronkelijke wens van burgerinitiatief Uit vrije wil het zoeken naar een manier om mensen die hun leven voltooid

achten op een menswaardige wijze te kunnen laten sterven

• Tellegen noqmaals Dat het CDA het initiatief wetsvoorstel van D66 over voltooid leven een gruwel vindt dat mag D66

vervolgens de partij van dood en verderf noemen vind ik verwerpelijk Dit onderwerp vraagt om meer niveau

a MvanToorenburg

• SGP voorman Kees van der Staaij De doodswens van ouderen blijkt ambivalent en veranderlijk Met dit onderzoek in de
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bieden

EK lid voor 50PLUS Martin van Rooiien Voltooid leven is geen basis voor euthanasie Paul Schnabel voorzitter van de

Adviescommissie Voltooid Leven 2016 De wens om te sterven wordt vaak afgewisseld met een wens om te leven1 aldus

de onderzoekers van Perspectief vandaag

B Veld

Reactie van de NVVW

• Mensen die niet ernstig ziekzijn maar klaarzijn met hun leven moeten op een waardige wijze kunnen overliiden aldus de

NVVE NVVE directeur Agnes Wolbertzegt dat het onderzoeksrapport moet leiden tot een oplossing voor mensen die

zonder medische aanleiding op een waardige manier willen sterven Laten we niet verzanden in discussies over aantallen

leeftijdsgrenzen of een verschillende uitleg van begrippen We hoeven 00k niet precieste weten hoeveel katholieken of

gereformeerden er in Nederland wonen om voor godsdienstvrijheid te zijn Dat geldt 00k voor de vrijheid van sterven

Mensen met een langdurige en weloverwogen doodswens moeten serieus genomen worden 00k als zij niet ernstig ziek

zijn Nu vallen deze mensen buiten de boot omdat zij niet in aanmerking komen voor euthanasie Soms kiezen zij daarom

voor een vorm van suicide die deze samenleving juist will tegengaan Wolbert onderschrijft de conclusie u it het rapport

dat er gekeken moet worden naar manieren om de leefsituatie van ouderen te verbeteren maar dat 00k de doodswens

serieus moet worden genomen “Te vaak horen wij dat deze mensen eenzaam zijn en dat de doodswens wel zal

verdwijnen door goede ouderenzorg te leveren Dat is een verregaande versimpeling van de werkelijkheid Het is een

ontkenning van hun autonomie Een doodswens is altijd ingegeven door omstandigheden maar dan nog is het een

individuele keuze van die oudere

• De NVVE brengt rond de presentatie van het onderzoeksrapport 00k nog een persbericht naar buiten waarin het

vooruitblik op de Week van de Euthanasie 7t m 14 februari Tijdens de Week van de Euthanasie wordt dieper ingegaan

op de mogelijkheden die de euthanasiewet biedt om regie over het eigen levenseinde te houden De inloopbijeenkomsten
bestaan uit een korte lezing over de euthanasiewet Medewerkers van de NVVE zijn aanwezig om informatie te geven en

vragen over euthanasie en keuzemogelijkheden aan het einde van het levente beantwoorden Keuzevrijheid aan het eind

van het leven is een groot goed in Nederland Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat 87 procent van de Nederlanders

vindt dat euthanasie in bepaalde gevallen mogelijk moet zijn Volgens NWE directeur Agnes Wolbert blijkt echter dat er

een groot verschil istussen wat mensen weten over een euthanasieverzoek en de weerbarstige praktijk Jaarlijks krijgt de

NVVE 40 000 vragen over deze t henna s van haar ruim 172 000 leden Vee mensen den ken dat euthanasie een recht is in

Nederland of dat met een wilsverklaring a lies is geregeld Dat is niet het geval In de praktijk worden twee op de drie

verzoeken afgewezen De NVVE adviseert daarom Neem de regie overje levenseinde en leg optijd vast wat je wensen

zijn De NVVE blikt vooruit op de huiskamergesprekken Dat het onderwerp enorm leeft erkent 00k het ministerie van

VWS dat van 15 februari tot en met 18 maart zogenoemde Huiskamergesprekken houdt onder de titel Dialoog over de

laatste levensfase Het project komt voort uit het regeerakkoord waarin is afgesproken dat het kabinet een brede

discussie opzet over euthanasie waardig ouder worden en voltooid leven

Reactie KBO PCOB

• De inzet op levensversterkende factoren als verbinding met anderen en een sociale woonomgeving steunt KBO PCOB van

harte laat de ouderenorqanisatie weten Een belangrijk onderzoek dat we vanaf het eerste moment hebben toegejuicht
stelt directeur Manon Vanderkaa Voltooid leven is een precair onderwerp dat om zorgvuldigheid vraagt Het is goed dat

we nu weten dat het niet een hele grote groep mensen bet reft en dat de wens tot levensbeeindiging niet

leeftijdsgerelateerd is en er geen grote groep 70 plussers is met deze wens De wens komt 00k voor onder jongere
senioren Het vraagstuk gaat niet alleen om mensen op hoge leeftijd die zeggen niet meerte willen leven

• Een ander belangrijk resultaat is dat een doodswens veranderlijk is en 00k weer kan verdwijnen Vanderkaa Dit sluit aan

bij onze visie dat een doodswens vraagt om een ander antwoord dan het realiseren ervan Vaak zijn er veel factoren die

meespelen Wij zetten daarom vooral in op waardig en goed ouder worden met aandacht voor a lie aspecten die daarbij

spelen Goede zorg en begeleiding zijn van groot belang Een belangrijk voorbeeld daarvan is geestelijke verzorging thuis

Deze vorm van levensbegeleiding kan helpen weer verderte kijken na bijvoorbeeld een ingrijpend verlies Doel van het

onderzoek is meer inzicht geven in de omvang en problematiek rond voltooid leven en handvatten bieden voor verder

beleid “Het rapport is goed afgewogen en biedt inzicht in de complexiteit Aangegeven wordt dat het een erg ingewikkeld

vraagstuk is en per persoon erg verschillend Het vraagt van ons dat we zorgvuldig met deze groep mensen omgaan Het

gesprek aangaan en daarbij hun wens en bijkomende gevoelens serieus nemen Wij steunen het onderzoek daarom zeker

00k bij in het inzetten op levensversterkende factoren als verbinding met anderen en een prettige sociale woonomgeving
We zien dit onderzoek 00k als een bevestiging van het advies van de commissie Schnabel waarin aandacht gevraagd voor

de stapeling van ouderdomsklachten We doen dan 00keen beroep op de politiek om dit rapport nu wel opte pakken En

we doen oproep naar onze samenleving Laten we ervoor zorgen dat we met deze groep mensen zoeken naar hoe het
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maken zo besluit Vanderkaa

Reactie van Artsenfederatie KNMG

• Artsenfederatie KNMG heeft met grote belangstelling kennis genomen van het onderzoek naar de doodswens bij voltooid

leven dat donderdag 30 januari is gepubliceerd De KNMG ziet het rapport als bevestiging van haar standpunt dat het

maken van een aparte Voltooid Leven wet onverstandig is Het onderzoek laat zien dat de groep mensen met een actieve

doodswens relatief klein is en dat die wens bovendien veranderlijk is Dat komt overeen met de verwachting die de KNMG

op basis van signalen van artsen 00k had Voorzitter KNMG Rene Neman Het is goed dat dit onderzoek is

uitgevoerd het geeft meer inzicht in wie de mensen zijn die nu gevoelens van voltooid leven hebben De onderzoekers

stellen vast dat ereen kleine groep mensen is die het leven als voltooid ervaart een doodswens heeft en mogelijk
niet voldoet aan de criteria van de euthanasiewet De KNMG vindt uiteraard dat deze mensen aandacht en zorg verdienen

en dat zorgvuldig naar hun problematiek moet worden gekeken Het rapport geeft daarvoor goede aanknopingspunten
zoals het verbeteren van sociale contacten en woonplezier Ook vindt de KNMG het belangrijk dat mensen in een vroeg

stadium met hun arts in gesprek gaan over hun gevoelens van voltooid leven

• Als samenleving en als artsen hebben we de plicht mensen te helpen vervolgt Herman Elke hulpvraag moet serieus

genomen worden De vraag is alleen is daar een nieuwe wet Voltooid Leven voor nodig zoals eerder is voorgesteld en die

de aanleiding was voor het onderzoek En is er voldoende oog voor de ongewenste neveneffecten die zo n wet kan

hebben De artsenfederatie waarschuwt voor de indirecte effecten die een mogelijke extra wet kan hebben het creeert

een parallelle route naast de euthanasiewet waarmee de zorgvuldigheid die nu in die wet is verankerd op losse schroeven

komt te staan Herman “We hebben de eisen in de euthanasiewet zeer zorgvuldig gedefinieerd omdat de dood

onherroepelijk is Zorgvuldigheid barmhartigheid en respect voor autonomie zijn de hoekstenen van de euthanasiewet

Met een nieuwe wettelijk regeling kunnen deze waarden onder druk komen staan

• De KNMG vreest dat een wet naast de euthanasiewet ouderen en kwetsbare mensen het gevoel zou kunnen geven dat ze

overbodig zijn De huidige euthanasiewet richt zich op mensen bij wie sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden dat

mede een medische grondslag heeft Deze wet biedt mogelijkheden om ook bij stapeling van

ouderdomsklachten euthanasie uitte voeren aldus de voorzitter Maar mogelijk zijn er ook andere

oplossingen dan euthanasie voor de problemen We laten mensen echt niet in de kou staan

Reactie van de NPV

• De NPV laat weten
1

bIij1 te zijn dat de roep om hulp bij zelfdoding inzichtelijk gemaakt is Deze uitkomst is geheel in lijn
met het rapport van de commissie Schnabel uit 2016 Ook zij concludeerde dat de groep mensen die lijden aan het leven1

waarschijnlijk klein is reageert NPV directeur Diederik van Dijk Het wordt tijd dat we dit rapport uit de bureaula halen

en serieus nemen Zowel in de adviezen om de problematiek te bestrijden als in de conclusie dat wetgeving bij voltooid

leven1 niet te realiseren is De eenzijdige lobby richting de dood getuigt niet van respect en waardering voor de

ouderdom

• Tegelijk blijkt uit dit PERSPECTIEF onderzoek dat de doodswens bij mensen die niet ernstig ziek zijn niet alleen voorkomt

onder ouderen aldus de NPV Ook vrouwen zijn oververtegenwoordigd 67 De groep met een actieve doodswens en

een wens tot levensbeeindiging bestaat voor een relatief groot gedeelte uit laagopgeleiden 44 en mensen afkomstig
uit de lagere sociale klassen 53 Een flink deel 28 zegt al het hele leven een doodswens te hebben “Het ideaal van

de autonome en zelf beschikkende ouderen zie zelfbewust zijn eigen dood wil kiezen gaat dus mank Dit mag de media

zich ook aanrekenen met haar eenzijdige belichting in programma s aldus Van Dijk “Factoren die volgens de ouderen

hun doodswens versterken zijn piekeren ziekten geestelijke en lichamelijke aftakeling eenzaamheid afhankelijkheid
van anderen het gevoel anderen tot last te zijn financiele zorgen angst om nog meer afhankelijk te worden en angst om

nog een keer te vallen Zaken die de wens om te leven versterken zijn volgens de ouderen woonplezier

onafhankelijkheid en het ervaren van verbinding met anderen Dit bevestigt dat we het niet alleen hebben over een

zorgprobleem maarook over een zingevingsprobleem Mensen zijn aangelegd op relatiesen verbanden Dat zijn de

sleutels voor verandering

Reactie van het Humanistisch Verbond

• Christa Compas directeur Humanistisch Verbond steunt het D66 plan van harte Een wet die hulp bij zelfdoding

mogelijk maakt biedt ruimte om het gesprekaan te gaan en om hulpte vragen ente krijgen Dat maakt de wet bij uitstek

een sociale wet Volgens Compas houden de conclusies van het rapport het debat weg van waar het echt om zou moeten

gaan Mag je in Nederland hulp bieden aan mensen met een persisterende doodswens

5 Discussie op social media

Veel aandacht op social media vele honderden reacties en een bereik van ruim 8 miljoen Naast het gebruikelijk sec delen

van nieuwsberichten ook inhoudelijk commentaarop de bevindingen uit het rapport Daaruit zijn heel voorspelbaar
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wijzen op het belang van zelfbeschikkingsrecht van mensen Tegenstanders vooral uit christelijke hoek wijzen op de

glijdende schaaP van een mogelijke wet die voltooid leven zou regelen Er zou veel meer aandacht moeten komen voor

uitzien naar elkaar en ervoor zorgen dat mensen hun leven niet voltooid vinden

Veel kritiek op D66 als partij en Pia Dijkstra als persoon ook uit niet christelijke hoek Het is een groep die bijna standaard

anti D66 is De partij wordt verweten met een wet ruimte te willen maker voor nieuwkomers door ouderen te laten

euthaniseren Dijkstra wordt vooral persoonlijk aangevallen Zij is levensgevaarlijk Eerst krijgt ze het voorelkaar dat je

organen al van de staat zijn en nu wil ze dat ouderen sneller dood kunnen Wat voor lugubere agenda heeft dat @D66 De

D is veranderd van democratie naar dood

Mensen die wat genuanceerder inhoudelijk reageren op de bevindingen op het rapport zijn verrast dat het niet alleen om

75 ers gaat maar om een veel jongere groep Ze vragen zich ook af of er ook mensen jonger dan 55 zijn die een

doodswens hebben

Het rapport zorgt bij sommigen ook wel voor een breder perspectief op het thema van voltooid leven Bijvoorbeeld als het

gaat om een doodswens die veranderlijk is en kan bestaan naast een sterke wens om te blijven leven De verdere

complexiteit van het thema komt bij een deel van de mensen op social leven duidelijk aan
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Gistermiddag zat ik dus bij de bijzondere procedure over de levenseindegeleider zoals die beschreven staat in het wetsvoorstel

van D66 Toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek Be halve Pia Dijkstra waren de Kamerleden Ellemeet en

Tellegen aanwezig Het ging over de rol die deze levenseindebegeleider moet hebben welke opleiding en wie daarvoor in

aanmerking komen maar er werden ook opmerkingen gemaakt die breder waren dan dat

Levenseindebegeleider

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 altijd 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 altijd 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 bepaalt of de hulpvrager wel of niet

mag sterven

o Juist omdat dit een hele grote verantwoordelijkheid is zou de hulpvrager zelf de verantwoordelijkheid 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 geruststelling Reactie

van Pia Dijkstra het idee van de wet is ook al dat dit mensen geruststelling 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



6269

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het well

Groeten

10 2e

10 2e 10 2e | SJminvws nVan

Verzonden maandag 11 maart 2019 10 25

Aan

Onderwerp RE tweede kamer vanmiddag levenseindebegeleider

d

l° 2e 10 2» |@minvws nl

Prima naar mij en naar 10X29

10 2e 10 2e I 5iminvws nlVan

Verzonden maandag 11 maart 2019 09 39

Aan

Onderwerp RE tweede kamer vanmiddag levenseindebegeleider

10 2e 10 2e |@minvws nld

Ja zal ik doen Op de mail naar jou

Verzonden met BlackBeiry Work

fwvvvv blackberry com

l5 lllinVWS lllVan

Datum maandag 11 mrt 2019 9 32 AM

Aan

Onderwerp RE tweede kamer vanmiddag levenseindebegeleider

10 2e H 10 2e

@minvws nl10 2e D H 10 2e

Top geef je er ook terugkoppeling van geven Minister zal zeer benieuwd zijn

10 2e10X20 |@minvws nlVan d

Verzonden maandag 11 maart 2019 09 32

Aan 10 2e I@minvws nl0

| ^^CTgminvws nl10 2e 10 2e| 53minvws nl

Onderwerp RE tweede kamer vanmiddag levenseindebegeleider

CC

Ja ik ga daarheen

Verzonden met BlackBeiry Work

fwrvw blackberry com

10 2e @minvws nl10 2eVan

Datum maandag 11 lint 2019 9 23 AM

Aan |
Kopie

Onderwerp FW tweede kamer vanmiddag levenseindebegeleider

D feminvws nl10 2e0

H kSjmmvws nl liS lIlillvTVS lll10 2e 10 2e0 10 2e

10 2e

antwoorden Ik ben zelf bij de levensbegeleiders vanmiddag in Amersfoort

initiatief voor de gesstelijke verzorgers richt zich vooral op zingeving en levensbegeleiding en niet zozeer op

mee beziglevenseindebegeleiding dat meer op het terrein van voltooid leven ligt daar is PG en

Ik snap dat dit bijna niet uit elkaar te houden is

Groeties

10 2e

10 2e

10 2e 1Q 2e |@ minvws nVan

Verzonden maandag 11 maart 2019 09 08

j



626910 2e I l 10 2e@mirivws nl |@minvws nllAan

Onderwerp tweede kamer vanmiddag levensemcJelaegeTeicJer

10H2e 10 2a

10 2e

Is iemand van VWS hierbij aanwezig vanmiddag

https www tweedekamer nl debat en vergadering commissievergaderingen details id 2019A00828

10 2egr



627010 2e 10 2e 2eTo

10 2eFrom

Sent Mon 2 10 2020 9 04 30 AM

Subject RE Def factsheet_versie 10 februari 2020 opm GJ AS

Mon 2 10 2020 9 04 31 AM

Def factsheet versie 10 februari 2020 DEF docx

Received

Ik heb er naar gekeken Heb de tweede bullit wel laten staan omdat ik het we I een passende nuancering vind scholing gaat niet

alles oplossen

10 2e 10 2e eVan

Verzonden maandag 10 februari 2020 09 54

Aan I 1 10 2»10 2e |@minvws nl

Onderwerp Def factsheet versie 10 februari 2020 opm GJ AS

Hoi 10 2e

In de factsheet staan nog 2 punten van waar ik het antwoord niet op weet Kijk jij even hiernaar QenA s ga ik nu doen10 2f

Groet

I0 2e



627110 2e

1 0 2e 10 2e

I0 2eTo DU |@minvws nl]
From

Sent Mon 2 10 2020 9 24 35 AM

Subject FW Factsheet en QenA s ivm MV 7 2 2020

Mon 2 10 2020 9 24 35 AM

Def factsheet versie 10 februari 2020 DEF docx

Received

DefQenA 1 versie 10 februari 2020 DEF docx

DefQenA2 versie 10 februari 2020 DEF docx

Def QenA 3 versie 10 februari 2020 DEF docx

Hierbij vergat jou in cc te zetten

10 2e 10 2eVan

Verzonden maandag 10 februari 2020 10 24

Aan

CC |
|SB@mirwws n l

Jl^V^^|@minvws n[ Dienstpostbus Secretariaat PG

I0 2e 10

10 2e

10 2s |@minvws nl

Onderwerp Factsheet en QenA s ivm MV 7 2 2020

Dag 10} 2e

Bijgevoegd vind je de Factsheet en drie QenA s ivm de mondelinge vraag van Tellegen dd 7 febr jl Hopeiijk zie je kans er

vandaag zsm naar te kijken zodat ik ze naar de DG kan sturen

Greet

lO Ge

10 2e10 2e

Ministerie van Volksgezondheid Welziin en Sport DIrectie Pubiieke Gezondheid cluster ethiek

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag [ Postbus 20350 | 2500 EJ 1 Den Haag
www riiksoverheid nlI El10 2e 10 2e 0 2e

10 2e



6274I0 2e

1 0 2e 10 2e

10 2e 2eTo

From

Sent Thur 2 13 2020 3 03 10 PM

Subject FW Vragenformulier 13 02 2020

Thur 2 13 2020 3 03 11 PMReceived

Vragenformulier 13 02 2020 docx

Vragenformulier 13 02 2020 pdf

toegezegd

@minvws nl

Verzonden donderdag 13 februari 2020 14 55

Aan

Onderwerp FW Vragenformulier 13 02 2020

10 2eVan 10 Ze

I0 2e I 10 2e 10 2e 10 2e e@minvws nl

Hoi dames

Zal ik deze vragen op

Hebben we ook nog wat aan het dossier van de mondelinge vraag

haar naam laten zetten 2e set in afstemming met CZ10H2

Groet

I0 2e

10 2e 10 2e |@ minvws nlVan

Verzonden donderdag 13 februari 2020 14 51

Aan _Groep PG medewerkers K 5 minvws nl

Onderwerp FW Vragenformulier 13 02 2020

Attentie Ethiek

PG ter info

G roe ten 10 2e

KESB@minvws nl

Verzonden donderdag 13 februari 2020 14 36

Onderwerp Vragenformulier 13 02 2020

10 2eVan

Attentie IGJ

2020Z02845

ingezonden 13 februari 2020

Vragen van het lid Veldman VVD aan de minister voor Medische Zorg over het bericht Stel dat mijn kind

ziek wordt en de stamcellen zijn kwijt

Attentie J

2020Z02854

ingezonden 13 februari 2020

Vragen van de leden Kuiken PvdA Westerveld GroenLinks Agema PW Hijink SP en Van der Staaij

SGP aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de mogelijke doorstart van de Hoenderloo

Groep

Attentie GMT

2020Z02856

ingezonden 13 februari 2020

Vragen van het lid Van Gerven aan de minister voor Medische Zorg over de aangifte tegen

bekkenbodemmatjesfabrikant Johnson Johnson

Attentie VGP

2020Z02857



6274ingezonden IB februari 2020

Vragen van het lid Kuik CDA aan de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over maximale

veilige geluidsniveaus bij concerten die alleen met oordoppen veilig blijken te zijn

Attentie J

2020Z02860

ingezonden 13 februari 2020

Vragen van de leden Kuiken en Nijboer beiden PvdA aan de ministers van Volksgezondheid Welzijn en

Sport en voor Rechtsbescherming over de definitieve sluiting van Het Poortje

Attentie PG

2020Z02869

ingezonden 13 februari 2020

Vragen van het lid Tellegen VVD aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het artikel De

nood is groot 22 procent stijging in aantal verzoeken om euthanasie

Attentie PG

2020Z02871

ingezonden 13 februari 2020

Vragen van de leden Westerveld Ellemeet en Renkema alien GroenLinks aan de minister en de

staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de berichten Expertisecentrum kreeg vorig jaar

recordaantal euthanasieverzoeken en ‘Jongeren die in 2017 zelfmoord pleegden vaak verstrikt in web van

zorg

Toelichting Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Tellegen VVD ingezonden 13

februari 2020 vraagnummer 2020Z02869



627710 2eTo Dienstpostbus Secretariaat PG[| |@minvws nl]
10 2eFrom

Sent Mon 10 26 2020 2 49 43 PM

Subject ivm afspraak 29 10 met EE en NWP afspraak met NWE

Mon 10 26 2020 2 49 43 PM

brief NWE ivm wachttiiden psvch patienten EE 23 September 2020 pdf

Received

Ha 10 2e

Twee zaken

De afspraak met Expertisecentrum Euthanasie en NVvP van a s donderdag 29 10 kan niet verzet naar een tijdstip dat

en ik erbij en vind deze

agenda willen vastleggen

wel zou kunnen In overleg met ^^^laten we de afspraak toch doorgaan en zijn
plaats van 16 00 of mogelijk iets eerder tot 17 00 uur Zou jij of collega dit in

10 2e 10 2e

10 2e

10 2eDe afspraak met NWE zie onder gaat over hetzelfde onderwerp maar houden we gescheiden en dan zullen we

agenda als uitgangspunt nemen Die afspraak moet nog gemaakt worden Wil jij die regelen met de NWE en in ieder

geval na 29 10 Ik voeg de brief met verzoek om gesprek nog even bij Belangrijk even te vragen wie ze er bij willen

hebben Vanuit VWS zijn dat behalve en ik10 2e I 10 2e

Als je vragen hebt hoor ik dat wel

Groet

I0 2e

1Q 2e 10 2«Van

Verzonden vrijdag 23 oktober 2020 11 26

Aan _Dienstpostbus Secretariaat PG H|jj 10 2« @minvws nl

Onderwerp FW reactie op uw brief dd 24 sep 2020

t a v 10 2e

ter kennisname heeft met hetzelfde onderwerp euthanasie bij psychiatrie te maken als de afspraak die nu in de maak is voor

do 29 oktober met EE en NWP Misschien kan ook de NWE aansluiten heb dat nu nog even gescheiden gehouden en overleg
met Imaandag hieroveren laat je weten101 26

Groet

10 2e

10 2e 10 2eVan

Verzonden vrijdag 23 oktober 2020 11 20

Aan

Onderwerp reactie op uw brief dd 24 sep 2020

]@nvve nl info@nvve nl1Q 2e

T a v de voorzitter van de Raad van Bestuur NWE

Geachte mevrouw Agnes Wolbert

Graag bedank ik u voor uw brief van 24 September jl gericht aan minister Hugo de Jonge Vanwege het onderwerp van uw brief

is mij gevraagd een reactie te geven omdat het beleid over euthanasie en voltooid leven tot mijn takenpakket hoort

We delen uw grote zorgen over het nieuws dat patienten met een psychiatrische aandoening inmiddels twee jaar moeten

wachten voordat zij terecht kunnen bij Expertisecentrum Euthanasie voor de beoordeling van hun euthanasieverzoek

Wellicht heeft u kennis genomen van de kabinetsreactie op het onderzoek van het Expertisecentrum Euthanasie zie bijlage

welke juist een dag na verzending van uw brief naar de Tweede Kamer is gestuurd In deze Kamerbrief is aangegeven vanuit

welke visie en in welke richting de minister oplossingen voor zich ziet en dat hij daarover met betrokken partijen in gesprek

wil gaan Om die reden en mede op aandringen van leden van de Tweede Kamer Commissie VWS tijdens het Algemeen

Overleg van 15 oktober jl is een afspraak met bestuurders van het Expertisecentrum Euthanasie en de Nederlandse

Vereniging voor Psychiatrie aanstaande

In uw brief vraagt u om een gesprek om mogelijkheden te onderzoeken De directeur Publieke Gezondheid

hiertoe graag bereid U kunt bij mij terecht als contactpersoon voor deze afspraak

is10 2e

Met vriendelijke groet



6277I0 2e

10 2e 10 2e

Ministerie van Volksqezondheid Welziin en Sport | Directie Publieke Gezondheid cluster ethlek

Parnassusplein 5 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
www riiksoverheid nli El10 2e 10 {2e 0 {2e}

10 2e



6283I 10 2e g
Hi 10 2e

10 2e

10 2e

To jminvws nl]
Cc |@minvws nl]

10 2e dti »From

Sent Mon 2 10 2020 3 56 06 PM

Subject ter info ivm mondelinge vraag

Received

DefQenA2 versie 10 februari 2020 DEF docx

Def QenA 3 versie 10 februari 2020 DEF docx

Mon 2 10 2020 3 56 07 PM

Deffactsheet versie 10 februari 2020 DEF2 docx

Def QenA 1 versie 10 februari 2020 DEF docx

10 2eBeste

iHierbij ontvang ter inf^actsi^et en 3 QenA s ivm de mondelinge vraag van 7 febr jl n a v AD bericht Deze zijn afgestemd met

die eventueel^^^^^^^ervangt
Hoop dat het zo duidelijk is

10 2e

Met vriendelijke groet
10 2e

10 2e •| senior beleidsmedewerker gedetacheerd |

Ministerie van Volksaezondheid Welziin en Sport Directie Publieke Gezondheid cluster ethiek

iDr

Parnassusplein 5 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ I Den Haag

i www riiksoverheid nl

Mijn werkdagen zijn maandag donderdag en vrijdag

| M10 {2e 10 2e 0 2e



6285I0 2e I0 2eTo |@minvws nl[| |@minvws nl]
10 2eFrom

Sent Tue 3 3 2020 4 01 14 PM

Subject RE Toezeggingenregistratie bfj brief over Commissiebrief TweedeKamer inzake Reactie nav besluigt VC VWSop brief mbt

waardig en humaanzelfgekozen levenseinde 24307

Received Tue 3 3 2020 4 01 14 PM

Beste collega

In de mail hieronder de gevraagde informatie

Met vriendelijke groet
10 2e

I0 2e
•| senior beleidsmedewerker gedetacheerd I

Ministerie van Volksaezondheid Welziin en Sport Directie Publieke Gezondheid cluster ethiek

iDr

Parnassusplein 5 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

l@raadrvs nl www riiksoverheid nl

Mijn werkdagen zijn maandag donderdag en vrijdag

10 2e | El 10 2e

10 2e 10 2«@minvws nl @minvws nlVan

Verzonden maandag 2 maart 2020 16 45

Aan

CC Dienstpostbus moties en toezeggingen ]

^EE5jSl@minvws nl

minvws nl

Onderwerp Toezeggingenregistratie bij brief over Commissiebrief Tweede Kamer inzake Reactie nav besluigt VC VWSop brief mbt

waardig en humaan zelfgekozen levenseinde 24307

10 2e 10 2« •

10 2e

I0 2e

10 2e@minvws nl

10 2e @minvws nl 10 2e

Beste collega

Zojuist is de brief over Commissiebrief Tweede Kamer inzake Reactie nav besluigt VC VWSop brief mbt waardig en humaan

zelfgekozen levenseinde verzonden aan de Tweede Kamer In Marjolein sta jij als behandelaar

Betreft deze brief hebben we een aantal vragen

1 Welke Geplande brief incl Delphi nummer wordt afgedaan met deze brief

Geldt niet voor antwoorden op Kamervragen en brieven met een hele korte deadline bv verzoeken uit Regeling van

Werkzaamheden Indien je dit nummer niet weet kun je het navragen bij de parlementair contactpersoon van je directie

Beantwoorden Commissiebrief 200308 Delphinummer 24307

2 Welke indien van toepassing aan de Geplande brief gekoppelde moties en of toezeggingen incl Delphi nummer worden

afgedaan met deze brief

Er worden geen toezeggingen gedaan
3 Worden nog andere moties of toezeggingen afgedaan in deze brief

Zo ja dan graag aangeven

Welke toezegging Delphinummer van de toezegging
Welke motie Delphinummer van de motie

nvt

4 Indien er een nieuwe toezegging in deze brief wordt gedaan
Wat is de tekst van de toezegging
Welke directie bij voorkeur ook de medewerker gaat de toezegging behandelen

Welke termijn is toegezegd aan de Kamer om de toezegging af te doen

nvt

5 Wordt in deze brief een nieuwe termijn voor een bestaande toezegging of motie genoemd



6285Zo ja dan graag het Delphinummer van de toezegging motie met de nieuwe termijn doorgeven aan de parlementair

contactpersoon van jouw directie

Nee

We ontvangen graag z s m een reactie door op deze mail te reageren gaat naar _Dienstpostbus moties en toezeggingen
Zo kunnen wij de registratie goed bijhouden
]e kan de brief in Delphi vinden door hier te klikken link naar detailrapport

Dank voor de medewerking

Met vriendelijke groet
Parlementaire Zaken



628610 2e

1 0 2e 10 2e

I0 2eTo DU |@minvws nl]
From

Sent Mon 3 2 2020 4 58 09 PM

Subject FW Toezeggingenregistratie bij brief over Commissiebrief TweedeKamer inzake Reactie nav besluigt VC VWSop brief mbt

waardig en humaanzelfgekozen levenseinde 24307

Received Mon 3 2 2020 4 58 10 PM

Kunnen we hier morgen dinsdag samen even naar kijken

Groet

10 2e

10 2e @minvws nl 10 2e @minvws nlVan

Verzonden maandag 2 maart 2020 16 45

Aan

CC _Dienstpostbus moties en toezeggingen j

^EFESI@m invws nl 0

Onderwerp Toezeggingenregistratie bij brief over Commissiebrief Tweede Kamer inzake Reactie nav besluigt VC VWSop brief mbt

waardig en humaan zelfgekozen levenseinde 24307

10 2e ClQ 2e e

10 2e

10 2e

|@minvws nl J 10 2e

10 2e 10 2a@minvws nl

Beste college

Zojuist is de brief over Commissiebrief Tweede Kamer inzake Reactie nav besluigt VC VWSop brief mbt waardig en humaan

zelfgekozen levenseinde verzonden aan de Tweede Kamer In Marjolein sta jij als behandelaar

Betreft deze brief hebben we een aantal vragen

1 Welke Geplande brief inch Delphi nummer wordt afgedaan met deze brief

Geldt niet voor antwoorden op Kamervragen en brieven met een hele korte deadline bv verzoeken uit Regeling van

Werkzaamheden Indien je dit nummer niet weet kun je het navragen bij de parlementair contactpersoon van je directie

2 Welke indien van toepassing aan de Geplande brief gekoppelde moties en of toezeggingen inch Delphi nummer worden

afgedaan met deze brief

3 Worden nog andere moties of toezeggingen afgedaan in deze brief

Zo ja dan graag aangeven

Welke toezegging Delphinummer van de toezegging
Welke motie Delphinummer van de motie

4 Indien er een nieuwe toezegging in deze brief wordt gedaan
Wat is de tekst van de toezegging
Welke directie bij voorkeur ook de medewerker gaat de toezegging behandelen

Welke termijn is toegezegd aan de Kamer om de toezegging af te doen

5 Wordt in deze brief een nieuwe termijn voor een bestaande toezegging of motie genoemd
Zo ja dan graag het Delphinummer van de toezegging motie met de nieuwe termijn doorgeven aan de parlementair
contactpersoon van jouw directie

We ontvangen graag z s m een reactie door op deze mail te reageren gaat naar _Dienstpostbus moties en toezeggingen
Zo kunnen wij de registratie goed bijhouden

Je kan de brief in Delphi vinden door hier te klikken link naar detailrapport

Dank voor de medewerking

Met vriendelijke groet
Parlementaire Zaken



6287I0 2e

1 0 2e 10 2e

10 2e 2eTo

From

Sent Sun 5 17 2020 8 32 39 PM

Subject FW Update voortgangsrapportage
Sun 5 17 2020 8 32 39 PM

2020 05 15 Concept VGR 2020 docx

Received

10 2e 10 2e @minvws nlVan

Verzonden vrijdag 15 mei 2020 13 35

Aan _Groep PG ETHIEK medewerkers j
Onderwerp RE Update voortgangsrapportage

1C 2e @minvws nl

Hoi alien

Bijgevoegd vinden jullie de nieuwste versie van de voortgangsrapportage Dank aan iedereen die een update heeft gestuurd

Dit stuk kunnen we maandag alvast bespreken met als belangrijkste vragen

Welke onderwerpen passages moeten nog worden toegevoegd en welke kunnen we beter weglaten

Is het zinvol nog voor de zomer een voortgangsrapportage te versturen naar TK

Welk advies willen we de minister hierover geven

Tot maandag en een fijn weekend

Groet 10 2e

10 2eVan

Verzonden maandag 11 mei 2020 14 50

Aan _Groep PG ETHIEK medewerkers |
Onderwerp Update voortgangsrapportage

10 2e | 5 minvws nl

Hoi allemaal

Zoals net tijdens het clusteroverleg al even aangekondigd vinden jullie bijgevoegd de laatste versie van de

voortgangsrapportage Zouden jullie je bijdrage willen invoegen en het document naar mij willen mailen met vermelding welke

paragrafen je hebt aangepast Graag uiterlijk aanstaande donderdag Dan ga ik vrijdag knippen en plakken en er een versie van

maken Alvast bedankt

Groet

10 2e



rnmnBa@toetscie nll

Subject Onder embargo onderzoeksrapport psychiatrie
EE Onderzoeksrapportage Psychiatrische patiei~nten web 003 pdf

629010 2eTo

Hoi

Graag deel ik onder embargo het verkemiende rapport naar euthanasieverzoeken van psycliiatrisclie patienten bij

Expeitisecentrum Euthanasie Maandag wordt dit om 1500 uux aangeboden aan de minister Vanaf half vier is het ongeveer

openbaar Ik denk dat de relevantste uitkomst een oproep is aan psycliiaters om de doodswens bespreekbaai te maken en

serieus te nemen ook in relatie tot mogelijke behandelingen Tegelijkertijd erkemien we dat dit ingewikkeld is omdat een

behandelaar niet wil dat zijn haar patient zich fixeeit op de doodswens nog even los van het beoordelen van de doodswens

en het lijden zelf irt de aandoening

10 2e

Een inlioudelijke reactie vanuit VWS volgt dit vooijaar zal deze oppakken10 2e

Groet en fijne avend

10 2e



^@minvws nl]|
@minvws nl]

16293\\ I0 2ej
HJj 10 2e

10 2e

To Groep PG ETHIEK medewerkers

®minvws nll

10 2e 10 2e |@minvws nl]

^■ |SEH3g@minvws nl]

10 2e

10 2e 10 2eCiska

I0 2e I0 2eCc 10 {2e |@minvws nl] I ^@minvws nl]

Subject Verslag coalitie overleg

Onderstaand weer een vrij mtgebreid verslag Sony voor het lettertype maai dat knjg ik niet gewijzigd op de iPad

Morgen nog ff stevig aan de bak dns uitslapen is er niet bij

Groet

10 2«

Verslag coalitieoverleg 4 7

buiten verzoek

2 opdracht voltooid leven

Hier stonden CDA en D66 heel hard tegenover elkaar Buma hield vast aan
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Schnabel rnaar Pechtold zat hier heel fanatiek in en ook Dijkhof had een

redeneerlijn die enige vrijheid van de definitie van Schnabel veroorloofde vrij
inqewikkeld mondeling kom ik misschien nog een heel end dus

daar ga ik een poging toe doen Crux is dat het woord actiet een

probleem blijft of is geworden want eerst zat dat op actueel en dat hadden

we nu overal uit gehaald dus het probleem is verschoven Dijkstra
interpreteert dat alsof die mensen nu actief zijn om hun leven tot een einde te

brengen bijvoorbeeld door voor de treinmethode te kiezen of door illegale
middelen via internet te bestellen Wij hebben dat anders bedoeld namelijk
als mensen die als er nu de mogelijkheid zou zijn om de “waardige” route

van de VL pil te kiezen daarvoor zouden kiezen Toen eenmaal dat frame

was gezet was ook de toon gezet D66 vroeg om een schorsing waarin

Dijkstra en Pechtold een onderonsje hadden Daarna vroeg Pechtold Rutte

erbij Daarna werden ook CDA en VVD erbij gehaald waardoor wij met CU

enigszins flabbergasted achterbleven Erzijn diverse combi’s en Petit

committee geweest waar ook op enig moment Hugo en ik onderdeel van

waren en toen ontstond het miraculeuze compromis dat bijlage d blijft zoals
die nu is dit gaat het kabinet doen en dat daarnaast de minister zich

verhouden heeft tot de indienervan het wetsvoorstel Dijkstra die hem

verzocht heeft om ambtelijke bijstand en daarom ook mee te nemen in het

onderzoek xxx De crux van dit voorstel is dat D66 bediend wordt en dat CDA

en10 2e

10 2e

geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen voor een bredere interpretatie dan

in hun ogen in het RA is afgesproken Het is voor CDA wel aanvaardbaar dat

beide delen van het onderzoek in een rapport komen Overigens vindt Buma

dit nog wel een hele heftige om aan zijn fractie uit te leggen De xxx moet

morgen met Pia ingevuld worden Het tekstvoorstel voor de xxx moeten we

morgen voor 9 30 ook gereed hebben zodat Pia daarop gelijk mee kan lezen

even samen over schakelen Jij moet sowieso ook bij het overleg
met Pia zitten

buitert verzoek
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touiten verzoek

Verzonden met BlackBeiry Work

www blackberry com
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•i vodafone NL 4G 10 16

Ci linkedin comGereed

r

10 0110 2e
10 2e}

Dag Paul

Wat is stand van zaken met betrekking tot

bovenstaande De urgentie is hoog de signalen
die ik krijg ervaar ik als zeer verontrustend Ik

heb hier ook met 113 over gesproken ook zij

maken zich grote zorgen hierover

Toegankelijkheid van middelen is een van de

belangrijkste risicofactoren en daarmee is

vermindering beperking van beschikbaarheid

van middelen een preventiemaatregel die zich

wereidwijd bewezen heeft als effectief Zie oa

meest recente en gerenommeerde overzicht

van Zalsman en collega s over effectieve

suTcidepreventie Ik ben graag bereid eea verder

toe te lichten

Met vriendeiijke groet

Schrijf een bericht of voeg een bestand toe

^s\ c D

0



S6394
•i vodafone NL 4G 10 15

Ci linkedin comGereed

r
10 2e

• 10 4810 2e

10 2e

Dag Paul

Graag zeer dringend je aandacht voor het

volgende

Eerder berichtte ik je over de site

10 2g

Met de vraag Valt deze site nog wel binnen de

grenzen van de nederlandse wetgeving Dit

doet sterk denken aan Cooperatie Laatste Wil

zonder enige begrenzing kunnen hier middelen

worden besteld om de dood te bewerkstelligen

Vandaag kwam een andere patiente van met

een vergelijkbare nederlandstalige website

namelijk 10 2g

Graag dringend je aandacht hiervoor ik weet

niet hoeveel levens dergelijke sites nu al hebben

gekost maar actie is wel geboden

Schrijf een bericht of voeg een bestand toe

^s\ c D

0
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Voortgangsverslag gegevens Progress report data

Dossier nummer Dossier number 643001001
ZonMw

Algemene gegevens General information

Programma Programme

Subsidieronde Subsidy round

Projecttitel Project title

Vooronclerzoek voltooid leven

Voltooid leven

Het PERSPECTIEF project_ Perspectieven op de doodswens

bij voltooid leven de mens en de cijfers

Fundamenteel onderzoekProjecttype Project type

Projectleden Project members

Dr E J van Wijngaarden Hoofdaanvrager
Functie Position Senioronderzoeker universitair docent | Opleiding Education

Studierichting Subject
T \F \E

Universiteit voor Humanistiek

Zorgethiek

Kromme Nieuwegracht 29

3512 HD UTRECHT

Dr E J van Wijngaarden Projectleider en penvoerder
Functie Position Senioronderzoeker universitair docent | Opleiding Education

Studierichting Subject
T \F \E

Universiteit voor Humanistiek

Zorgethiek

Kromme Nieuwegracht 29

3512 HD UTRECHT

Prof dr G L M Lensvelt Mulders Bestuurlijk verantwoordelrjke
Functie Position Rector magnificus voorzitter CvB methodoloog | Opleiding Education

Studierichting Subject
T \F \E\

Universiteit voor Humanistiek

Kromme Nieuwegracht 29

3512 HD UTRECHT

Drs V van den Berg Uitvoerder

Functie Position Zorgethica trainer docent [ Opleiding Education

Studierichting Subject
T \F \E

Universiteit voor Humanistiek

Zorgethiek

Kromme Nieuwegracht 29

3512 HD UTRECHT

Prof dr R A M J Damoiseaux Projectadviseur
Functie Position Hoofd huisartsopieiding UMCU | Opleiding Education

Studierichting Subject
T \F \E @umcutrecht nl10 2e

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

Universiteitsweg 100

3584 CG UTRECHT

Dr A P E Sachs Mede aanvrager

Functie Position Huisarts docent en onderzoeker | Opleiding Education

Studierichting Subject
T \F \E

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

1
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Voortgangsverslag gegevens Progress report data

Dossier nummer Dossier number 643001001

Huisartsgeneeskunde Huisartsenopleidirrg

Universiteitsweg 100

3584 CG UTRECHT

Dr G J M W van Thiel Begeleider
Functie Position Senioronderzoeker associate professor | Opleiding Education

Studierichting Subject
T \F \E

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

Public Health Health Technology Assessment and Medical Humanities

Universiteitsweg 100

3584 CG UTRECHT

Verslaggegevens Report data

Rapportageperiode Reporting period

van from 1 1 2019 tot en met until 31 3 2019

Nederlandse samenvatting Summary in Dutch

Hetthema hulp bij zelfdoding in geval van voltooid leven1 is al jaren onderwerp van maatschappeiijk debat Voor een

weloverwogen besluit over het te voeren beleid is behoefte aan meer inzicht in de omvang kenmerken beweegredenen en

omstandigheden van de mensen die hetbetreft

Dit ondetzoek is gericht op het leveren van betrouwbare kennis over

het aantal mensen 55 dat geen levensperspectief meer ervaart en als gevolg daarvan een voortdurende al dan niet

actieve doodswens heeft die buiten de euthanasiewet lijktte vallen omdat hun lijden geen of onvoldoende medische

grondslag heeft

de existentiele socials en medische factoren en omstandigheden die een rol spelen
overeenkomsten en verschillen tussen mensen die wel en die geen doodswens hebben

Er wordt gebruik gemaakt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek Bovendien wordt het onderwerp vanuit twee perspectieven
benaderd namelijk het perspectief van mensen met een ‘voltooid leven’ en het perspectief van huisartsen

Bereikte resultaten Results achieved

De resultaten worden aan het einde van dit onderzoek tn een keer aan de minister gecommuniceerd

Engelse samenvatting Summary in English

Bereikte resultaten Engels Results achieved in English

2
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Voortgangsrapportage

Projectnummer 643001001

Verslagperiode le kwartaal 2019

ZonMw

Voortgangsrapportage
ZonMw wil graag op de hoogte blijven van de voortgang van uw project In deze

voortgangsrapportage wordt o a gevraagd naar de aanvullende voorwaarden de voortgang de

realisatie van einddoelen verspreiding en implementatie en publicaties en producten

NB Het niet melden van en voorleggen aan ZonMw van wijzigsngen kan op grand van de

subsidiebepalingen consequenties hebben voor de subsidieveriening Het is voor zowel ZonMw als u

zelf essentieel dat u inzichtelijk maakt of de werkelijke aanpak uitvoering nog overeenkomt met de

goedgekeurde subsidieaanvraag Op grand van de subsidiebepalingen bent u verplicht een verzoek

tot wijztging van de goedgekeurde subsidieaanvraag zo spoedig mogelijk schriftelijk ter

besluitvorming aan ZonMw voor te leggen

1 Voortgang
Hieronder wordt u gevraagd naar de voortgang van de verschillende onderdelen van de door ZonMw

goedgekeurde subsidieaanvraag Indien er afwijkingen in de voortgang zijn ontstaan ten opzichte van

deze subsidieaanvraag dan licht u kort toe waar deze uit bestaan

a Inhoudelijke voortgang

Loopt de voortgang van de volgende onderdelen zoals beschreven in de goedgekeurde
subsidieaanvraag
1 Tijdsplanning Toelichting

Onze planning en ook het oorspronkelijke
Gantt Chart was gebaseerd op de eerdere

verwachting dat wij half november 2018 de

uitslag zouden krijgen en dus per 1

december konden starten Omdat het

reviewproces enigszins is uitgelopen zijn wij
een maand later begonnen Wij proberen in

te open op de toch al krappe planning en

doen er alles aan om ons onderzoek op 31

december af te ronden

□JA

KNEE

2 Plan van Aanpak Toelichting

Nagenoeg alles loopt exact volgens PvA
KJA

□ NEE

Vanwege tijdsdruk hebben wij de analyse
van de LASA data uitgesteld en nemen wij
die mee in de analyse van onze eigen

survey Ons offieieie analysevoorstel dat

door de LASA evaluatiecommissie wordt

getoetst alvorens wij toegang kunnen krijgen
tot deze open data ligt op dit moment ter

beoordeling bij de LASA commissie

Daarnaast hebben wij in overleg met ZonMw

en de begeleidingscommissie gekozen voor

een andere routing van de KantarPublic

vragenlijst Vanwege inhoudelijke en

methodologische redenen met name om

beter de verschillende groepen te kunnen

vergelijken op meerdere punten hebben wij
de routing van de vragenlijst aangepast en

zullen meer mensen de vragenlijst
grotendeels invullen zie mails dd 25 02 09

en 08 03 19 Een toelichting op de

gevolgen voor de begroting vindt u onder

onderdeel C
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Voortgangsrapportage

Projectnummer 643001001

Verslagperiode le kwartaal 2019
t»4 ZonMw

3 Verwerven onderzoekspopuiatie Toelichting zie hieronderI53JA

□ NEE

4 Dataverzameling en instrumenten Toelichting zie hieronderIxl JA

□ NEE

Beschrijf per deelproject beknopt de voortgang van het onderzoek en de reeds behaalde resultaten

1 Het literatuur en bronnenonderzoek

a het onderzoek naar de gevalsbeschrijvingen ‘ouderdomsklachten’ op de website

www euthanasiecommissie nl is verricht De uitkomsten zijn gebruikt ais aanscherping

bij de ontwikkeling van onze vragenlijsten Momenteel zijn we bezig om de data

analyse en de resultaten in een manuscript te beschrijven
b Aanvullend op onderdeel a hebben wij op basis van ons contact met de

Levenseindekiiniek ook een onderzoeksaanvraag opgesteld om dossieronderzoek te

doen naar de afwijzingen van de SLK op grand van ‘onvoldoende medische

grondslag Dit onderzoeksvoorstel wordt momenteel beoordeeld Ais wij hiervoor

toestemming krijgen wordt dit extra deelproject uitgevoerd door een zesdejaars
geneeskundestudent in het kader van een wetenschappelijke stage onder begeleiding
van Ghisiaine van Thiel

c Het literatuurreview is in voiie gang Zoekstrategieen zijn bepaald diverse relevante

databases zijn doorzocht De totale search ieverde 9064 hits op Die zijn op titel en

abstract teruggebracht tot een totaal van 18 relevante artikelen 57 discussiegevallen

Wij zijn bijna toe aan de analyse van de resultaten

d Voor wat betreft de analyse van de LASA zie opmerking hierboven De aanvraag voor

data is in concept klaar

2 Wat betreft het onderzoek naar het perspectief van burgers
a De vragenlijst is ontwikkeld uitvoerig besproken met allerlei relevante partijen nazorg

is geregeld Inmiddels is de lijst geprogrammeerd en wordt hij via een pilot getest
b Alle respondenten uit het eerdere onderzoek zijn benaderd Twee respondenten

hebben we nog niet kunnen achterhalen Er zijn reeds drie interviews uitgevoerd Er

staan ook diverse interviews gepiand in aprii
3 Wat betreft het onderzoek naar het perspectief van huisartsen

a De vragenlijst is ontwikkeld uitvoerig besproken met relevante partijen Momenteel

wordt de vragenlijst in een pilot onder ongeveer 10 huisartsen getest Daarna kan de

vragenlijst definitief geprogrammeerd worden

b Naast ons voorgenomen prevalentie onderzoek in de regio Utrecht netwerk

Julius UMCU zie onderzoeksvoorstel is in de afgelopen maanden fors ge investeerd in

het zoeken van landelijk draagviak spreidingsgraad onder huisartsen voor het

meedoen aan het onderzoek Deze huisartsen zullen ook benaderd worden om mee te

doen aan het onderzoek en het survey in te vullen

Overige algemene afgeronde zaken zijn onder meer werven en aanstellen van onderzoekers

ethische toetsing eerste versie DMP opstellen samenwerkingsovereenkomsten eerste teamdag

georganiseerd waarin wij uitvoerig in gesprek zijn gegaan met Steven Pleiter SLK Jacob

Kohnstamm en 10 2e RTE s en Paul Schnabel

b Organisatorische voortgang

Loopt de voortgang van de volgende onderdelen zoals beschreven in de goedgekeurde

subsidieaanvraag
1 Samenwerking binnen de

projectgroep

Toelichting Tot op heden verloopt de

samenwerking uitstekend

IXUA

□ NEE

2 Samenwerking tussen projectgroep
en multidisciplinair expertpanel

Toelichting Nog niet van toepassing wij
benaderen dit expertpanei pas in de fase

van de analyse zie projectplan

□JA

□ NEE

3 Samenwerking tussen projectgroep
en praktijkorganisaties

Toelichting Vanwege de tijdsdruk en het

feit dat we een maand korter de tijd hebben

i v m het later starten van het project is

KIJA

□ NEE
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Voortgangsrapportage

Projectnummer 643001001

Verslagperiode le kwartaal 2019
t»4 ZonMw

vooralsnog gekozen om het aantal

klankbordgroep meetings terug te brengen
naar2 i p v 3 De eerste klankbordgroep
meeting voor in mei gepland Vooralsnog
hebben alle genodigden zie projectplan
zich aangemeid

c Financiele voortgang

Loopt de voortgang van de volgende onderdelen zoals beschreven in de goedgekeurde
subsidieaanvraag
1 Goedgekeurde begroting Toelichting

Het onderzoek via KantarPublic is fors

duurder uitgevallen vanwege een

methodologische verandering In overleg
met ZonMw zie mail 08 03 19 hebben wij
hebben besloten dit hiaat op te vangen

binnen de begroting door te schuiven met de

volgende posten ethische toetsing

wervingskosten een deel van de post data

management UMCLT en waarschijnlijk een

deel van de een deel van de post expertise
inwinnen of ‘opmaken eindrapportage

□JA

KNEE

Na aanpassing van de begroting in de

laatste fase van de beoordeling i v m

wegstrepen van valorisatieactiviteiten en de

maand mindering op het project hebben wij
een extra junior onderzoeker op de

begroting gezet voor 0 8fte Wat betreft deze

begrote onderzoeker is vanwege relevante

ervaring en expertise directe

beschikbaarheid en siagkracht toch

gekozen voor een onderzoeker met meer

ervaring waardoorzij bijvoorbeeld direct

zelfstandig kon beginnen aan het

literatuurreview Deze keuze heeftzeergoed
uitgepakt maar heeft wel tot gevolg dat de

betreffende onderzoeker duurder is en dus

voor iets minder uren ingezet wordt i p v

0 8fte bij de start 0 4fte en zodra de

beschikbaarheid van de onderzoeker groter
is wordt dit verhoogd naar 0 6 fte Deze

keuze voor het inzetten van meer ervaren

personeel en daarmee de fte wijziging
heeft op de realisatie van het project

ontegenzeggelijk een uitgesproken positieve

werking ZonMw is met deze wijziging
akkoord gegaan zonder dat dit

consequenties heeft voor de

subsidieverlening zie mail 26 03 19

Verder is na teiefonisch overieg met ZonMw

in januari 2019 reeds besloten om de andere

junior onderzoeker van de UvH aan te

nemen via een ZZP constructie vanwege de

voorkeur voor deze constructie van deze

kandidaat
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Voortgangsrapportage

Projectnummer 643001001

Verslagperiode le kwartaal 2019

l» ZonMw

2 Realisatie van einddoelen

Naast de projectvoortgang is met name de realisatie van de einddoelen van belang
Verwacht u de beoogde eindresultaten binnen de looptijd te behalen

0JA

□NEE

Indien Ja Beschrijf hoe de realisatie van de beoogde eindresultaten binnen de looptijd gewaarborgd

blijft
Indien Nee Beschrijf de mogelijke oorzaken en oplossingen om toch de beoogde eindresultaten

binnen de looptijd te behalen

Zoals hierboven gezegd streven wij ernaar om alles binnen de looptijd af te ronden Dit is een grote

uitdaging maar vooralsnog gaan wij er nog steeds vanuit dat dit haalbaar zal zijn Een van de

troeven om onze slagkracht te vergroten is de aanstelling van een meer ervaren onderzoeker die

direct kon beginnen met het literatuurreview Daarnaast zullen vanaf april twee veelbelovende

onderzoeks stagiaires onder begeleiding van Ghislaine van Thiel kleine deelprojecten voor hun

rekening nemen en zodoende de slagkracht van ons team nog verder versterken zie ook

opmerking bij onderdeel 1

3 Algemene opmerkingen
Ruimte om zaken te vermelden waarvan u vindt dat die voor ZonMw en of het programma van belang
kunnen zijn

Wij hebben op dit moment nog geen resultaten of producten die wij kunnen vermelden of openbaar
maken
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Voortgangsverslag gegevens Progress report data

Dossier nummer Dossier number 643001001
ZonMw

Algemene gegevens General information

Programma Programme

Subsidieronde Subsidy round

Projecttitel Project title

Vooronclerzoek voltooid leven

Voltooid leven

Het PERSPECTIEF project_ Perspectieven op de doodswens

bij voltooid leven de mens en de cijfers

Fundamenteel onderzoekProjecttype Project type

Projectleden Project members

Dr E J van Wijngaarden Hoofdaanvrager
Functie Position Senioronderzoeker universitair docent | Opleiding Education

Studierichting Subject
T \F \E

Universiteit voor Humanistiek

Zorgethiek

Kromme Nieuwegracht 29

3512 HD UTRECHT

Dr E J van Wijngaarden Projectleider en penvoerder
Functie Position Senioronderzoeker universitair docent | Opleiding Education

Studierichting Subject
T \F \E

Universiteit voor Humanistiek

Zorgethiek

Kromme Nieuwegracht 29

3512 HD UTRECHT

Prof dr G L M Lensvelt Mulders Bestuurlijk verantwoordelrjke
Functie Position Rector magnificus voorzitter CvB methodoloog | Opleiding Education

Studierichting Subject
T \F \E\

Universiteit voor Humanistiek

Kromme Nieuwegracht 29

3512 HD UTRECHT

Drs V van den Berg Uitvoerder

Functie Position Zorgethica trainer docent [ Opleiding Education

Studierichting Subject
T \F \E

Universiteit voor Humanistiek

Zorgethiek

Kromme Nieuwegracht 29

3512 HD UTRECHT

Prof dr R A M J Damoiseaux Projectadviseur
Functie Position Hoofd huisartsopieiding UMCU | Opleiding Education

Studierichting Subject
T \F \E @umcutrecht nl10 2e

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

Universiteitsweg 100

3584 CG UTRECHT

Dr A P E Sachs Mede aanvrager

Functie Position Huisarts docent en onderzoeker | Opleiding Education

Studierichting Subject
T \F \E

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

1
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Voortgangsverslag gegevens Progress report data

Dossier nummer Dossier number 643001001

Huisartsgeneeskunde Huisartsenopleiding

Universiteitsweg 100

3584 CG UTRECHT

Dr G J M W van Thiel Begeleider
Functie Position Senioronderzoeker associate professor | Opleiding Education

Studierichting Subject
T \F \E

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

Public Health Health Technology Assessment and Medical Humanities

Universiteitsweg 100

3584 CG UTRECHT

Verslaggegevens Report data

Rapportageperiode Reporting period

van from 1 4 2019 tot en met until 1 7 2019

Nederlandse samenvatting Summary in Dutch

Hetthema hulp bij zelfdoding in geval van voltooid leven1 is al jaren onderwerp van maatschappeiijk debat Voor een

weloverwogen besluit over het te voeren beleid is behoefte aan meer inzicht in de omvang kenmerken beweegredenen en

omstandigheden van de mensen die het betreft Dit onderzoek is gericht op het ieveren van betrouwbare kennis over • het

aantal mensen 55 dat geen levensperspectief meer ervaart en als gevolg daarvan een voortdurende al dan niet adteve

doodswens heeft die buiten de euthanasiewet lijkt te vallen omdat hun lijden geen of onvoldoende medische grortdslag heeft

de existentiele sociale en medische factoren en omstandigheden die een rol spelen overeenkomsten en verschillen tussen

mensen die wel en die geen doodswens hebben Er wordt gebruik gemaakt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Bovendien wordt het onderwerp vanuit twee perspectieven benaderd namelijk het perspectief van mensen met een ‘voltooid

leven en het perspectief van huisarfsen

Bereikte resultaten Results achieved

De resultaten worden aan het einde in een keer aan de minister gecommuniceerd

Engelse samenvatting Summary in English

Bereikte resultaten Engels Results achieved in English

2



6465

Voortgangsrapportage

Projectnummer 643001001

Verslagperiode 2e kwartaal 2019
t 4 zonMw

Voortgangsrapportage
ZonMw wil graag op de hoogte blijven van de voortgang van uw project In deze

voortgangsrapportage wordt o a gevraagd naar de aanvullende voorwaarden de voortgang de

realisatie van einddoelen verspreiding en implementatie en publicaties en producten

NB Net niet melden van en voorleggen aan ZonMw van wijzigingen kan op grand van de

subsidiebepalingen consequenties hebben voor de subsidieverSening Het is voor zowel ZonMw als u

zelf essentieel dat u inzichtelijk maakt of de werkelijke aanpak uitvoering nog overeenkomt met de

goedgekeurde subsidieaanvraag Op grand van de subsidiebepalingen bent u verplicht een verzoek

tot wijziging van de goedgekeurde subsidieaanvraag zo spoedig mogelijk schriftelijk ter

besluitvorming aan ZonMw voor te leggen

1 Voortgang
Hieronder wordt u gevraagd naar de voortgang van de verschillende onderdeSen van de door ZonMw

goedgekeurde subsidieaanvraag Indien er sinds het vorige voortgangsverslag afwijkingen in de

voortgang zijn ontstaan ten opzichte van deze subsidieaanvraag dan licht u kort toe waar deze uit

bestaan

a Inhoudelijke voortgang

Loopt de voortgang van de volgende onderdeien zoals beschreven in de goedgekeurde
subsidieaanvraag
1 Tijdsplanning Toelichting Wij scherpen de planning

continue aan Daartoe werken we met een

□JA

E3NEE

Gantt Chart met duidelijke ‘work packages’
en ‘milestones die we steeds aanpassen

naar de actuele situatie Tegefijk is het

tijdspad wel erg krap zie htervoor ook onze

toelichting onder realisatie van einddoelen

2 Plan van Aanpak Toelichting Grotendeels wel maar met

uitzondering van het LASA deelproject dat

wij hebben laten vervallen zie hieronder en

het huisartsenonderzoek verloopt ook

naders dan gepland zie hieronder voor

nadere toelichting

|X| JA

NEE

3 Verwerven onderzoekspopuiatie Toelichting Voor het Kantaronderzoek en

het kwalitatieve onderzoek verloopt het

prima Voor het huisartsenonderzoek tot op

heden nog niet zie hieronder voor nadere

toelichting

[giJA

IKINEE

4 Dataverzameling en instrumenten Toelichting Voor het Kantaronderzoek en

het kwalitatieve onderzoek verloopt het

prima Voor het huisartsenonderzoek tot op

heden nog niet zie hieronder voor nadere

toelichting

EiJA

E3NEE

Beschrijf per deelproject beknopt de voortgang van het onderzoek en de reeds behaalde resultaten

In ons Gant Chartt hebben wij ons project opgedeeid in zeven deelprojecten Hieronder houd ik

onze huidige indeling aan

DEELPROJECT 1 Literatimrreview

Het review is uitgevoerd en afgerond inlezen zoektermen aanscherpen zoekstrategieen
ontwikkelen building blocks ontwikkelen zoekstrategie aanpassen voor andere databases grove

selectie fijnmazige intersubjectieve selectie snowbailen flowchart gemaakt schema resultaten

Momenteel zijn we bezig met het beschrijven van de resultaten We hopen dit begin juli af te

ronden
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DEELPROJECT 2 Dossieronderzoek Stapeling ouderdomsklachten RTE

De analyse is uitgevoerd bestuderen casu fstiek overleg opzet aanpak analyse overleg eerste

codeboom analyse alle casu fstiek bespreken analyse in team en klankbord Momenteel zijn we

bezig met het beschrijven van de resultaten We hopen dit ook begin juli af te ronden

DEELPROJECT 3 Dossieronderzoek Afwijzingen onvoldoende medische grondslag SLK

Van een selectie van de dossiers is de analyse is uitgevoerd toestemming en opstellen

samenwerkingsovereenkomst bekijken dossiers opstellen analyseplan SLK analyse alle

casu fstiek Momenteel zijn we bezig met het beschrijven van de resultaten We hopen dit half juli
af te ronden

DEELPROJECT 4 Analyse LASA data

Dit project is in overleg met ZonMw en de begeleidingscommissie komen te vervallen Zie onder

andere de emails van 21 mei 2019 en 28 mei 2019

DEELPROJECT 5 Vragenlijstonderzoek KANTAR PUBLIC

Met dit deelproject zijn we volop bezig dit verloopt goed
WP 1 het opstellen ontwikkelen van de vragenlijst is afgerond
WP2 het {coordineren van het veldwerk is ook afgerond We hebben een forse respons Zie

hieronder een grof overzicht

Flowchart sample and response

Sample
‘control

group’
N 2 001

Sample
N 30 392

Non response N 976

N~ 119 No informed consent

N 40 Refused

N“ 107 Aborted

N 710 Not opened
Dir kamt niet mt 976 1037 is 2013

niet 2001 migm nr na hi Samad

Non respanic N 10 1 15

N 2 034 No informed consent

N 728 Refused

N 1 088 Aborted idimmciiMid

N 6 285 Not opened

Response
N 211 257 N 1 037

Wij zijn nu volop bezig met WP 3 het analyseren van de data We hebben een analyseplan
opgesteld een teammiddag belegd om dit plan en de eerste bevindingen uitvoerig met elkaar te

bespreken De voorlopige uitkomsten uit onze analyse zullen we in September bespreken met ons

expertpanel

DEELPROJECT 6 Onderzoek naar huisarfsenperspectief
Dit deelproject verliep aanvankelijk goed maar hier zijn nu enkele strubbelingen We beschrijven
hieronder beiden

WP 1 het voorbereidingen en creeren van draagvlak is afgerond We hebben vee contacten in

het land gesproken en positieve signalen over medewerking ontvangen
WP 2 het ontwikkelen van de huisartsen vragenlijst is ook afgerond en goed verlopen We

hebben de vragenlijst met diverse mensen besproken en laten testen door een aantal huisartsen

WP 3 het programmeren van de vragenlijst is ook afgerond Hij is ook getest door diverse

mensen waaronder huisartsen

Bij WP 4 het benaderen van de huisartsen en het verzenden vragenlijst liepen wij tegen de

gevolgen van de nieuwe AVG wetgeving aan Het bleek uiteindelijk veel ingewikkelder en

tijdrovender om de adressenbestanden te kunnen transporteren naar het programma waar vanuit

de vragenlijsten verstuurd moeten worden We hebben veel voorlichting moeten geven overde

AVG om betrokken partijen duidelijk te maken wat wel en niet geoorloofd is onder de AVG Zo

mogen onder de nieuwe regeling dergelijke adressenbestanden niet zonder toestemming van de

individuele huisarts zeif voor onderzoeksdoeleinden gebruikt worden
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Na veel overleg is besioten tot de volgende procedure vanuit het netwerk wordt een email

gestuurd met daarin een vraag of een huisarts mee wil doen aan onderzoek Als hij zij daarop

bevestigend antwoordt ontvangen wij zijn haar emailadres en sturen wij een link met de vragenlijst

Begin mei hebben wij 4835 huisartsen aangeschreven Daarvan hebben wij van 297 huisartsen

een bevestiging ontvangen dat zij de vragenlijst wilden ontvangen Op 22 mei waren van de 297

huisartsen die de vragenlijst van ons ontvangen hadden slechts 55 huisartsen aan de vragenlijst

begonnen Een deel daarvan vulde de vragenlijst niet volledig in Daarom hebben wij na onderling
beraad op 22 mei deze onderzoeksronde stopgezet

t ZonMw

We hebben mogelijke redenen voor de lage respons geinventariseerd en een Plan B uitgedacht
WP 5 het ontwikkelen en programmeren nieuwe vragenlijst is nagenoeg afgerond Wij willen

huisartsen opnieuw benaderen met een aangepaste oproep waarin het maatschappelijk belang van

hun participatie nog scherper onderstreept wordt En daarnaast is de vragenlijst ook korter Wij
hopen op deze wijze toch een redelijke respons te ontvangen

Levert Plan B onverhoopt ook onvoldoende op dan hebben we ook nog een Plan C achter de

hand we gaan in dat geval op basis van de gegevens die we wel hebben ontvangen in de

eerdere twee pogingen een kwalitatief onderzoek onder een aantal huisartsen doen om

zodoende hun ideeen en ervaringen wel te onderzoeken

DEELPROJECT 7A Kwalitatieve interviewstudie

Dit deelproject loopt ook voorspoedig hoewel we hier ook aanliepen tegen de nieuwe regelingen
i v m de AVG zie planning Hier beschrijf ik puntsgewijs hoe zaken tot nu toe verlopen

WP 1 de werving en selectie deelnemers verloopt goed en is nagenoeg afgerond 171

deelnemers aan de KantarPublic vragenlijst gaven aan bereid te zijn deel te nemen aan de

interviews Wij hebben er 92 telefonisch kunnen bereiken en middels een script een telefonische

screening gedaan telefoongesprekken van 10 15 minuten met als doel om aan de hand van een

gestructureerde korte vragenlijst een beeld te krijgen van de verschillende potentiele deelnemers

Vervolgens hebben we op basis van deze gegevens inmiddels 42 mensen geselecteerd voor een

interview Een aantal heeft zich uiteindeiijk toch teruggetrokken voor deelname Er zijn inmiddels

ruim 30 interviews gepland De telefonische screening heeft overigens ook reeds interessante data

opgeleverd

WP 2 het toerusten van de kwalitatief onderzoekers is een lopend proces Wij hebben een

overieg gehad bij Hulplijn 113 en een trainings en afstemmingsdag gehad Er staan nog een

aantal toerustingsactiviteiten gepland Omdat het een sensitief onderwerp is hebben wij een heel

zorgvuldig plan protocol opgesteld voor de interviewer over wat te doen in geval van zorgen of

calamiteiten

WP 3 de voorbereiding van de interviews is afgerond Er is een informatiebrief een

gesprekshulp en een toestemmingsverklaring opgesteld

WP 4 de uifvoering van de interviews loopt momenteel en zal eind augustus worden afgerond

DEELPROJECT 7B Kwalitatieve longitudinale interviewstudie

Dit project loopt ook goed WP 1 het voorbereiden en uitvoeren vervolginterviews is afgerond
Bestaande data uit de ronde van 2013 n 25 en 2017 n 11 zijn geordend voor dit project
Uiteindeiijk bleken er nog 6 deelnemers in leven Die zijn inmiddels allemaal gei nterviewd voor de

derde keer Nu moet er een start gemaakt worden met de analyse WP 2

a Organisatorische voortgang

Loopt de voortgang van de volgende onderdelen zoals beschreven in de goedgekeurde
subsidieaanvraag
1 Samenwerking binnen de

projectgroep
Toelichting verloopt erg goed goede sfeer

onderling vertrouwen goede afstemming
tussen UvH en UMCU

mJA

□NEE
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2 Samenwerking tussen projectgroep
en multidisciplinair expertpanel

Toelichting wij hebben een programma

opgesteld en drie data gepfand in sept
oktober en december Wij hebben

panelleden benaderd met de informatie en

zij hebben allemaal toegezegd
Ons panel zal in ieder geval} bestaan uit

arts geiieerd aan de

KJA

□NEE

10 2e

levenseindekliniek
10 2e |kiinisch geriater

levenseindekliniekarts

lUouderenpsycholoog
ouderen psychiater

geestelijk verzorger en

10 2e

10 2e

10 2e

psycholoog
3 Samenwerking tussen projectgroep
en praktijkorganisaties

Toelichting Op 15 mei hebben wij een

eerste klankbordgroep georganiseerd Er

was een behoorlijke opkomst en een heel

vruchtbaar gesprek o a over de medische

grondslag en enkele eerste bevindingen nav

deelproject 2 zie boven Aanwezig waren

1 Manon Vanderkaa directeur KBO

PCOB

KJA

□NEE

10 2e projectletder Coalitie van2

Betekenis tot het einde

Christa Compas directeur HV

Agnes Wolbert directeur NVVE

Iknmg

3

4

5 10 2e

6 Diederik van Dijk directeur NPV

VO 27

8 namens het NIP

klinisch psycholoog klinisch

neuropsycholoog | wetenschappelijk
docent Afdeling Huisartsgeneeskunde
Ouderengeneeskunde GERION

Amsterdam UMC

9 namens Pharos10 2e

Ouderen

b Financiele voortgang

Loopt de voortgang van de volgende onderdelen zoals beschreven in de goedgekeurde
subsidieaanvraag
1 Goedgekeurde begroting Toelichting We hebben wat moeten

schuiven bijvoorbeeld meer kosten voor

dataverzameling en minder voor

datamanagement maar per saldo komen we

□JA

KNEE

uit

Wij hopen dat ZonMw met deze

verschuivingen akkoord kan gaan zonder dat

dit consequences heeft voor de

subsidieverlening Eike wijziging komt voort

uit het zosnel en adequaat mogelijk
anticiperen op zaken die zich voordoen

2 Realisatie van einddoelen
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Naast de projectvoortgang is met name de realisatie van de einddoeien van belang
Verwacht u de beoogde eindresultaten binnen de looptijd te behalen

KiJA

^NEE

Indien Ja Beschrijf hoe de realisatie van de beoogde eindresultaten binnen de looptijd gewaarborgd
blijft
indien Nee Beschrijf de mogelijke oorzaken en oplossingen om toch de beoogde eindresultaten

binnen de looptijd te behalen

Wij zetten ons nog steeds volop in om de beoogde resultaten binnen de looptijd te reaiiseren maar

de tijdsplanning is erg krap Wij zouden de planning graag agenderen in ons voortgangsgesprek in

juli en ook verkennen in hoeverre daar nog enige speling is

Hieronder een aantal oorzaken Wij zijn reeds bij aanvang anderhaive maand later begonnen dan

oorspronkelijk gepland door de verlengde beoordelingsprocedure Vervolgens hebben wij hard en

effectief gewerkt maar het is natuurlijk sowieso een onderzoeksopdracht die van meet af aan zeer

krap gepland was Daarnaast zijn er ook een aantal kleinere en wat grotere knelpunten geweest
die voor enige vertraging zorgden Ik noem een paar zaken

• Toen de vragenlijst af was bleek dat er bij KantarPublic intern onrust was ontstaan over de

mogelijke invasiviteit van de vragenlijst Eerst was hun voorstel dat wij de vragen over de

doodswens zouden schrappen Aangezien dit voor ons uiteraard geen optie was hebben

wij ge i nvesteerd in aanvuliende gesprekken en met advies van Hulplijn 113 hebben we

ook onderzoek achterhaaid dat aantoont dat dergelijk vrageniijstonderzoek misschien wel

veel impact heeft maar niet risicovol is

• KantarPublic wilde vanwege AVG ineens geen contactgegevens van hun panelleden
aan ons doorgeven voor interviews Dat is na overleg opgelost doordat wij mensen zelf

gevraagd hebben niet alieen aan te geven dat zij mee wilden doen maar ook hun

telefoonnummer en email zelf door te geven Wel is vanwege AVG overwegingen gekozen
om deze contactgegevens NIET te koppelen aan de vragenlijst waardoor wij een

telefonische screening moesten inbouwen om onze selectie te kunnen verantwoorden Dit

kostte uiteraard wel behooriijk veel extra tijd
• Bij het huisartsenonderzoek heeft de nieuwe regelgeving random AVG voor vertraging

gezorgd
• Omdat de respons op het huisartsenonderzoek veel te laag is moeten we hier een nieuwe

vragenlijst uitzetten Dit betekent dat dit onderdeel een vrij forse vertraging gaat opleveren

Wij zijn hier druk mee bezig en hebben zoals gezegd zeifs een Plan C maar het vraagt
wel extra tijdsinvestering

3 Algemene opmerkingen
Ruimte om zaken te vermelden waarvan u vindt dat die voor ZonMw en of het programma van belang
kunnen zijn

n v t
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ZonMw

Agenda

Monitoringsvergadering Vooronderzoek Voltooid Leven

Datum Woensdag 03 juli 2019
10 00 12 00hTijd

Plaats ZonMw zaal 170 Laan van nieuw Oost Indie 334 Den Haag

10 00 10 10 uur 1 Opening mededelingen

10 10 10 30 uur 2 Bespreken voortgangsverslagen

10 30 11 30 uur 3 Vraaggesprek Van Wijngaarden

11 30 11 50 uur 4 Discussie commissie

11 50 12 00 uur 5 Rondvraag en Sluiting
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

de minister van Volksgezondheid

Welzijn en Sport
Deadline 03 03 2020 Directie Publieke

Gezondheid

Cc Stas Ontworpen door

10 2e I

T

M 31 10 2e

nota Datum

Kenmerk

1650164 202012 PG

Zaaknu miner

202012
ter beslissing

persisterende en actieve wens tot levensbeeindiging zonder ernstig ziek te ziijn

Kabinetsreactie Onderzoek Ouderen met een

Bijlage n

vul hier het aantal bijlagen
in

Afsclirift aan

Uw kenmerk

1 Aanleiding voor deze nota

Met deze nota vraag ik u akkoord te gaan op de fliin van dej kabinetsreactie

op het onderzoek naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen

met een persisterende en actieve wens tot levensbeeindiging die buiten de

reikwijdte van de euthanasiewetgeving lijken te vallen Op 3 maart heeft u

een ambtelijk overleg Medische Ethiek Graag bespreken wij dan met u de

inhoud van deze kabinetsreactie en ook hoe nauw u de coalitie bij deze brief

wilt betrekken gezien de afspraak dat de Kamer zelfstandig kan besluiten

over initiatiefwetgeving Tot slot informeer ik u graag op 3 maart over de

aanwezigheid van belangenorganisaties tijdens de maatschappelijke dialoog
laatste levensfase

Deze nota en voorlopiqe brief betreffen alleen de kabinetsreactie op het

voltooid leven onderzoek In dezelfde brief willen we de reactie op het

onderzoek naar euthanasie en psychiatrie meesturen en uw beantwoording
van vragen die door lid Voordewind CU aan de staatssecretaris waren

gesteld tijdens het AO Suicidepreventie omtrent suicide en psychiatrische

problematiek bij Expertisecentrum Euthanasie De stas heeft deze vragen aan

u doorgeleid Voor deze bundeling is gekozen om het aantal brieven over

euthanasie voltooid leven zoveel mogelijk te clusteren Omdat deze laatste

twee onderdelen minder politiek gevoelig zijn is onze inschatting dat deze

niet besproken hoeven te worden in de coalitie

2 Beslispunten advies en mogelijk alternatief

Graag ter bespreking op dinsdag 3 maart 1 de inhoud van de

kabinetsreactie zodat deze 2 eventueel in maart besproken kan worden

met de coalitiepartijen

Pagina 1 van 4
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3 Sanienvatting en conclusies

Beslispunt 1 is de huidiqe liin van de brief wat u voor oqen heeft

In de voorlopige brief omschrijft u het huidige wettelijke kaderen wanneer

men niet onderde reikwijdte van de euthanasiewetgeving valt U laat daarbij
zien dat de afbakening van de Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en

hulp bij zelfdoding Wtl afhankelijk is van de individuele situatie Mogelijk
valt een deel van de 10 000 ouderen toch onder de reikwijdte van de

euthanasiewetgeving en valt een deel van de groep die van het onderzoek is

uitgesloten omdat zij ernstig ziek zijn toch niet onder de reikwijdte van de

euthanasiewetgeving omdat hun lijden niet is veroorzaakt uit een

overwegend medische aandoening Verdergeeft u aan dat de term voltooid

leven niet lijkt op te gaan voor deze thematiek De brief benadrukt een

maatschappelijke opgave voor zowel de samenleving als de overheid Er

wordt herkenning uitgesproken over de waarden die belangrijk zijn voor

ouderen zoals eigen autonomie competentie en verbinding met anderen De

uitkomsten van het onderzoek zullen in het Pact worden besproken en erzal

rneer ingezet worden op deskundigheidsbevordering bij professionals en

vrijwilligers om eenzaamheid tegen te gaan Verder benadrukt u de inzet rond

langer zelfstandig thuiswonen Van belang is ook het gesprek met huisarts en

naasten over het levenseinde niet alleen om de wensen en zorgen te

bespreken maarook om een luisterend oor te bieden of

zingevingsvraagstukken te bespreken geestelijke verzorging Ook wordt

ingegaan op de verhouding tussen de hier onderzochte doodswens en

suicidepreventie Tot slot wordt aangekondigd om onderzoek te doen naar

factoren die van invloed zijn op een levenslange doodswens De brief sluit af

met de melding dat deze inzet niet betekent dat de doodswens in a lie

gevallen vermindert of verdwijnt De dood is een onvermijdelijk onderdeel

van ons leven en het is belangrijk om na te denken en te spreken over de

wensen die we hebben rond het levenseinde

Kenmerk

1650164 202012 PG

Nb Met deze opzet geeft het kabinet aan geen reden te zien tot een

wettelijke regeling De uitvoerige tekst over ouderdom eenzaamheid erna kan

de indruk geven dat we de ernst van de problematiek wegredeneren

Tegelijkertijd hebben we op diverse plekken aangegeven dat het afzien van

een wettelijke regeling niet betekent dat we de doodswens niet serieus

nemen

Nb De voorlopige brief is door behandeling van de verschillende onderwerpen

vrij omvangrijk Inkorting zou de bespreking van de onderwerpen waarop het

kabinet nu al inzet niet ten goede komen

Beslispunt 2 in hoeverre wilt u de kabinetsreactie met de coalitie bespreken

of is de liin richtinq MR voldoende

Voorgesteld wordt om de lijn van de kabinetsreactie in maart in het

coalitieoverleg te bespreken De brief zal daarna geagendeerd worden voor

de ambtelijk voorportalen en de MR Dat zou mogelijk zijn voorde CWIZO

van 24 maart of 7 april en de MR van 3 of 17 april NB mogelijk dezelfde MR

waar de brief over levenseinde 1 12 wordt geagendeerd graag bezien wij nog

met u mogelijk ongewenste samenloop in de communicatie

4 Draagvlak politiek
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De kabinetsreactie moet worden afgestemd met de coalitie en in de MR

Lid Dijkstra D66 zal op korte termijn haar wetsvoorstel indienen bij de

Raad van State In haar reactie op het onderzoek benadrukt zij dat de

doodswens misschien complex en ambigu is bij 55 ers maar bij 75 anders

zal zijn Dit blijkt overigens niet uit het onderzoek Els van Wijngaarden is

momenteel bezig met een analyse op 75 en geeft daarbij aan dat de

doodswens geen grote verschillen laat zien Een belangrijker verschil dan de

leeftijd is waarschijnlijk dat het lid Dijkstra met haar wetsvoorstel ook

mensen tegemoet wil komen die nog geen doodswens hebben en voor wie

een regeling bij voltooid leven om principiele redenen zelfbeschikking of

vanwege de rust die dit zou geven voor de toekomst belangrijk wordt

gevonden Deze mensen vallen niet onder de onderzochte groep van Els van

Wijngaarden
In principe hoeft de kabinetsreactie niet te bijten met het wetsvoorstel van

lid Dijkstra In de kabinetsreactie is namelijk opgenomen dat hoewel dit

kabinet geen wettelijke regeling voor hulp bij zelfdoding zal initieren de

Kamer wel zelfstandig kan beslissen over initiatiefwetgeving Vermoedelijk zit

in het wetsvoorstel van lid Dijkstra D66 opgenomen dat de

levenseindebegeleider in gesprek met de oudere verkent welke andere

mogelijkheden zoals gericht op het tegengaan van eenzaamheid de oudere

wil overwegen Doorslaggevend is daarin de wens van de oudere

Lid Van der Staaij SGP heeft met steun van de Kamer een

meerderheidsdebat aangevraagd volgend op de kabinetsreactie

Directie Publieke

Gezondli eid

Kenmerk

1650164 202012 PG

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

Het onderzoek heeft aandacht gekregen in verreweg de meeste landelijke
mediakanalen Meestal wordt daarbij aangegeven dat het onderzoek een

tegenvaller is voor lid Dijkstra omdat de groep voltooid leven niet lijkt te

bestaan

6 Financiele en personele gevolgen
Ntb

7 Juridische aspecten en haalbaarheid

Ntb

Afstemming intern interdepartementaal en met veldpartijen
Intern PG DMO CZ LZ

Extern KNMG RTE

8

9 Gevolgen administrative lasten

Ntb

10 Toezeggingen

Afgedaan de toezegging om de kabinetsreactie op het onderzoek dit voorjaar
aan de TK te sturen 8832

11 Fraudetoets

Ntb

10 2e I
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ynpvzorg voor het leven

Veenendaal 9 juli 2018

Onderwerp

Verzoekvoor 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 verschiflende 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 populatie 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
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3 Uit de praktijk biijkt 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 de totale

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

voorafgaand aan een voltooid leven ervaring Is voldoende gemvesteerd in een totale 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 MB misschien wordt dit heel paternalistisch gevonden maar

ook in de vraag of probleemstelling 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 [lZo 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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1 Aanleiding voor deze nota

De onderzoekers van het Voltooid Leven onderzoek hebben aan VWS verzocht tot

uitstel van een maand voor optevering van het onderzoek dus per 31 januari
2020 in piaats van 31 december 2019 Dit uitstelverzoek wordt ondersteund door

de voltallige begeleidingscommissie van het onderzoek en heeft geresulteerd in

een aanbeveling van de commissie ondertekend door de directeur van ZonMw

Henk Smid De aanbeveling is bijgevoegd Aan u wordt gevraagd om akkoord te

gaan met dit uitstel van een maand omwiile van de kwaliteit van het onderzoek

2 Beslispunten advies en mogelijk alternatief

Graag een beslissing nemen over het uitstelverzoek u wordt geadviseerd akkoord

te gaan Tijdens het laatste overleg gaf u aan weinig te voeien voor uitstel i v m

de politieke context maar het onderzoek staat onder druk indien er slechts

vertrouwd kan worden op de kwantitatieve gegevens van de publieksenquete

3 Samenvatting en condusies

In opdracht van VWS uitgezet door ZonMw wordt er door de Universiteit voor

Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU onderzoek verricht naar de

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

beschouwen maar die buiten de reikwijdte van de euthanasiewet vallen

Daarnaast worden de omvang en omstandigheden 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

Voor het onderzoek is beoogd om meerdere databronnen te gebruiken 1 een

publieksenquete en verdiepende interviews onder de burgers 2} interviews met

burgers die eerder betrokken waren bij het kwalitatieve onderzoek naar voltooid

leven door de Universiteit van Humanistiek 3 een enquete onder huisartsen 4

Paging 1 van 3
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de gegevens van het LASA cohort een cohort van ouderen ter vergelijking 5

een literatuuronderzoek
Directie Publieke

Gezondheid

Afdeling Financieel Beleid en

Ethiek
Hoewel de literatuurstudie publieksenquete interviews met burgers en interviews

met deelnemers van het eerdere voltooid leven onderzoek voortvarend iopen en

goede inzichten opleveren is dit bij het huisartsenonderzoek niet het geval De

onderzoekers gingen uit van een respons van 500 deelnemers uitgezet onder een

ruime 1500 huisartsen Na tegenvaltende resultaten is door de onderzoekers de

enquete verkort en uitgezet onder 7000 huisartsen Dit heeft tot nu toe

geresulteerd in 200 respondenten Deze extra inzet die niet vooraf was beoogd
heeft dus niet geleid tot een aantal respondenten waarmee een betrouwbare

prevalentieschatting kan worden gemaakt Er is immers slechts sprake van een

respons van ongeveer 2 in plaats van de verwachte ruim 30

Kenmerk

1551476 192940 PG

De onderzoekers en begeieidingscommissie verwachten dat een reminder

ondersteund met aanbevelingen van de KNMG en LHV tot meer resultaten zal

leiden Dit kost meer tijd daarom vragen de onderzoekers om een beperkt uitstel

van een maand

U wordt geadviseerd dit uitstel te gunnen omwille van de kwaliteit van het

onderzoek Tijdens het laatste overleg gaf u aan weinig te voelen voor uitstel

i v m de politieke context maar het onderzoek staat onder druk indien er slechts

vertrouwd kan worden op de kwantitatieve gegevens van de publieksenquete Met

uitstel is niet zeker dat de respons dusdanig wordt vergroot maar is de kans wel

echt groter

Overigens is het de onderzoekers niet gelukt om toegang te krijgen tot de

gegevens van het LASA cohort Het LASA cohort dat voor een belangrijk deel

door VWS wordt gefinancierd stett regels aan de toegankelijkheid van de data

Iedere onderzoeker kan de data opvragen met een onderbouwd onderzoeks

voorstel De onderbouwing van het voltooid leven onderzoek werd als

onvoidoende beoordeeld Bovendien wordt door onderzoekers van LASA zelf een

onderzoek naar voltooid leven uitgevoerd waarmee overlap werd verwacht Dit

op zichzelf is geen legitieme reden tot afwijking maar in combinatie met het als

onvoidoende onderbouwde beoordeelde onderzoek was de reden tot voorlopige

afwijzing Hoewel het UMCU en de UvH herhaaldelijk pogingen hebben gedaan om

de onderbouwing te verbeteren en om eventueel samen te werken met de LASA

onderzoekers heeft dit niet geresulteerd in toegang Mogelijk speelt hierbij mee

dat de LASA onderzoekers zijn afgewezen voor de opdracht van het voltooid

leven onderzoek Afgesproken is dat VWS in overieg met LASA treedt om van

LASA te horen waarom het onderzoeksvoorstel is afgekeurd het gaat immers om

data die in principe openbaar dient te zijn te verkennen wat LASA precies
onderzoekt rond voltooid leven te bezien wanneer LASA verwacht met resultaten

naar buiten te treden en af te stemmen of wij eerder de resultaten kunnen

ontvangen Omwitle van de termijn voor het voltooid leven onderzoek is besloten

om de LASA data achterwegen te laten Dit is jammer omdat de resultaten van

de andere databronnen niet vergeleken kunnen worden met de LASA gegevens

Het is echter niet noodzakelljk de onderzoeksvraag kan ook zonder de LASA data

worden beantwoord

4 Draagvlak potitiek
TK Lid Pia Dijkstra D66 wacht op de uitkomsten van het onderzoek voordat zij
haar wetsvoorstel indient Voorgesteld wordt om vooraf Dijkstra te informeren

Pagina 2 van 3
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5 Draagvfak maatschappelijk en eenduidige communicatie

N v t

Kenmerk
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6 Financiele en personele gevolgen
N v t

7 Juridische aspecten en haalbaarheid

N v t

8 Afstemming intern interdepartementaal en met veldpartijen
ZonMw

9 Gevolgen administratieve lasten

N v t

10 Toezeggingen
U heeft in o a de Voortgangsrapportage Medische Ethiek toegezegd dat het

onderzoek eind 2019 afgerond zal zijn en u de Kamer daarover begin 2020 za

informeren Dit laatste blijft haalbaar

11 Fraudetoets

N v t

I10 2e

10 2e
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Kabinet stelt medisch ethische agenda voor de komende

jaren vast

Met de Nota Medische Ethiek geeft het kabinet invulling aan de uitwerking van het

regeerakkoord Zn de nota die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd wordt voor 3

overkoepelende thema s vraagstukken rond het begin van het leven medisch

wetenschappelijk onderzoek en vraagstukken rond het einde van het leven de agenda
voor de komende jaren geschetst

De nota laat zien hoe het kabinet omgaat met verschillende keuzes ten aanzien van medisch

ethische vraagstukken Minister de Jonge VWS In de samenleving bestaan op medisch ethisch

gebied veel verschillende opvattingen Het maken van keuzes over deze vraagstukken is daarom

niet eenvoudig maar we moeten het gesprek daarover niet uit de weg gaan Daar zijn deze

onderwerpen te belangrijk voor Ze raken de kern van wie we zijn en waar we voorstaan Daarom

is het goed dat we nu een agenda hebben waar we mee aan de slag kunnen

Vraagstukken rond het begin van het leven

In de nota wordt stilgestaan bij diverse medisch ethische vraagstukken random het begin van het

leven Het kabinet wil het aantal herhaalde zwangerschapsafbrekingen terugdringen en gaat

daarom onder andere kijken hoe de plaatsing van duurzame anticonceptie zoals het spiraaltje in

abortusklinieken voorvrouwen vergoed kan worden Ook gaat het kabinet met huisartsen en

abortusartsen in gesprek over de nazorg na een abortus Daarnaast krijgt ZonMW de opdracht om

de Wet afbreking zwangerschap te evalueren Deze evaluatie was in de vorige kabinetsperiode al

toegezegd en wordt nu gestart

Medisch wetenschappelijk onderzoek en technologie
Medisch wetenschappelijk onderzoek en technologieontwikkeling dienen een belangrijk doel

bijvoorbeeld om nieuwe behandelmogelijkheden te vinden De komende periode wordt in dat kader

een wijzigingsvoorstel voor de Embryowet gereed gemaakt Met die wetswijziging worden de

voorwaarden voor geslachtskeuze verruimd bij het risico op een aantal ernstige erfelijke

aandoeningen waarbij jongens en meisjes een verschillende kans hebben om ziek te worden

Wat betreft de vraag of geslachtskeuze mogelijk moetzijn om dragerschap van een ernstige

geslachtsgebonden erfelijke aandoening te voorkomen wordt eerst een nadere ethische analyse

gemaakt

Eind 2019 wil het kabinet tot besluitvorming komen over het reguleren van het gebruik van

zogenaamde mens diercombinaties namelijk cybriden en iPS chimaeren in wetenschappelijk
onderzoek Daarvoor is eerst aanvullend advies nodig van de Gezondheidsraad en de Raad van

State overde medisch wetenschappelijke noodzaak de mogelijkheid van alternatieven en ethische

en juridische aspecten

Handelingen met embryo s vragen om een bredere maatschappelijke discussie Het kabinet wil

daarom de maatschappelijk discussie over enkele concrete onderwerpen op gang brengen en

faciliteren In eerste instantie gaat het daarbij om een discussie over het speciaal voor onderzoek

kweken van embryo s en het aanpassen van het DNAvan embryo s kiembaanmodificatie

Vraagstukken rond het einde van het leven

De laatste levensfase kenmerkt zich door vragen omtrent de kwaliteit van leven goede zorg de

inrichting van de laatste levensfase en het daarbij behorende sterven Voor een waardig
levenseinde staat de wens van de patient centraal uiteraard binnen de mogelijkheden die

aanwezig zijn In de IMota Medische Ethiek reageert het kabinet op de derde evaluatie van de

euthanasiewet Het kabinet wil het gesprek over het levenseinde stimuleren en faciliteren en de

beschikbare informatie daarover beter onder de aandacht brengen Daarom wordt er onder andere

een communicatieaanpak gemaakt over het onderwerp palliatieve zorg en wordt er op de website

van de Rijksoverheid een informatiepunt ingericht op het gebied van euthanasie en

levenseindevraagstukken Ook worden zorgverleners beter van informatiemateriaal voorzien over

euthanasie en de reikwijdte van de euthanasiewetgeving voor henzelf en hun clienten Zo krijgen
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alle huisartsen een exemplaar van de onlangs verschenen EuthanasieCode van de Regionale

Toetsingscommissies Euthanasia In lijn met de aanbevelingen uit het evaluatierapport zal een

onderzoek gestart worden naar de oorzaken van het stijgend aantal euthanasiegevallen

Ten aanzien van het onderwerp voltooid leven wordt zoals is afgesproken in het regeerakkoord
een onderzoek gestart naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen voor wie de

interpretatie en toepassing van de bestaande euthanasiewetgeving onvoldoende soelaas biedt in de

ogen van betrokkenen Dit onderzoek wordt uitgezet door ZonMW en is naar verwachting eind

2019 afgerond

De Nota Medische Ethiek wordt dit najaar in de Tweede Kamer besproken


	6236
	6237
	6239
	6245
	6247
	6252
	6253
	6258
	6261
	6262
	6269
	6270
	6271
	6274
	6277
	6283
	6285
	6286
	6287
	6290
	6293
	6393
	6394
	6464
	6465
	6466
	6470
	6500
	6502
	6504

