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Eind 2016 publiceerde D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra een initia-
tiefwet genaamd ‘Waardig Levenseinde’, beter bekend als de ‘voltooid le-
ven’-wet. Dijkstra is van plan om dit wetsvoorstel in de loop van 2020 op 
te sturen aan de Tweede Kamer. 1 Als deze initiatiefwet wordt aangeno-
men kunnen ouderen vanaf 75 jaar hulp bij zelfdoding krijgen wanneer 
ze hun leven voltooid achten. In dit artikel wordt de rechtvaardigheid 
van hulp bij zelfdoding bij voltooid leven onderzocht aan de hand van 
een lopend academisch debat binnen de politieke theorie. Dit debat is 
gebaseerd op een spanning tussen twee waarden: autonomie en pater-
nalisme. In de loop van dit artikel wordt een gekwalificeerde verdediging 
gepresenteerd van de legitimiteit van paternalisme bij een doodswens 
als gevolg van een voltooid leven.

Wat is voltooid leven?
Volgens adviescommissie Schnabel, die in 2016 onderzoek deed naar 
voltooid leven, gaat het om mensen “die veelal op leeftijd zijn[,] die naar 
hun eigen oordeel geen levensperspectief meer hebben en die als gevolg 
daarvan een persisterende, actieve doodswens ontwikkeld hebben”. 2 

Als het aan D66 ligt wordt het binnenkort mogelijk 
voor ouderen om hulp bij zelfdoding te krijgen wan-
neer ze hun leven voltooid achten. In hoeverre is deze 
uitbreiding van de euthanasiewetgeving rechtvaar-
dig? Zouden ouderen moeten kunnen kiezen voor 
hulp bij zelfdoding wanneer ze hun leven voltooid 
achten? Of zouden ouderen tegen zichzelf in be-
scherming genomen moeten worden wanneer ze een 
doodswens hebben als gevolg van een voltooid leven? 
Door Remy Schuurmans

Daarnaast identificeert Els van Wijngaarden, docent en onderzoeker aan 
de Universiteit voor Humanistiek, vijf kenmerken die in meer of minde-
re mate terugkomen bij de ervaring van een voltooid leven. Op basis van 
diepte-interviews met ouderen die hun leven voltooid achten consta-
teert Van Wijngaarden dat ouderen te maken hebben met: “een diep 
gevoel van existentiële eenzaamheid; het gevoel er niet meer toe te doen; 
een groeiend onvermogen om zich te uiten op een wijze die kenmer-
kend voor de persoon was; geestelijke en lichamelijke moeheid van het 
leven; [en] een innerlijke afkeer en weerzin ten aanzien van (gevreesde) 
afhankelijkheid”. 3 Bij voltooid leven is er dus voornamelijk sprake van 
sociale en existentiële gebreken die niet noodzakelijk in verband staan 
met medische aandoeningen.

De initiatiefwet Waardig Levenseinde 4  

Dijkstra betoogt in de initiatiefwet uit 2016 dat ouderen vanaf 75 jaar zich 
moeten kunnen beroepen op hun autonomie wanneer ze hun leven vol-
tooid achten. Ze zouden de vrijheid en de mogelijkheid moeten hebben 
om op een waardige manier te kunnen sterven wanneer ze, als gevolg 
van een voltooid leven, een vrijwillige, weloverwogen en duurzame 
doodswens hebben. De doodswens moet minstens twee maanden aan-
wezig zijn om als duurzaam beschouwd te kunnen worden. Deze criteria 
moeten vastgesteld worden door een getrainde levenseindebegeleider 
door middel van twee gesprekken met desbetreffende ouderen over een 
duur van minimaal twee maanden. Grofweg, wanneer de levenseindebe-
geleider overtuigd is dat het levenseindeverzoek aan de criteria voldoet, 
mag deze ouderen voorzien van levenseindemedicatie. Alternatieve 
oplossingen voor een voltooid leven hoeven alleen geprobeerd te worden 
wanneer ouderen dat willen.

Politiek-theoretische inzichten
Een politiek-theoretisch debat dat ten grondslag ligt aan het wetsvoor-
stel is een debat omtrent autonomie en paternalisme. Autonomie gaat 
over zelfbestuur. Autonoom zijn betekent vrij zijn van inmenging of 
overheersing van buitenaf. Mensen zijn autonoom wanneer ze iets doen 
omdat ze dat zelf willen en niet omdat iemand anders dat wil. 5 Maar pa-
ternalisme gaat juist over het beschermen van mensen tegen de wil van 
diezelfde mensen in. Bij paternalisme wordt de autonomie van mensen 
tegen hun wil beperkt om hun welzijn te beschermen of zelfs te bevor-
deren. 6 Een bekend voorbeeld van een paternalistische maatregel is de 
verplichting om een veiligheidsgordel te dragen tijdens het autorijden.

Eerst zal autonomie besproken worden met betrekking tot voltooid le-
ven. Waarom is respect voor autonomie belangrijk bij voltooid leven?  
En tot op welke hoogte zou de overheid de autonomie van burgers moe-
ten respecteren in het geval van hulp bij zelfdoding bij voltooid leven? 
Om deze vragen te beantwoorden wordt hier gereflecteerd op basis van 
het werk van een van de grondleggers van het hedendaagse liberalisme, 
de negentiende-eeuwse denker en politicus John Stuart Mill. Hij was 
een van de eerste denkers die persoonlijke autonomie verdedigde ten 
opzichte van paternalisme.
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manieren kunnen assisteren zodat het individu de best mogelijke beslis-
sing maakt ten opzichte van zijn eigen leven.

Paternalisme bij voltooid leven
Bij paternalisme wordt de autonomie van mensen, oftewel hun vermo-
gen om te doen wat ze zelf willen, tegen hun wil beperkt om hun welzijn 
te beschermen. Bij paternalisme in het geval van voltooid leven wordt 
ouderen de mogelijkheid om te kiezen voor hulp bij zelfdoding ontno-
men om het welzijn van diezelfde ouderen te waarborgen. 

Verder is er in de literatuur over paternalisme een belangrijk onder-
scheid te maken tussen doelpaternalisme en middelpaternalisme. 
Verdedigers van doelpaternalisme beargumenteren dat bepaalde streven 
van mensen altijd onwenselijk zijn om bepaalde redenen. Zo zouden ze 
bijvoorbeeld op basis van de overtuiging dat al het menselijk leven heilig 
of beschermwaardig is, kunnen beargumenteren dat hulp bij zelfdoding 
onwenselijk is. Verdedigers van middelpaternalisme hebben niet per se 
een probleem met bepaalde streven van mensen. Middelpaternalisten 
willen ervoor zorgen dat mensen de juiste middelen gebruiken om hun 
eigen doelen te bereiken. 8 Zij zouden bijvoorbeeld mensen de mogelijk-
heid voor hulp bij zelfdoding willen ontnemen wanneer ze denken dat 
dit niet de meest gepaste manier is om hun eigen doelen, zoals het mini-
maliseren van het ongeluk in hun levens, te bewerkstelligen. In wat volgt 
zal het duidelijk worden dat een vorm van middelpaternalisme, waarbij 
de keuze voor hulp bij zelfdoding tijdelijk wordt ontzegd om naar alterna-
tieve oplossingen te zoeken, legitiem is bij voltooid leven wanneer we de 
eerdergenoemde kenmerken van een voltooid leven in acht nemen.

Uit de kenmerken die geïdentificeerd worden door Els van Wijngaarden 
blijkt dat de ervaring van een voltooid leven voornamelijk berust op 
sociale en existentiële gebreken. Ouderen hebben een doodswens omdat 
ze niet meer willen leven in de aanwezigheid van deze gebreken. Bij 
deze sociale en existentiële gebreken moet een uiterst eenvoudige, maar 
cruciale vraag van middelpaternalistische aard gesteld worden. Zijn de 
kenmerken die ouderen ervaren bij een voltooid leven, echt voltooid, en 
dus alleen te elimineren door middel van een vervroegde dood, of zijn 
alternatieve oplossingen mogelijk en is alternatieve hulp meer gepast 
om met de kenmerken van een voltooid leven om te gaan?

Neem bijvoorbeeld het kenmerk ‘het gevoel er niet meer toe te doen’. Uit 
de interviews door Van Wijngaarden blijkt dat ouderen zich overbodig 
voelen in de maatschappij omdat ze niet meer nodig zijn voor taken die 
ze hun hele leven hebben gedaan, zoals hun beroep en het opvoeden 
van hun kinderen. 9 Deze gevoelens van waardeloosheid zijn mogelijk 
oplosbaar door middel van hulp door derden. Derden kunnen ouderen 
assisteren bij het vinden van een nieuwe maatschappelijke rol. Hierbij 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een adviserende rol. Uit de inter-
views blijkt namelijk ook dat sommige ouderen voldoening zouden kun-
nen halen uit het doorspelen van hun levenslange ervaring en opgedane 
kennis aan anderen. Ouderen kunnen, bijvoorbeeld via een speciale 

John Stuart Mill en autonomie
Mill was een aanhanger van het regel-utilisme. Dit betekent dat Mill 
dacht dat een samenleving zich alleen moest houden aan een morele 
regel als deze zou leiden tot een maximalisering van maatschappelijk 
geluk. De regel die Mill in zijn principiële werk On Liberty (1859) erkende 
als zo’n soort regel wordt het ‘schadebeginsel’ genoemd. Vrijheid en au-
tonomie lagen aan de basis van dit beginsel. Het schadebeginsel stelt dat 
de maatschappij alleen mag interveniëren in de vrijheid van een persoon 
om eventuele schade aan andere mensen te voorkomen. Het welzijn van 
de persoon zelf is geen voldoende reden om een interventie te rechtvaar-
digen. 

Waarom dacht Mill dat het schadebeginsel maatschappelijk geluk zou 
bevorderen? Dit is omdat Mill dacht dat mensen, over het algemeen, het 
meest gelukkig zouden zijn in een vrije samenleving waar ze konden 
doen en laten wat ze zelf wilden. Mill beroept zich hierbij op de subjec-
tiviteit van menselijke ervaringen. Niemand kan volledig begrijpen hoe 
een ander denkt over de verschillende aspecten van zijn leven, zoals zijn 
baan, huwelijk of prestaties. 7 Als externe partijen zouden interveniëren 
in de persoonlijke situatie van een individu, zelfs al hebben ze goede be-
doelingen, dan zal dit meer kwaad dan goed doen volgens Mill. Mensen 
kunnen alleen zelf bepalen waar ze wel en niet gelukkig van worden.

Dit liberale denkkader van Mill is ook toepasbaar op zaken als voltooid 
leven. Mill heeft zich niet nadrukkelijk uitgelaten over zelfmoord, maar 
wanneer we de uitgangspunten van zijn liberale denken accepteren, 
moeten we doordenken op basis hiervan. Op grond van Mill zijn gedach-
tegoed zou, onder de voorwaarde dat personen hier geen andere mensen 
mee in gevaar brengen, zelfmoord toegestaan moeten worden, omdat 
individuen alleen zelf kunnen beslissen wat hen geluk brengt (of in dit 
geval, hun ongeluk minimaliseert).

Het argument van Mill voor de bescherming van vrijheid en autonomie 
op basis van de subjectiviteit van menselijke ervaringen is sterk bij het 
verdedigen van de liberalisering van hulp bij zelfdoding bij voltooid 
leven omdat de ervaring van een voltooid leven subjectief is. Begrip kan 
een heel eind komen, maar het is niet onredelijk om aan te nemen dat 
uiteindelijk niemand anders dan het individu zelf kan begrijpen hoe hij 
de sociale of existentiële gebreken bij een voltooid leven ervaart. Daarom 
is het ook niet onredelijk om te bedenken dat alleen de persoon zelf kan 
beslissen wat de beste manier is om met deze gebreken om te gaan, ofte-
wel, wat de beste manier is om zijn ongeluk te minimaliseren.

Hoewel dit een sterk argument is voor het respecteren van autonomie bij 
voltooid leven, is de discussie nog niet voorbij. Zelfs als we aannemen 
dat uiteindelijk alleen het individu zelf kan beslissen wat de beste manier 
is om met zijn gebreken om te gaan, zijn er mijns inziens nog steeds ma-
nieren waarop externe partijen kunnen bijdragen aan het maximaliseren 
van individueel geluk bij een voltooid leven. In het vervolg van dit artikel 
zal het duidelijk worden dat externe partijen het individu op waardevolle 
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Conclusie
Uit de initiatiefwet ‘Waardig Levenseinde’ blijkt dat D66 vindt dat we de 
autonomie van ouderen zouden moeten respecteren bij voltooid leven. 
Ouderen zouden de vrijheid en de mogelijkheid moeten hebben om op 
een waardige manier te kunnen sterven wanneer ze een vrijwillige, wel-
overwogen en duurzame doodswens hebben als gevolg van een voltooid 
leven. Volgens D66 moet hulp bij zelfdoding zelfs een eerste optie zijn bij 
voltooid leven. Alternatieven voor levensverbetering hoeven namelijk 
alleen geprobeerd te worden wanneer ouderen dat willen.

Het beschikbaar stellen van hulp bij zelfdoding als eerste optie bij vol-
tooid leven, onder het mom van het ‘respecteren van autonomie’, terwijl 
men zich bewust is van de potentiële oplosbaarheid van de problemen 
waar ouderen mee worstelen, is in mijn optiek een verdraaide vorm van 
respect. Het respecteren van ouderen die hun leven voltooid achten be-
gint bij het waarborgen van hun welzijn door ze te helpen bij het vinden 
van, en proberen van, levensvatbare oplossingen voor hun problemen. 
Alleen na het uitputten van potentiële alternatieven kunnen we er zeker 
van zijn dat een doodswens als gevolg van een voltooid leven instrumen-
teel correct is, en kunnen we er zeker van zijn dat ouderen niet onnodig 
komen te overlijden als hun verzoek voor hulp bij zelfdoding wordt inge-
willigd. D66 wordt hier dan ook aangeraden om hulp bij zelfdoding alleen 
als laatste optie beschikbaar te stellen in het wetsvoorstel. Alleen als een 
doodswens als gevolg van een voltooid leven niet afneemt door middel 
van alternatieve oplossingen moet de autonome keuze van ouderen voor 
hulp bij zelfdoding gerespecteerd worden. Als alles is geprobeerd, is het 
individu de enige die kan beslissen of het de moeite waard is om door te 
leven, omdat uiteindelijk geconcludeerd moet worden dat iemand nooit 
volledig de gevoelens of de pijn van een ander kan begrijpen.

Ten slotte, voor alle duidelijkheid, het idee dat autonomie vanaf een 
bepaald punt gerespecteerd zou moeten worden, en we ons dus niet 
meer met de keuze voor hulp bij zelfdoding mogen bemoeien, betekent 
niet dat ouderen ook automatisch recht hebben op hulp bij zelfdoding. 
Artsen of eventuele levenseindebegeleiders hebben ook hun recht op 
autonomie waar rekening mee gehouden moet worden. Zij kunnen in de 
huidige realiteit niet, op grond van de initiatiefwet van D66 niet, en ook 
niet op grond van dit artikel, gedwongen worden om mee te helpen aan 
een levenseindeverzoek. 1

arbeidsmarkt, in contact gebracht worden met anderen in de samenle-
ving die behoefte hebben aan advies van ouderen corresponderend met 
hun specifieke talenten. Initiatieven zoals ‘Doorwerkgever’ kunnen deze 
rol vervullen. Doorwerkgever is een organisatie die als arbeidsmarkt 
functioneert voor gepensioneerde individuen. Door een nieuwe maat-
schappelijke rol te vervullen, zoals een adviesrol, kunnen ouderen een 
waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren waardoor ze mogelijk 
weer het gevoel krijgen dat ze ertoe doen in de maatschappij.

Omdat de ervaring van een voltooid leven persoonlijk is, zullen ouderen 
verschillen in de manier waarop ze de kenmerken van een voltooid leven 
ervaren. Het vervullen van een nieuwe maatschappelijke rol zal dan ook 
niet voor alle ouderen geschikt zijn om weer het gevoel te krijgen dat 
ze ertoe doen. Het kan voor sommige een uitkomst bieden, maar voor 
sommige ook niet. De intentie van het voorbeeld is dan ook niet om ge-
biedend of gezaghebbend te zijn op het terrein van alternatieve hulp bij 
gevoelens van waardeloosheid, maar om te benadrukken dat de moge-
lijkheid bestaat dat het levenseinde niet het gepaste middel is om met de 
kenmerken van een voltooid leven om te gaan. 

Wat hieruit opgemaakt kan worden is dat een vorm van middelpaterna-
lisme, waarbij de keuze voor hulp bij zelfdoding tijdelijk wordt ontzegd 
om te zoeken naar alternatieve oplossingen, legitiem is bij voltooid 
leven. Doordat een doodswens bij voltooid leven instrumenteel incor-
rect kan zijn, is deze vorm van paternalisme namelijk essentieel om het 
welzijn van ouderen te waarborgen. Deze vorm van paternalisme zorgt 
ervoor dat ouderen de juiste oplossing kiezen voor hun problemen, 
waardoor ze niet onnodig komen te overlijden. Hierbij ligt de focus op 
een tijdelijke interventie omdat het mogelijk is dat alternatieve oplos-
singen niet voor alle ouderen geschikt zijn om met de kenmerken van 
een voltooid leven om te gaan. Net zoals een doodswens instrumenteel 
incorrect kan zijn, moet het erkend worden dat een middelpaternalist 
verkeerd kan inschatten dat een doodswens oplosbaar is door alterna-
tieve oplossingen. Een tijdelijke interventie, in tegenstelling tot een 
onophoudelijke interventie, zorgt ervoor dat de keuze voor hulp bij zelf-
doding niet onterecht wordt onthouden bij ouderen die niet gebaat zijn 
bij alternatieve oplossingen.

Concreet betekent dit dat het redelijk is om hulp bij zelfdoding alleen 
als laatste optie beschikbaar te stellen bij voltooid leven. Dit houdt in 
dat ouderen pas mogen kiezen voor hulp bij zelfdoding wanneer het 
aangetoond is dat alternatieve oplossingen hun doodswens niet kunnen 
wegnemen. Hierbij zou de levenseindebegeleider een belangrijke rol 
kunnen spelen. Deze kan ouderen namelijk assisteren bij het vinden 
van, en proberen van, alternatieve oplossingen. Het is dan aan de leven-
seindebegeleider, in overleg met het individu, gebaseerd op de specifieke 
situatie van het individu, om te bepalen welke alternatieve oplossingen 
geprobeerd moeten worden voordat ouderen mogen kiezen voor hulp bij 
zelfdoding.
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