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De Nederlandse Vereniging voor vrijwillige euthanasie (NVVE) heeft besloten haar plan 
door te zetten om de dood aan huis te brengen bij die patiënten die geen artsen kunnen 
vinden welke bereid zijn om hun leven te beëindigen, zelfs als de wet dit toestaat. Maar 
in de praktijk is dit "experiment" nog steeds niet begonnen. Voorlopig is men de 
verzoeken aan het verzamelen van de mensen die zich, ook via internet, aan kunnen 
melden. 
 
Tot nu toe kwamen 21 schriftelijke en 40 
telefonische vragen binnen, "maar dat 
wil niet zeggen", licht Walburg de Jong 
van het NVVE toe, "dat iedereen zal 
worden geaccepteerd". Het idee – dat 
door hem wordt gesteund – is "het 
opzetten van een team van artsen en 
verpleegkundigen die de euthanasie aan 
huis kunnen uitvoeren, voor patiënten 
die er niet in slagen artsen zonder 
bezwaren te vinden." Maar er zijn veel 
onjuistheden verschenen, ook op de 
Italiaanse en buitenlandse pers, 
waaronder in de eerste plaats het 
vermeende bestaan van een 
"gespecialiseerde kliniek". Dezelfde De 
Jong geeft toe dat deze er nog niet is: 
"We hebben alleen een kantoor 
gehuurd", vertelt hij, "waar al het 
papierwerk zal worden gedaan." Er zijn 
ook twee kamers, waar "het mogelijk 
zou zijn gelegenheid te geven" voor het 
uitvoeren van euthanasie. 
 
De Jong wijst ook de hypothese van de hand van de komst van buitenlanders naar 
Nederland op zoek naar een structuur die enigszins vergelijkbaar is met die in Zürich, 
Zwitserland. "Dit kan niet gebeuren", pareert hij, "omdat volgens onze wet de 
gezondheidszorg alleen van toepassing is op Nederlandse burgers. Juist om die reden is 
de tussenkomst van het team dan ook gratis." Maar het project moet zich bewust zijn 
van de openlijke afkeuring, zoals verwoord door het genootschap van Nederlandse 
artsen, de KNMG, die onder meer verklaarde "zeer bezorgd" te zijn over de 
commentaren in de buitenlandse pers over hoe Nederland het probleem euthanasie 
aanpakt. "Voor ons – als ondersteuning – is het in de eerste plaats belangrijk om 
informatie te geven aan de patiënt" die om euthanasie vraagt, over de nieuwe 
ontwikkelingen in de wetenschap op het gebied van palliatieve zorg. Dezelfde mening 
heeft  ook  professor  Ben  Crul,  anesthesioloog  en  intensivist,  een  bekend  en  



gezaghebbend figuur: "De Nederlandse wet zegt – onder andere – dat de patiënt de 
euthanasie al lange tijd moet willen, dat het een blijvend en herhaaldelijk verzoek moet 
zijn. En ook met zijn vertrouwensarts moet er een duurzame relatie zijn." Om er daarna 
snel aan toe te voegen: "Hoe kan een dergelijke taak toevertrouwd worden aan mensen 
die aanbellen, binnenkomen, een injectie geven en weer weggaan? Dat is absurd, 
onaanvaardbaar. " 
 
Crul spreekt, verwijzend naar het NVVE, dan ook van "een provocatie": "Ze willen de 
zaak alleen maar in beroering brengen, omdat er veel terughoudende artsen zijn: er zijn 
veel collega's die weigeren euthanasie uit te voeren. Naar mijn mening zullen ze nooit 
gaan doen wat ze hebben aangekondigd. Maar zelfs als hun provocatie werkelijkheid zou 
worden,  dan nog zal het recht ingrijpen. " 
  
 


