
Casus afkomstig uit het webdossier ‘Een waardig levenseinde’ van het Humanistisch 
Verbond. http://www.humanistischverbond.nl/dossierlevenseinde/intro.html 
 

 

Casus 1: uit Boudewijn Chabot, Auto Euthanasie (Amsterdam 2007) 

 
Een 83-jarige weduwe (twintig jaar) heeft sinds twee jaar in toenemende mate 
neurologische klachten. Daarvoor leidde zij een actief bestaan met veel vrienden, 
sport en hobby’s. Goed verzorgd, wilskrachtig, vitaal. Maar nu sneden 
Parkinsonachtige verschijnselen haar de pas af: krachtsverlies in een arm en been, 
tremor (ongecontroleerd schudden en trillen), stijve spieren, moeilijk slikken en 
spreken. 
 
Met tegenzin verhuisde de vrouw naar een verzorgingshuis. De slikstoornis nam toe, 
waardoor ze begon te kwijlen en bovendien steeds lastiger was te verstaan. Zo wilde ze niet 
gezien worden, ze trok zich terug in isolement. Voor haar was de grens overschreden van 
wat zij zelf nog als een zinvol sociaal leven zag. Aan de huisarts verzocht ze om euthanasie. 
Zoon en schoondochter steunden dit verzoek. 
 
De huisarts weigerde. Hij zag niet in waarom de handicaps voor deze moeder 
onaanvaardbaar waren. Bovendien was er geen sprake van een dodelijke ziekte. 
De vrouw in kwestie was woedend en besloot te stoppen met eten en drinken, ook al vond 
ze die methode mensonwaardig. Maar zij zag geen andere uitweg. Met uiterste wilskracht 
volhardde de vrouw in haar besluit en stierf na elf dagen geheelonthouding. 
 
Gelet op haar onafhankelijke persoonlijkheid meent Chabot dat hier sprake was van 
toenemende ontluistering die niet te keren viel. Volgens de Hoge Raad valt dat gelijk te 
stellen aan ondraaglijk lijden. De dokter had daarom haar verzoek tot euthanasie volgens de 
gebruikelijke procedure kunnen inwilligen. Dus een tweede consulent om een onafhankelijk 
oordeel moeten vragen. De opvatting van de huisarts dat veel andere ouderen met 
gelijksoortige klachten de aandoening wel accepteren en ermee leren leven doet geen recht 
aan de persoonlijke levensstijl en –opvatting van de betrokkene. Die nam het recht op 
autonomie toen maar zelf in de hand door ten dode te vasten en te dorsten. Een pijnlijke en 
tragische manier om het levenseinde te bereiken. 
 
 
Casus 2: Nabestaanden getuigen in Nieuwsbrief Stichting Vrijwillig Leven (2004) 
 
Man, 72 jaar, neemt na chronische ziekte van 32 jaar zelf het lot in handen omdat hij 
volgens de artsen niet in aanmerking komt voor de door hem zeer gewenste 
euthanasie. Dat deed hem groot verdriet. Hij leefde al tien jaar op pethidine (een soort 
opiaat) omdat hij altijd pijn had, héél erg veel pijn, dag in dag uit, uur na uur. 
 
Via een oude huisarts was hij aan voldoende Vesparax pillen gekomen om zelf een einde 
aan zijn leven te kunnen maken. Hij heeft daarmee nog tien jaar gewacht, maar de pijn werd 
zo ondraaglijk en uitzichtloos dat hij zijn zoon en dochter informeerde het einde nu in gang te 
zetten. Hij kon niet meer, aldus de kinderen, was al een jaar het huis niet meer uit geweest, 
had alsmaar pijn en geen enkel zicht op enige verbetering. 
 
Ze waren er bij toen vader de pillen fijnmaalde. Op aanraden van de NVVE zijn ze – om 
juridische problemen te voorkomen - na afscheid genomen te hebben het huis uit gegaan. Ze 
vonden het heel erg hun vader in zijn laatste momenten alleen te moeten laten. Hij had tijdig 
antibraakmiddelen genomen en is met plastic zakken over zijn hoofd ingeslapen.  



 
Na twee uur troffen de kinderen hem zo aan. Hoe afschuwelijk ook, toch opluchting dat het 
gelukt was. De angst voor mislukking was zowel bij hen als vader heel groot geweest. Trots 
dat hij het gedurfd en gedaan heeft resteert bij de kinderen. Maar ook onbegrip over de 
uitblijven van hulp door de artsen: ‘Hij was er klaar voor, hélemaal klaar voor; waarom geen 
euthanasie voor hem?’ 
 
 
Casus 3: uit Paul Hofman, ‘Het leven is lijden’, in Gay Krant, 18 augustus 2007 
 
De 75-jarige Theo Poelgeest heeft naar eigen zeggen een zwaar leven achter de rug. 
Als kind mishandeld, sinds zijn pubertijd veracht om zijn homoseksualiteit. Op zijn 
veertigste raakte hij arbeidsongeschikt.  
 
Op zijn zestigste overleed zijn partner, inmiddels verblijft hij in een verzorgingshuis waar hij 
zich eenzaam voelt. Naar eigen zeggen is het moeilijk als enige homo in zo’n instelling je 
staande te houden. Hij vindt dat zijn leven een kwelling is geworden, beschouwt zich 
geestelijk op- en uitgeleefd, leeg. Het gemis van een geliefde kwelt enorm. Hij mist elk 
uitzicht op een draaglijker bestaan. Met drank en pillen heeft hij pogingen gedaan aan zijn 
eind te komen. Eenmaal stond hij op het dak van een hoge flat. Toch is hij nog in leven, zij 
het met enorme tegenzin. Snikkend: ‘Dit is geen leven meer. Ik wil gewoon dood. Punt uit.’ 
 
 
Casus 4: uit Jan Hilarius, De geur van abrikozen bloesem ontstegen (2001) 
 
Rita, een 81-jarige weduwe, leed aan ondraaglijke buikpijnen als gevolg van tumoren 
aan galwegen en pancreas. Ze verloor veel bloed bij het plassen. Haar huisarts gaf 
bergen valium en pijnstillers maar op haar verzoek om een menswaardig einde via 
euthanasie had hij geantwoord: ‘Daar hoeft u bij mij niet mee aan te komen’. 
 
Aanvankelijk dacht ze aan zelfdoding door de halsslagader met een slagersmes door te 
snijden. Maar een kennis met wie ze veel sprak raadde dit af, zo’n methode mislukte toch 
nog vaak. Ze zocht contact met Jan Hilarius en begon medicijnen te verzamelen. Intussen 
ruimde ze haar huis helemaal op, maakte het schoon en tekende de benodigde papieren en 
verklaringen. 
 
Na enkele ontmoetingen was de dag van afscheid gekomen. In een kommetje vla mengde 
Rita ruim honderd pillen, alles kleingemaakt. Binnen enkele minuten na inname van de 
dodelijke cocktail sliep de vrouw langzaam maar zeker rustig in. 
 
 
Casus 5: uit Boudewijn Chabot, Auto Euthanasie (Amsterdam 2007) 
 
Tot op hoge leeftijd was mevrouw P. een vrolijke, charmante dame, goed gekleed, 
sociaal actief en zelfstandig wonend. Op jonge leeftijd weduwe geworden met vier 
kinderen die zij alleen had grootbracht, naast een baan als docent in het onderwijs. Na 
haar vijfenzestigste sloeg bij haar de angst toe dat zij haar autonome levenswijze zou 
moeten opgeven en afhankelijk zou worden van verzorging. 
 
In het buitenland had ze daarom medicijnen gekocht die een diepe slaap geven en ook 
dodelijk zijn. Een verklaring om nog wel of niet behandeld te worden voor het geval zij zelf 
haar wens niet meer zou kunnen uiten legde ze schriftelijk vast. Eén dochter werd tot 
gemachtigde benoemd. Na een familiereünie, zonder ziek of gebrekkig te zijn, besloot de 
vrouw, 85 jaar oud, dat het moment gekomen was om nu afscheid te nemen van het leven. 
Noch haar huisarts noch de kinderen wilde ze onnodig belasten, daarom deed ze het alleen. 



 
Er was geen sprake van ‘lijden aan het leven’, mevrouw wilde enkel voorkomen op deze 
hoge leeftijd in afhankelijkheid te geraken. De gemachtigde dochter had ze gevraagd er bij te 
zijn wanneer zij de pillen met aardbeienvla zou innemen. Maar die dochter voelde daar 
weinig voor en trof moeder de volgende ochtend overleden aan, met een afscheidsbrief. Het 
pillendoosje was vernietigd. Achteraf betreurt de dochter haar afwezigheid. 

 
 
Casus 6: uit Boudewijn Chabot, Auto Euthanasie (Amsterdam 2007) 
 
Een 42-jarige hoog opgeleide vrouw, lichamelijk gezond, leed al lange tijd aan telkens 
terugkerende psychoses. Na elke aanval functioneerde de op zichzelf sociaal 
betrokken patiënt op een lager niveau. Ze realiseerde zich haar slechte vooruitzichten 
die zij als blijvende psychiatrische invaliditeit ervoer. Zo wilde zij niet blijven leven, op 
dit in haar beleving te lage niveau. 
 
Na enkele mislukte pogingen tot suïcide met tabletten besprak de vrouw haar uitdrukkelijke 
doodswens met haar psychiater, in de hoop hulp bij haar zelfdoding te verkrijgen. Na een 
aantal maanden aan het lijntje te zijn gehouden verloor de vrouw het vertrouwen in de 
kliniek, vroeg de NVVE om informatie over dodelijke middelen, stelde een schriftelijk 
behandelverbod op en benoemde haar zus als gemachtigde. 
 
In de woongroep werd voortijdig ontdekt dat ze pillen had ingenomen. Ondanks het 
behandelverbod belandde de vrouw in het ziekenhuis. De psychiater dreigde haar 
wilsonbekwaam te laten verklaren waarna het zeker onmogelijk zou zijn haar doodswens 
nog als ‘weloverwogen’ te kunnen beschouwen. Aldus gechanteerd staakte de vrouw haar 
verzet en begon weer met eten en drinken. 
 
Na haar ontslag uit het ziekenhuis begon ze heimelijk opnieuw medicijnen te vergaren. Vier 
maanden later voerde zij haar plan alsnog uit, op een plek buiten de woongroep, nu met 
succes. De gevolmachtigde zus meent dat de psychiatrie de overledene ellendig in de kou 
heeft laten staan. Ook dit geval is een voorbeeld van iemand die persisteert in het verlangen 
naar levensbeëindiging en die daar ondanks alle tegenwerking uiteindelijk toch in slaagt. Zij 
het, ook hier weer, onder onnodig extra moeilijke omstandigheden die de zelfdoding er te 
meer tragisch om maken. 

 

 

Casus 7: Nabestaande maakt documentaire voor Humanistische Omroep (2008) 
 
Documentairemaakster Eveline van Dijck gaat op zoek naar aanleiding van de recente 
zelfdoding van haar zuster Cathma die al jaren leed onder haar psychiatrische 
problemen. Al enige tijd voor haar dood liet ze weten niet meer benieuwd te zijn naar 
de rest van haar leven.  
 
Hoe gaan mensen met een doodswens, maar vooral ook mensen om hen heen om met die 
wens uit het leven te stappen? Op dit moment kan er over dit onderwerp nauwelijks 
gesproken worden, vooral ook omdat hulp bij zelfdoding strafbaar is.  
 
Zo'n gesprek is bij voorbaat dus al geen reële optie, omdat je gewoon geen hulp kúnt bieden.  
Het plaatste omstanders van Cathma voor een duivels dilemma: hun eigen levensdrift, 
glimpen van oplevingen van Cathma en het gevoel dat toch `iets' Cathma weer enige 
levensvreugde zou kunnen geven en op de been zou moeten kunnen helpen, weerhielden 
hen om diepgaand met Cathma de wegen te onderzoeken die er zouden zijn om Cathma 



(illegaal) de juiste middelen te verschaffen zodat ze tenminste een menswaardige manier 
zou hebben om uit het leven te stappen.  
 
Tijdens het laatste gesprek dat zij met Cathma hadden, kwam ter sprake dat als het echt zo 
duidelijk Cathma's wens was om niet verder te willen, dat zij op zoek wilden gaan naar die 
middelen en het geen punt vonden daarvoor een gevangenisstraf te riskeren. De drang om 
haar wens te respecteren en haar niet bloot te stellen aan fatale sprongen, plastic zakken of 
treinrails kwam opeens op de voorgrond. Cathma heeft deze hulp niet willen afwachten en 
maakte door ophanging thuis een einde aan haar leven. Een moedige daad, maar een niet 
direct rustige en zeker geen menswaardige dood. Maar wat kun je ondernemen, als je niet 
’echt' lichamelijk ziek bent?  
 
Hoewel niet helemaal onverwacht en hoewel Cathma haar daad buitengewoon decent had 
voltrokken, had deze gebeurtenis een enorme impact op de naasten en op 
documentairemaakster Eveline van Dijck. In plaats van haar zo te vinden, hadden zij liever 
een laatste glas wijn met haar gedronken en haar een andere manier van sterven gegund. 
Vragen kwamen op: hoe het staat met onze beschaving als mensen zo aan hun lot 
overgelaten worden? En het belang om een gewenste dood bespreekbaar te maken, ook 
onder mensen met een psychische aandoening.  
 
De psychiaters focussen altijd op de meerderheid die wel min of meer in leven blijft. De 
gedachte aan euthanasie doet nauwelijks opgeld. Immers, iemand is niet lichamelijk ziek? 
Maar wat is lichamelijk ziek? Is psychische nood geen kwestie van defecte hersenfuncties? 
Hoeveel mensen zoeken hun toevlucht tot zo'n gruwelijke en mensonterende dood? Wat is 
daarover de moraal in Nederland? De film die Van Dijck nu maakt is een zoektocht naar 
antwoorden op alle vragen en twijfels, motieven, getallen, valkuilen en gewetensnood rond 
het thema van een zelfgewenste dood van met name mensen met psychiatrische problemen. 
 
 
Casus 8: uit Jan Hilarius, De geur van abrikozen bloesem ontstegen (2001) 
 
Mariet, een 46-jarige vrouw, was in het ziekenhuis bij de psychiatrie terecht gekomen 
nadat ze gevonden was met een overdosis kalmerings- en slaappillen. Van jongs af 
aan heeft ze er blijk van gegeven zich in het leven niet thuis te voelen. Therapeuten 
zagen haar als chronisch depressief. 
 
Ondanks een niet-behandelverklaring werd de vrouw in het ziekenhuis weer bijgebracht. 
Haar doodsverlangen echter bleef, daarover trad ze in gesprek met Jan Hilarius van stichting 
De Einder. Ze verzocht hem bij haar te blijven toen ze een nieuwe poging tot zelfdoding 
deed. Voor de zekerheid tekende ze nog een machtiging voor Hilarius zodat die met een 
beroep op de Wet Overeenkomst Gezondheidszorg respect kon afdwingen voor haar wens 
om niet te reanimeren. 
 
Af en toe stopte ze om te vertellen dat het pillenpapje afschuwelijk smaakte, maar dat ze het 
er voor over had. Toen alles op was ging ze liggen en trok het dekbed over zich heen. “Hè, 
heerlijk”, zuchtte ze. Na twintig minuten sloot Mariet haar ogen, een half uur later sliep ze 
langzaam maar zeker vredig in. 
 
 
Casus 9: uit Jan Hilarius, De geur van abrikozen bloesem ontstegen (2001) 
 
Martha, een broze magere vrouw, leed al jaren aan gewrichtsontstekingen en sinds 
kort ook aan osteoporose met botbreuken tot gevolg. Ook had ze een nooduitlaat voor 
urine en kon ze haar ontlasting moeilijk reguleren. Ze zag er slecht uit, met een 
verwrongen gezicht getekend door een mislukte hazenlipcorrectie. 



 
Ze leed aan de gedachte dat ze de maatschappij alleen maar geld kostte en bovendien een 
ongewenst kind was geweest. Toen ze in een rolstoel belandde trad ze in contact met Jan 
Hilarius aan wie ze vertelde dat haar bestaan geen leven meer was. Ze schreef daar bittere 
gedichten over. Toch was ze mild in haar oordeel over haar nog jonge huisarts die best wilde 
helpen om tot een goed einde te komen, maar bang was voor justitieel onderzoek met alle 
rompslomp daaromheen.  
 
Na enkele verdere tegenslagen stelde ze vast dat haar bestaan geen leven meer was. Ze 
wilde eruit stappen. Voor haar gevoel was alles af. Maar graag zou ze zien dat Hilarius 
daarbij aanwezig was, als haar begeleider. Ze had een groot aantal tabletten gespaard. Met 
een paar ferme slokken wijn spoelde ze die naar binnen. Martha sliep snel in en overleed 
kort daarna, 55 jaar oud. Ze had haar verwanten niet ingelicht opdat niemand zich hoefde te 
verwijten haar niet ‘gered’ te hebben. 
 
 
Casus 10: uit VPRO tv, Tegenlicht, 22 oktober 2007: ‘Slotakkoord – sterven in 
Nederland’ 
 
Tabitha is een huis voor mensen met Alzheimer, Korsakov en andere vormen van 
dementie. In totaal wonen er 240 psychogeriatrische patiënten in de leeftijd van dertig 
tot honderd jaar. Geen enkele patiënt is nog in staat de regie in eigen hand te nemen. 
Dat heeft gevolgen voor het leven van alledag, maar ook voor het levenseinde. De 
beslissing over leven of dood ligt hier in handen van anderen. Een centrale rol is 
daarbij weggelegd voor de verpleeghuisarts. Deze moet de (ooit geuite) wens van de 
patiënt en diens familie beoordelen, de kans op genezing inschatten en het contact 
met de verpleging houden over de toestand van de patiënt.  
 
Patiënten zoals Bram de Gooijer (73). Ruim twintig jaar geleden heeft deze voormalige 
directeur van een basisschool samen met zijn vrouw een euthanasieverklaring opgesteld. 
"Als ik in een geestelijke toestand kom waarin er voor mij geen herstel tot een redelijke 
levensstaat is te verwachten (...) dan verlang ik dat euthanasie op mij wordt toegepast", 
schreef hij in 1985, bij zijn volle verstand. De behandelende arts moest hem wel om 
bevestiging vragen, maar "wanneer ik daartoe niet in staat ben, dan verwacht ik dat deze 
verklaring als mijn uitdrukkelijke wil wordt opgevat”. 
 
Inmiddels is Bram de Gooijer een schim van zichzelf en de eerste gesprekken over 
euthanasie zijn in gang gezet. Dan krijgt hij plotseling een gevaarlijke ontsteking en geeft hij 
aan toch graag behandeld te willen worden. Zijn vrouw Corrie houdt echter vol dat hij niet 
meer weet wat hij zegt en dat er een einde aan zijn lijden moet komen, dat hij niets meer 
heeft om voor te leven: “Ik wil deze lijdensweg niet voor hem”. De arts valt terug op zijn 
beroepscode: in geval van twijfel, kiezen voor de patiënt. Maar voor welke patiënt, die van 
toen of die van nu? 

 


