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WIM ROOBOL IN DE REGIESTOEL
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je gezond bent, je niet kunt weten wat je uiteindelijk wilt.
Euthanasie is niet iets dat je kunt “aftikken”. Soms leidt een
verzoek tot euthanasie en soms niet.’

Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) > ‘We begrijpen
de vraag van de politiek om duidelijkheid te geven aan
patiënten. Het lijkt zo simpel: beken gewoon kleur op je
praktijkwebsite en de patiënt weet waar hij aan toe is. Maar als
er één onderwerp is dat je niet simpel kunt vangen in een ja/
nee-sticker op je website, dan is het wel euthanasie.
Het euthanasieverzoek moet voor de huisarts invoelbaar
zijn en of dat zo is, is afhankelijk van de precieze vraag. Elke
patiënt, elke situatie en ziekteproces, ieder verzoek, elk
levenseinde is anders. Een ja/nee-sticker op de website gaat
volledig voorbij aan deze nuance en maakt een goed en open
gesprek over levenseinde des te moeilijker.
Als er eenmaal een ja-sticker op de website staat, is het voor
een patiënt veel lastiger wanneer de huisarts op diens vraag
nee als antwoord moet geven. De huisarts is er om samen met
de patiënt over het levenseinde in gesprek te gaan. Bespreek
wat jij belangrijk vindt en wat er in welk geval mogelijk is.
De huisarts wil dat graag van je weten en zal je ook vertellen
wat zijn mogelijkheden zijn, zodat je samen de juiste route
kunnen bepalen.’

NVVE > ‘Wij zijn er geen voorstander van om artsen te
verplichten te melden of zij bereid zijn euthanasie te verlenen.
We vrezen dat artsen die er nu “ja, mits” of “nee, tenzij” in
staan, daar kopschuw van kunnen worden. Daarnaast zullen
artsen die nu wel bereid zijn, niet te boek willen staan als
“euthanasiearts”, uit vrees dat dit verkeerde verwachtingen
wekt. Dat verklaart ongetwijfeld de terughoudendheid die
blijkt uit het onderzoek van het Humanistisch Verbond.
De nvve is ook geen voorstander van een zwartboek van artsen
die niet willen meewerken, dat daaruit kan worden afgeleid.
Veel liever hebben wij dat artsen in een goed gesprek met hun
patiënten duidelijk maken hoe zij erin staan. Als artsen tegen
euthanasie zijn, moet doorverwijzen naar artsen die wel bereid
zijn het gesprek aan te gaan, verplicht worden.’Z
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