
WAT IS VOLTOOID LEVEN? 
HET ADVIES VAN DE CIE SCHNABEL IN PERSPECTIEF



Enquête

De Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die 

hun leven voltooid achten (commissie Schnabel) heeft advies 

uitgebracht aan de ministers van VWS en V&J: 

(1) Dit advies was unaniem

(2) Er was een meerderheidsrapport en een minderheidsrapport
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Enquête

De commissie Schabel meent dat aanpassing van de wet niet nodig is omdat: 

(1) Het merendeel van de problematiek van ‘voltooid leven’ wordt ondervangen 

omdat er meestal ook sprake is van een medische problematiek die onder de 

WTL valt. 

(2) Het aantal mensen met ‘voltooid leven’ zonder dat er sprake is van een medische 

problematiek die onder de WTL valt, waarschijnlijk klein is. 

(3) Het niet wenselijk is om de huidige juridische mogelijkheden te verruimen omdat 

het gaat om een vraagstuk van leven en dood.

(4) De argumenten (1) – (3) worden allemaal in het rapport genoemd. 
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AGENDA

1. Wat is ‘voltooid leven’? 

2. Verkenning in de ethiek

3. Verantwoordelijkheid van de 

overheid

4. Conclusies
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WAT IS ‘VOLTOOID LEVEN’?  

Marten Toonder: 

• 90 jaar oud 

• 2x getrouwd, 2x weduwnaar, 4 kinderen al 

overleden, kleinkinderen, was nog actief  

Onthechting en voltooiing 
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WAT IS ‘VOLTOOID LEVEN’? 

Nelie: 

• 87 jaar oud 

• 2x getrouwd, nu weduwe, 2 kinderen 

Angst voor de toekomst 

Betrokkene is niet op de foto afgebeeld
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WAT IS ‘VOLTOOID LEVEN’? 

Ouders Pien Berkhuysen: 

• Moeder 73 jaar

• Vader 77 jaar  

• Goede gezondheid, helder van geest

Gezond eruit stappen 

Betrokkenen zijn niet op de foto afgebeeld
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WAT IS ‘VOLTOOID LEVEN’? 

Els van Wijngaarden: 

dieptepeilingen 

Existentiële eenzaamheid: 
1 Existentiële problematiek 

2 Is niet ‘op te lossen’ 

3 Persoonlijke ervaring: je herkent het pas als 

je het kent
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VERKENNING IN DE ETHIEK

Ethiek:

• Ethiek als ‘voorgeborghte’ van 

de wet  

Constateringen:  

• Tijd van grote ethieken is 

voorbij (humanisme, 

christendom)

• Grote variatie aan opvattingen 

in de samenleving
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VERKENNING IN DE ETHIEK

Postmoderne tijd: 

• Het individu staat centraal 

(breuk met verleden)

• ‘Ik bepaal zelf wat moreel 

aanvaardbaar is’ (breuk met 

verleden)

Kritiek Kunneman: 

• Postmoderne mens als ‘dikke 

IK’ 

• Twee ‘dikke IKken’ kunnen 

geen ‘wij’ vormen

• De ander is ondergeschikt 

aan het IK 
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VERKENNING IN DE ETHIEK

Postmoderne ethiek: 

• Leidt tot spanningen en 

botsingen in relatie tot familie 

en in relatie tot de arts   

Fundamentele vraag: 

• Welk recht heb IK om de 

ander te vragen mijn leven te 

beëindigen? 
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VERANTWOORDELIJKHEID OVERHEID

Individuele opvattingen van de 

meerderheid van de burgers 

kunnen nooit uitgangspunt zijn 

van wetgeving. 

Redenen: 

• Eigen ethiek van de arts

• Eigen verantwoordelijkheid 

van de overheid 

Wetgeving: 

• Overheid heeft plicht het 

leven van haar burgers te 

beschermen

• Zelfdoding is niet strafbaar 

• Hulp bij zelfdoding is in 

Nederland wel strafbaar 

(uitzondering: WTL, arts)

• Overheid geen plicht 

zelfdoding te faciliteren 
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VERANTWOORDELIJKHEID OVERHEID

‘What if’ - vragen Cie Schabel: 

1) Wat zijn de gevolgen als de overheid ‘voltooid leven’ 

faciliteert? 

2) Hoe moeten we de verschillende mogelijkheden tot facilitering 

beoordelen? 
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VERANTWOORDELIJKHEID OVERHEID

Gevolgen facilitering ‘voltooid 

leven’:  

• Morele vraag is achterhaald 

• Mogelijkheid wordt optie ….. 

(keuze, voorbeeldgedrag, 

stimulans omgeving) 

• Suïcidepreventie vormgeven? 

• Bescherming zwakkeren? 

Facilitering mogelijk?: 

• Vier normen: 
o deskundigheid

o veiligheid

o transparantie

o toetsbaarheid

• Conclusie: alle denkbare 

mogelijkheden voldoen niet 

aan de genoemde normen.
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Wat maak je los: niemand kan de gevolgen overzien! 
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CONCLUSIES

(1) De term ‘voltooid leven’ heeft een te positieve connotatie

(2) Achter ‘voltooid leven’ gaat een ernstige persoonlijke en 

maatschappelijke problematiek schuil

(3) Er is een existentiële problematiek die niet ‘oplosbaar’ is

(4) Cie Schabel: merendeel problematiek ondervangen door 

huidige euthanasiewet

(5) Cie Schnabel: Geen aanpassing van de wetgeving want het 

gaat over leven en dood 
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