
MIJN
WERK 
& IK

Al tijdens mijn studie heb ik 
mijn standpunt over eutha-
nasie bepaald. Ik ben welis-

waar katholiek opgevoed, maar ben niet 
praktizerend meer. Als een mens geen uit-
weg meer ziet en veel pijn lijdt, kan ik me 
indenken dat hij euthanasie wil. Wie ben ik 
dan om dat te weigeren? 
Ik dacht eerst dat ik het misschien zelf ook 
wel zou willen als ik in zo'n situatie zou 
komen, maar daar ben ik gaandeweg an-
ders over gaan denken. Omdat ik heb ge-
zien dat een stervensproces met adequate 
palliatie ook goed kan gaan.
Het onderwerp is voor mij heel beladen 
geworden door twee nare ervaringen. Zo 
beladen zelfs dat ik eigenlijk nooit meer 
euthanasie wilde meemaken. Dat gevoel 
is inmiddels wel weer weggeëbd. Vandaag 
heb ik juist nog een informatief gesprek 
over euthanasie gehad met een patiënt, 
en dat ging heel goed. Mocht het ervan 
komen, dan hoop ik dat het goed blijft gaan 
en dat ik dan met een lichter gevoel naar 
euthanasie zal kijken.
De eerste vervelende ervaring was met een 
relatief jonge patiënt die euthanasie wilde. 
Zijn vrouw was er vanuit haar geloofsover-
tuiging absoluut op tegen. Zij zag mij als de 
grote boosdoener. Ze schreeuwde, maakte 
me verwijten, beschuldigde me dat ik geen 
goeie dokter was, dat ik niet in God kon 
geloven als ik aan euthanasie deed. Ik was 
niet echt bang voor haar, maar het was wel 
heel emotioneel. Omdat ik zo op de per-

”‘ Ik heb besloten 
geen patiënten 
met een euthana-
sieverzoek meer 
over te nemen van 
een collega’

Merel (37 jaar, huisarts)

‘ De echtgenote zag 
mij als de grote 
boosdoener’

“
soon werd aangesproken en me eigenlijk 
niet kon verdedigen. Ik nam het mee naar 
huis. 's Nachts lag ik te bedenken wat ik ei-
genlijk tegen haar had moeten zeggen.
Met de man ben ik in gesprek gebleven. 
Hij wilde heel graag euthanasie. Op een ge-
geven moment heb ik de SCEN-arts gebeld. 
Hoewel de vrouw ook tegen hem tekeer 
ging, zei de SCEN-arts: ik geef toch een po-
sitief advies. De patiënt wil het, hij heeft 
er recht op. Ik heb toen wel gevraagd: hoe 
moet ik in godsnaam euthanasie geven in 
deze situatie? Dat voelt voor mij niet goed. 
Uiteindelijk hoefde het niet. De patiënt zag 
er van af, vanwege de weerstand van zijn 
vrouw. Een week, twee weken erna is hij 
overleden. Ik heb hem niet meer gezien, 
omdat zijn vrouw dat niet wilde. Haar ben 
ik alleen nog een keer tegengekomen in 
een winkel. Ik heb het eigenlijk niet goed 
kunnen afronden. 

 ▪ EMOTIONEEL
In de praktijk die ik nu heb, kreeg ik het 
verzoek van een collega om een terminale 
patiënte over te nemen die euthanasie 
wilde. Hij kon dat om religieuze redenen 
niet. Ik vond het erg lastig, maar ik voelde 
me emotioneel verplicht. Als ik nee zei, wie 
zou het dan moeten doen?
In de periode waarin ik die vrouw bege-
leidde, is er een vervelend voorval geweest. 
Ze belde een keer op mijn vrije middag en 
mijn assistente vertelde dat niet ik, maar 
een collega zou komen. Daar was ze heel 

boos over. De volgende dag ben ik op be-
zoek gegaan en hebben we het besproken. 
Dat is weer goed gekomen. Daarna hebben 
we de euthanasieprocedure in gang gezet, 
maar nog voordat de SCEN-arts langs kon 
komen, is ze overleden. 
Achteraf heb ik me gerealiseerd dat een pa-
tiënt van een collega overnemen – zeker 
met zo’n vervelende situatie erbij – ontzet-
tend veel stress oplevert. Voor mij is het 
van belang dat ik een langdurige behandel-
relatie met iemand heb. Als je een patiënt 
kent en die wordt ziek en wil op een gege-
ven moment niet verder, dan kun je daarin 
meegroeien. 
Misschien maak ik het te emotioneel, maar 
ik vond het zo moeilijk dat ik heb besloten 
geen patiënten met een euthanasieverzoek 
meer over te nemen van een collega. Van de 
solopraktijken in dit dorp, dat erg religieus 
is, doet 75 procent geen euthanasie. Het 
zou te veel voor me worden. Bovendien zou 
ik het gevoel hebben dat ik in het dorp ‘de 
euthanasiedokter’ zou worden genoemd. 
Waarom zou ik het moeten opvangen als 

mijn collega’s om religieuze redenen nee 
zeggen? Ik kan het om emotionele redenen 
niet, dat is toch ook een goede reden? 
Ik moet mezelf niet voorbij lopen. Maar het 
heeft heel wat innerlijke discussie gekost 
voordat ik dit kon zeggen. Het is zo moei-
lijk om nee te verkopen, om teleur te stel-
len, om niet aan de verwachtingen te vol-
doen. Dat vond ik al moeilijk toen ik op de 
opleiding zat.

 ▪ GRENZEN TREKKEN
Ik ervaar het ook als patiënten om mijn 
mobiele nummer vragen. Ik geef het niet, 
maar eigenlijk vind ik dat naar. Overi-
gens kan de huisartsenpost mij wél altijd 
bellen als dat nodig is. Sommige mensen 
verwachten dat je te allen tijde bereikbaar 
bent, maar dat kán en wil ik gewoon niet. 
Dat houd ik niet vol. Voor mij is dat het 
leerproces: de grens trekken én bewaken. 
Ik voel me tekortschieten, terwijl ik wéét 
dat ik dat niet doe. Ik moet 
me er niet schuldig over voe-
len. Dat moet ik leren. ▪

Om redenen van privacy is niet de echte naam 
van de huisarts gebruikt.

‘ IK MOET LEREN 
ME ER NIET 
SCHULDIG
OVER TE VOELEN’

Door twee nare ervaringen werd 
euthanasie voor Merel (37, zeven 
jaar huisarts) een zeer beladen 
onderwerp. Zo beladen dat ze het 
eigenlijk nooit meer wilde meemaken. 
Het confronteerde haar vooral ook met 
zichzelf. Dat maakte het zo moeilijk. 
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In het oktobernummer van De Dokter 

publiceren wij de uitkomsten van het 

belevingsonderzoek euthanasie dat deze 

zomer door de LHV, KNMG, NHG, OMS en 

Verenso is gehouden.
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