Dokter/dominee – hoe denkt u over 'voltooid leven'?
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Het thema voltooid leven is hot, niet alleen in politiek Den Haag, maar ook op verjaardagen, in
huiskamers, verpleeginstellingen en vergaderzalen. Onderzoekster Els van Wijngaarden, verbonden
aan de Universiteit voor Humanistiek, sprak uitvoerig met 25 ouderen en hun families, met
vrijwilligers, artsen en geestelijke verzorgers. Ze zegt: 'Voltooid leven' klinkt zo mooi, zo afgerond,
zo monter, dat ik het eigenlijk een verdoezeling vind van de tragiek die in de beleving van de
mensen schuilt. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde (KNMG) sprak ooit
van 'lijden aan het leven'- dat doet meer recht aan hun ervaring.
Op deze avond willen we met elkaar in gesprek gaan over dit thema. We weten allemaal van de
toenemende vergrijzing in West-Europa, in Nederland en Ermelo. De vragen rondom euthanasie en
voltooid leven spelen soms al, maar zullen in de toekomst alleen maar klemmender worden. Ook als
familie en vrienden kun je er zomaar mee te maken krijgen.
Nu betreden we met deze thematiek een breed veld van vragen en ethische kwesties, zoals
euthanasie, een zelfgekozen levenseinde, wils(on)bekwaamheid, leven met dementie, zorgethiek,
het zijn allemaal termen die hierbij een rol kunnen spelen, maar allemaal ook weer
deelonderwerpen betreffen en andere expertise vragen.
Deze avond is vooral bedoeld om van elkaar te leren en te horen: hoe kijken huisartsen ernaar, wat
komen ze tegen en hoe gaan zij ermee om? Wat hebben ze in de praktijk en in hun ervaring op dit
onderwerp geleerd en ontdekt? Heeft de kerk/ de bijbel/de geestelijk verzorger hier iets in of over te
zeggen? En welke rol kan de gemeenschap van mensen – familie, vrienden, buren – daarbij spelen,
zonder overvraagd te worden? Hoe hebben we – en houden we – zin in de ouderdom?
Enkele citaten ter oriëntatie (uit W&D mrt 2017):
Wat mij opvalt, is dat we alle crises van het leven met groot respect behandelen. Wanneer een puber
of een man van veertig een crisis doormaakt, zeggen we: dat is goed en nuttig, daar moet je
doorheen, daar kom je anders uit. Maar als het om de crisis tegen het einde van het leven gaat –
ziekte, eenzaamheid, aftakeling – worden we opeens ongeduldig. Die willen we niet, die moeten we
voor zijn....
schrijfster Vonne van der Meer
Ik zag hoe de Christenunie het thema voltooid leven kaapt. Ik schrok van de veralgemeniseringen en het
verblindende oplossings-denken. Het is niet waar dat als we meer doen of mensen het gevoel geven erbij te
horen dan alle wonden van een diep verdriet zo verlicht worden dat ze te dragen zijn...
pastor Marinus van den Berg
Als er één ding is dat we steevast horen, dan is het: ik wil niemand tot last zijn. Maar zodra je op de wereld
komt, ben je anderen tot last. Ook wanneer je om euthanasie vraagt. Je moet een arts vinden die bereid is het
te doen, je familie moet ermee om kunnen. Doe niet of je een ander niet tot last bent. Je mág tot last zijn.
Maar blijkbaar willen we dat niet meer.
palliatief arts en jezuïet Marc Desmet

Het D66-dogma van individuele zelfbeschikking heeft de euthanasiediscussie in een permanent hellend vlak
veranderd. Er waren zorgvuldige regelingen en procedures ontwikkeld die een barmhartig, actief levenseinde
voor ondraaglijk en uitzichtloos lijden mogelijk maakten. Euthanasie was strafbaar, tenzij. Geen recht van de
patiënt, geen plicht voor de dokter. Sindsdien heeft de nederlandse euthanasie zich op een almaar hellender
vlak begeven.
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