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Samenvatting 

Euthanasie en het levenseinde zijn gevoelige onderwerpen. Een laagdrempelige manier om je als 

patiënt te oriënteren op de opvattingen van de huisarts op deze thema's en om je te oriënteren op het 

gesprek over euthanasie en levenseinde met de huisarts is via de website van de huisartsenpraktijk. 

Uit dit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de huisartsenpraktijken (86%) euthanasie niet 

benoemt op de website. Het deel dat euthanasie wel benoemt, verwijst voornamelijk procedurematig 

naar een andere pagina, via een link die niet (meer) werkt. Soms lijken praktijken er wel op te doelen, 

maar noemen ze euthanasie of het levenseinde niet expliciet. Bijna 6 procent benoemt expliciet 

levenseinde of euthanasie op de website, en vermeldt ook de professionele houding hiertegenover. 

 

Aanleiding  

De website is het visitekaartje van huisartsenpraktijken. Op de website kunnen patiënten belangrijke 

informatie vinden over de praktijk. Bij het zoeken van een nieuwe praktijk is de website een 

belangrijk middel om een huisartsenpraktijk te kiezen die bij je past. Wat de professionele houding 

van een praktijk is ten aanzien van euthanasie kan daarbij voor patiënten een factor zijn bij die keuze.  

Niet alleen in het geval van een keuze voor een nieuwe huisartsenpraktijk, ook voor bestaande 

patiënten is het van belang dat informatie over deze fase makkelijk te verkrijgen is. De dood, en een 

eventuele doodswens, zijn gevoelige onderwerpen om over te praten. Patiënten en hun naasten 

willen zich, voorafgaand aan een gesprek met de huisarts hierover, wellicht eerst zelf oriënteren. Een 

laagdrempelige manier om dit te doen is om via de website van de huisartsenpraktijk informatie te 

vergaren.  

Helaas komt het nog vaak voor dat het eerste gesprek rondom euthanasie en levenseinde niet of te 

laat gevoerd wordt. Bij deze thema's is het belangrijk dat de verwachtingen van huisartsen en 

patiënten naar elkaar overeenkomen. Het opstellen van een wilsverklaring wordt bovendien nog 

door lang niet iedereen gedaan. Uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim 

8800 mensen blijkt dat 21% van deze groep een wilsverklaring heeft. In een wilsverklaring wordt 

opgesteld wat de wensen zijn omtrent iemands dood. Hier kan een euthanasieverzoek, of een niet-

reanimeren-verklaring in opgenomen worden. Van de mensen met een wilsverklaring heeft bijna de 

helft van de ondervraagden deze wilsverklaring niet van tevoren besproken met de huisarts. Een van 

de redenen die zij aan Patiëntenfederatie Nederland gaven was dat zij denken dat hun huisarts hier 

niet voor open zou staan, of geen tijd zou hebben voor een gesprek (Van Twillert, 2018).  

Het KNMG laat dan ook weten dat het niet alleen belangrijk is dat de huisarts weet wat de patiënt 

wil, maar ook dat de patiënt weet wat de arts voor hem of haar kan betekenen. Mensen die een 

schriftelijk euthanasieverzoek hebben opgesteld, blijken vaak verkeerde verwachtingen te hebben 

van de waarde van dit schriftelijke verzoek. Een schriftelijk verzoek betekent niet dat een euthanasie 

hiermee volstaat. Een gesprek met de huisarts is daarom aan te bevelen. Een verklaring moet 

namelijk regelmatig besproken worden om te voldoen aan de zorgvuldigheidseisen van de 

euthanasiewet (KNMG, 2018). Om misverstanden in de zorgpraktijk te voorkomen is het belangrijk 

dat er over euthanasie gepraat wordt, en dat dit op tijd gebeurt.  
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Dit vormt de aanleiding voor het uitvoeren van dit onderzoek: In hoeverre besteden 

huisartsenpraktijken via hun website aandacht aan euthanasie en het levenseinde? En wordt de 

professionele houding van de huisartsenpraktijken ten aanzien van euthanasie zichtbaar op hun 

website? 

 

Doel en onderzoeksvragen 

Wij vragen ons af in hoeverre huisartsenpraktijken op hun website euthanasie en het levenseinde 

vermelden. We focussen ons in dit onderzoek dan ook op de vraag: Brengen huisartsenpraktijken de 

onderwerpen euthanasie en levenseinde ter sprake op hun website? En zijn huisartsenpraktijken duidelijk 

over de mogelijkheden en hun professionele houding ten aanzien van euthanasie?  

Ons doel is om met dit onderzoek in kaart te brengen hoe gemakkelijk, of ongemakkelijk, het is om op de 

onlinewebsites van huisartsenpraktijken informatie over euthanasie te verkrijgen.  

 

Dataverzamelingsmethoden 

Om te achterhalen in hoeverre huisartsenpraktijken euthanasie en het levenseinde vermelden op 

hun website hebben wij een steekproef genomen uit de 4707 huisartsenpraktijken in Nederland 

(www.zorgkaartnederland.nl). Deze lijst is op alfabetische volgorde te sorteren. Hier een steekproef 

uittrekken is aselect, en dus methodologisch correct. De vereiste steekproefgrootte is 356 

huisartsenpraktijken, bij een foutenmarge van 5% en een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dit 

geeft aan hoe vaak het werkelijke percentage van de populatie dat duidelijk is over euthanasie 

binnen de foutenmarge ligt. De eerste 356 huisartsenpraktijken bij een alfabetische sortering zijn 

onderzocht. Hieruit bleken acht huisartsenpraktijken geen website te hebben, daarom zijn er 

vervolgens acht websites van de opvolgende huisartsenpraktijken bekeken.    

Eén voor één zijn de websites van de praktijken intensief bekeken. Wanneer er een zoekoptie was op 

de website, werd gezocht op de termen ‘euthanasie’, ‘levenseinde’, ‘dood’ en ‘wilsverklaring’. 

Wanneer deze zoekoptie er niet was werd gezocht in de verschillende mapjes op de website naar 

een vermelding van deze onderwerpen. Indien er op een website een vermelding was van deze 

termen, werd gekeken naar de concreetheid, en of er mogelijk een professionele houding of 

bereidheid vermeld werd. Een website valt onder de categorie Wel vermelding wanneer er 

überhaupt iets gezegd wordt over het levenseinde of euthanasie. In de meeste gevallen werd 

hierdoor de professionele houding duidelijk, in een enkel geval bleef deze duidelijkheid uit. Een 

website valt onder de categorie Niet-werkende verwijzing naar externe website wanneer er verder 

niets anders over euthanasie op de website staat dan een verwijzing naar de website van 

www.thuisarts.nl via een link die niet werkt. Een website valt onder de categorie Geen vermelding 

wanneer er niets over het levenseinde of euthanasie op de website staat. Ook wanneer er impliciet 

gedoeld lijkt te worden op deze onderwerpen, maar dit niet expliciet genoemd wordt, valt de 

website onder Geen vermelding.  
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Resultaten 

 

  Geen 
vermelding 

Niet-werkende 
verwijzing naar 
externe 
website 

Wel 
vermelding 

Totaal 

Aantallen 307 25 24 356 
Percentage 86,24 % 7,02 % 6,74 % 100 % 

 

 

 

 

Het overgrote deel van de praktijken (86%) benoemt euthanasie op geen enkele wijze op de website 

Op 86,24% van de websites van huisartsenpraktijken die onderzocht zijn, stond niets over euthanasie 

omschreven. Ook over de wilsverklaring, het levenseinde of de dood werd geen vermelding 

gevonden.   

Een klein deel van de praktijken (7%) verwijst naar een webpagina die niet meer bestaat 

Bij 7,02% van de onderzochte websites werd verwezen naar een pagina omtrent een wilsverklaring 

bij euthanasie, via een niet-werkende link.1 Deze pagina komt uit 2015, en is waarschijnlijk niet 

geüpdatet. In vier van deze gevallen was ook een link toegevoegd die zou moeten verwijzen naar een  

 
1 http://www.thuisarts.nl/news/wilsverklaring-bij-
euthanasieverzoek%22%20onclick=%22window.open(this.href);%20return%20false; 
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pagina genaamd ‘Euthanasie voor veel artsen alleen denkbaar bij lichamelijk lijden’. Deze link 

verwijst echter naar een algemene pagina genaamd ‘Psychische klachten’ op 

www.gezondheidsnet.nl, waar niet (meer) direct iets over euthanasie staat.  

Ruim 6 procent benoemt expliciet levenseinde of euthanasie 

Bij 6,74% van de 356 huisartsenpraktijken die wij hebben onderzocht stond expliciet en concreet 

euthanasie op de website vermeld. Meestal ging dit gepaard met een stuk tekst met uitleg over het 

proces rondom euthanasie, wat het betekent voor de patiënt, maar ook voor de huisarts. Vaak werd 

ook een voorbeeld van een wilsverklaring laten zien, en werd er genoemd dat de huisarts open staat 

voor een gesprek, en dit graag laagdrempelig wil houden. Zo noemt één van de huisartsenpraktijken: 

“Wij willen als praktijk hierin laagdrempelig zijn en nodigen u graag uit voor een gesprek. Ter 

voorbereiding op zo’n gesprek kunt u informatie vinden op 

https://www.thuisarts.nl/levenseinde en https://www.knmg.nl/advies-

richtlijnen/dossiers/spreken-over-het-levenseinde.htm “  

Op een andere website lijkt de mening van de betreffende huisartsenpraktijk door te schemeren. Het 

kopje ‘Levenseinde, erover nadenken’ begint met de zin: 

“Hoe uw levenseinde eruitziet weet niemand (uitgezonderd zijn de mensen die gelovig zijn). 

Wenselijk is dat de kwaliteit van leven tot en met uw laatste levensdag positief is en dat het 

lijden, mocht dat meespelen, beperkt is en van korte duur.”  

Deze huisartsenpraktijk noemt ook dat men niet vroeg genoeg over het levenseinde kan nadenken. 

Zelfs als het gaat om een jongere die een verre reis gaat maken. De praktijk noemt dat het verstandig 

is om als jongere zijnde met zijn of haar naasten te bespreken wat de wensen zijn indien er iets 

ernstigs gebeurt. Ook wordt verwezen naar de website van de Rijksoverheid. Dit betreft een pagina 

waarop staat hoe een wilsverklaring omtrent levenseinde en euthanasie opgesteld dient te worden. 

In dit geval is de professionele houding ten aanzien van euthanasie positief, en wordt dit ook 

expliciet vermeld. Een andere huisartsenpraktijk omschrijft dat een gesprek over de wensen rondom 

het levenseinde vaak niet gevoerd wordt. Zelf zegt de praktijk:  

“We willen u hierin tegemoetkomen door middel van onderstaande informatie en websites”  

Gevolgd door titels als ‘Wat is een wilsverklaring?’ en ‘Samenstelling wilsverklaring’. Op sommige 

websites wordt de mening van de praktijk zeer duidelijk vermeld, dit wordt bijvoorbeeld vermeld als: 

“Geen van de huisartsen in onze praktijk heeft principiële bezwaren tegen euthanasie”  

In twee andere gevallen was er informatie te vinden over een ‘Wilsverklaring tot niet-reanimeren'. Er 

wordt genoemd dat het belangrijk is om vroegtijdig na te denken over het levenseinde, en de 

wensen met betrekking tot medisch handelen in deze periode. Echter wordt het begrip euthanasie 

daar niet genoemd. 

Bij één van de websites die expliciet iets vermeld over euthanasie, wordt duidelijk dat de 

huisartsenpraktijk een negatieve opvatting heeft ten opzichte van euthanasie. Dit ging om een  
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antroposofische huisartsenpraktijk. Onder het kopje ‘Visies op euthanasie en dementie’ staat dat 

vanuit antroposofische levensvisie niets in het mensenleven toevallig is, ook ziekte en sterfte niet.  

“Er komt een bepaald moment dat je sterft. Dan is het je tijd. Daar werkt een hogere wijsheid 

en niet ons persoonlijke beperkte inzicht. (…) Juist moeilijke ervaringen en periodes in het 

leven, tegenslagen, crises en ziekten, kunnen tot verdieping, tot inzicht en wijsheid leiden.”  

Er wordt gezegd dat dementie een vorm van verwerking kan zijn. Het stuk eindigt met:  

“Euthanasie bij ondraaglijk lijden is vanuit de ene levensvisie best begrijpelijk, al is dit lijden 

moeilijk in te schatten en gaat het vaak om het lijden van de betrokkenen. Vanuit een andere 

levensvisie is euthanasie een ongelukkige ingreep in het ontwikkelingsprova het aardse naar 

het geestelijke leven.”  

 

Conclusie  

Brengen de huisartsenpraktijken het onderwerp euthanasie en levenseinde überhaupt ter sprake op 

hun website? En zijn huisartsenpraktijken duidelijk over de mogelijkheden en hun professionele 

houding ten aanzien van euthanasie?   

Wanneer men op zoek is naar informatie over euthanasie, levenseinde, dood of wilsverklaring, kan 

men op ruim 86% van de onderzochte websites van huisartsenpraktijken niets over deze 

onderwerpen vinden. In 7% van de gevallen wordt er verwezen naar een pagina omtrent een 

wilsverklaring, via een link die niet werkt. Hieruit wordt de professionele houding ten aanzien van 

euthanasie dus niet duidelijk. Het laatste deel, bestaande uit ruim 6% van de gevallen, brengt 

euthanasie en het levenseinde op een duidelijke manier ter sprake op de website. Bij het overgrote 

deel van deze huisartsenpraktijken worden de bereidheid tot euthanasie, en de professionele 

houding hiertegenover zichtbaar. In een enkel geval is deze houding impliciet weergegeven.  

Dit onderzoek claimt niet dat een gebrek aan vermelding van euthanasie op de website wil zeggen 

dat huisartsen geen goed gesprek over euthanasie of het levenseinde zouden voeren in de 

spreekkamer. De website geeft wel een indicatie hoe belangrijk de arts dit onderwerp vindt in zijn 

online communicatie naar patiënten.  

 

Aanbevelingen 

Professionele houding duidelijker vermelden op de website om misverstanden te voorkomen 

We raden huisartsenpraktijken aan om euthanasie en levenseinde duidelijker te vermelden op de 

website en duidelijk te zijn over de professionele houding van de artsen. De arts zou tijdig en helder 

met patiënten moeten bespreken wat zijn/haar bereidheid is wanneer een patiënt in zijn/haar laatste 

levensfase komt. De (on)mogelijkheden moeten besproken worden, ook wanneer het gaat om 

palliatieve sedatie, behandelverboden en een niet-reanimeren verklaring. Veel patiënten hebben 

hier namelijk geen of te weinig kennis over. De vermelding van de professionele houding is niet 

alleen belangrijk voor huidige patiënten, maar ook voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe  
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huisarts. Deze houding van de huisartsen ten aanzien van euthanasie kan meespelen in de beslissing 

voor een nieuwe huisarts.  Tegenwoordig zijn Nederlandse ouderen erg internetvaardig, of wellicht 

willen mensen zich verdiepen in het levenseinde van hun naasten. 

Een vermelding op de website kan patiënten uitnodigen tot een gesprek.  

Vermelding van euthanasie en/of de wilsverklaring op de website nodigt uit tot gesprek en maakt het 

voeren van dit gesprek bij de huisarts laagdrempeliger. Voor patiënten kan het handig zijn om een 

voorbeeld van een wilsverklaring aangereikt te krijgen, waarin voorbeeldzinnen en de eisen voor een 

geldige wilsverklaring staan. Ook het opstellen van een wilsverklaring kan vragen oproepen, wat 

weer een ingang kan zijn voor een gesprek omtrent wensen rond het levenseinde. Mogelijk kunnen 

artsen in het patiëntendossier een vast tabje hechten waarin de wensen over euthanasie regelmatig 

besproken, geüpdatet en opgenomen kunnen worden. 

Verwijs eventueel door naar externen 

Als huisartsenpraktijken het moeilijk vinden om nuance aan te brengen, kunnen zij doorverwijzen 

naar een website waar nuttige informatie op te vinden is die past bij hun denkwijze. Dit is ook om te 

voorkomen dat patiënten zelf op zoek gaan naar informatie die niet altijd juist is, of overeenkomt 

met de ideeën van hun eigen huisartsenpraktijk. Op de website 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie bijvoorbeeld, staan onder 

andere een handreiking schriftelijk euthanasieverzoek voor patiënten en een handreiking voor 

huisartsen die gebruikt kan worden in een gesprek. Veel huisartsenpraktijken verwijzen regelmatig 

door naar www.thuisarts.nl. Ook op deze website staat bruikbare informatie omtrent het 

levenseinde. Aangezien elke situatie anders is, wordt er informatie gegeven voor verschillende 

scenario’s, zoals ‘Ik word niet meer beter’, en ‘Ik wil nadenken en praten over mijn levenseinde’. De 

website www.ikwilmetjepraten.nu is een initiatief dat stimuleert om mensen meer ruimte en 

aandacht te geven om na te denken over de laatste fase van hun leven, en vooral om hierover in 

gesprek te gaan. Op deze website zijn verschillende persoonlijke verhalen van patiënten en naasten 

te vinden omtrent het levenseinde. Het KNMG en de Patiëntenfederatie Nederland hebben 

gezamenlijk een e-book gemaakt, voor patiënten en artsen over ‘Tijdig praten over het levenseinde’. 

Hierin staan bijvoorbeeld bespreekpunten voor een gesprek over het levenseinde, en voorbeelden 

van een wilsverklaring (KNMG, 2018). Dit e-book zou gebruikt kunnen worden om houvast te geven 

tijdens deze gesprekken.  

 

Over het Humanistisch Verbond 

Het Humanistisch Verbond is een onafhankelijke organisatie die staat voor een vrije en humane 

samenleving. We komen in actie als keuzes over leven, liefde, denken en dood in gevaar komen. We 

stimuleren maatschappelijk en politiek debat, bieden persoonlijke inspiratie, doen onderzoek.   

Het Humanistisch Verbond vindt het belangrijk dat ook het meest lastige, maar niet te vermijden 

onderwerp in het leven niet geschuwd mag worden: de dood. Wij staan voor de vrijheid om over de 

eigen dood te beslissen.  

Natuurlijk heb je het niet altijd voor het zeggen. Wanneer de dood wel vooraf wordt aangekondigd, 

of mensen hun leven voltooid achten, moet ruimte zijn voor een eigen keuze. De huidige wetgeving  
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is er niet voor iedereen. Dat zou wel zo moeten zijn. Niemand mag worden buitengesloten, zoals 

mensen met dementie, psychiatrisch patiënten, of zij met een weloverwogen doodswens.   

Hoe ga je met de dood om? Die vraag kun je niet aan de overheid alleen overlaten. We roepen 

mensen op om na te denken over de dood, het gesprek aan te gaan met naasten, verhalen en 

wensen te delen, en ze op papier te zetten. Begeleiding is van belang, ook de begeleiding van 

huisartsen. Zij moeten ruimte en een opening bieden voor een gesprek over de laatste levensfase, en 

over euthanasie.  

Dit onderzoek maakt deel uit van de campagne Vrij om over mijn eigen dood te beslissen die op 25 

oktober live gaat en als doel heeft het gesprek over de dood te stimuleren en euthanasie uit de 

politieke ijskast te krijgen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

Bibliografie: 

KNMG. (2018). Bespreek wilsverklaring altijd met arts. Verkregen op 26 september 2019, via 

https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/bespreek-wilsverklaring-altijd-met-

arts.htm 

Twillert, M. van. (2018). Meer mensen hebben schriftelijke wilsverklaring. Verkregen op 26 

september 2019, via https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/meer-mensen-

hebben-schriftelijke-wilsverklaring.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

Bijlage 1:  

Vermelding euthanasie of levenseinde: 

Hieronder volgt een lijst met onderzochte huisartsenpraktijken die euthanasie of het levenseinde 

vermelden op hun website. De huisartsenpraktijken zijn geanonimiseerd, de namen zijn bekend bij het 

Humanistisch Verbond.  

- Huisartsenpraktijk A: 

Deze huisartsenpraktijk zegt dat ze laagdrempelig willen zijn in een tijdig gesprek over het 

naderend overlijden. Ze nodigen patiënten uit op gesprek, en geven een aantal websites 

waar informatie op staat ter voorbereiding van zo’n gesprek. Ze noemen 

https://www.thuisarts.nl/levenseinde en https://www.knmg.nl/advies-

richtlijnen/dossiers/spreken-over-het-levenseinde.htm. Ze willen teleurstellingen, onbegrip 

en het gevoel te laat te zijn om nog besluiten te nemen, voorkomen. Ze willen graag extra 

tijd inplannen, en noemen dat het een toegevoegde waarde heeft om een naaste mee te 

nemen. In het gesprek komen vragen aan de orde over wel of niet reanimeren, wel of niet 

opname in het ziekenhuis, euthanasie en palliatieve sedatie.  

 

- Huisartsenpraktijk B: 

Wanneer gezocht wordt op het woord ‘euthanasie’, vindt men een kopje ‘Wilsverklaring’. 

Onder dit kopje heeft de huisartsenpraktijk een link gezet naar een site van de Rijksoverheid, 

hoe een wilsverklaring omtrent levenseinde en euthanasie op te stellen. De 

huisartsenpraktijk laat in het kopje ‘Levenseinde, erover nadenken’, hun mening 

doorschemeren. De eerste zin “Hoe uw levenseinde eruit ziet weet niemand (uitgezonderd 

zijn de mensen die gelovig zijn).” laat al zien dat zij zich distantiëren van gelovigen. Zij 

noemen dat het wenselijk is dat het leven tot het laatste moment positief wordt ervaren, en 

dat het wenselijk is dat lijden beperkt is en van korte duur. Ook wordt gezegd dat men niet 

vroeg genoeg kan nadenken en praten over de wensen voor het levenseinde. Zij noemen 

zelfs voorbeelden: “als jongere die een verre reis maakt en met zijn dierbaren bespreekt wat 

wenselijk is bij ernstige gebeurtenissen, als volwassene die een duurzame relatie aangaat 

(met of zonder nakomelingen), als oudere die nog midden in het leven staat, geen medicatie 

gebruikt maar eigen wensen heeft. De wensen veranderen bij de meeste mensen met de 

jaren.”. Deze huisartsenpraktijk noemt ook dat soms mensen denken dat zelfdoding zinvol is, 

zij geven de optie om 24 uur per dag met een huisarts of zorgverlener via 113 over zelfdoding 

te spreken. Er wordt redelijk veel informatie op de site zelf gepost, en er wordt ook nog een 

link bijgevoegd naar "https://www.thuisarts.nl/levenseinde." 

https://www.thuisarts.nl/levenseinde, waar nog meer informatie op te vinden is. Ook een 

hospice wordt genoemd, om daar een laatste levensmaand met kwaliteit te leven. 

 

- Huisartsenpraktijk C: 

Deze huisartsenpraktijk heeft een kopje ‘Kwaliteit’ op hun site staan. Hieronder staat een 

kort stukje over hoe de huisartsen inspringen op vernieuwing en extra deskundig zijn. Hierna 

volgt de zin “Ook euthanasie is bespreekbaar”. Verder wordt er niets over gezegd, maar dit 

zegt wel dat ze het belangrijk vinden, aangezien dit stukje maar vijf zinnen bevat, waaronder 

deze.  
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- Huisartsenpraktijk D: 

Op de website van deze praktijk komt een document op wanneer er gezocht wordt naar 

‘euthanasie’. Dit is een “wilsverklaring tot niet reanimeren”, waarop patiënten hun gegevens 

in kunnen vullen om zo te laten weten dat zij niet gereanimeerd willen worden in het geval 

van een hartstilstand. Hier is verder geen inleidend stuk tekst op de website zelf aan vooraf 

gegaan. Het document lijkt van de Centrale Huisartsenpost te zijn. Het document is echter 

niet te vinden wanneer gezocht wordt in het menu onder de huisartsen. 

 

- Huisartsenpraktijk E: 

Wanneer op deze website gezocht wordt naar ‘euthanasie’, komt men op een pagina over 

‘Wilsverklaring’. Op deze pagina wordt concrete informatie over reanimeren, 

wilsverklaringen en euthanasie getoond. Dit is bedoeld als voorzet voor een gesprek met de 

huisarts over deze zaken. De toon hiervan is positief tegenover euthanasie. Op deze pagina 

wordt uitgelegd wat reanimeren precies is en wat de kans is dat een 70-plusser hierdoor 

overleeft. De eerste zin van het volgende kopje ‘Wilsverklaring’ omschrijft de mening 

tegenover euthanasie goed; “Iedereen heeft het recht om een medische behandeling te 

weigeren, ook als deze levensreddend of – verlengend werkt.”. Vervolgens wordt 

omschreven hoe het eraan toegaat als de patiënt zelf niet meer in staat is om voor zijn of 

haar eigen wensen op te komen, omdat de patiënt bijvoorbeeld in coma raakt of dement 

wordt. Er wordt voorgesteld om een wilsverklaring op te stellen waarin alle wensen rondom 

het levenseinde omschreven kunnen worden. Het volgende kopje ‘Euthanasie’ geeft redelijk 

veel informatie over wat euthanasie precies is en hoe deze euthanasiewens doorgegeven 

dient te worden. Deze tekst is bedoeld als uitnodiging om het over deze zaken te hebben met 

de huisarts. Tot slot worden er voorbeeldzinnen genoemd die in een wilsverklaring kunnen. 

Wel wordt benadrukt dat het belangrijk is dat de brief de persoonlijke mening van de patiënt 

weerspiegelt, en dat het daarom voornamelijk in eigen woorden opgeschreven dient te 

worden.  

 

- Huisartsenpraktijk F: 

Onder het kopje ‘informatie’, staat een kopje ‘wilsverklaring’. De eerste zin van deze tekst is 

“Ga in gesprek over uw wensen rondom het levenseinde’. Er wordt omschreven dat dit heel 

vaak niet gebeurt. Ook staat er; “Het ontbreekt patiënten vaak aan concrete punten 

waarover afspraken gemaakt zouden kunnen worden. We willen u hierin tegemoet komen 

door middel van onderstaande informatie en websites.”. Er wordt omschreven wat een 

wilsverklaring is, bijv. een behandelverbod of een euthanasieverklaring. Er wordt ook gezegd 

dat een euthanasieverklaring als een hulpmiddel dient ter ondersteuning van het gesprek 

over euthanasie met de arts. De verklaring is nooit bindend, noemt de huisartsenpraktijk. 

Ook is er informatie gegeven over de samenstelling van deze wilsverklaring en hoe dit te 

doen.  

 

- Huisartsenpraktijken G, H, I, J en K deze praktijken delen een website: 

Op de website van deze praktijk staat een kopje ‘Wilsverklaring’. Het stuk begin met; 

“Tegenwoordig wordt er veel gesproken over gedachten en wensen rond het levenseinde, 

zoals euthanasie. Euthanasie is volgens de wet nog altijd strafbaar. De arts die zich houdt aan 

de zorgvuldigheidseisen wordt niet vervolgd.”. Vervolgens wordt er gezegd dat de huisartsen 
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van deze praktijk het gesprek over euthanasie heel belangrijk vinden. Ook wordt de mening 

van de huisartsen expliciet genoemd, namelijk “Geen van de huisartsen in onze praktijk heeft 

principiële bezwaren tegen euthanasie”. Er wordt nog wat verdere informatie gegeven over 

hoe een wilsverklaring invullen werkt. Tot slot wordt er naar thuisarts.nl verwezen, waar nog 

meer informatie staat over wilsverklaringen en een niet-reanimeer verklaring, en wordt er 

een brochure getoond van de KNMG, de Nederlandse beroepsvereniging van artsen.  

 

- Huisartsenpraktijken L&M, deze praktijken delen een website:  

Op deze site staat een kopje ‘Wilsverklaring’. Onder dit kopje staat kort wat over hoe 

belangrijk het is om op een vroeg moment na te denken over de wensen wat betreft medisch 

handelen en het levenseinde. Er wordt doorgelinkt naar twee documenten. De eerste is een 

toelichtingsformulier over behandelverbod, niet-reanimeren verklaring, euthanasieverzoek 

en volmacht. Het tweede is een document met informatie over de werkwijze van euthanasie 

door de huisarts. Door dit zo expliciet neer te zetten neem ik aan dat de mening tegenover 

euthanasie positief is. In deze documenten is een heleboel informatie opgesteld. In het 

document over euthanasie staat; “Allereerst moet duidelijk zijn, dat u daadwerkelijk voor 

een dergelijke procedure wilt kiezen, als het duidelijk wordt dat er op termijn sprake kan zijn 

van ondraaglijk lijden, waarbij genezing niet meer mogelijk is. Een moeilijk punt hierbij is dat 

bepaald moet worden wat het ondraaglijk lijden nu precies inhoudt.”. Er wordt expliciet 

verteld hoe het proces van euthanasie loopt; “U kunt ervoor kiezen om zelf een glas met een 

dodelijk middel te drinken (dit heet “hulp bij zelfdoding”) of de huisarts dient de middelen 

toe via de bloedbaan. In het laatste geval zal de huisarts een infuus aanleggen in een ader 

van de onderarm.”. Het document eindigt met; “Hebt u nog vragen, aarzel niet om deze met 

uw huisarts te bespreken. U kunt meer informatie vinden op de volgende sites. 

www.thuisarts.nl is de patiënt-informatie site van het Nederlandse huisartsen genootschap 

en www.nvve.nl is de site van de Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde.”.  

 

- Huisartsenpraktijk N: 

Onder het kopje ‘Beleid voor palliatieve sedatie en euthanasie’ staat een kort stukje tekst 

over palliatieve zorg. De huisartsenpraktijk zegt te streven naar maximale palliatieve zorg om 

het lijden draaglijk te maken. Vervolgens staat er; “Mocht ondanks maximale palliatieve 

begeleiding het lijden ondragelijk zijn en het sterven nog niet in zicht, dan kan euthanasie 

aan de orde komen, uiteraard enkel mogelijk volgens de zorgvuldigheidseisen van de wet, in 

overeenstemming met, en uitgevoerd door uw eigen huisarts.”.  Voor meer informatie wordt 

naar de huisarts verwezen en doorgelinkt naar de site van thuisarts.nl. De mening wordt niet 

concreet neergezet, maar het feit dat er gezegd wordt “Bespreek met gerust met uw 

huisarts”, laat zien dat de huisartsenpraktijk de drempel tot een gesprek laag wil houden. 

 

- Huisartsenpraktijk O:  

Wanneer gezocht wordt naar ‘euthanasie’, komt men op een pagina genaamd 

‘Behandelinformatie’. Op deze pagina staat informatie over wilsverklaringen. Waarom een 

wilsverklaring, wat staat er in, hoe moet deze opgesteld worden en wordt deze altijd 

uitgevoerd, kan de wilsverklaring gewijzigd worden, wordt behandeld. Ook wordt er 

verwezen naar de thuisarts.nl website en een brochure genaamd ‘spreek op tijd over uw 

levenseinde’. De mening wordt niet expliciet genoemd, maar een negatieve toon is niet 

hoorbaar.  



 

13 
 

 

- Huisartsenpraktijk P: 

Wanneer gezocht wordt naar ‘euthanasie’, komt men op een pagina over wilsverklaringen. 

Het is een korte tekst van vijf zinnen, waarin staat dat er in 2014 en 2015 thema-avonden 

georganiseerd zijn over wilsverklaringen. Een link naar het verslag van deze bijeenkomsten is 

bijgesloten. Verder wordt er doorgelinkt naar de Rijksoverheid, en hun handreiking 

wilsverklaringen. In het gezondheidscentrum zelf is een brochure aanwezig genaamd ‘Spreek 

op tijd over uw levenseinde’. In het verslag van de thema-avonden staat expliciet dat er naar 

de wens van de patiënt gehandeld moet worden, bijvoorbeeld wanneer deze persoon niet 

meer gereanimeerd wil worden na een hartstilstand. In dit document staat ook dat alle 

huisartsen open staan voor een gesprek over euthanasie met hun patiënten, en dat de 

huisartsen over het algemene positief tegenover euthanasie staan, als er aan alle 

voorwaarden is voldaan. 

 

- Huisartsenpraktijk Q: 

Wanneer men op de website van dit antroposofisch gezondheidscentrum naar euthanasie 

komt, vindt men een hele pagina rondom euthanasie en dementie. Allereerst worden er een 

aantal wettelijke voorwaarden voor euthanasie omschreven, hierna volgt een zeker dilemma. 

Gedurende de tekst begint de mening van de huisartsenpraktijk door te schemeren. Onder 

het kopje ‘Visies op euthanasie en dementie’ staat dat vanuit antroposofische levensvisie 

niets in het mensenleven toevallig is, ook ziekte en sterfte niet. “Er komt een bepaald 

moment dat je sterft. Dan is het je tijd. Daar werkt een hogere wijsheid en niet ons 

persoonlijke beperkte inzicht. Na de dood zet het leven zich op een andere wijze voort, maar 

niet losstaand van wat op aarde beleefd is. Alles wat een mens in zijn leven meemaakt zal 

ook zijn uitwerking hebben in het leven in het hiernamaals. Daar plukken we de vruchten van 

wat op aarde doorgemaakt is. Het aardse leven is een leerschool. Juist moeilijke ervaringen 

en periodes in het leven, tegenslagen, crises en ziekten, kunnen tot verdieping, tot inzicht en 

wijsheid leiden. Dementie is ook een uitgesproken voorbeeld van moeilijke periode in het 

mensenleven. De bewuste persoonlijkheid verdwijnt op de achtergrond. In de mens komt 

het gevoelsgebied daardoor vaak juist meer aan bod. Mensen blijken bijvoorbeeld 

kunstzinnig te zijn en gaan schilderen. Of ze blijken eigenlijk vriendelijk en ontspannen te zijn, 

in tegenstelling tot wie ze voorheen waren. Kinderen leren nog al eens een hele nieuwe kant 

van hun vader of moeder kennen, niet zelden op een heel positieve manier. Er is 

bijvoorbeeld meer warmte meer gevoelsmatig contact.”. Er wordt gezegd dat dementie een 

vorm van verwerking kan zijn. “En wat hier op aarde verwerkt wordt, geeft een betere 

toegang tot de geestelijke wereld na het sterven.”. Het stuk eindigt met “Euthanasie bij 

ondraaglijk lijden is vanuit de ene levensvisie best begrijpelijk, al is dit lijden moeilijk in te 

schatten en gaat het vaak om het lijden van de betrokkenen. Vanuit een andere levensvisie is 

euthanasie een ongelukkige ingreep in het ontwikkelingsproces van het aardse naar het 

geestelijke leven.”. 

 

- Huisartsenpraktijk R: 

Wanneer men zoekt op ‘wilsverklaring’ op de website van deze huisartsenpraktijk, komt men 

terecht op een pagina met een klein stukje tekst over ‘Wilsbeschikking’. Er staat dat u een 

afspraak moet maken met de huisarts als u meer informatie wilt over een wilsbeschikking. 

Ook is er een link naar een voorbeeld van een wilsbeschikking. Voor meer informatie wordt 



 

14 
 

ook doorverwezen naar een aantal andere websites met betrekking tot wilsverklaringen, 

zoals www.patientenfederatie.nl, www.npvzorg.nl en www.nvve.nl. De mening wordt niet 

expliciet genoemd. 

 

- Huisartsenpraktijk S: 

Wanneer men zoekt op ‘euthanasie’ op deze website, komt men terecht bij een tekst 

genaamd ‘Zorg rond het levenseinde’. Op deze pagina staat kort uitgelegd dat de huisarts 

graag in gesprek gaat over specifieke wensen en verwachtingen ten aanzien van de zorg en 

levenseinde. Er wordt genoemd dat het belangrijk is dat dit op tijd gebeurt. Tot slot worden 

er nog twee websites genoemd waar meer informatie op te vinden is, namelijk 

www.thuisarts.nl en www.ikwilmetjepraten.nu. 

 

- Huisartsenpraktijk T: 

Op de eerste pagina van deze site staat direct het kopje ‘wilsverklaring niet reanimeren’. 

Onder dit kopje wordt een standaard wilsverklaring omtrent niet reanimeren aangeboden, 

die te downloaden is en vervolgens ingevuld en ingeleverd kan worden bij de huisarts. Het 

gaat hier dus niet concreet om euthanasie. In het vervolg staat wel geschreven dat de 

huisartsenpraktijk wil dat mensen met vragen over hun gezondheid of ziekte laagdrempelig 

bij hun terecht kunnen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk ook gelden voor euthanasiewensen, dit 

staat er alleen niet expliciet.  

 

- Huisartsenpraktijken U, V en W, deze praktijken delen een website: 

Op deze website staat een kort stukje over ‘Wilsverklaring tot niet-reanimeren’. Euthanasie 

wordt niet genoemd, maar wel de wensen met betrekking tot medisch handelen, en dat het 

belangrijk is om hier vroeg over na te denken. Er staat een link onder naar een voorbeeld van 

een ‘Wilsverklaring niet-reanimeren’, die patiënten in kunnen vullen. 

 

- Huisartsenpraktijk X: 

Deze huisartsenpraktijk heeft een kopje genaamd ‘informatie nieuwe patiënten’. Onder dit 

kopje staat dat een huisarts een mogelijke patiënt kan weigeren als er een verschil in visie is 

op zorg. Als voorbeeld noemen ze dat sommige artsen in Nederland geen euthanasie willen 

verlenen vanuit hun geloofsovertuiging. Er wordt verder niet gezegd wat de mening van de 

huisartsen in deze praktijk is. 

 

Niet werkende verwijzing naar externe pagina: 

Eenentwintig websites van huisartsenpraktijken bevatten een pagina van 17-12-2015 genaamd 

‘Wilsverklaring bij euthanasie’, maar wanneer deze link aangeklikt wordt, verwijst de website je naar 

www.thuisarts.nl. Deze website geeft een foutmelding, namelijk ‘Pagina niet gevonden’. 

Op vier websites staat niet alleen de niet-werkende link naar de ‘Wilsverklaring bij euthanasie’, maar 

ook een link genaamd ‘Euthanasie voor veel artsen alleen denkbaar bij lichamelijk lijden’. Wanneer er 

op de link geklikt wordt komt men op een algemene site van www.gezondheidsnet.nl  met het kopje 
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‘Psychische klachten’. Er staat niet direct iets over euthanasie. Als ik vervolgens op deze site zoek 

naar ‘euthanasie’, kom ik wel bij het artikel ‘Euthanasie voor veel artsen alleen denkbaar bij 

lichamelijk lijden’. Dit is een artikel, wederom uit 2015, waarin staat dat er een onderzoek gedaan is 

naar hoe artsen tegenover hulp bij zelfdoding staan, wanneer de patiënt lijdt aan een psychiatrische 

aandoening, dementie of lijdt aan het leven. Dit is gedaan door het Vumc in samenwerking met het 

AMC en Erasmus MC onder 1456 artsen in Nederland. Uit dit onderzoek kwam dat artsen zelf 

bepalen waar hun grens ligt bij beslissingen over euthanasie. De denkbaarheid om euthanasie uit te 

voeren was hoog bij kanker en andere ernstige lichamelijke aandoeningen (85% en 82%), bij lijden 

aan het leven, beginnende dementie en psychiatrische aandoeningen was deze denkbaarheid om 

een euthanasieverzoek in te willigen veel minder (respectievelijk 27%, 40%, 34%). De namen van de 

praktijken zijn bekend bij het Humanistisch Verbond. 

Bij de overige 307 huisartsenpraktijken staat niets over euthanasie op hun website.  


