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PERSPECTIEF 

Als je lijdt aan het leven 
In vroeger tijden was de dood aanweziger in het leven dan nu. Dood was van alledag, 
in ieder gezin stierven wel een of meerdere kinderen, de gemiddelde leeftijd lag fors 
lager en weinig levensbedreigende ziekten kenden een effectieve behandeling. In ons 
westerse leven anno 2002 leven wij langer en komen wij minder en later in ons leven 
met de dood in aanraking. Mogen we nog sterven? En zullen we daar een pil voor 
maken? Henriëtte Bout in gesprek over de ontwikkelingen rond de zelfdodingspil met 
Jacob Kohnstamm, D66-senator en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Vrijwillige Euthanasie (NVVE). 

H enriëtte Bout (HB): "Zo'n lOjaar gele- stappen. De middelen die zij daartoe hebben zijn 
den publiceerde Huib Drion een artikel d 0 0 r H e n r i ë t t e B 0 U t echter beperkt en vreselijk belastend voor hun 

in NRC Handelsblad waarin hij pleit- omgeving. Men kan voor een trein springen of 
te voor het ontwikkelen en beschikbaar stellen van een zelfdodings- voor een andere drastische manier kiezen. Een dood die minder 
pil. Deze pil, die nog altijd niet bestaat, kreeg in de discussie die 
daarop volgde wel al een naam: de Pil van Drion. Waarom een der
gelijke pil?" 

belastend is, ook voor de nabestaanden, is het gebruik van medi-
cijnen die in hoeveelheid of in combinatie met andere medicijnen 
of alcohol dodelijk zijn. Maar lang niet altijd is men in staat aan 
deze middelen te komen. Een arts om hulp vragen, betekent deze 
man of vrouw in een lastig parket brengen. Daar komt nog eens 
bij, dat deze wens niet is ingegeven door medisch uitzichtloos lij
den, niet te classificeren is als een wens om euthanasie, dus een 
arts heeft strikt genomen helemaal geen rol bij deze wens om te 
sterven. Hoe dan te sterven? Drion meende dat een zelfdodingspil 
een goede manier kan zijn om hulp te bieden en dat onderschrij-
ven wij." 

HB: "Wie zou zo'n pil mogen krijgen?" 
JK "Drion wilde een leeftijdscriterium verbinden aan een derge
lijke pil, hij zou alleen verstrekt moeten worden aan ouderen, om
dat zij een beter zicht zouden hebben op hun toekomstige leven 
dan jongeren. Daardoor zouden zij beter kunnen beoordelen of zij 
werkelijk een einde aan hun leven willen maken. Wij zijn echter 
van mening dat in begi~sel iedereen die echt dood wil, dat kenbaar 
maakt en dat weloverwogen en niet in een opwelling doet, die pil 
moet kunnen krijgen. Maar maatschappelijk gezien is dat niet 
haalbaar. In de praktijk hebben we het dus nu over een pil voor 

ouderen, maar dat is voor ons meer ingegeven door praktische dan 1 1 

door principiële redenen." 

Jacob Kolmstanun. 

Jacob Kohnstamm (JK): "Drion pleitte voor de vrije verstrekking 
van een pil waarmee mensen op een zelfgekozen moment hun le
ven kunnen beëindigen, zonder tussenkomst van een arts. Men
sen kunnen lijden aan het leven, zien dan op tegen elke dag die 
weer begint, wetende dat het leven voor hen niet meer zal veran
deren. Dat is een lijdensweg zonder uitzicht op een spoedig einde. 
In zulke situaties overwegen mensen wellicht om uit het leven te 

Henrii'lle Bout is redactielid van Idee en directeur van o11derzoeks- en advies
bureau ConScience, dat zich loeiegt op de morele aspecten van biomedische 
ontwikkeli11gell . 
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HB: "Hoe zou zo'n pil moeten werken?" 
JK: "Je kunt denken aan twee verschillende typen pillen: de pil 
voor NU en de pil voor LATER. In beginsel is dat dezelfde pil, 
maar de organisatie van het gebruik van de pil is anders. Bij de pil 
voor NU is het de bedoeling datje die pil hebt om meteen te consu
meren. Dus dan komt (bijvoorbeeld) de arts je die pil brengen als 
je dat hebt gevraagd en je slikt die. Drion plaatste daar kantteke
ningen bij. Stel nu dat je bij nader inzien toch wilt afzien van het 
slikken van die dodelijke pil? Dan kan het zijn dat mensen hem 
toch maar slikken, omdat ze de beste man of vrouw niet voor niks 
willen hebben laten komen. Ik zie dat probleem niet zo, maar goed. 
De pil voor LATER is wat dat betreft aantrekkelijker. Dat is de pil 
die je wel in huis hebt, maar pas gebruikt op het moment dat jij 
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daaraan toe bent, al is het over vijftien jaar. Het kent alleen maat
.schappelijk nogal wat bezwaren. De kans bestaat dat die doodspil 
in de tussentijd door de verkeerde wordt geslikt. Per vergissing, 
want het lijkt op een snoepje, of doordat iemand anders die pil in 
je theekopje heeft gestopt. Voor een deel is dat een onzinargument 
misbruik kan altijd voorkomen, met alles, ook met het gebruik 
van een mes. En die mogelijkheid weerhoudt ons er niet van om 
messen te maken en te verkopen. Hoe graag we die pil voor 
LATER ook zouden willen, het is waarschijnlijk maatschappelijk 
gezien beter haalbaar om te werken aan de ontwikkeling van een 
pil voor NU." 

HB: "Wie zou die pil moeten verstrekken ?" 
JK: "Daar zou je het over moeten hebben. Wij vinden het in ieder 
geval belangrijk om te benadrukken dat het zonder tussenkomst 
van de arts te verkrijgen moet zijn. Niet alleen vanwege de belas
ting voor hem of haar, ook omdat wij deze doodswens niet als een 
medisch probleem zien. Op dit moment hebben artsen als enigen 
toegang tot dergelijke middelen. En dat klopt niet. Wij willen dat 
monopolie graag doorbreken, zodat ook anderen die pil kunnen 
leveren. Ik voeg daar altijd op persoonlijke titel aan toe, dat ik wel 
heel graag zou willen dat artsen die pillen ook zouden mogen ver
strekken. Maar al te vaak blijkt hoezeer de arts een vertrouweling 
is voor mensen, naast de dominee of mensen bij het Riagg. Als je 
problemen hebt met geboorte, seksualiteit, groeistuipen, of de 
dood praat je daar vaak over met je huisarts. Een hoop leden bin
nen de vereniging hebben echter hun buik zo vol van de artsenij , 
dat ze het liefst daaromheen willen als het gaat om de verstrek
king van die pil." 

HB: "Er zitten nogal wat heikele kanten aan de ontwikkeling van 
een dergelijke pil. Thn eerste het taboe op zelfmoord." 
JK: "Zelfmoord wordt beschouwd als een brevet van onvermogen 
van de omgeving. Die heeft het niet weten te voorkomen, was niet 
doorslaggevend om voor te blijven leven. Maar daarbij ontkent 
men de authentieke eigen wens van iemand om te sterven. Die is 
sterker dan de ook aanwezige wens om te blijven leven. Men aan
vaardt een doodswens niet, de wens om vrijwillig te sterven." 
HB: "Dat is toch niet vreemd? Is het in principe mogelijk om de 
wens te begrijpen dat iemand wil sterven, terwijl je zelf nog zo 
hangt aan het leven?" 
JK: "Ik heb in mijn leven als politicus me heel regelmatig moeten 
buigen en uitspreken over situaties die in persoonlijk opzicht ver 
van me af stonden. Als mensen hun wensen uitspreken moet ik 
aannemen dat het ook daadwerkelijk is wat ze bedoelen en niet 
iets anders. Als mensen aangeven dat ze zo'n pil willen, moet een 
overheid zich afvragen of het nodig is om er maatschappelijk 
ruimte voor te maken. De hamvraag is niet of de overheid zich 
moet kunnen inleven in iemands doodswens. Je moet je afvragen 
of de introductie van de pil van Drion maatschappelijk dusdanig 
nadelig is, dat je als overheid je wetgevende bevoegdheid moet 
gebruiken om hem te verbieden. Want dat is wat feitelijk aan de 
hand is nu we die pil nog niet hebben. Het is in Nederland niet 
strafbaar jezelf van het leven te beroven of een poging daartoe te 
doen. Hulp bij zelfdoding is wel strafbaar in Nederland, artikel 
294 Wetboek van Strafrecht. Dat is dus een verbod voor iedereen 
in de maatschappij om hulp te bieden bij zelfdoding. Een verbod 
in een samenleving moet altijd een maatschappelijke en politieke 
legitimatie hebben. En als die er niet is, dan vervalt de basis onder 
het verbod." 
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HB: "Een tweede punt is dat de gezondheidszorg een 'U vraagt wij 
draaien'-systeem wordt." 
JK: "Ik vraag me af of maatschappelijk gezien een zorg bestaat, 
dat gezondheidszorg verwordt tot een 'u vraagt wij draaien' -sys
teem. Het kan dat dit speelt. Sommige artsen zijn hier bang voor. 
Op het moment dat bekend is dat de Viagra-pil je potentie kan 
verhogen, blijken artsen overladen te worden met verzoeken en 
wordt die pil veel meer verkocht. Het is alleen wat onvolwassen 
om je strijd tegen 'u vraagt, wij draaien' een rol te laten spelen bij 
de beoordeling van de vraag of de pil van Drion er moet komen. 
Net als bij euthanasie geldt, dat een arts nog steeds niet de plicht 
heeft om je verzoek in te willigen, hij is alleen onder bepaalde om
standigheden niet meer strafbaar als hij het wel doet. J e hebt als 
patiënt dus het recht het te vragen aan een arts, maar dat maakt 
het nog geen 'u vraagt, wij draaien'." 

HB: "Ten derde het zelfbeschikkingsrecht." 
JK: "Dat is het meest interessante onderwerp in de discussie over 
de pil van Drion. De samenleving zit niet zo te wachten op zelfbe
schikkingsrecht. Absolute zelfbeschikking is ook een ramp voor 
een samenleving. Dat zou betekenen dat als ik vind dat ik jou 
moet neerschieten, ik dat ook mag doen. Waarom zou ik me iets 
gelegen moeten laten liggen aan wat een ander daarvan vindt? 
Absolute zelfbeschikking is een bedreiging voor het samenleven. 
Iemand die aangeeft dood te willen, onttrekt zich aan iedere vorm 
van beïnvloeding. Dat is voor een samenleving bedreigend. En 
door deze angst voor de ultieme zelfbeschikking zijn we, eufemis
tisch gezegd, niet echt warm te krijgen voor het oprekken van zelf
beschikkingsrecht. Het is een recht om te stoppen met het leven. 
Binnen de NVVE spreek ik mensen die heel duidelijk voor ogen 
hebben wat zij concreet verstaan onder kwaliteit van leven: helder 
van geest, in staat tot interactie met de omgeving. Als het niet 
meer mogelijk is om interactie aan te gaan met de omgeving, dan 
hoeft het voor hen niet meer. Je hoeft daar niet eens zo heel erg 
ziek voor te zijn. En dan kom ik terug op wat ik net al zei: de arts 
of een andere betrokkene heeft vervolgens niet de plicht dit ver
zoek in te willigen." 

HB: "Een vierde punt is de ontmanning van God." 
JK: "In het verlengde van die zelfbeschikking speelt de discussie 
over de rol van God. 'Hij geeft en Hij neemt het leven' en niet wij . 
Voor religieuze mensen is daarom een pil van Drion moeilijk te 
aanvaarden. Het is een argument dat zeer nauw samenhangt met 
je levensovertuiging. Ik denk dat ik leef door een curieuze samen
loop van omstandigheden, waar mijn ouders een rol in hebben 
gespeeld en waar de natuur, Jie ik al helemaal niet begrijp, haar 
principes, wetten of chaos op los heeft gelaten. Wellicht denk ik zo 
anders over de toelaatbaarheid van een pil van Drion door een der
gelijke visie op natuur en het leven. Ja, je leven zo ultiem in eigen 
hand nemen inclusief het besluit het te beëindigen, dat betekent 
een ontmanning, of ontvrouwing - ik weet niet of God een man is of 
een vrouw - van de Schepper. En dat is natuurlijk heel moeilijk 
voor mensen die daar hun reden om te leven aan verbinden." 

HB: "Zorg over de omgang met ouderen is een volgend heikel punt." 
JK: "Er zijn oprechte zorgen over de vraag hoe we omgaan met on
ze zwakkeren, de ouderenzorg, gehandicaptenzorg. De Gehandi
captenraad was destijds mordicus tegen de introductie van prena
tale diagnostiek, omdat men de angst had dat de tolerantie voor 
gehandicapten en hun ouders zou afnemen. Bang voor de redene-
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ring: als het mogelijk is om handicaps te voorkomen, waarom zou

den we dan nog geld uittrekken voor voorzieningen voor gehandi

capten? Natuurlijk zie ik het punt en natuurlijk is zorg voor zwak
keren, ouderen, depressieven belangrijk. Ik vind het één van de 
moeilijkst te pareren argumenten. Maar laat ik toch een poging 

wagen. De zorg voor ouderen wordt niet minder omdat er wellicht 
een pil van Drion zou komen. Er is veel meer nodig om de ambitie 
los te laten op te komen voor de belangen van mensen die dat zelf 
niet kunnen." 

HB: "Veel mensen zijn hier somber over en menen dat het proces 
van loslaten al aan de gang is." 
JK: "Kijk, we zouden ook nu al, zonder die pil van Drion, ouderen 

kunnen laten verrekken maar dat doen we niet. Omdat we vinden 
dat dat onfatsoenlijk, onrechtvaardig, niet respectvol is. Daar ver
andert de pil van Drion niets aan. Daarbij , je kunt iemand de weg 
wijzen naar de pil van Drion. Tegelijkertijd kun je vragen hoe het 

met iemand gaat, proberen van betekenis te zijn voor die persoon, 
bij te dragen aan zijn of haar levensvreugde. Die weg van het beto
nen van medemenselijkheid wordt natuurlijk nooit afgesneden. 
Men is bang voor vereenzaming en bang dat de strijd tegen ver
eenzaming wordt opgegeven door de introductie van een eventuele 
pil van Drion. Ik snap dat heel goed, maar meen tegelijkertijd dat 
medemenselijkheid niet verdwijnt. Ook niet door een pil van 
Drion. Misschien wel juist niet door die pil." 

HB: "De NWE heeft een experiment aangevraagd voor het ontwik
kelen en toepassen van een pil van Drion. Hoe is dat experiment 
opgebouwd?" 
JK: ''Nee, het is nog niet aangevraagd. We zijn wel bezig met het 
formuleren van de contouren van zo'n experiment. We hebben be
sloten om die aanvraag niet nu te plaatsen. Het zal binnen de poli
tiek nogal wat stof doen opwaaien en men heeft het nu te druk met 
het vormen van een nieuw kabinet en parlement. Nee, het is geen 
lekker electoraal nummer, die pil van Drion. Maar als het stof wat 
is nedergedaald en iedereen is geïnstalleerd, en als wij de zaken 
goed op papier hebben staan, dan zullen we het wel indienen. 
We denken aan een experiment dat drie jaar duurt. Hierin probe
ren we zoveel mogelijk te anticiperen op de nu al bekende bezwa
ren, gevaren en maatschappelijke haalbaarheidseisen. We denken 
daarom aan een experiment met een pil voor NU, voor mensen die 
iets ouder zijn dan men gemiddeld wordt in Nederland. Het lijkt 
ons logisch dat je een wachttijd inbouwt, zodat mensen die hande
len uit een impuls of een depressie van mening kunnen verande
ren. Er zijn verschillende vormen van depressies. Die zijn veelal 
tijdgebonden en gaan weer over. Als we nu een wachttijd nemen, 
kun je zoveel mogelijk voorkomen dat iemand in een depressie die 
pil slikt. Zo'n wachttijd zit ook in de abortuswetgeving, alleen gaat 
het daar om enkele dagen en hier denken wij aan enkele weken. 
We zouden graag willen weten welke mensen zich aanmelden voor 
dit experiment. Zitten daar veel mensen bij die handelen uit een 
impuls, die gebukt gaan onder een depressie, die oud zijn of juist 
jonger, die in medisch opzicht een uitzichtloos bestaan leiden, 
noem maar op. Wie zullen dat in de praktijk zijn? Het is gissen. 
Uit de euthanasiepraktijk blijkt overigens het volgende. Als de 
arts tegen een stervende zegt 'Ik help jou met sterven zodra jouw 
frustratiedrempel, zoals je die nu verwoordt, wordt overschreden', 
blijkt dat die drempel fors hoger wordt voor de patiënt. Deze blijkt 

meer pijn en uitzichtloosheid aan te kunnen dan hij eerder ver
woordde. Daarnaast blijkt dat heel veel van die mensen een na
tuurlijk dood sterven en geen dood door euthanasie. Ik denk dat 
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zo'n zelfde fenomeen plaatsvindt bij mensen die vragen om een pil 
van· Drion. Het feit dat er om die pil gevraagd kan worden, dat er 

een eind aan je leven kan komen op een door jou gewenst moment, 
kan rust brengen. Maar het blijft vooralsnog een onbewezen stel
ling." 

HB: "Gaat die pil er komen?" 
JK: "Ja, ik denk het wel, maar het zal nog wel even duren. Mijn 

ideaal zou zijn: een pil die je in drie delen moet consumeren en die 
vervolgens alleen voor die ene persoon dodelijk is. Het eerste 
bestanddeel krijg je van de verstrekker en slik je op dag één, het 
tweede bestanddeel krijg je mee en slik je een paar weken later, op 
het moment dat jij qaarvoor kiest, zonder tussenkomst van 
iemand anders. Het derde onderdeel zit in een kast of doos met 
een slot waarvanjij de sleutel hebt. Jij bepaalt wanneer je dat slot 

opent en het derde bestanddeel slikt. Dit derde onderdeel zal 
alleen voor jou het einde van je leven betekenen, niet voor iemand 
anders die het slikt. Een pil dus die gebruik maakt van de geneti
sche uniciteit van de aanvrager. Ik heb me laten vertellen dat er 
in de toekomst medicijnen zouden kunnen worden ontwikkeld die 
gebruik maken van genetische componenten." 
HB: "Wat zijn de grootste hobbels en kuilen?" 
JK: "De angst dat mensen gefaciliteerd worden die uit een impuls 
zelfmoord willen plegen. Ik denk dat we die angst kurmen wegne
men, bijvoorbeeld door een pil te ontwikkelen die je in verschil
lende stappen moet nemen en die vervolgens idealiter alleen voor 
die ene persoon dodelijk is. Zo maak je structuur rond die pil waar
door het onwaarschijnlijk is dan men vanuit een impuls suïcide 
pleegt. Een tweede, veel moeilijker obstakel is de angst dat de 
samenleving haar strijd tegen de vereenzaming opgeeft. Dat er 

geen ruimte meer is voor ouderen. Want beleid opstellen, wetten 
maken, daar kom je allemaal uit. Maar die zorg omtrent verhar
ding van de maatschappij is niet zomaar weg te nemen." + 
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