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Samenvatting en conclusie
In oktober 2017 hebben 624 mantelzorgers (60% van het totaal) een vragenlijst ingevuld over het
levenseinde en euthanasie. Gepeild is hoe men over deze onderwerpen van informatie voorzien is, en
hoe men staat tegenover euthanasie bij mensen met dementie.
De belangrijkste resultaten uit deze peiling zijn:





Informatievoorziening over en bespreken van euthanasie vanuit de arts is beperkt.
Driekwart van de mantelzorgers geeft aan niet door de arts gevraagd te zijn naar de wensen
van de persoon met dementie over het levenseinde. De meerderheid zegt niet door de arts
geïnformeerd te zijn over de mogelijkheid tot euthanasie bij dementie. De helft vindt dat de
arts na de diagnose het onderwerp euthanasie met de persoon met dementie zou moeten
bespreken, vier op de tien vindt dat het aan de persoon met dementie en de naasten zelf is
om hierover te beginnen. In de open slotvraag geeft een deel aan behoefte te hebben (gehad)
om het levenseinde en euthanasie tijdens het ziekteproces meer met de arts te bespreken.
Enkelen geven aan dat dit de rol van de arts is.
Helft van de mantelzorgers is zelf op zoek gegaan naar informatie over euthanasie. De
NVVE en Stichting Alzheimer Nederland zijn de meest geraadpleegde bronnen.
Mantelzorgers sterk verdeeld over verruiming van mogelijkheden voor euthanasie bij
dementie. De helft van de mantelzorgers vindt dat een persoon met dementie het aan zijn of
haar naasten moet kunnen overlaten om te beslissen wat het moment is voor euthanasie. De
andere helft vindt dat dit niet moet kunnen of weet het niet. De meerderheid vindt dat een
eerdere euthanasieverklaring moet worden gehonoreerd en dat de mogelijkheden voor
euthanasie bij vergevorderde dementie moeten worden verruimd, echter in de open
antwoorden klinkt ook bij de voorstanders twijfel door. Een deel geeft hierin aan het een zeer
ingewikkeld onderwerp te vinden of lijkt zelfs toch tegen verruiming te zijn.

Conclusie: Euthanasie bij dementie blijkt een zeer ingewikkeld onderwerp te zijn voor mantelzorgers,
waarover zij sterk verdeeld zijn. Het meer bespreekbaar maken van het onderwerp door de arts en
betere informatievoorziening zijn dan ook belangrijke aandachtspunten.
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Inleiding
Aanleiding voor de peiling
Alzheimer Nederland is op 30 oktober a.s. uitgenodigd voor een Ronde Tafel in de Tweede Kamer.
Doel van de Ronde Tafel is dat Tweede Kamerleden worden geïnformeerd door euthanasie-experts
uit het land. Er is een speciaal blok gewijd aan euthanasie bij dementie omdat daarover nu veel
discussie is. Alzheimer Nederland is gevraagd om de kamer te informeren vanuit het perspectief van
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Alzheimer Nederland heeft daarom een korte vragenlijst
uitgezet onder de mantelzorgers van het Alzheimerpanel om te peilen hoe zij denken over euthanasie
bij dementie.
Methode en respondenten
In oktober 2017 hebben 624 mantelzorgers een online vragenlijst ingevuld. Dit is 60% van het totaal
aantal mantelzorgers in het panel. Met een gemiddeld responspercentage van 40% in de afgelopen
twee jaar is dit een hoge respons, en tevens is het het hoogste responspercentage. Dit laat zien dat
euthanasie een onderwerp is dat sterk leeft onder mantelzorgers.
Onderstaande tabel toont de kenmerken van de respondenten. De grootste groep mantelzorgers heeft
een partner of ouder met dementie. De meest voorkomende woonsituatie van de naaste met dementie
is wonend een zorginstelling.
Tabel 1: Kenmerken mantelzorgers/naaste met dementie (n=624)
Aantal

%

Relatie naaste met dementie
Partner
Ouder
Anders (zoals broer, zus, vriend, buren)1
Totaal

232
220
172
624

37%
35%
27%
100%

260
186
98
80
624

42%
30%
16%
13%
100%

Woonsituatie van de naaste met dementie
Wonend in een zorginstelling
Samenwonend met partner
Alleenwonend
Anders (inwonend bij kinderen, wonend met partner en kinderen, onbekend)
Totaal

1

Ook de mantelzorgers van wie de relatie onbekend is (n=31) en/of die aangeven niet (meer) voor iemand met
dementie te zorgen (n=51), zijn in deze categorie opgenomen.
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1. Resultaten
1.1. Informatievoorziening over euthanasie
Voor driekwart van de mantelzorgers geldt dat de arts hen na de diagnose dementie niet gevraagd
heeft naar de wensen van de persoon met dementie over het levenseinde.

De grote meerderheid (84%) van de mantelzorgers geeft aan niet geïnformeerd te zijn door hun arts
over de mogelijkheid tot euthanasie bij dementie.
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De helft van de mantelzorgers is zelf op zoek gegaan naar informatie over euthanasie, de andere helft
niet.

De grootste groep (55%) van de mantelzorgers die zelf informatie over euthanasie hebben
ingewonnen, heeft deze informatie gevonden bij de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig
Levenseinde (NVVE). Iets meer dan een derde (37%) heeft informatie gevonden bij Alzheimer
Nederland, die daarmee op de tweede plaats komt. Bijna vier op de tien heeft de informatie elders
gevonden. De meesten van hen gebruikten google of internet, daarna volgen kranten en andere
media, en het aanvragen van informatie bij een (huis)arts.
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Mantelzorgers zijn verdeeld over de vraag of artsen en casemanagers het onderwerp euthanasie met
mensen met dementie na de diagnose moeten bespreken. Iets meer dan de helft van de
mantelzorgers (55%) vindt van wel. Vier op de tien (39%) vindt dat het aan degene met dementie zelf
en de naasten is om hierover te beginnen.

1.2. Beslissingen over euthanasie
De helft van de mantelzorgers (52%) vindt dat een persoon met dementie het aan zijn of haar naasten
moet kunnen overlaten om te beslissen wat het moment is voor euthanasie. Een relatief grote groep
(30%) vindt dat dit niet moet kunnen. 18% weet het niet of heeft hierover geen mening. Dit is een vrij
grote groep, waaruit blijkt dat dit een lastige kwestie is.
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Wanneer iemand met vorderende dementie aan het begin van zijn of haar ziekte verklaard heeft in
zo’n situatie niet verder te willen leven, vindt driekwart (77%) dat euthanasie in principe mag.

Bij de laatste vraag werd ter introductie kort de huidige discussie rondom euthanasie bij mensen met
gevorderde dementie geschetst, door middel van onderstaande tekst.
“Op dit moment is er veel discussie over euthanasie bij mensen met dementie in een
gevorderd stadium. Het gaat om mensen die in het verleden een verklaring hebben opgesteld
met de wens tot euthanasie maar die op dit moment wilsonbekwaam zijn. Een arts zal alleen
bereid zijn tot euthanasie als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden (bijvoorbeeld
angst, pijn, benauwdheid). En dat is lastig vast te stellen als degene met dementie dit niet
meer kan uiten. In de praktijk wordt euthanasie dan ook zelden toegepast bij mensen met
gevorderde dementie.”
Bijna driekwart (72%) van de mantelzorgers vindt dat de mogelijkheden voor euthanasie bij de groep
mensen met gevorderde dementie moeten worden verruimd. 15% vindt de huidige regels toereikend,
6% vindt de huidige regels al te ver gaan. Opvallend is dat de opmerkingen2 van de groep die
aangeeft vóór verruiming te zijn, niet eenduidig in de richting van verruiming wijzen of zelfs afdoen aan
dit standpunt: een kwart (26%) van degenen die bij de slotvraag een opmerking over verruiming van
de mogelijkheden plaatsten, geeft bijvoorbeeld aan dat de persoon met dementie verandert tijdens het
ziekteproces en het dus de vraag is of een eerdere wilsverklaring nog geldig moet worden bevonden
(zie onder voor nadere toelichting). Ook geeft een deel van hen aan dat het een ingewikkeld vraagstuk
is waar geen eenduidige oplossing voor te vinden is. Deze verdeeldheid en onzekerheid onder
voorstanders van verruiming laat zien dat euthanasie bij dementie een ingewikkelde kwestie is.

2

De laatste vraag (“Wilt u tot slot nog iets opmerken over het onderwerp euthanasie bij mensen met
dementie?”) was een open vraag. 391 panelleden maakten hiervan gebruik, dat is met iets meer dan de helft
(63%) relatief veel, waaruit opnieuw blijkt hoezeer het onderwerp leeft. Van de open antwoorden op de
slotvraag is een gedeelte (n=280) geanalyseerd bij wijze van steekproef.
7

Redenen om vóór of tegen verruiming van de mogelijkheden voor euthanasie te zijn
Bij de open slotvraag werden veel redenen genoemd om vóór of juist tegen verruiming van de
mogelijkheden voor euthanasie bij gevorderde dementie te zijn. De meeste voorstanders van
verruiming van de mogelijkheden voor euthanasie bij gevorderde dementie vinden dat als de persoon
met dementie in wilsbekwame toestand een euthanasieverklaring heeft opgesteld, deze wens te allen
tijde gehonoreerd moet worden. Enkele antwoorden van voorstanders:

“Mijn man heeft altijd aangegeven dat hij euthanasie wil als hij geen redelijk zelfstandig
bestaan heeft. Hij is nu zo ver in zijn dementie dat het zo triest is dat hij dit leven moet lijden
wat hij niet gewild heeft. Voor hem is het te laat maar ik hoop voor mij een mijn kinderen dat
dit in de toekomst anders wordt. Mijn man is pas 67.”

“Ik vind het stuitend dat juist mensen die, terwijl ze wilsbekwaam waren precies en proactief hebben vastgelegd bij een notaris dat ze euthanasie willen in zo’n uitzichtloze situatie,
toch in de steek worden gelaten en niet meer gehoord worden.”

“Als ik een verklaring heb van euthanasie heb opgesteld ,moet die uit gevoerd worden, ook
als ik vergevorderde dementie heb. Het is mijn wens en dat moet niet een ander beslissen.”

Tegenstanders van verruiming van de mogelijkheden van euthanasie bij mensen met dementie
geven hiervoor onder andere als reden dat mensen met dementie door de ziekte veranderen. Wat te
doen als zij in een vergevorderd stadium van de ziekte gelukkig ogen? Hen in dit stadium opnieuw
raadplegen over hun eerdere wens tot euthanasie is niet mogelijk, waardoor men voor een dilemma
komt te staan: de eerdere wens tot euthanasie honoreren of toch niet? Anderen zijn tegen verruiming
omdat zij het een zeer lastige kwestie vinden. Een klein deel is tegen vanwege religieuze bezwaren.

“Mijn ouders hebben beiden dementie en een euthanasieverklaring. Ze geven hun leven een
9 en een 10. Tsja, wat nu.”
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“Het antwoord op de vraag dementie ja of nee kan per persoon per minuut verschillen.
Afhankelijk van het moment waarop de vraag gesteld wordt”

“(Durven) doodgaan is moeilijker dan je denkt... Mijn man uit zijn doodswens regelmatig,
heeft deze in periode van diagnose vastgelegd. Maar bij "heldere" momenten wil hij dat
absoluut niet: bezorgt de geliefde nabestaanden te veel verdriet...”

Een deel van de mantelzorgers wil dat er meer over het levenseinde en euthanasie moet worden
gesproken tijdens het ziekteproces. Sommigen geven aan niet goed geïnformeerd te zijn in een vroeg
stadium van de ziekte. Anderen geven aan dat zij te maken hadden met een arts en/of zorgpersoneel
die het onderwerp niet bespraken of niet wilden bespreken.

“Er mag wat mij betreft meer ontwikkeling komen op dit gebied. Er wordt nog heel vaag over
gedaan. Ik vind dat artsen deze verantwoordelijkheid aan moeten kunnen om het gesprek
vanuit hun professie aan te gaan. Te informeren over hoe het beleid is en ook inzichtelijk
moeten kunnen maken welke onderwerpen daaraan gekoppeld zijn. Waar moet je aan
denken als je het over dit thema hebt. Als mantelzorger is het nu nog een groot vraagteken!”

“Dat hier al in een vroeg stadium over gesproken moet worden. Bij constatering van
dementie een betere begeleiding na een bezoek aan de geriater en ook via contacten met
de huisarts. Vind ik nu niets tot minimaal. Je moet over zelf achteraan.”

“Waar het fout gaat bij mensen met dementie is dat er niet over de dood wordt gesproken!”
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