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ONDERZOEK NAAR
DEMENTIE EN EUTHANASIE
INTERVIEWS MET MENSEN MET
DEMENTIE EN EEN
WILSVERKLARING

7 interviews gehouden
4 mannen en 3 vrouwen
Deze mensen willen euthanasie
vanwege de diagnose dementie
WILSBESCHIKKING
Er is weinig adequate kennis over de
reikwijdte van de wilsbeschikking. De
geïnterviewden vertrouwen er op dat
euthanasie zal plaatsvinden ‘als het
zover is’ en dat hun wilsverklaring
gevolgd zal worden. Als zij hun wil op
dat moment niet meer kenbaar kunnen
maken, gaan ze er van uit dat de
echtgenoot en/of kinderen hier zorg
voor zullen dragen

GELUK

De geïnterviewden maken onderscheid
tussen beginnende en gevorderde
dementie. Ze voelen zich nu met hun
beginnende dementie gelukkig. Ze
verwachten niet gelukkig te zijn met
gevorderde dementie. De
geïnterviewden ervaren hun leven niet
als uitzichtloos en ondraaglijk.
DHR. D, 52 JAAR:

"Dat is mijn schrikbeeld ja. Dat ze je
dus op een gegeven moment in een
rolstoel zetten en je wordt geduwd. Je
weet niet waar je bent, je kunt geen
gesprek meer voeren. Je kunt niet
meer zeggen dat je naar de wc wilt.
Dat vind ik echt een heel groot
schrikbeeld."

GEEN VAN DE GEÏNTERVIEWDEN WIJST EEN (HUIS)ARTS AAN ALS
DEGENE DIE OVER HUN LEVENSEINDE MAG BESLISSEN BIJ
DILEMMA'S. ALLEN WIJZEN DE ECHTGENOOT EN/OF KINDEREN
AAN ALS MOREEL BESLISSINGSBEVOEGD. SOMMIGEN HEBBEN
DIT VASTGELEGD IN HUN WILSVERKLARING.

In de zorg aan
mensen met dementie moet
de aandacht meer liggen op
de begeleiding dan op
genezing.
MEVR. G, 67 JAAR:

EUTHANASIE WORDT NIET
GEZIEN VANUIT EEN MEDISCH
OF JURIDISCH PERSPECTIEF
MAAR ALS EEN RELATIONELE EN
PERSOONLIJKE
AANGELEGENHEID.
De geïnterviewden geven voorrang aan

hun eerder vastgelegde wilsverklaring
"Ik heb een mooi leven gehad en dan
boven de wens die zij mogelijk
hoef je dat niet langer. Daar zie ik
zullen uiten in een situatie van gevorderde
helemaal geen nut voor. En niet voor
dementie. Een eventuele euthanasie
mij direct, maar voor de mensen om
moet bij de meerderheid toch doorgezet
mij heen. Want ik zie nu al dat het heel
worden, ook als ze gelukkig ogen of op
zwaar is ook voor hen."
dat moment aangeven het niet te willen.

MOTIVATIE VOOR EUTHANASIE
AUTONOMIE

De regie kwijt raken
Geen besef meer hebben van jezelf
Identiteit verliezen / De koers kwijt
zijn over wie en wat je bent
Zelfstandig kunnen beslissen
SAMENLEVING

Verantwoordelijkheid nemen ten
opzichte van de samenleving
Volwaardig lid zijn van de
samenleving

NAASTEN

Het niet meer herkennen van vrouw
en kinderen
Geen last willen worden voor partner
en kinderen
Geen normale rol kunnen vervullen
ten opzichte van je naasten
Geen goed gesprek meer kunnen
voeren
WAARDIGHEID
Menswaardigheid
Waardig afscheid kunnen nemen
Pijn of lijden
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