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tomen en (angst voor) pijn het vaakst een verzoek intrekken.2

In 2002 heeft men in Nederland euthanasie en hulp bij zelfdo-

ding onder strikte voorwaarden gelegaliseerd door invoering van 

de Euthanasiewet. Deze wet moest meer transparantie scheppen, 

maar diende er ook voor om artsen juridisch te beschermen.6,7 

Recente onderzoeken hebben laten zien dat de wet niet heeft 

geleid tot het gevreesde hellende vlak. In tegendeel, het aantal 

sterfgevallen ten gevolge van euthanasie daalde van 2,6% van alle 

sterfgevallen in 2001 naar 1,7% in 2005. Hulp bij zelfdoding daal-

de van 0,2% in 2001 tot 0,1% in 2005.7 Verbeteringen in de pal-

liatieve zorg, inclusief de mogelijkheid tot het gebruik van diepe 

continue sedatie aan het einde van het leven, vormen hiervoor 

een mogelijke verklaring.8

Het blijft een interessante vraag of de invoering van de Euthana-

siewet ook het aantal verzoeken om euthanasie heeft doen afne-

men en/of de redenen voor een verzoek heeft veranderd. In ons 

onderzoek gaan we nader op deze onderwerpen in, waarbij we 

rekening houden met mogelijke man-vrouwverschillen. We maken 

Inleiding
In een publicatie uit 2002 in het British Medical Journal vermeldden 

onderzoekers al eens het aantal euthanasieverzoeken in Neder-

landse huisartsenpraktijken gedurende de periode 1977-2001.1 

De belangrijkste conclusie was destijds dat het aantal verzoeken 

stabiliseerde na een snelle stijging in de eerste twintig jaar van 

de registratie, vooral bij terminale kankerpatiënten. Ook con-

cludeerde men dat de frequentie van hopeloosheid en aftake-

ling als reden voor een verzoek niet veranderde. Pijn en dyspneu 

kwamen echter geleidelijk minder vaak voor als redenen voor 

een euthanasieverzoek. Anderen hebben laten zien dat depres-

sieve symptomen en afhankelijkheid naast pijn vaak aanleiding 

zijn tot een verzoek.2,3 Het is bekend dat de meeste verzoeken 

uiteindelijk niet in een daadwerkelijke uitvoering ervan resulte-

ren. Een deel van de patiënten overlijdt namelijk al voordat de 

uitvoering heeft kunnen plaatsvinden. In andere gevallen beoor-

deelt de arts het verzoek als niet gegrond of trekt de patiënt het 

verzoek in.4,5 Opvallend is dat patiënten met depressieve symp-
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Methode We voerden een retrospectief dynamisch cohortonder-

zoek uit met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten voor 

het registreren van euthanasieverzoeken in de CMR-peilstations, 

en maakten een vergelijking tussen 5 jaar vóór (1998-2002) en 

5 jaar na (2003-2007) de invoering van de Euthanasiewet. Dit 

netwerk van peilstations, dat bestaat uit 45 huisartsenpraktijken, 

is landelijk representatief wat betreft leeftijd, geslacht, geografi-

sche verdeling en bevolkingsdichtheid.

Resultaten De gemiddelde jaarlijkse incidentie van euthanasie-

verzoeken vóór invoering van de wet was 3,1 per 10.000 patiën-

ten en erna lag deze op 2,8 per 10.000 patiënten. De trends ble-

ken echter voor mannen en vrouwen te verschillen. Voor mannen 

daalde het aantal verzoeken van 3,7 naar 2,6 per 10.000 (p = 

0,008), terwijl het aantal verzoeken bij vrouwen niet significant 

veranderde van 2,6 naar 3,1 per 10.000. Vóór en na de Euthana-

siewet bleef kanker de meest voorkomende onderliggende ziekte: 

82% respectievelijk 77% bij mannen, 73% respectievelijk 75% bij 

vrouwen. Pijn was een veel voorkomende reden voor een verzoek 

vóór invoering van de wet (gemiddeld 27% per jaar), maar nam 

als genoemde reden in de periode daarna af (gemiddeld 22% per 

jaar). Ook verlies van waardigheid noemde men minder vaak als 

reden na invoering van de wet (18% vóór en 10% na, p = 0,04), 

vooral door de afname bij vrouwen (van 17% naar 6%, p = 0,02).

Conclusie We zagen geen toename van het aantal euthanasie-

verzoeken in de eerste 5 jaar na invoering van de Euthanasiewet. 

Na invoering van de wet gaf men pijn minder frequent op als 

reden voor euthanasieverzoek. Vooral vrouwen noemden verlies 

van waardigheid na invoering minder vaak als reden. Bij het 

bespreken van de redenen tot euthanasieverzoek is voor de huis-

arts ook gendersensitiviteit van belang.
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We includeerden alleen verzoeken van ongeneeslijk zieke patiën-

ten. Verzoeken om euthanasie voor in de toekomst, niet in ver-

band met een huidige ziekte, sloten we uit. Leeftijd, geslacht, 

onderliggende ziekte, reden voor het verzoek en de eventuele 

aanwezigheid van een euthanasieverklaring legden we vast aan 

de hand van een vragenlijst. We berekenden de incidentie van 

verzoeken als aantal verzoeken per 10.000 patiënten. Verzoeken 

door mannen en vrouwen analyseerden we afzonderlijk. Ziekten 

classificeerden we met de International Classification of Primary 

Care (ICPC). De redenen voor verzoeken deelden we op in ver-

schillende subcategorieën, namelijk pijn, dyspneu, ondraaglijk lij-

den, hopeloosheid en verlies van waardigheid. Ook deze deelden 

we in als incidentie van het aantal verzoeken. De meeste patiën-

ten noemden meer dan één reden voor een verzoek. De vijf jaar 

vóór de invoering van de Euthanasiewet (1998-2002) vergeleken 

we met de vijf jaar na de invoering ervan (2003-2007). De Eutha-

nasiewet is in 2002 ingevoerd en voor het onderzoek zijn we ervan 

uitgegaan dat de implementatie de rest van het jaar in beslag 

heeft genomen.

Analyses van statistische verschillen tussen parameters vóór en 

na de invoering berekenden we met de Wilcoxon two-sample 

test. Trends in het aantal verzoeken en de onderliggende redenen 

vi sualiseerden we aan de hand van tweedegraads polynomen in 

Excel.

Resultaten
Aantal verzoeken om euthanasie

In de 5 jaar voorafgaand aan de invoering van de Euthanasiewet 

zien we een dalende trend in het aantal verzoeken om euthanasie. 

Na de invoering bleef het aantal verzoeken stabiel (figuur 1). Des-

ondanks laat de gemiddelde jaarlijkse incidentie van euthanasie-

verzoeken voor en na invoering van de Euthanasiewet geen sig-

nificant verschil zien. Deze bedroegen respectievelijk 3,1/10.000 

en 2,6/10.000 patiënten. De trends voor mannen en vrouwen 

vertonen echter verschillende patronen: het gemiddelde aan-

tal verzoeken bij mannen daalde significant van 3,7/10.000 naar 

2,6/10.000 patiënten (tabel; p = 0,008), terwijl het gemiddelde aan-

tal verzoeken bij vrouwen (niet significant) steeg van 2,6/10.000 

naar 3,1/10.000 patiënten.

een vergelijking tussen de situatie vóór en die na de invoering van 

de Euthanasiewet in 2002.

Methode
We verzamelden gegevens over euthanasie en hulp bij zelfdoding 

die de huisartsen die sinds 1977 deel uitmaken van de Conti-

nue Morbiditeit Registratie Peilstations, hadden vastgelegd. In 

het vervolg nemen we euthanasie en hulp bij zelfdoding samen 

onder de noemer euthanasie omdat het aantal gevallen van hulp 

bij zelfdoding slechts klein is. Er zijn 45 Nederlandse praktijken 

(en 61 huisartsen) betrokken bij de CMR-peilstations. Dit betreft 

ongeveer 1% van de Nederlandse populatie en de peilstations zijn 

representatief met betrekking tot verdeling in leeftijd, geslacht, 

geografische spreiding en populatiedichtheid.9-11 Jaarlijks inven-

tariseert men de opbouw van de populatie in de verschillende 

praktijken, zodat duidelijk is welke populatie precies wordt onder-

zocht. Huisartsen van de CMR-peilstations brengen wekelijks ver-

slag uit van de incidentie van verschillende ziekten en interven-

ties, en van het aantal euthanasieverzoeken.1,9,11

We analyseerden de gegevens van de euthanasieverzoeken voor 

de jaren 1998 tot 2007. Huisartsen rapporteerden het aantal ver-

zoeken en de redenen voor euthanasieverzoeken in hun praktijk. 

Wat is bekend?
�  De in 2002 aangenomen Euthanasiewet legaliseert euthanasie 

onder strikte voorwaarden.

�  We weten niet of deze wet heeft geleid tot een toename van 

euthanasieverzoeken.

�  Vóór invoering van de Euthanasiewet was pijn de meest voor-

komende reden voor verzoeken om euthanasie.

Wat is nieuw?
�  Gedurende de eerste vijf jaar na de invoering van de Euthana-

siewet is er geen sprake van een significante toename in het 

aantal verzoeken om euthanasie bij ongeneeslijk zieken.

�  Na invoering van de wet noemt men pijn minder frequent als 

reden voor euthanasieverzoek.

�  Vooral vrouwen voeren verlies van waardigheid minder vaak 

aan als reden voor euthanasieverzoek.

Tabel Incidentie per 10.000 patiënten en aard van de verzoeken om euthanasie (als percentage van het totale aantal) gedurende 5 jaar vóór (1998-2002) 
en 5 jaar na (2003-2007) invoering van de Euthanasiewet

mannen mannen vrouwen vrouwen totaal totaal
vóór na vóór na vóór na

Verzoeken/10.000 3,7* 2,6* 2,6 3,1 3,1 2,8
Onderliggende ziekte (%)
– Maligniteit 82 77 73 75 78 77
– Hart- en vaatziekten 3,6 2,7
– Ernstige depressie 3,1 3,8
– ALS/MS/spierdystrofi e 2,7 2,7
– COPD 2,3 3,8
Redenen tot verzoek (%)
– Pijn 23 23 32* 22* 27 22
– Ondraaglijk lijden 17 21 18 27 18 24
– Hopeloosheid 19 22 20 20 19 21
– Verlies van waardigheid 20 15 17* 6* 18* 10*

– Dyspneu 8 7 7 10 8 9

* = p < 0,05 met behulp van de Wilcoxon two-sample test
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Onderliggende redenen

Pijn als reden voor een verzoek om euthanasie (figuur 2) laat een 

stijgende trend zien vóór de invoering van de Euthanasiewet en 

een dalende trend erna. Die daling hangt vooral samen met een 

afname in het aantal verzoeken door vrouwen (p = 0,1). De totale 

gemiddelde incidentie van pijn als reden vóór en na invoering 

bedroeg respectievelijk 27% en 22% (p > 0,05, tabel).

Ondraaglijk lijden en in mindere mate dyspneu lieten een 

opwaartse trend zien na 2002. De verschillen tussen de gemiddel-

de incidentie vóór en na invoering van de Euthanasiewet waren 

echter niet statistisch significant.

Verlies van waardigheid liet een dalende trend zien en werd een 

minder belangrijke reden voor een verzoek tot euthanasie, vooral 

voor vrouwen. De totale gemiddelde proportie daalde van 18% 

vóór tot 10% na de invoering van de Euthanasiewet (p = 0,04). 

Voor vrouwen lagen de percentages op 17% en 6% (p = 0,02) en 

bij mannen ging het om 20% en 15% (p > 0,05).

Beschouwing
Samenvatting van de belangrijkste 

bevindingen

De belangrijkste bevinding van 

ons onderzoek is dat de invoe-

ring van de Euthanasiewet in 

2002 niet heeft geleid tot signi-

ficant meer verzoeken om eutha-

nasie. In een eerder onderzoek 

vóór de invoering van de Eutha-

nasiewet concludeerden Mar-

quet et al. dat het aantal verzoe-

ken om euthanasie tussen 1977 

en 1995 geleidelijk is gestegen, 

maar uiteindelijk is gestabili-

seerd.1 Het huidige onderzoek 

geeft aan dat dit plateau na 2002 

gelijk is gebleven. Zoals bekend 

kwam de Euthanasiewet tot 

stand na uitgebreide discussie 

in de politiek en de media, met 

als gevolg dat de invoering meer 

een al bestaande praktijk for-

maliseerde, dan een werkelijke 

attitudeverandering ten aanzien 

van euthanasie teweegbracht. 

Hoewel er in het algemeen geen 

opvallende verschillen waren in 

de verzoeken in de periode van 

vijf jaar vóór en na de invoe-

ring van de wet, vonden we toch 

enkele verrassende verschillen in 

geslachtsverdeling. Voorzichtig-

heid in interpretatie is geboden, 

maar het zou kunnen betekenen 

Onderliggende ziekte

Zowel voor als na de invoering van de Euthanasiewet was kanker 

de belangrijkste onderliggende ziekte bij een verzoek om eutha-

nasie. Het gemiddelde aandeel in het aantal verzoeken voor de 

gehele periode van 10 jaar van het onderzoek was 79% voor man-

nen (spreiding 69-89%) en 73% (spreiding 65-81%) voor vrouwen 

(p = 0,07). We zagen geen significante verschillen tussen de 5 jaar 

vóór en na de invoering van de wet, voor zowel mannen als vrou-

wen (zie de tabel).

Andere, minder belangrijke redenen voor een verzoek om eutha-

nasie waren cardiovasculaire ziekte, COPD, neurodegeneratieve 

ziekten en ernstige depressie – met een gemiddeld percentage 

per categorie van tussen de 2% en 4% (zie de tabel). De resulta-

ten suggereren dat cardiovasculaire ziekte een minder belangrijke 

reden is geworden voor een verzoek en dat het aandeel van COPD 

is toegenomen. De verschillen waren echter niet statistisch signi-

ficant. Vanwege de kleine aantallen was het niet zinvol om onder-

scheid te maken naar geslacht.

Figuur 1 Trends in incidentie van euthanasieverzoeken in de huisartsenpraktijk (1998-2007)
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Figuur 2 Trends in redenen voor euthanasieverzoeken in de huisartsenpraktijk (1998-2007)
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Sterke punten en beperkingen van het onderzoek

Ons onderzoek geeft een unieke beschrijving van de invloed van 

Euthanasiewetgeving op het aantal euthanasieverzoeken en de 

redenen daarvoor. Het laat zien dat er ondanks verbeterde pal-

liatieve zorg een vraag naar euthanasie blijft bestaan. Ons onder-

zoek stamt uit de tijd dat er nog geen wetgeving rondom eutha-

nasie was en we hebben alleen de verzoeken geregistreerd en niet 

het aantal verzoeken dat ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Dit is 

een beperking van het onderzoek. Uit andere onderzoeken blijkt 

dat men 44% van de verzoeken uitvoert.4,5

Vergelijking met bestaande literatuur

Op grond van een andere Nederlandse evaluatie van de Euthana-

siewet weten we dat er in 2000 in minder dan 6% van de gemelde 

uitvoeringen van euthanasie aanvullend onderzoek is verricht. In 

de jaren 2003-2005 bleek dat geen van deze onderzoeken tot een 

vervolging heeft geleid.16 Deze evaluatie laat zien dat de strikte 

criteria van de Euthanasiewet in de praktijk te handhaven zijn.

Implicaties voor de praktijk

De Euthanasiewet levert een kader voor de ontwikkeling van pro-

fessionele richtlijnen die bedoeld zijn om de criteria rond eutha-

nasie beter te kunnen toepassen. Men implementeert de richtlij-

nen steeds meer in training, nascholing en beleidsrichtlijnen van 

instellingen.

Conclusie
Het aantal euthanasieverzoeken neemt in de eerste vijf jaar na 

invoering van de Euthanasiewet niet toe. De redenen voor een 

verzoek veranderen met de verbetering van palliatieve zorg, maar 

in verschillende mate voor vrouwen en mannen. Bij het bespre-

ken van de redenen tot euthanasieverzoek is voor de huisarts ook 

gendersensitiviteit van belang.
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dat de invoering van de Euthanasiewet voor vrouwen, meer dan 

voor mannen, een stimulans vormde om hun wens tot euthanasie 

met hun huisarts te bespreken.

Kanker bleef de meest voorkomende onderliggende ziekte bij een 

verzoek tijdens de gehele tienjarige onderzoeksperiode. Cardio-

vasculaire ziekte lijkt minder vaak voor te komen als reden voor 

een verzoek, terwijl men COPD juist vaker als reden aanvoerde, 

mogelijk ten gevolge van de recente trends in de incidentie en 

mortaliteit van deze ziekten.12

Pijn was een veelvoorkomende reden voor een verzoek om eutha-

nasie. Eerder vond men dat pijn in de vroege jaren van de regi-

stratie (1977-1987) in 50% van de gevallen de reden voor een ver-

zoek was. Dit percentage daalde geleidelijk tot ongeveer 25% in 

het daaropvolgende decennium, mogelijk als een gevolg van ver-

beterde palliatieve zorg en pijnbestrijding.1 In het huidige onder-

zoek vormt pijn als reden 25% van de redenen tot verzoek om 

euthanasie, hoewel de laatste jaren een iets dalende trend laten 

zien. Mogelijk kunnen we deze daling verklaren aan de hand van 

de toename van het gebruik van palliatieve sedatie voor pijn, dys-

pneu en angst in de terminale fase.8,13 Deze theorie krijgt steun 

door de bevinding dat in Nederland de toepassing van diepe 

continue sedatie van 5,6% van de sterfgevallen in 2001 steeg tot 

7,1% in 2005. De meeste van deze patiënten kregen een behande-

ling van hun huisarts.8 De CMR-peilstations vonden echter geen 

stijging van de toepassing van diepe continue sedatie in recente 

jaren.9

We analyseerden ondraaglijk lijden als apart item mede omdat de 

huidige wet deze reden hanteert als voorwaarde voor een legale 

uitvoering van euthanasie. Overlap met andere redenen (zoals 

hopeloosheid) is echter niet denkbeeldig. We vonden geen sig-

nificant verschil in de incidentie van ondraaglijk lijden als reden 

voor een verzoek in de vijf jaar vóór en na de invoering van de 

Euthanasiewet. Toch gebruikten de huisartsen de term vaker of 

consequenter sinds de invoering van de wet. Hopeloosheid als 

reden voor een verzoek noemden ze evenveel en volgde dezelfde 

trend als ondraaglijk lijden.

Gedurende de tienjarige onderzoeksperiode werd verlies van 

waardigheid als reden voor een verzoek minder belangrijk, vooral 

voor vrouwen. Patiënten die terminaal zijn, noemen (angst voor) 

verlies van waardigheid vaak, hetgeen een reden is om pallia-

tieve zorg te optimaliseren en te zorgen voor een goede dood.14 

In Nederland zien we de laatste tien jaar veel verbetering in de 

palliatieve zorg.15 Mogelijk heeft deze verbetering ervoor gezorgd 

dat patiënten verlies van waardigheid als reden voor euthanasie-

verzoek minder vaak noemen. De vraag blijft waarom deze trend 

duidelijker is bij vrouwen dan bij mannen – vullen mannen en 

vrouwen het begrip verlies van waardigheid verschillend in? Voor 

mannen is verlies van waardigheid mogelijk meer gerelateerd aan 

een verlies van controle dan voor vrouwen. Ons onderzoek sug-

gereert dat vrouwen er in het algemeen meer van overtuigd zijn 

geraakt dat goede palliatieve zorg kan leiden naar een levensein-

detraject met behoud van waardigheid.
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Dementie

We fantaseren op de praktijk weleens over hoe wij zelf oud en 

dement zullen wezen. We kunnen kiezen uit hoe het allemaal 

kan, want we zien veel verschillende dementen. Er zijn droeve, 

schrijnende, aandoenlijke of grappige dementen. En genoeglijke, 

tevreden, onschuldige en verbaasde. Angstig overdonderd door 
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Intermezzo

zussen in hun ondergoed op de bank zitten, eentje was dement, 

alle vier gierend van de lach. De demente zus wist niet meer hoe 

een jurk aan moest. Haar drie zussen losten dat op door allemaal 

hun jurk uit te trekken. Ze hadden pret, al kon demente zus de 

grap niet meer zo volgen. Zo zouden we wel willen wezen, als we 

drie zussen hadden.

Nare tirannen zie je ook ontstaan. We denken weleens dat die 

tiran er altijd al in zat en er nu uitkomt omdat de sociale remvoe-

ring versleten is. Zachtaardige mensen worden superlief, of het 

worden krengen als dat zachtaardige altijd al gespeeld was. We 

hopen dan maar dat dit zo werkt. We durven niet te denken aan 

een dementie die een naar mens van je maakt. Liever zien we dat 

goede eigenschappen extremer worden omdat de remmen stuk 

zijn. Slechte ook. 

Over mezelf fantaseer ik dat ik op een terras zit, in de Haven-

kom. De ongelezen Elsevier voor me, gebakken visje en een glaasje. 

Iedereen groet me. Ik zwaai terug, maar heb geen idee naar wie. Ik 

ben een beetje viezig dan met vlekken op mijn hemd. En als ik ga 

zwerven, dan is er altijd wel iemand die me thuisbrengt. Zo zou ik 

best wel dement willen wezen. Als ik kon kiezen.

Nico van Duijn
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