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Aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen 
 
 
Veenendaal, 17 februari 2016 
Onderwerp: op weg naar de verkiezingen van 2017 
 
 
Geachte  
 
De verkiezingen van 2017 komen dichterbij. U bent waarschijnlijk al druk bezig met de voorbereidingen, 
waaronder het schrijven van een nieuw verkiezingsprogramma.  
 
Medisch-ethische vragen nemen eerder toe dan af. Zwangerschappen komen steeds vaker via technisch 
ingrijpen tot stand. 1 op de 6 zwangerschappen wordt afgebroken. Sterven is met meer medisch-technische 
vragen omgeven. Het aantal euthanasiegevallen neemt jaarlijks toe. Kennis over afwijkingen in onze genen 
loopt niet in de pas met behandelmogelijkheden. Prenataal onderzoek betekent in de praktijk steeds vaker 
prenatale selectie. Veel ouderen zijn eenzaam en worden daar letterlijk ziek van. Hoe wij omgaan met leven, 
beïnvloedt onze menselijkheid. Laat in onze participatiesamenleving werkelijk plek zijn voor iedereen! De 
overheid heeft een belangrijke taak leven te beschermen, in het bijzonder van kwetsbare groepen die zelf 
geen stem hebben. 
Het leven is waardevol. Aan de gegeven aard van het leven ontleent het leven zijn menselijke waardigheid. 
Deze waardigheid is grondslag onder de mensenrechten. Waar we streven naar beheersing, kunnen we 
zomaar het zicht op die ‘gegeven’ aard van het menselijk leven verliezen en zijn we geneigd de waarde af te 
meten naar de mogelijkheden die mensen al dan niet meer hebben.   
 
Graag dragen wij een aantal punten aan: 
 
- Evalueer de Wet afbreking Zwangerschap. De wet staat voor een evenwicht in ‘de rechtsbescherming van 

ongeboren menselijk leven’ en ‘het recht van de vrouw op hulp bij ongewenste zwangerschap’. Ongeacht 
uw overtuiging over abortus, de huidige praktijk staat ver van de oorspronkelijke wet af. Het begrip 
‘noodsituatie’ kent een zeer brede invulling.  Het is gangbaar en professioneel wetgeving periodiek te 
evalueren. De laatste evaluatie is inmiddels meer dan 10 jaar geleden. 
 

- Wees eenduidig in wetgeving over (ongeboren) leven. Een ongeboren baby is een rechtsfiguur die geen 
eenduidige status kent in het nationale en internationale recht. Artikel 1 BW zegt dat 'de ongeboren 
vrucht als reeds geboren wordt aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dat vordert'. Daarnaast bestaat de Wet 
afbreking Zwangerschap en de Embryowet, een regeling met welke doelen en onder welke 
omstandigheden er onderzoek mag worden gedaan met geslachtscellen, embryo's en foetussen.  



 
 

 
- Maak een einde aan selectie aan de poort van het leven vanuit publieke middelen. Presenteer prenatale 

testen niet kosteloos aan alle gezonde zwangeren, maar reserveer ze voor vrouwen met een verhoogd 
risico. Biedt ze op een passend moment in de zwangerschap aan waarbij niet de abortusgrens van 24 
weken, maar goede ondersteuning, begeleiding en (soms) behandeling leidend zijn. 

 

- Bescherm de burger tegen nadelige effecten van preventief (zelf)onderzoek. Het aanbod brengt zowel 
kansen als gevaren met zich mee. Op dit moment is er weinig zicht op kwaliteit, nut en noodzaak van 
preventief (zelf)onderzoek. Vaak ontbreekt het aan evenwichtige informatie over een test en is er geen 
standaard of keurmerk dat garandeert dat het aanbod zinvol en veilig is. Zowel stijgende kosten als hiaten 
in wet- en regelgeving vragen om een goede afweging van voor- en nadelen. 

 
- Laat orgaandonatie  een vrijwillige gift zijn tussen burgers onderling. Bij een geen-bezwaarsysteem gaat 

de overheid haar eigen grenzen over en maakt zij een vrijwillige gift tot een juridische verplichting. De 
informatievoorziening en het gesprek verdienen stimulans, de keuze tot registratie en donatie zijn aan de 
burger. In zo’n systeem wordt de eigen verantwoordelijkheid van mensen serieus genomen. 

 
- Investeer in maatschappelijke aandacht en hulp voor het stijgende probleem van zelfdoding! Zelfdoding 

vernietigt een mensenleven en laat diepe sporen na bij omstanders. Kinderen van een vader of een 
moeder die ooit een zelfmoordpoging ondernam, lopen een sterk verhoogde kans om chronisch 
depressief te raken of ook voor zelfdoding te kiezen.  

 
- Laat mantelzorg aanvullend blijven op professionele zorg. Faciliteer goede regelingen waardoor 

mantelzorgers werk en zorg kunnen blijven combineren. De samenleving verandert sterkt door 
demografische factoren. Zo zal het aantal ouderen ten opzichte van de jongere beroepsbevolking nog 
verder stijgen. De druk op mantelzorgers neemt toe. De combinatie werk en mantelzorg, maar ook 
verbroken relaties en samengestelde gezinnen maken informele zorg kwetsbaar.  

 
- In een participatiesamenleving zijn vrijwilligers onmisbaar. Wij bepleiten ruime mogelijkheden om 

vrijwilligerswerk te verrichten. Voor bijvoorbeeld werkzoekenden en vluchtelingen zijn er veel drempels 
om ingezet te worden als vrijwilliger. Terwijl deze mensen juist veel gelegenheid en tijd hebben en 
vrijwilligerswerk mensen betrokken houdt bij de samenleving.  

 
- Wij pleiten voor herwaardering van de ouderdom in plaats van het eenzijdig problematiseren van de 

vergrijzing. Het stimuleren van een gezonde levensstijl en het investeren in een sociaal netwerk zijn 
belangrijke voorwaarden voor een vitale ouderdom. De toename van chronische aandoeningen vragen 
om een integrale inrichting van de geneeskunde, niet gehinderd door wet- en regelgeving. Risico factoren 
zoals afhankelijkheid, verminderde mobiliteit en overbelasting vragen om passende ondersteuning. 
Eenzaamheid is een groot probleem en maakt mensen letterlijk ziek. Laat de overheid voorwaarden 
scheppen waardoor burgers zich in elke levensfase gesteund weten en er toe doen.  

 
- De laatste levensfase stelt mensen voor keuzen die zij soms moeilijk kunnen overzien. De afgelopen jaren 

hebben diverse deskundigen de noodklok geluid over de zorg voor kwetsbare ouderen die in de laatste 
levensfase te maken kunnen krijgen met over-behandelen. Daarnaast zijn aandacht voor zingeving en 



 
 

spirituele zorg, ook in extramurale situaties, cruciaal voor het welbevinden en ‘goed sterven’. Palliatieve 
zorg voor verschillende doelgroepen (onder andere kinderen) heeft zich de laatste jaren verder 
ontwikkeld. Desondanks zijn de financieringsproblemen in de laatste levensfase problematisch. Laat de 
overheid waar mogelijk de randvoorwaarden scheppen voor Advance Care Planning en Shared Decision 
Making breed ingang te laten vinden in de zorg. 

 
- Het aantal sterfgevallen door euthanasie stijgt jaarlijks. Regelmatig klinkt de wens om overheidssteun bij 

hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven. Wij vragen van u daarin een krachtige stellingname. Bescherm 
het leven van uw inwoners, zeker waar zij oud, gehandicapt en afhankelijk zijn. Aan Rte’s is de taak om 
euthanasiegevallen achteraf te toetsen. De Rte’s zullen zelf achter ook getoetst moeten worden. Geef het 
OM een grotere rol bij de toetsing van euthanasie. Houd hulp bij zelfdoding door niet-artsen strafbaar en 
neem een ‘voltooid leven’ serieus door er preventief in te investeren om te voorkómen dat mensen om de 
dood vragen.  

 
Onze wens is dat het levensbeschermende perspectief en de eigen verantwoordelijkheid van mensen 
optimaal worden ondersteund. Op bovengenoemde onderwerpen hebben wij vanuit onze expertise tal van 
activiteiten ontwikkeld. Wij zijn aanwezig in rondetafelgesprekken, leveren een bijdrage aan opinie & debat, 
geven advies en toerusting door onze spreekuren en presentaties. We verstrekken een rechtsgeldige 
wilsverklaring (NPV-Levenswensverklaring) en ondersteunen met duizenden vrijwilligers vele zorgvragers en 
hun mantelzorgers.  
 
Graag gaan we met u over het bovenstaande in gesprek, zodat onze overwegingen ook uw politieke 
boodschap kunnen versterken. U kunt contact opnemen met Elise van Hoek evanhoek@npvzorg.nl of met 
mijzelf. Wij zien uit naar uw reactie! 
 
 
Hoogachtend, 
 

 

 
  

Mw. drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink, directeur 
ewiegman@npvzorg.nl 
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