
Op de pil van Drion 

kun je lang wachten 
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Wie probeert de risico's te 
ondervangen rond de vol
tooid-Ievenproblematiek 
loopt onherroepelijk vast. 

iezen voor de dood 
op el! zelfgekoz n 
momE'nt, in alle rust 
en londerda.lrbtj af
llankeUj te zijn Voln 
en arts.. Wie wil dat 

nier? Wie spreektd t 
nlelaan? Het idee is 

in al zIjn eenvoud zo mooi. Wie cht 
gaat nadenken overde uitv enngvan 
dit idee komt er echter al gauw ach[l~r 
datdie wtvo n gongelooflijk com· 
ple is. 

Ultde hoge hoed was daar ineens 
op 12 oktober de kabinelsreactiE' op 
het rapport van de cammissie-Sdma
bel over vol tooid lev n. Wat het meest 
opvaltaan hel kablOetsstandpunt is 
de vaagheid ervan. Door de ministers 
is nog niet eens een begin gemaakt 
met legedachtenvormingoverde 
uitvoering van een dergelijk plan. 

Alweer 5 jaar gt'leden is het artikel 
verschenen van Huib Orlon, waarin 
hij pi itvoor een rustige, waardige en 
lelfgekozen dood voor oude mensen 
die het kven moe lijn. Dewens van 
Orlon is velm sympathiek. Sindsdien 
heert hel onderwerp altijd de aan
dachlgehad in politiek ,weten
chappelijke en maatschappelijke 

kringen.Tochhe f dattoroph den 
niet geleid [Ot een concreet voorstel 
om d problematiek zodanig te rege
len dattegemoet word t gekomen aan 
de bezwaren en dat (daardoor) op een 
breed draagvlak kan rekenen. 

Terwijl inderdaad moetworden ge
constateerd dal hoogbelaarÓen die 
'lijden onder he[ leven' onde de hui
dige eUlhanaslewet maar ten dele 
kunnen worden geholpen, namelijk 
als hun doodswens is ingegeven door 
een tijden dat bestaat u it een STape
IIngvan ouderdomskIachten. En 'au
tonoom' iS die routi' natuurlijk ook 
niet; de arts moel meewerken. 

Hoe komt het dat h t idee van 
Drion nooit IS verwezenlijkt? De pr 
blemen zillen hem mel name inde 
volgende vijf t.Oet'ien; I. ofde oudere 
echrdood wil (devorrningvan de 
wiJ l,2.of er ge n druk is van derden 
(d vrijwiUigheid). 3. of er nogiets is 
te oen aan de omstandigheden die 
makendatde uderedood wil (bil
voorb eld een behandelbare depres· 
sie),4. de prakrlsche versrrekking (de 
middelen mogen niet. opzelteliJk of 
onopzettel i jk, bij de verkeerde per· 
soon terechtkomen) en 5. de uitvoe
ringvan de levensbeëindlging (het 

oorkomen van medische complica
ties). 

Daamaasrzijn ernog enk lesubLie
lere probleme die l aken hebben 
met het signaaJ dat zo'n regeling zou 
kunnen afgeven op de bevolkings· 
groep van ouderen.Sam ngevaL hoe 
voorkom jedal er een cultuuront
staal dar 1100gb Jaarden Zich moelen 
verdedigen re willen doorleven, on· 
dankshoge(zorg-)ko t n,aJllanke
Iijkheid, beperldngen er cetera? 

Vanuit het individu geredeneerd Is 
hetideeaann-ckkelijk en eenvoudig 

; pers onlijk zou ikrlit recht zelf ook 
: graag hebben. Maar anuit he collee
; tiefbezlen is het heel lastig een sys
, teem te ontw~rpen dat de in herente 
: rl ico's en moeIlijkheden ondervangt 
: en dus maatschappelijkveramwoord 
: en uitvoerbaar is. Kort en goed· wiede 
i ah Lracties ..erlaal en probeert te con

credseren,looptvas . 
Dar is ook de commissle-Schnilbel 

overkomen, die zich serieus Ln hel 
probleem beeft verdiept en die na 
244 pagina's ond rme torde conclu· 
sie kwam dar het idee met op maal· 
schappelijk verantwoorde wijze valt 
te operationaliseren.De minister; 

! Schippers en Van der Steur hebben 
! 	welbewust hu n ogen gesloten voor 

dele problemen en hebben een kabi· 
netsreactie geschreven die uitblinkt 
in abstracties, idealen en vaagheden, 
terwij l zij voorbijgaan aan de kern 
van de voltooid-levenproblemanek: 
hoe het Idee vorm te ge en, te opera.
ionaliseren? 

Alle belangrllkevragen di Iller
over gaan hebben de rrunislers niet 
beantwoord of z beantwoord dat je 
ernogalle kanten mee op kunt. Daar
m emlskennen zij hun maatschap
pel iikt? veran twoordeli jkheld als 
ministers en als politld.1iet heefr er 
de sduJn van dal het kabinetsstand
puntsymboolpoliriekis. De minIsters 
weren ook wel dat hier nooit een 
wetsvoorstel van zal komen. Dat is 
kwal jk omdat het ouderen hoop 
geeft, ouderen die lijden aan her Ie
ven,dieal heel laogwachten op de 
'pil van Dnon ' en die inderdaaJ nu 
deel buiten de eulhanasiewet vallen 
(hoewel de wet meer ruimte biedt 
dan wordt benut). Het kabinetsstalld
punt is gratuit, een lege huls. 

Esther Pans is in 2006 aan de Vrije 
Universiteit gepromoveerd op een JU 
ridisch proefschrift over de eu hana
slewet. Zij is advocaatgezondheids
recht en wetenscilappeJijk medewer
ker aan de VU. Tevens is zij bestuurs
lid van de Levenseindekllnll~k. Dit 
art ikel is geschreven op persoonlijke 
t itel. 


