
 

Psycho-sociaal welzijn – Suïcide  
 
Voor HVV is de mens zowel een ‘individueel’ als een ‘sociaal’ wezen. De mens heeft  behoefte aan 

een bepaalde eigen mentale en fysieke ruimte (bv. een identiteit, een woonst,…) en aan 

waardevol en geregeld contact met anderen (bv. vrienden en kennissen, een vaste relatie, 

regelmatig cafébezoek...). Daarnaast is de mens natuurlijk ook een wezen dat bepaalde 

eigenschappen en kenmerken vertoont die hij ‘mee kreeg’ met de geboorte. Denk in dit verband 

aan de nature-nurture discussie (ligt de natuur of de opvoeding aan de basis van een bepaalde 

eigenschap?), aan erfelijke ziektes (zoals het Down syndroom of mongolisme, de ziekte van 

Krabbe), aan genetische kenmerken (alle informatie die verantwoordelijk is voor iemands 

lichamelijke kenmerken, zoals het geslacht, de lengte en de huid-, oog- en haarkleur, zit in zijn of 

haar genen), aan het feit dat we (één van) onze ouders herkennen in onszelf of onszelf herkennen 

in (één van) onze eigen kinderen, enz. 

 

Dit mensbeeld ligt aan de basis van onze visie op ‘geestelijke gezondheid’. De term ‘geestelijke 

gezondheid’ zelf is in zekere zin onvolledig omdat hij niet verwijst naar het sociale aspect van ons 

psychisch welzijn. Bovendien is de term ‘geestelijk’ zelf verouderd. Wij spreken daarom veel liever 

over ‘psycho-sociaal welzijn’: daarin ligt uitdrukkelijk de relatie vervat tussen de psyche van de 

mens en het sociale aspect van het mens-zijn. We verkiezen dus een relationele en holistische 

benadering van dit welzijn, geen reductionistische of louter neurobiologische. 

 

Binnen de sector van het psycho-sociaal welzijn speelt zelfdoding of suïcide – we gebruiken niet 

graag de term ‘zelfmoord’ omdat er volgens ons in dit geval geen sprake is van ‘moord’ – een 

bijzondere rol. We volgen hierin de uitspraak van de Franse schrijver en filosoof Albert Camus 

(1913-1960) in zijn ‘Le Mythe de Sisyphe’ (1942): “Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment 

sérieux: c’est le suicide.” (“Slechts één filosofisch vraagstuk is werkelijk serieus: dat van de 

zelfdoding.”) Voor humanisten kan zelfdoding niet ernstig genoeg genomen worden. Het vormt het 

brandpunt van heel de kwestie rond leven en dood.  

 

We stellen vast dat ons land één van de hoogste sterftecijfers door zelfdoding van Europa heeft. Er 

is in België sprake van een zevental gelukte zelfdodingen per dag! Voor Vlaanderen zijn er dat een 

drietal per dag. Er bestaat tevens een veelvoud aan (mislukte) pogingen. Daar zijn verschillende 

maar misschien onvolledige verklaringen voor, maar voorlopig kunnen die er niet voor zorgen dat 

het hoge cijfer merkbaar naar beneden gaat. Ondanks de inspanningen van de overheid en van 

heel de sector ‘geestelijke gezondheidszorg’. 
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“In 2009 stierven er meer dan 1.100 Vlamingen door zelfdoding. Ruim 2 op de 3 van hen waren 

mannen: 792 mannen tegenover 310 vrouwen. In vergelijking met het jaar ervoor, overleden er in 

2009 8% meer mannen en 4% meer vrouwen door zelfdoding.  

Sinds 2000, het startjaar van de gezondheidsdoelstelling rond preventie van zelfdoding en 

depressie, gaat het wel nog om een daling van 6% bij zowel mannen en vrouwen, maar deze is 

lager dan vooropgesteld door de doelstelling (*).  

Suïcide is een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij jonge volwassenen tussen 20 en 49 

jaar.  

• De gemiddelde leeftijd van mannen die zelfmoord plegen is 49 jaar, bij vrouwen is dit 50 

jaar. De gemiddelde leeftijd bij overlijden voor alle doodsoorzaken was in 2009 74 jaar bij 

mannen en 80 jaar bij vrouwen. 

• De belangrijkste methode is ophanging (verhanging, wurging en verstikking). 

• Ouderen, en vooral oudere mannen, lopen het grootste risico op overlijden door 

zelfdoding.” 

 (Bron: http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Sterftecijfers/Cijfers-oorzaken-van-sterfte/Sterfte-

door-su%C3%AFcide/ ) 

(*) De ‘gezondheidsdoelstelling zelfdoding en depressie’ bepaalt dat sterfte door zelfdoding bij 

mannen en vrouwen tegen 2010 verminderd moet zijn met 8% ten opzichte van 2000.). 

 

Als je zelfdoding bekijkt als ‘daad’, dan merk je dat bijna alle mensen die zelfdoding plegen, er op 

het laatste moment – en dat kan soms nog dagen of weken duren –  uiteindelijk helemaal alleen 

voor staan, dus in feite aan hun lot zijn overgelaten. Enerzijds is het wel een kwestie van 

individuele vrijheid en zelfbeschikking. Anderzijds wijst dit op een tekort aan zorg van de hele 

samenleving voor het levenseinde. 

 

HVV wil de problematiek van zelfdoding ernstig nemen. Het moge ook duidelijk zijn dat HVV 

mensen, die tot zelfdoding overgaan, niet veroordeelt. Zelfdoding is voor vrijzinnig humanisten niet 

‘moreel verboden’. Het is een individuele beslissing die gerespecteerd moet worden. Maar dat 

betekent niet dat wij het hoge zelfdodingscijfer liever niet naar beneden willen zien gaan.  

 

HVV pleit er dan ook voor om zelfdoding meer en beter bespreekbaar te maken en om een 

onderscheid te maken tussen suïcidepogers die echt een einde wensen te stellen aan hun leven 

en zij die dat eigenlijk niet willen. HVV wil betere voorzieningen voor de eerste groep en een betere 

pre-preventie (bekommernis en betrokkenheid die preventiezorg voorafgaat) voor de tweede 

groep. 
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De werkgroep suïcide van HVV heeft in dit verband twee teksten opgesteld. Vooreerst werd een 

visietekst geschreven waarin de idee van een suïcide- of levenseinde-centrum wordt ontwikkeld. 

Dit is een concreet voorstel om de bespreking van suïcide structureel vorm te geven en om 

mensen die absoluut suïcide willen plegen te helpen via aanwezigheid, informatie, ondersteuning 

en doorverwijzing. Deze tekst staat hieronder: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Visie- & missietekst ‘hulp bij zelfdoding’ - ‘suïcidecentrum’ 

 

Onderstaande tekst leidt in met enkele zelfdodingscijfers. 

Daarna bekijken we of én hoe zelfdoding menswaardiger kan worden ‘aangeboden’, waarbij we het concept 

‘suïcidecentrum’ introduceren. 

Op deze manier omvat deze tekst onze visie op de reële omgang met zelfdoding en een voorstel tot meer 

menswaardige begeleiding (onze missie). 

 
1. Visie 

 
a)  Cijfers 

 

Statistisch of sociologisch onderzoek is niet het onderwerp van deze tekst. Op deze plaats willen we enkel 

aangeven dat zelfdoding een groot aantal mensen aanbelangt en geen marginaal fenomeen is in onze 

samenleving. 

   

• België 2004: 19,1 zelfdodingen per 100.000 inwoners 

(bron: centrum ter preventie van zelfdoding) 

 

• Vlaanderen 2006: 980 zelfdodingen = 16,1/100.000 inwoners (23,4/100.000 voor mannen en 

9,1/100.000 voor vrouwen) 

Vlaanderen 2007: 984 zelfdodingen = 16,12/100.000 inwoners (23,35/100.000 voor mannen en 

9,09/100.000 voor vrouwen) 

(bron: sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2006 & 2007) 

 

• In 2008 bedroegen de event-based rates voor suïcidepogingen in Vlaanderen 197/100.000. Dit 

betekent een stijging van 10,7% ten opzichte van 2007. De person-based rates bedroegen 

192/100.000, een stijging van 14,3% ten opzichte van 2007. 

(aantal geregistreerde suïcidepogingen (‘events’) en aantal geregistreerde suïcidepogers (‘persons’)) 
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Ter verduidelijking: deze rate houdt in dat jaarlijks in absolute cijfers gemiddeld 10.500 pogingen voorkomen 

in Vlaanderen, wat neerkomt op ongeveer 28 suïcidepogingen per dag. 

(Bron cijfers zelfdodingspogingen 2008: Eenheid voor Zelfmoordonderzoek. Universiteit Gent. Prof. Dr. C. 

van Heeringen. De Epidemiologie van Suïcidepogingen in Vlaanderen. Jaarverslag 2008. Bovenstaande 

verduidelijkingen, over suïcidepogingen 2008, letterlijk overgenomen uit dit verslag.) 

 

In de bijlagen nemen we nog enkele verwijzingen op naar cijfers die vertellen over achtergrond, evolutie, 

methode en relatie tot geslacht, leeftijd of economische situatie. Ook het belangrijke onderzoek naar 

verschillen in vergelijking met andere Europese landen wordt vermeld. 

Wij erkennen het belang van diepgaand cijferonderzoek en willen de geboden gevolgtrekkingen zeker niet 

negeren. 

Deze tekst heeft evenwel niet tot doel een overzicht te bieden van andere onderzoeken. 

We willen zelfdoding op een meer beschouwende basis bevragen. 

 

 Uitgangspunt 

Het werkelijke uitgangspunt van dit pleidooi vertrekt van een eenvoudige vraag: ‘Als we het recht op 

zelfdoding erkennen (1) én het recht op een waardig levenseinde (2), volgt dan niet logischerwijze dat er een 

menswaardige mogelijkheid tot zelfdoding (3) moet bestaan?’ 

 
Waardig Levenseinde (2) 
 

Het recht op een waardig levenseinde roept weinig tegenkanting op. Als we ons niet vergissen, is dit 

overigens ook het overkoepelende streven van LEIF (LevensEinde InformatieForum) bij het verduidelijken 

van patiëntenrechten of palliatieve zorg en bij het toelichten van de mogelijkheden die de euthanasiewet 

biedt. 

 
Waardige Zelfdoding (3) 
 

Ook de conclusie van onze ‘eenvoudige’ vraag kan snel worden aanvaard. Als we het recht op een 

menswaardige behandeling combineren met het recht op abortus of euthanasie, volgt toch evenzeer dat die 

menswaardige behandeling moet worden aangeboden en georganiseerd? 

Of sluiten we de ogen en laten we de praktische uitvoering van abortus en euthanasie aan ieder 

afzonderlijk? Met eigen middelen, eerder primitief en minder efficiënt? 

 

Uiteraard heeft zelfdoding als gegeven haar eigen kenmerken en is de vermelde conclusie misschien 

controversieel, maar de gevolgtrekking is voor HVV volkomen logisch. Iedere weldenkende mens moet toch 

erkennen dat zelfmoordenaars op dit moment aan hun lot worden overgelaten? 

Zelfvergiftiging moet op eigen initiatief en zonder enige zekerheid worden uitgevoerd. Zelfverminking (via 

treinen, messen, touwen, verkeer, hoge gebouwen, vuurwapens, verdrinking…) is maar al te vaak het nog 

minder menswaardige alternatief. 
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Recht op Zelfdoding (1) 
 

Bij nader inzien roept het eerste element uit onze voorwaardelijke bijzin de meeste vragen op: Erkennen we 

wérkelijk het recht op zelfdoding? Met andere woorden, is zelfbeschikking absoluut? 

 

Zelfdoding is een complex gegeven. Bijna iedere zelfdoding is anders en de oorzaken of redenen zijn zelden 

eenduidig vast te stellen. 

Moeten we dan alle mogelijke oorzaken onderzoeken en telkens vastleggen of de zelfdoding 

gerechtvaardigd is? Is de zelfdoding het gevolg van een tijdelijke gedachte? Is het een impulsdaad? Is het 

een plotse actie na langdurig beraad? Is de relatie met depressiviteit relevant en moeten we voor elke 

depressievariant het recht op zelfdoding bepalen? Vanaf welke leeftijd erkennen we het recht op zelfdoding? 

Moeten we de achterblijvers inlichten bij een vraag tot zelfdoding? Hebben zij een vetorecht? Negeren we 

hun onvermijdelijke leed? Maken we onderscheid tussen psychisch en fysiek lijden? Wanneer is lijden 

ondraaglijk of wanneer noemen we het zo? Kunnen we psychisch lijden inschalen? 

 

Een tweede groep van meer beschouwende vragen sluit hierop aan: Is het wel zo dat elke zelfdoding de 

uiting is van de wil tot zelfbeschikking? Openen we de doos van Pandora als we de uiterste zelfbeschikking 

propageren? Zal het aantal zelfdodingen hierdoor beduidend stijgen? Mogen we verwachten dat iedereen te 

allen tijde alle gevolgen van zelfdoding correct kan inschatten? Willen zelfmoordenaars werkelijk dood? Of 

willen ze verandering in een voor hen ondraaglijk leven? Is een zelfdodingspoging dikwijls niet eerder een 

acute noodkreet, meer dan een poging te sterven? Moeten we niet alles op preventie inzetten? Misschien is 

zelfdoding in se mensonwaardig en kan ze dus onmogelijk met een menswaardig levenseinde in 

overeenstemming worden gebracht?  

 

Deze beschouwingen over zelfdoding wijzen er misschien op dat onze vraag bedrieglijk eenvoudig is. 

Kunnen we werkelijk een algemeen (moreel) recht op zelfdoding veronderstellen? Of trekken we het bos in 

van alle mogelijke oorzaken, verklaringen, achtergronden en bedenkingen? Eenduidigheid lijkt verder weg 

dan ooit.  

 

We zien op dit moment 3 mogelijke reacties:  

1. Zelfdoding is van een andere orde dan abortus of euthanasie. We kunnen alle instanties onmogelijk 

onder één beschrijving vatten. (cfr. ‘ongewenst embryo’ of ‘medisch uitzichtloze toestand van 

aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat het 

gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening’) Voor 

het complexe gegeven van zelfdoding kunnen we geen algemene regel of algemeen geldend recht 

opstellen. Praktische hulp bij zelfdoding is hiermee onmogelijk te organiseren. 

2. Misschien kunnen we uit het bos van vragen toch gemeenschappelijke kenmerken distilleren? 

De zelfmoordenaar vindt het leven niet de moeite waard? Maar ook dan blijven vele vragen 

overeind. Of zoeken we best verder naar een gemeenschappelijke achtergrond? 
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3. We mijden het ‘vragenbos’. We poneren het algemene recht op zelfdoding. Gecombineerd met het 

recht op een waardig levenseinde bieden we hulp bij zelfdoding aan. 

 

b)  Onze houding samengevat 

 

Mogelijkheid 1 is een veilige optie. We volgen het geëigende parcours, focussen op preventie en moeten het 

recht op zelfdoding niet aanraken. Een algemeen geldend recht op zelfdoding lijkt immers niet overeen te 

komen met de complexe aard van zelfdoding. 

 

Wat als we het recht op zelfdoding toch erkennen? (mogelijkheden 2 en 3) 

Zoals de cijfers weergeven, zijn zelfdodingen en -pogingen geen zeldzaamheid. Ze gebeuren elke dag 

opnieuw. En dat zal hoogstwaarschijnlijk zo blijven. Daarenboven worden ze bijna altijd op een ‘primitieve’ 

en vrij inefficiënte manier uitgevoerd. 

Laten we deze ‘zelfmoordenaars’ aan hun lot over? 

 

Met onderstaande houding sluiten we onze ogen níet. 

Die focus op het menswaardige is onze belangrijkste bijdrage aan het zelfdodingsdebat. 

 

1. Wat ook de redenen mogen zijn om zelfdoding te overwegen, we erkennen die gedachten als een uiting 

van het recht op zelfbeschikking. Net zoals we respect voor het leven belangrijk vinden in onze samenleving, 

wensen we respect te hebben voor hen die uit het leven willen stappen. 

 

2. Die erkenning willen we niet enkel woordelijk belijden, maar ook praktisch begeleiden. We stappen mee 

op de weg naar zelfdoding en – in het uiterste geval – willen we de eigenlijke zelfdoding mee praktisch 

organiseren. 

 

Dit zijn de 2 belangrijkste punten van onze visie op de huidige omgang met zelfdoding. 

Vanuit het recht op een menswaardig einde, willen we een menswaardige mogelijkheid tot zelfdoding 

aanbieden. 

 

 

2. Missie 

 
a)  Centrum ter ondersteuning van zelfmoordenaars 

 

Vanuit de hierboven beschreven houding ten opzichte van de zelfdoding pleiten we voor de oprichting van 

een ‘suïcidecentrum’, met personen/deskundigen die mensen, die zelfdoding overwegen, begeleiden. 
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De drie dwingende kernbegrippen van een dergelijk centrum volgen nauw uit bovenstaande beschrijving van 

onze filosofie: 

(1) Het menswaardige – en dus ook het waardige einde – staat centraal. 

(2) De niet-veroordelende houding tegenover zelfdoding, met respect voor de 

zelfbeschikking. 

(3) De bereidheid om te handelen naar de uiterste consequentie. Hij of zij die na alle 

informatie en gesprekken vastberaden blijft en zelfdoding wil/zal plegen, wordt geholpen. 

 

Bovenal willen we via deze houding en het centrum een ‘menswaardige zelfdoding’ mogelijk maken. 

 

Wij hebben uiteraard niet het alleenrecht op begrip, menselijk medeleven en inlevingsvermogen. We zijn 

ervan overtuigd dat andere organisaties als Tele-Onthaal of het Centrum ter Preventie van Zelfdoding de 

mogelijke zelfmoordenaar even respectvol bejegenen en hem/haar met dezelfde luisterbereidheid tegemoet 

treden. 

Onze houding verschilt in die mate dat wij vanaf het eindpunt vertrekken. Zelfdoding moet menswaardig 

kunnen worden aangeboden aan de persoon die er werkelijk mee wil doorgaan. Dat is de lichtbron (het altijd 

betreurenswaardige einde) die ons denken leidt, die het centrum van haar bestaansrecht voorziet. Als 

zelfdoding zich aandient, willen we niet enkel luisteren of preventiegericht meedenken, maar vooral een 

menswaardige dood kunnen ‘aanbieden’. 

 

Opnieuw, wij zijn zeker niet de enigen die de potentiële zelfmoordenaar ernstig nemen. Wel geloven we dat 

er een lacune is als het de eigenlijke zelfdoding betreft. Die wordt altijd aan de door-en-door eenzame 

uitwerking van het individu overgelaten. Dat is het punt waar we in de bestaande hulpverlening willen 

‘inbreken’. 

Als we hulp bij de eigenlijke zelfdoding aanbieden, wordt dan niet de eenzaamheid van de zelfmoordenaar 

(deels) doorbroken? Scheppen we dan niet een serenere omgeving? Misschien maakt het zelfdoding zelfs 

draaglijker (voor zelfmoordenaar én achterblijvers)? Als mogelijk (en gelukkig) neveneffect van een 

menswaardig aanbod, kunnen sommige zelfdodingen misschien nog worden vermeden. 

Ter verduidelijking: in een centrum ter ondersteuning van zelfmoordenaars bieden we zeker niet onmiddellijk 

en op eenvoudige aanvraag hulp bij zelfdoding aan. 

Bij contact met iemand die zelfdoding overweegt, vormen gesprekken de natuurlijke eerste fase. Het is erg 

belangrijk dat deze vertrekken vanuit de belofte om de zelfdoding mens-waardig te begeleiden. Op die 

manier is geruststelling de zachte bodem van het gesprek. ‘Wij zullen je helpen met zelfdoding.’ 

Uiteraard zullen de gesprekken nog steeds peilen naar motieven en overtuiging, maar we zijn ervan 

overtuigd dat onze niet-ontradende basishouding een verschil kan maken. We zullen nooit alle 

zelfmoordenaars bereiken, maar de potentiële zelfmoordenaars die van ons aanbod gebruik willen maken, 

worden automatisch in een gesprek betrokken. Dat is het belangrijkste voordeel van onze houding. 

Per definitie gebeuren op dit moment de (gelukte) zelfdodingen in de grootste eenzaamheid. Misschien kan 

in sommige gevallen – via gesprekken – een eventueel onterechte tunnelvisie worden verbreed? Het spreekt 
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voor zich dat we elke zelfdoding betreuren en elke zelfdoding die kan worden voorkomen, juichen we toe. 

Daarin willen we zeker niet verschillen van preventie-gerichte organisaties. Wel starten we vanuit het 

menswaardige aanbod om te helpen bij de zelfdoding. 

 

Het door ons voorgestelde ‘suïcidecentrum’ zal uiteraard niet alle suïcidale mensen bereiken. Het onderzoek 

naar zelfdodingspogingen (cfr. bijlage, uit het jaarverslag van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek) leert 

dat de poging in iets minder dan zes op tien gevallen helemaal niet voorbereid was en dat bijna even vaak 

de omgeving op geen enkele manier werd ‘gewaarschuwd’. 

Maar de cijfers over zelfdodingspogingen leren wel “dat alleenstaanden, personen die gescheiden zijn en 

alleen-wonenden een risicogroep vormen voor suïcidaal gedrag.” Als sommigen onder hen steun zoeken bij 

het ‘suïcidecentrum’ – aangetrokken door de belofte van concrete hulp bij de zelfdoding – worden ze op z’n 

minst uit hun isolatie getrokken. Als het klopt dat de hoge Vlaamse en Belgische zelfdodingcijfers deels te 

wijten zijn aan een lagere ‘sociale integratie’ (in vergelijking met bijv. Duitsland of Nederland, cfr. bijlage, uit 

onderzoek van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), dan is het ‘suïcidecentrum’ een 

bijkomende en door haar basishouding unieke plaats voor ondersteuning van de lijdende mens die elders in 

de samenleving geen gehoor vindt. 

De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek laat zien dat “veel suïcidale patiënten reeds in contact kwamen met 

psychiatrische hulpdiensten.” Ook hier kan het ‘suïcidecentrum’ in een hernieuwde opvang voorzien. 

Misschien kunnen zij naar meer geschikte begeleiding worden doorverwezen? Maar de belofte om hulp bij 

zelfdoding te bieden, blijft ook hier centraal. 

 

b)  Gesprek 

 

Net als organisaties ter preventie van zelfdoding of meer neutraal luisterende instellingen vormen 

gesprekken het kernpunt van onze begeleiding. 

Ook – en volgens ons positief – verschillend is dat de gesprekken een zacht dwingend karakter krijgen. Zo 

kunnen we, via ons ‘sterke hulpaanbod’, de eenzaamheid doorbreken. 

 

In volgende vorm bijvoorbeeld: 

 

Je zit hier nu, je wil zelfdoding plegen, anders had je ons niet gecontacteerd. 

Goed, we zullen je bij de uitvoer daarvan helpen. Vanuit ons respect voor jouw recht op zelfdoding. 

Máár, en dat is ook belangrijk, dan moet jíj begrijpen dat het aanbieden van die hulp ook voor ons een zware 

stap is. En op die manier geloof ik wel dat wij van jou mogen vragen dat je ons uitlegt waarom. Het is niet zo 

dat je onze goedkeuring moet verdienen en misschien zullen we het waarom zelfs niet begrijpen, maar we 

krijgen toch graag van jou de achtergrond geschetst. 

 

c)  Reacties en vragen vanuit de samenleving 
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Als hulp bij zelfdoding wordt aangeboden, zullen de zelfdodingcijfers nog stijgen. Op die manier maak je 

zelfdoding te gemakkelijk. Als alle pogingen zouden lukken, zit je met een vertienvoudiging van de 

zelfdodingen. 

Een paar mogelijke reacties vanuit de samenleving, waarvan we ons bewust zijn, die ook onze bezorgdheid 

wegdragen en waarop we onder meer als volgt willen reageren: 

 

• Het hierboven in onze ‘visie’ beschreven ‘recht op zelfdoding’ blijft onze voornaamste reactie. We 

hebben respect voor hen die uit het leven willen stappen. En we laten hen niet aan hun lot over. Is 

het niet net de huidige ‘struisvogelhouding’ die verontwaardiging moet oproepen? 

Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat we een eerder kleine minderheid van alle suïcidale personen zullen 

bereiken. Je moet al sterk in je schoenen staan om contact op te nemen en een zacht gedwongen 

confrontatie aan te gaan.  

• Je wordt tot een gesprek ‘aangezet’. Al wordt hulp bij zelfdoding in het vooruitzicht gesteld en kan dit 

een krachtige aantrekkingsfactor vormen, dan nog blijft het een heel zware stap. Daar zijn we van 

overtuigd. En dus geloven we niet in een massale toeloop.  

• Misschien kan een bezoek aan het ‘suïcidecentrum’ een alternatief vormen voor sommige 

suïcidepogingen? Ook een bezoek aan een centrum dat in het uiterste geval hulp bij zelfdoding 

aanbiedt, kan toch als signaal, als noodkreet fungeren? Zeker als de omgeving in dat bezoek, in dat 

signaal, wordt betrokken? 

• Kan ons aanbod geen geruststellende beschikbaarheid zijn voor mensen die zelfdoding overwegen? 

Die zeker op deze manier hulp willen krijgen en hier de bevestiging krijgen ‘ik kan er terecht als het 

moet, als ik het wil’. Kan het besef dat er een uitgang is, niet een goede hulp zijn om het leven te 

‘doorstaan’? Kan de mogelijkheid tot zelfdoding misschien vertrouwen opwekken en hierdoor meer 

perspectief bieden? 

 

d)  Communicatie 

 

Aansluitend bij de zonet beschreven mogelijke reacties vanuit de samenleving, zijn we ons er zeer zeker van 

bewust dat goede en genuanceerde communicatie over dit thema cruciaal is. Het gevaar voor 

misverstanden is levensgroot. 

Iedereen wil toch een menswaardig einde voor zichzelf en dierbaren? Dan kunnen we het anderen toch ook 

niet ontzeggen? 

Dát moet onze altijd terugkerende basisvraag worden (ook LEIF geeft aan: ‘Iedereen heeft recht op een 

waardig levenseinde’). 

Gecombineerd met de huidige primitieve en inefficiënte zelfdodingmethodes zou de ‘publieke opinie’ bijna uit 

zichzelf moeten vragen naar de oprichting van ‘suïcidecentra’. 

Zo’n vaart zal het niet lopen en daarom is het des te belangrijker dat we de basisfilosofie altijd blijven 

benadrukken. 
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e)  Praktische uitvoering, juridische implicaties en wettelijk kader 

 

De praktische organisatie van een centrum ter ondersteuning van zelfmoordenaars moet verder worden 

uitgewerkt en zal afhangen van de mogelijke samenwerking met bestaande dienstverlening. 

In die zin behoren onderstaande vragen eerder tot de praktische uitwerking van het nog niet bestaande 

‘suïcidecentrum’ (en niet tot het onderdeel ‘missie’). Omdat we terdege beseffen dat we ons op onontgonnen 

terrein begeven, willen we onderstaande vragen toch aanhalen. We zijn ons bewust van de volgende 

onduidelijkheden:  

 

• Hoe verloopt de hulpvraag? Persoon klopt bij centrum aan. Wat daarna? 

 

• Als het ‘suïcidecentrum’ daadwerkelijk helpt bij de uitvoering van de eigenlijke zelfdoding, moet dit 

volgens ons door medisch geschoold personeel worden begeleid. 

 Zullen artsen deze handeling wel wíllen uitvoeren ? 

 Wordt dan met een schriftelijke wilsverklaring suïcide gewerkt (naar analogie met 

wilsverklaring euthanasie) ? 

 Kan wilsverklaring suïcide in de zorg voor nabestaanden worden betrokken ? 

 Wettelijk kader en juridische implicaties (voor allen, zeker ook voor hulp-verleners) moeten 

worden uitgeklaard. 

 Aantal te consulteren artsen ? 

 Verplichte wachttijd ? 

 Leeftijdsgrens ? 

 Moet zorgvrager voorafgaand zorgtraject ‘bewijzen’ ? 

 Ook ‘op verplaatsing’ ? 

 Moeten we ons aanbod ‘afzwakken’ en ons eerst richten op de levens-moeheid, van +70ers 

of + 75ers ? 

 

• (Is het mogelijk dat het ‘suïcidecentrum’ níet assisteert bij de zelfdoding en enkel verwijst naar 

menswaardige manieren om zelfdoding te plegen?) 

 Vervalt dan niet grotendeels ons sterke hulpaanbod ? 

 Op deze manier vermijden we de eenzaamheid van de zelfmoordenaar niet. 
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 Is er nog meerwaarde tegenover zelfdodingshandboeken en via internet op te zoeken 

informatie ? 

f) Conclusie 

 

We verdedigen het recht op zelfdoding en veroordelen niet. En dat is niet alleen onze houding ná de feiten, 

maar uitdrukkelijk vóór de zelfdoding. 

Enkel door het aanbieden van een menswaardige, medisch begeleide zelfdoding, gaan we verantwoordelijk 

om met deze houding. Enkel dan blijft ze immers niet vrijblijvend. 

Suïcidale personen die worden aangetrokken door ons sterke hulpaanbod, worden uit hun isolatie gehaald. 

Door vanaf het eindpunt te vertrekken, doorbreken we de eenzaamheid en kunnen we een menswaardig 

levenseinde aanbieden. Als tijdens ons traject de hulpzoeker van de zelfdoding afziet, juichen we dat 

uiteraard toe. 

 

3. Bijlagen 

 
a)  Cijfers 

 

In deze bijlage wijzen we er nogmaals op dat statistisch of sociologisch onderzoek niet het onderwerp 

uitmaakt van deze tekst. Ook een finaal overzicht van alle cijfers of onderzoeken kunnen en willen we hier 

niet bieden. 

Toch vermelden we een paar cijfers en een drietal belangwekkende studies. 

 

• België 2004: 19,1 zelfdodingen per 100.000 inwoners 

(bron: centrum ter preventie van zelfdoding) 

• Vlaanderen 2006: 980 zelfdodingen = 16,1/100.000 inwoners (23,4/100.000 voor mannen en 

9,1/100.000 voor vrouwen) 

(bron: sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2006) 

• Vlaanderen 2007: 984 zelfdodingen = 16,12/100.000 inwoners (23,35/100.000 voor mannen en 

9,09/100.000 voor vrouwen) 

(bron: sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2007) 

• Cijfers 2008 of 2009 nog niet bekend, voor zover wij weten [Intussen wel: In 2008 1.027 

zelfdodingen in Vlaanderen, 728 mannen tegenover 299 vrouwen; in 2009 1.102 zelfdodingen in 

Vlaanderen, 792 mannen tegenover 310 vrouwen. (PA)] 

 

o cijfers 2007 leeftijdsspecifiek (aantal zelfdodingen per 100.000 inwoners) 
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 mannen vrouwen totaal 
0-4 jaar   0

5-9 jaar   0

10-14 jaar 0,6 0,58 0,57

15-19 jaar 10,30 5,11 7,77

20-24 jaar 15,45 3,94 9,76

25-29 jaar 23,30 4,22 13,85

30-34 jaar 22,88 4,78 13,93

35-39 jaar 30,59 9,22 20,04

40-44 jaar 33,23 15,90 24,71

45-49 jaar 35,15 11,19 23,34

50-54 jaar 35,49 19,37 27,53

55-59 jaar 32,58 11,91 22,33

60-64 jaar 15,46 14,15 14,80

65-69 jaar 27,06 17,82 22,26

70-74 jaar 20,81 13,84 17,05

75-79 jaar 39,28 19,78 28,11

80-84 jaar 31,41 10,65 18,56

85+ jaar 54,80 14,16 26,24

TOTAAL 23,35 9,09 16,12
 

Over zelfdodingpogingen nemen we onderstaande verklaringen letterlijk over uit de jaarlijkse studie van de 

Eenheid voor Zelfmoordonderzoek. Universiteit Gent. Prof. Dr. C. van Heeringen. De Epidemiologie van 

Suïcidepogingen in Vlaanderen. Jaarverslag 2008. 

 

• In 2008 bedroegen de event-based rates voor suïcidepogingen in Vlaanderen 197/100.000. Dit 

betekent een stijging van 10,7% ten opzichte van 2007. De person-based rates bedroegen 

192/100.000, een stijging van 14,3% ten opzichte van 2007. 

(aantal geregistreerde suïcidepogingen (‘events’) en het aantal geregistreerde suïcidepogers 

(‘persons’)) 

• Het gemiddelde van de totale person-based rates gedurende de voorbije negen registratiejaren 

bedraagt 162/100.000 inwoners. De gemiddelde incidentierates voor vrouwen (198/100.000) liggen 

hoger dan deze voor mannen (129/100.000). 

• De gemiddelde event-based rates voor Vlaanderen, berekend over de laatste negen jaar, bedragen 

171/100.000 inwoners. 

• Ter verduidelijking van deze rate betekent dit in absolute cijfers dat jaarlijks gemiddeld 10.500 

pogingen voorkomen in Vlaanderen, wat neerkomt op ongeveer 28 suïcidepogingen per dag. 
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• Het hoogste absolute aantal suïcidepogers vonden we terug in de leeftijdscategorieën 20-29 en 40-

44. Meer dan één derde van de mannelijke (34,1%) en de vrouwelijke suïcidepogers (37,2%) was 

tussen de 15 en de 29 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de suïcidepogers in Vlaanderen was 

37,48 jaar; voor mannen was dit 37,73 (min.: 12; max.: 93) en voor vrouwen 37,35 jaar (min.: 12; 

max.: 94). 

• Uit de literatuur blijkt dat alleenstaanden, personen die gescheiden zijn en alleen-wonenden een 

risicogroep vormen voor suïcidaal gedrag. Net zoals in de voorgaande jaren, met uitzondering van 

registratiejaar 2006, maakten de ongehuwden in huidig onderzoek de grootste subgroep (40%) uit 

onder de Vlaamse suïcidepogers, zowel onder de mannen als onder de vrouwen. 

• Patiënten die lager opgeleid zijn en (langdurig) werklozen vertonen een hogere kans op suïcidaal 

gedrag, zowel suïcidepogingen als suïcides. In Vlaanderen was 44,7% van de geregistreerde 

suïcidepogers werkend en was 12,6% werkloos. 42,7% was economisch inactief. Deze laatste groep 

bestond voornamelijk uit personen die invalide verklaard werden (38,6%) en studenten (37,3%). De 

overige 24,1% was economisch inactief omwille van pensioen. 

• Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel suïcidale patiënten reeds in contact kwamen met 

psychiatrische hulpdiensten. Huidig onderzoek bevestigt dit: ongeveer één derde van de patiënten 

wier voorgeschiedenis in kaart kon worden gebracht werd reeds residentieel behandeld (n=153; 

30,2%), en ongeveer één vierde (n=121; 23,9%) van de patiënten werden ambulant behandeld. 

14,8% (n=75) volgde zowel een residentiële als een ambulante therapie. Bij 29 patiënten (5,7%) 

werd de huisarts vermeld in het kader van psychologische/psychiatrische begeleiding. 25,3% 

(n=128) van de patiënten werd vóór de huidige suïcidepoging op geen enkele wijze psychiatrisch 

behandeld. 

Wat betreft de mate van planning, zien we dat de suïcidepoging in circa één op 10 gevallen (11,3%) 

uitvoerig was voorbereid. In drie op tien gevallen (30,3%) was ze minimaal gepland, en in iets minder dan 

zes op tien gevallen (58,5%) was ze helemaal niet voorbereid. Iets minder dan de helft van de patiënten had 

gedurende het afgelopen jaar ten opzichte van vrienden of familie impliciet (21,3%) of expliciet (21,1%) 

aangegeven dat hij/zij zichzelf iets zou aandoen. In de overige gevallen (57,6%) had de patiënt zich hierover 

op geen enkele manier uitgelaten. 

 

Over zelfdodinggedachten vinden we onderstaande terug in een studie van het Wetenschappelijk Instituut 

Volksgezondheid. Gezondheidsenquête België 2008. 

 

 In België stelt 12% van de bevolking van 15 jaar en ouder minstens één keer in hun leven ernstig 

aan zelfdoding te hebben gedacht. 4,8% van de bevolking stelt ooit effectief getracht te hebben een 

einde aan zijn leven te maken. Bij 0,4% gaat het om een zelfdodingspoging in het afgelopen jaar. 

 Proportioneel meer vrouwen (14%) dan mannen (9%) hebben al ooit aan zelfdoding gedacht. 

Verontrustend is dat vooral jonge vrouwen (tussen de leeftijd van 15 en 24 jaar) aangeven in het 

afgelopen jaar aan zelfdoding te hebben gedacht. 
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 Of het nu gaat om zelfdodingsgedachten of om -pogingen, steeds komt eenzelfde beeld naar voren: 

de prevalentiecijfers liggen steeds hoger bij personen met een lage opleiding dan bij hoger 

opgeleiden. Zo heeft 5% van de lager opgeleide personen in het afgelopen jaar aan zelfdoding 

gedacht tegen 2,8% van de groep met een diploma hoger onderwijs. 

 

Een vergelijking met andere Europese landen vinden we terug in ‘Steunpunt Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin’, Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in 

suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen. Drs. Alexandre Reynders, Prof. Dr. 

Cornelis Van Heeringen, Prof. Dr. Jan De Maeseneer, Prof. Dr. Chantal Van Audenhove, september 

2009. 
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Het mag duidelijk zijn dat het opzet van de studie van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin met 

153 pagina’s véél uitgebreider is dan bovenstaande korte uittreksels. We verwijzen graag naar de volledige 

studie. Ook de betrouwbaarheid van de suïcidecijfers in verschillende Europese landen wordt bijvoorbeeld 

besproken, net als een mogelijk verband tussen suïcidecijfers en kwaliteitsvolle hulpverlening voor 

psychiatrische stoornissen. 

Voorzitter Guy Aernouts en collega’s HVV werkgroep suïcide (06 april 2010) 

 

 

De tweede tekst betreft een reactie op de oproep van minister Vandeurzen in functie van de 

Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie van 17/12/11. Daarin kijken we kritisch naar de huidige 

situatie en bepleiten we diverse voorstellen. Die tekst is hieronder afgedrukt: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Oproep Vlaams Minister Jo Vandeurzen 

Werkgroep suïcide HVV 
 
I. Inleiding 
 

Naar aanleiding van de oproep van Vlaams minister Jo Vandeurzen (dd. 28/02/11) om via een onlineforum 

op de website www.gezondheidsconferentie-suicidepreventie.be ideeën, projecten of acties te posten die het 

aantal zelfdodingen kunnen terugdringen, willen we vanuit de werkgroep suïcide van de Humanistisch-

Vrijzinnige Vereniging (HVV) volgende suggesties doen. Deze suggesties kaderen in het algemeen in de 

volgende uitgangspunten:  

- we vertrekken niet per definitie van de gedachte dat als je jezelf wil doden, er dan iets scheelt met 

jou; 
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- we vertrekken zoveel mogelijk vanuit de vragen en leefwereld van betrokkene;  

- we dienen te aanvaarden dat er altijd wel mensen zullen zijn die suïcide plegen;  

- we trachten een gezond evenwicht te vinden tussen zorg en zelfbeschikking;  

- we gaan ervan uit dat de dood bij het leven hoort en dat reflecties over de (zelfgekozen) dood niet uit 

de weg moeten gegaan worden;  

- we vinden dat het tijd wordt om ‘het denken over en handelen rond suïcide’ grondig in vraag te 

stellen en eventueel nieuwe wegen in te slaan.   

We betreuren zelfdoding, maar we vinden dat er veel meer kan gedaan worden dan enkel preventie. 

 
II. Algemeen niveau 
 
1. Onderzoek 
 

We menen vooreerst dat meer en grondig en divers onderzoek dient te gebeuren rond de problematiek van 

suïcide, in al zijn gedaantes. Actieplannen om de suïcidecijfers te doen dalen, dienen immers gebaseerd te 

worden op kennis over redenen en/of oorzaken over suïcide. We zien dit onderzoek op de volgende 

terreinen: 

 

a) Onderzoek hoogte suïcidecijfer  
 

Hoe hoog ligt het suïcidecijfer in België (en Vlaanderen), waarom ligt het zo hoog en hoe zijn de cijfers 

elders? In dit verband wijzen we op een recente studie ‘Onderzoek Vlaanderen – Nederland: Het effect van 

sociaal-cognitieve factoren, coping en hulpzoekend gedrag op suïcidaal gedrag. Regionale verschillen in 

Vlaanderen en Nederland’ van onderzoekster Drs. Alexandre Reynders en promotor                                                            

Prof. Dr. Chantal Van Audenhove. Onderzoeksvraag: de hypothese is dat Vlamingen meer taboes en stigma 

ervaren wanneer zij geconfronteerd worden met suïcidale gedachten en psychische problemen. Hierdoor 

zoeken ze minder snel gespecialiseerde hulp en stellen ze minder effectief probleemoplossend gedrag. Dit 

verhoogt aanzienlijk het risico op suïcidaal gedrag en dit vertaalt zich in hogere suïcidecijfers.  

Bron:   

http://www.preventiezelfdoding.be/content.php?im=1&is=2&iss=1&isss=&ctitle=Vlaanderen%20-

%20Nederland  
We verwijzen ook naar een tweede onderzoek: ‘Deelnemers gezocht voor onderzoek naar oorzaken van 

suïcidaal gedrag’ (Universiteit Gent, Vakgroep psychiatrie en medische psychologie); een onderzoek gericht 

op het vergroten van de kennis over waarom mensen een suïcidepoging ondernemen. Suïcidaal gedrag 

vormt een belangrijk volksgezondheidsprobleem en komt vaak voor tijdens een depressie. Het is dan ook 

voor hulpverleners van cruciaal belang te beschikken over voldoende aanknopingspunten om te kunnen 

voorspellen welke depressieve patiënt een suïcidepoging zal ondernemen. Een duidelijker zicht op de 

oorzaken van suïcidaal gedrag kan dus belangrijke aanknopingspunten opleveren voor een goede preventie. 
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Zulke oorzaken kunnen zowel te maken hebben met erfelijke factoren als met stress. Het zijn juist deze 

factoren, alsook de rol van bepaalde hersengebieden, die we willen onderzoeken.  

Bron: http://www.eenheidvoorzelfmoordonderzoek.be/  
 
b) Vlamingen als binnenfretters? 
 

HVV is ervan overtuigd dat Vlamingen nog veel te weinig praten over of hulp zoeken voor hun ‘psychisch 

ziek zijn’ of omtrent ‘mentale problemen’ of gewone ‘levensvragen’. De redenen hiervan dienen ook 

onderzocht. Dit ligt trouwens naar onze overtuiging in de lijn van een breder algemeen ‘Vlaams stilzwijgen’ 

omtrent de eigen gedachten en gevoelens over existentiële, relationele en sociale kwesties. Dit in 

tegenstelling tot Nederland, zoals blijkbaar algemeen gezegd en aanvaard wordt.  

HVV pleit daarom voor een de-problematiseren van zogenaamde ‘levensvragen’ waar mogelijk, en voor het 

laagdrempelig bespreekbaar maken van die kwesties die mensen vanuit de menselijke conditie per definitie 

gemeen hebben. 

 
c) Wat hebben de inspanningen opgeleverd? 
 

Er dient eigenlijk onderzocht welke de resultaten zijn van de inspanningen van diverse overheden (federaal 

en Vlaams; informatief, curatief en preventief) en van specifieke organisaties of campagnes zoals CPZ-

Zelfmoordlijn, Tele-Onthaal, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Centra Morele Dienstverlening, 

Thuiszorgdiensten, Fit in je Hoofd Campagne, Te Gek Campagne,… van de laatste decennia. We stellen 

immers een hoog aantal zelfdodingen vast ondanks de ‘massale’ en brede zorgmogelijkheden en de 

gemiddeld hoge levensstandaard in ons land. 

HVV stelt dat alle betrokkenen omtrent suïcide moeten durven vaststellen, indien nodig en bewezen, dat de 

huidige en/of klassieke aanpak behoorlijk faalt. Dit pas kan immers een begin zijn van een andere kijk op de 

zaak. Wij menen bijvoorbeeld dat de sfeer van ‘Fit in je hoofd’ helemaal geënt is op de leest van mentaal 

gezonde mensen. Hebben de vele anderen daar dan werkelijk een boodschap aan? 

 
d) Wat zeggen de cijfers werkelijk? 
 

Er dient onderzoek te komen naar de waarde, interpretatie en betekenis van het gehanteerd cijfermateriaal. 

Wanneer spreekt welke instantie in welke regio over ‘zelfdoding’ als doodsoorzaak: wat zijn de voorwaarden 

of kenmerken waaraan dient voldaan; wat met gevallen die niet duidelijk zijn; wat met verkeersongevallen 

die vermomde zelfdodingen zijn? Zijn er verschillen tussen Vlaanderen en Nederland in dit geval? Wat met 

de scheidingslijn tussen zelfdoding, euthanasie, hulp bij zelfdoding en (palliatieve) sedatie? 

HVV meent dat bijvoorbeeld ideologische factoren geen rol mogen spelen in de vaststellingen omtrent 

doodsoorzaken op het terrein. Ook dient het cijfermateriaal in bovengestelde zin meer transparant gemaakt 

te worden.  

 
e) Onderzoek naar suïcidepogers  
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Er dient tevens onderzoek te komen naar suïcidepogingen, suïcideneigingen en suïcidegedachten, en bij 

mensen die een mislukte suïcide achter de rug hebben.  

HVV meent dat deze mensen het onderzoek naar oorzaken en redenen kunnen vooruithelpen. 

Ervaringsdeskundigheid bij de onderzoekers is in dit geval een noodzakelijke vereiste, zo niet een 

meerwaarde.  

 
2. Taboe 
 

Een relatief maatschappelijk taboe rond geestelijke gezondheid en psychisch ziek zijn is één ding, het taboe 

over ‘zelfdoding’ dat, volgens ons, ook heerst binnen de geestelijke gezondheidszorg zelf is iets heel anders. 

HVV stelt via getuigenissen vast dat in sommige therapeutische settings het onderwerp van ‘zelfdoding’ en 

‘zelfdoding plegen’ soms nog taboe is. Als dit thema binnen de zorgsector zelf taboe is, moet men niet 

verwonderd zijn dat ook de modale Vlaming de kwestie in een taboesfeer hult. Ook hier zal wellicht de 

algemene neiging, die weliswaar begrijpelijk is, om mensen te ‘helpen door absoluut vast te houden aan het 

leven’, dienen losgelaten te worden. We delen hierin de visie van dr. Lieve Thienpont zoals gesteld in het 

Besluit van haar essay ‘Euthanasie op basis van psychisch lijden. Reflecties aan de hand van 50 patiënten 

met de vraag naar euthanasie op basis van psychisch lijden’ (Vonkel, Gent, 2011, p. 32). De basisgedachte 

hier is dat ‘hulp bij zelfdoding’ niet strijdig is met suïcidepreventie en dat de gevraagde ‘hulp bij dood’ dikwijls 

uitdraait op ‘hulp bij leven’. 

 
3. Preventie?  
 
Ons zorgsysteem zit in een overheersend paradigma van ‘Preventie, preventie, niets dan preventie…’ 

Iedereen wil zelfdoding vermijden, voorkomen en tegengaan. Het is bijna een strijd geworden, op leven en 

dood. En toch kiezen veel mensen nog altijd voor de definitieve uitweg. Wie het echt wil, hou je niet tegen. 

En net in die laatste momenten staan ontzettend veel suïcideplegers helemaal alleen, eenzaam en verlaten. 

Velen kiezen daarenboven voor een onwaardige, soms gruwelijke methode –  met alle gevolgen van dien 

voor de nabestaanden en de maatschappij. 

HVV vindt dat we dit paradigma in vraag moeten durven stellen. We kunnen nagaan wat we verliezen door 

eraan vast te houden en wat we eventueel winnen door anders te beginnen denken over zelfdoding. Wat ligt 

aan gene zijde van preventie? Waarom willen we absoluut tegenhouden wat bijna niet tegen te houden is? Is 

de strijd tegen zelfdoding, het grote “Het mag niet, hoor!” wel de goede strategie? Is zorg en hulp en 

empathie en “Het kan, desnoods.” niet een betere strategie? Wat is er verkeerd aan meegaan in de 

gedachtegang en gevoelswereld van suïcidepogers, tot op een bepaald punt? En waar ligt dat punt? Wat 

met langdurige levensmoeheid, met balanssuïcide (suïcide waarbij betrokkene de zelfdoding langdurig en 

redelijk overwogen heeft)? HVV vindt dat een aanvullende aanpak, naast preventie, cruciaal is in heel dit 

debat. HVV is er zelf van overtuigd dat juist dit ‘mee op weg gaan’ ook het neveneffect zal hebben dat 

suïcidepogers (tijdelijk of uiteindelijk) afzien van hun daad. 

 
4. Psychisch lijden  
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Zijn wij als samenleving nog altijd bang voor de dood? Hoe kijken wij aan tegen sterven? Hoe kijken 

sommige suïcidepogers aan tegen de dood? Welk standpunt dient te overheersen? Als alle alternatieven 

opgebruikt zijn, en enkel het heengaan rest, als enige weg en als ‘oplossing’ voor de betrokkene, wat 

hebben wij daar dan tegen in te brengen? 

HVV pleit ervoor om suïcidepogers te respecteren in hun beslissing (cf. principe van zelfbeschikking). Dat 

doet niets af aan het feit dat HVV suïcide ook betreurt (cf. abortus). Maar de samenleving dient er echter 

voor te zorgen dat suïcide vermeden wordt maar, desnoods, toch in alle waardigheid kan plaatsvinden. In dit 

verband dient onder andere méér aandacht besteed te worden aan de vraag naar euthanasie op basis van 

psychisch lijden (cf. euthanasiewet). We verwijzen hieromtrent naar het reeds vermelde essay van Dr. Lieve 

Thienpont (‘Euthanasie op basis van psychisch lijden’, Vonkel, Gent, 2011). Zeker in bijvoorbeeld het geval 

van balanssuïcide, ‘levensmoeheid’ of van een langdurig volgehouden wens dood te willen zijn, dient 

zelfbeschikking volwaardig en menswaardig te kunnen worden ingeroepen.  

 
5. Te hanteren zorgmodellen  
 
Welk ‘zorgmodel’ hanteren we in de geestelijke gezondheidszorg? Vooral een biomedisch model of een 

psycho-sociaal model, of nog een ander, of een combinatie, of meerdere modellen tezelfdertijd? 

HVV pleit algemeen voor het bio-psycho-sociaal model. HVV stelt dat de geestelijke gezondheidszorg 

daarbij ook rekening moet houden met onder meer opvoedkundige, existentiële en economische factoren die 

spelen in het leven van betrokkenen, naast natuurlijk hun persoonlijke beslissingen. HVV stelt hierbij dat het 

psycho-sociaal welzijn van de ene persoon ook een bezorgdheid is van andere personen, en omgekeerd. 

We dragen allemaal een zekere verantwoordelijkheid voor elkaar.   

 
6. Is elke suïcidepoger ziek? 
 
Al te vaak wordt suïcide gekoppeld aan ‘psychiatrie’ of ‘psychisch ziek zijn’. Het is niet omdat er een 

correlatie is tussen depressie en suïcide, dat een suïcide of zelfdodingsneiging automatisch gekoppeld moet 

worden aan mentale of psychopathologische problemen. Want sommige mensen maken bijvoorbeeld in alle 

kalmte de balans op van hun leven en kiezen daarna voor een bewust levenseinde. Dit wordt ‘balanssuïcide’ 

genoemd. 

  

HVV stelt dat zelfdodingsgedachten en suïcides bij het leven horen en dat ze op zich niet noodzakelijk of 

altijd dienen geproblematiseerd te worden. We verwijzen hier naar de bekende openingsstelling van Albert 

Camus in De mythe van Sisyphus (“Er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem: de 

zelfdoding. Oordelen of het leven wel of niet de moeite waard is geleefd te worden, is antwoord geven op de 

fundamentele vraag van de filosofie.”). Meer nog, onnodig problematiseren van of ongepast omgaan met 

bijvoorbeeld ‘gewone levensvragen’, kan juist leiden tot sterkere angstgevoelens en suïcidaal gedrag. 

 
7. Maatschappelijke verantwoordelijkheid  
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Iedereen betreurt ‘ongewilde’ zelfdodingen. Heel wat zelfdodingen gepleegd in impulsiviteit bijvoorbeeld zijn 

naar ons oordeel ‘ongewild’. In die zin begrijpen wij ook de stelling van suïcidepogers: “Ik wil op dèze manier 

niet verder leven!”  

HVV pleit voor een integrale aanpak van zelfdoding, over de verschillende ministeries en departementen 

heen. ‘Welzijn’ kan je beschouwen als het middelpunt van een cirkel. In de periferie liggen aspecten als 

‘arbeid’ (Hoe omgaan met levensvragen en psychische problemen op de werkvloer? Op welke manier kan 

de stress van de ‘rat race’ in onze toch vrij harde samenleving opgevangen of verminderd worden? Welke 

jobs maken we geschikt voor mensen met (regelmatige) depressies of problemen?); ‘zingeving’ (Hoe gaat 

de samenleving om met levensbeschouwelijke kwesties? Vinden de vele ‘zinzoekers’ nog hun gading?); 

sociale cohesie (Waar vormt eenzaamheid een structureel probleem en wat doen we eraan? Hoe kan het 

buurtleven terug opgewaardeerd worden en welke investeringen heeft de overheid ervoor over?); relatie-

bekwaamheid; je plek vinden in de maatschappij en betekenisvol kunnen handelen… Heel de samenleving 

is hiervoor mede-verantwoordelijk. 

 

 

II. Concreet niveau 
 
1. Zingeving  

 

Zingeving en filosoferen over het leven, de dood, over zin/betekenis van het leven wordt in een 

therapeutische setting, in het klassieke zorgsysteem quasi systematisch geweerd. Heeft men er geen tijd 

voor? Is men er niet voor opgeleid? Ziet men het nut er niet van in? Of regeert er een soort angstige 

onwetendheid over. 
HVV pleit ervoor om het ‘filosoferen over zingeving’ en meer bepaald over leven en dood, het levenseinde, 

zelfdoding, zin & betekenis, enz. expliciet en systematisch ruimte te geven in de diverse therapeutische 

settings. 

 
2. Informatiecentrum over het levenseinde  

 

HVV pleit voor de oprichting van een ‘informatiecentrum over het levenseinde, inclusief suïcide’. We stellen 

immers vast dat dit onbestaande is. Er bestaat wel een rouwcentrum (‘Vonkel, instaphuis en 

ontmoetingsplaats voor omgaan met sterven, dood en rouw’ te Gent). Het specifieke karakter van zelfdoding 

vereist volgens ons een aparte aanpak. Uitgangspunt dat we hierbij hanteren is de volgende overweging: 

‘Als we het recht op zelfdoding erkennen én het recht op een waardig levenseinde, volgt dan niet 

logischerwijze dat er een menswaardige mogelijkheid tot zelfdoding moet bestaan?’ Ons vertrekpunt ligt in 

deze aan het einde van het verhaal, van iemands leven (in tegenstelling tot het vertrekpunt bij het 

preventiedenken). Ons vertrekpunt ligt ook bijvoorbeeld bij de vaststelling dat mensen ‘levensmoeheid’ 

inroepen als motief om er een einde aan te maken, of zelfs gewoon ‘Het is genoeg geweest’ (cf. het 

‘afronden van het leven’ van Kristien Hemmerechts). In dit centrum zou informatie aangeboden worden over 

zelfdoding (oorzaken, redenen, methodes, gevolgen, cijfermateriaal…), een luisterend oor, verschillende 

visies omtrent leven en dood, en kan worden doorverwezen naar hulpdiensten waar nodig, enz. Er wordt 
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finaal en desnoods verwezen naar ‘een procedure om menswaardig uit het leven te stappen onder medische 

begeleiding’ (cf. hulp bij zelfdoding en euthanasiewet). Wij ‘geloven’ dat het bestaan van dergelijk centrum 

niet tot gevolg zal hebben dat er méér zelfdodingen zullen zijn – integendeel. We zijn ervan overtuigd dat dit 

net een ontradend effect kan hebben op suïcidepogers (nl. het, eventueel, tijdelijk uitstellen van de 

beslissing, al dan niet door het zien van nieuwe perspectieven). Het besef dat er een ‘waardige nooduitgang’ 

bestaat, kan volgens ons een positieve invloed uitoefenen op suïcidepogers (cf. abortus en euthanasie: het 

aantal uitgevoerde abortussen of euthanasiegevallen is niet gestegen sinds de legalisering ervan). 

 
3. Werking van de ‘nulde lijn’ 
 

Volgens HVV kan de bespreekbaarheid van zelfdoding in de samenleving nog sterk vergroot worden. Naast 

de bestaande voorzieningen zoals de Zelfmoordlijn en Teleonthaal zijn alternatieve benaderingen wellicht 

zinvol. De ‘nulde lijn’ van de zorg voor de ander, daar staan wij allen als medemensen en burgers ook aan. 

HVV pleit ervoor om in alle geledingen van de samenleving suïcide meer en op een neutrale, spontane en 

niet-problematiserende manier bespreekbaar te maken in ieders omgeving, om tools aan te reiken hoe 

mensen dit kunnen oppakken. Eigenlijk houdt dit een soort ‘proto-preventie’ in: de lange periode in het 

gewone leven waar (nog) geen sprake is van preventie, laat staan van curatie.  

 
4. Voorwaardelijke hulp 
 
Volgens onze inlichtingen wordt bij wie in behandeling is en een aanvraag tot euthanasie indiende, de 

psychotherapie stopgezet. Wij citeren in dit verband een getuige: 

“Ik heb mogen ervaren dat de opstart van een behandeling mij zelfs werd geweigerd (niet enkel stopgezet) 

toen ik op meerdere plaatsen een intake deed en ik vermeldde dat ik een euthanasie-aanvraag had 

ingediend (zonder doorverwijzing naar andere mogelijkheden). De boodschap die ik op dat moment kreeg 

was: personen die een euthanasie-aanvraag hebben ingediend, staan niet meer open voor therapie. Ik kon 

wel in behandeling komen op voorwaarde dat de euthanasie-aanvraag werd stopgezet. Ik vond het erg 

confronterend dat zelfs wanneer ik om hulp vroeg, mij deze geweigerd werd. Een vraag om hulp is een 

openstaan tot hulp, ongeacht het feit of je een euthanasie-aanvraag hebt ingediend of niet. Bij mijn weten 

worden mensen die aan zelfdoding denken niet geweigerd voor een behandeling, alhoewel je op sommige 

plaatsen wel moet beloven (in die exacte termen) dat je geen zelfdoding zal plegen voor de duur van de 

behandeling. Het is belangrijk voor mij dat het ene het andere niet moet uitsluiten 

(behandeling/suïcideplannen of een euthanasie-aanvraag) en dat hulpverleners beseffen dat dit kán. Het 

stigma rond zelfdoding binnen de hulpverlening is immens, om van euthanasie nog maar te zwijgen. Het is 

belangrijk dat hierin ‘meegegaan’ wordt met cliënt/patiënt, ‘tot op een zeker punt’. De positieve adviezen met 

betrekking tot mijn euthanasie-aanvraag hebben me gerustgesteld dat die optie er is. Een optie waar ik nog 

steeds helemaal achtersta, maar die mij ook de mogelijkheid geeft om verder te zoeken naar andere 

manieren van ‘zijn’. De momenten dat hulpverleners openlijk met mij spraken over zelfdoding of euthanasie 

werd de ‘drang’ minder.” 
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HVV pleit ervoor om in de therapeutische setting dergelijke ‘voorwaarden tot hulp’ te verbieden. Een 

aanvraag tot euthanasie vergt immers een hele procedure die maanden kan duren en die bovendien vanuit 

de situatie van de betrokkene juist ook deel kan uitmaken van heel het proces om eruit te geraken.  

 
5. Terugbetaling van prestaties 
 
In België is de uitoefening van de klinische psychologie en van de psychotherapie nog niet wettelijk 

geregeld. Psychologen zijn nog niet opgenomen in de nomenclatuur van het Rijksinstituut voor Ziekte en 

Invaliditeits-Verzekering (RIZIV).  

HVV pleit voor een wettelijke regeling hiervoor en een terugbetaling van prestaties geleverd door 

psychologen en psychotherapeuten, vergelijkbaar met die van huisartsen. Gesprekstherapie en andere 

vormen van therapie zijn een cruciaal onderdeel in heel het proces van ‘meer open communicatie over 

hetgeen vanbinnen leeft’. Zeker als Vlamingen bestempeld worden als ‘binnenfretters’… 

 
6. Alternatieven 
 
Er wordt soms gesteld dat de suïcidepoger eigenlijk best wel zelf nog wil blijven leven.   

HVV vindt dat, in het geval een betrokkene duidelijk aangeeft dat hij of zij ‘nog wel wil leven, maar niet op 

deze manier’, de samenleving er alles dient aan te doen om diverse alternatieven aan te bieden van 

‘manieren van leven’. In veel gevallen heeft het leed te maken met problemen in gezinsverband (bv. incest), 

met het werk (bv. pesterijen), een relatie (bv. partnergeweld), de zin voor het leven (bv. ‘Wat moet ik 

aanvangen met mijn leven?’), opvoeding (bv. emotionele verwaarlozing),… Vroeg detecteren is hier met 

andere woorden cruciaal. In veel gevallen is er geen specifieke aanleiding of gebeurtenis. Doch als mensen 

het gevoel hebben dat er weinig of geen alternatieven zijn voor de bestaande manier van leven, dat men 

‘geleefd wordt’ enz., kan de existentiële druk groot genoeg zijn om ernstig in de problemen te komen. 

Openheid en de aanwezigheid van keuzemogelijkheden is hier dus sterk aangewezen.       

 
7. Eenzaamheid 
 
Inzake het tegengaan van eenzaamheid en de verbrokkeling van sociale cohesie, kan het middenveld en het 

verenigingsleven een belangrijke rol opnemen.  

Er dient bijvoorbeeld nagedacht over het grensgebied tussen de sociaal-culturele sector en de 

welzijnssector: wat kan de ene sector doen voor de andere en omgekeerd? HVV heeft in dit verband sinds 

2009 een project lopen onder de naam ‘Zahir. Praten over de dingen des levens’. Het betreft het samen met 

vrijwilligers opzetten en ondersteunen van laagdrempelige gespreksgroepen in  Vlaanderen, namelijk rond 

existentiële kwesties die ‘ons allemaal’ aanbelangen. Het gaat hier over ‘gemeenschapsvorming’ en over het 

‘creëren van verhaal & dialoog’. We merken dat sommige deelnemers aan de groepen ‘gebruiker’ zijn van de 

diensten aangeboden in de welzijnssector en/of gezondheidssector, dat de insteek op de thema’s ook van 

persoonlijke aard kan zijn en dat dit ‘vrijwilligerswerk’ zowel inhoudelijk als organisatorisch een meerwaarde 

betekent voor betrokkenen.    
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8. Veralgemenen uit den boze 
 
Dé suïcidepoger of dé zelfdoding bestaat vanzelfsprekend niet. Er zijn wel tendensen, patronen, statistieken, 

gemeenschappelijke kenmerken enz. Het is onze overtuiging dat quasi elke suïcide en elke suïcidepoger 

iets eigens heeft.  

HVV pleit voor een zo individueel mogelijke aanpak vanuit de hulpverlening, rekening houdend met leeftijd 

(bv. suïcide bij senioren in een RVT), geslacht (bv. suïcide bij jonge holebi’s; suïcide bij transgenders ligt 

rond 16%), verleden (bv. incest), aard (bv. balanssuïcide, valt buiten de psychopathologie; suïcide door 

langdurige zware depressie; suïcide na acuut verlies van partner of werk), graad van relatie-intimiteit (bv. 

langdurig gebrek aan intimiteit met partner), gebruik van genotsmiddelen (bv. suïcide na gebruik van hard 

drugs), zinverlies (bv. suïcide na langdurig onvoldaan leven zonder nut of zin),… 

 
9. Vroegere nota 
 
Eerder gedane beleidsvoorstellen rond suïcide voegen we hier niet toe. Het betreft een nota voor mevr. 

Magda De Meyer, toenmalig volksvertegenwoordiger voor de sp.a (2007). 

Deze nota ‘zelfdoding - beleidsvoorstellen’ is opgemaakt op basis van gegevens uit het  eindrapport van de 

(federale) Hoge Gezondheidsraad ‘Depressie, depressiviteit en zelfmoord’ (06/12/2006) en uit de (federale) 

Beleidsnota inzake ggz (mei 2005), cijfermateriaal van het Centrum ter Preventie van Zelfmoord (website 

CPZ feb 2007) en suggesties uit de ad hoc platformgroep van de HVV-campagne ‘Gezonde samenleving, 

gezonde mensen’ (juni 2006-feb 2007). 
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Zelfdoding als ‘mors voluntaria’ of ‘vrijwillige dood’  

De Belgische euthanasiewet van 28 mei 2002 spreekt over lichamelijk en/of psychisch lijden. Het 

moet gaan over een meerderjarige patiënt  die zich bevindt in een “medisch uitzichtloze toestand 

van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden, en dat het 

gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.”  Zo 

kan een (handelingsbekwame) patiënt met een psychiatrische diagnose van bijvoorbeeld 

schizofrenie, die ‘uit het leven wil stappen’, perfect euthanasie aanvragen. Cruciale voorwaarde 

binnen de wet is dus dat de betrokkene daarbij ook lijdt aan een ongeneeslijke (lichamelijke) 

ziekte. Binnen de euthanasiewetgeving is de problematiek van een ‘vrijwillige dood’ gekoppeld aan 

‘ondraaglijk psychisch lijden’ dus geregeld. Van alle euthanasiegevallen tekende in 2009 deze 

groep nog voor amper 2%. In 2010 en 2011 steeg dit fiks naar bijna 10%. Een duidelijk bewijs voor 

de reëel bestaande vraag om hulp. 

Ook geregeld is de zogenaamde ‘(medische) hulp bij zelfdoding’ buiten de euthanasiewetgeving: 

dit is het geven of voorschrijven van een dodelijk middel door een arts aan een patiënt die zelf een 

einde aan zijn leven wil stellen, op een door hem/haar gekozen moment en plaats. Een belangrijk 

verschil met euthanasie is dat de patiënt zelf het levensbeëindigend middel inneemt, zonder dat de 

arts aanwezig is. Qua uitvoering leunt dit echter veelal dicht aan bij euthanasie. Ook helpen bij 

zelfdoding binnen de euthanasiewet kan trouwens: de arts geeft een dodelijk middel aan de patiënt 

die het in zijn aanwezigheid inneemt. Van alle gevallen van beslissingen over het levenseinde in 

2007 ging slechts 1,90% naar ‘euthanasie’ en 0,07% naar ‘hulp bij zelfdoding’. 

We merken dat veel mensen in ons land ook suïcide plegen of kiezen voor een vrijwillige dood 

maar geen boodschap hebben aan een etiket van een of andere psychiatrische aandoening. Meer 

nog, de term ‘zelfmoord’ – een begrip dat volgens de christelijke ideologie van de Bijbel juist zegt 

wat het doet, namelijk moord plegen op jezelf, wat zondig is omdat enkel God kan beslissen over 

leven en dood – kent nog een sterke connotatie met “Dat doe je niet!” en wordt te gemakkelijk 

gelinkt aan psychische problemen. Er is een belangrijke correlatie tussen psychiatrische 

stoornissen (zoals depressie) en zelfdoding maar de cijfers zijn op zijn zachtst gezegd nogal 

‘breed’ interpreteerbaar. Zo zouden 47% tot 74% van de suïcides in de bevolking kunnen worden 

toegeschreven aan een psychiatrische stoornis en zijn het de stemmingsstoornissen die het meest 

voorkomen bij suïcidaal gedrag (cf. Rapport ter voorbereiding van de Gezondheidsconferentie 

Suïcidepreventie 17/12/11). 

Iemand die dus vrijwillig uit het leven wil stappen, omdat het genoeg is geweest, omdat alles 

volbracht en voltooid is, omdat zij het leven moe is, omdat hij er geen zin meer in heeft, omdat hij 

Seneca achterna wil, omdat hij dit soort leven niet meer aankan,… maar die niet ziek is, geen 
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diagnose of een ongeneeslijke aandoening heeft, en geen andere uitweg meer ziet, staat wettelijk, 

praktisch en existentieel in de kou. 

HVV staat wel volledig achter de preventiecampagnes van de overheid en de betrokken 

instellingen. En natuurlijk dienen bepaalde maatschappelijke factoren die, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, suïcides kunnen genereren (zoals een financiële of economische crisis, 

werkloosheid, prestatiedruk en armoede), aangepakt te worden. Dat hebben we al in de campagne 

‘Gezonde samenleving, gezonde mensen’ van HVV uit 2007 uitvoerig gesteld. Maar we zien dat al 

die preventie en zorg toch te weinig efficiënt is. Wij vragen ons dus af of we niet stilaan de grenzen 

aan het bereiken zijn van de klassieke suïcidepreventie. Zelfdoding kan uiteindelijk in sommige 

gevallen toch niet vermeden worden. Wat klaarblijkelijk niet vermeden kan worden, moet dit dan 

per sé ‘behandeld’ worden? Waarom laat een samenleving nog altijd toe dat een zelfgekozen 

levenseinde soms nog in mensonwaardige en rauwe omstandigheden moet voltrokken worden – 

we denken o.a. aan de treinsuïcides – , waarbij derden ongevraagd meegesleurd worden? 

Ons uitgangspunt stelt dat een weloverwogen beslissing gerespecteerd moet worden, en daarom 

structureel door de samenleving ondersteund mag worden. Wij pleiten voor meer open 

communicatie over zelfdoding. Niet voor meer media-aandacht, wel voor meer echte betrokken 

aandacht op het terrein. Voor meer taboedoorbreking in plaats van meer taboeïsering. Voor wat 

meer “Het kan, mooi, als het moet!” en wat minder “Het mag niet en het zal niet!”. Voor een 

discours dat ruimte laat om het over het leven te hebben en dus ook over doodgaan. En 

omgekeerd! Voor een discours dat suïcide niet noodzakelijk koppelt aan psychische problemen. 

Preventie, waar mogelijk en nodig, aan de ene kant en zorg voor een humaan levenseinde, waar 

onvermijdelijk, aan de andere kant. Beide, in wederzijdse  samenhang, zijn uitingen van een 

modern humanisme dat een volwassen en warme visie ontwikkelt over leven en dood. Wie 

trouwens weet dat er een ‘laatste deur’ is, en waar die is, geeft in veel gevallen aan blij te zijn met 

dat gegeven. Het geeft rust, en zeer dikwijls ook terug de nodige levenskracht. Het biedt ook de 

erkenning die betrokkene nodig heeft om zelfbewust de eigen keuze  te maken – wetend dat die 

keuze eerlijk, en door de omgeving zou kunnen  begrepen worden. Of zoals iemand het ooit zei: 

“En misschien komt er net dan een weg vrij die je – weliswaar schoorvoetend en voorzichtig – kan 

‘gaan’. Zolang je wil, zolang het duurt, levenslang.” 

HVV ziet in de ‘medische hulp bij zelfdoding’ een gepaste laatste deur voor wie uit het leven wil 

stappen. Niet enkel vanuit een negatieve argumentatie: omdat bijvoorbeeld onder een trein 

moeten springen de facto toch een mensonwaardige manier van sterven is en derden 

onherroepelijk betrekt in iets wat vermijdbaar is. Of omdat het inroepen van de zogenaamde 

‘noodtoestand’ de facto geen rechtszekerheid geeft aan de arts. De positieve argumentatie om te 

pleiten voor een wettelijke regeling omtrent het ‘verzoek tot medische hulp bij zelfdoding’ komt 

vooral neer op de volgende redenering. Voor de patiënt impliceert dit rechtstreeks de 
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bespreekbaarheid van zijn of haar vraag rond zelfdoding, wat ten opzichte van het bestaande 

taboe een reuzensprong voorwaarts is. Ten tweede is de manier waarop het levenseinde hier 

concreet wordt, meteen gehumaniseerd omdat het middel daartoe dat is. Ten derde is het voor de 

patiënt ongetwijfeld een geruststelling dat de ‘klink van de laatste deur’ binnen handbereik is, wat 

mogelijks kan resulteren in het tijdelijk afzien van de oorspronkelijke plannen. Voor de betrokken 

arts valt de rechtsonzekerheid zo goed als weg. Ook de verschuiving van een beroep op de 

noodtoestand naar een beroep op een wettelijk kader, zorgt voor een stevige basis van handelen 

waarbij de bewijslast, in geval van vermoeden van wetsovertreding, uit handen van de arts 

genomen wordt en in handen van het openbaar ministerie komt te liggen. Bovendien resulteert het 

wettelijk kader meteen ook in een groter respect voor het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt 

vanuit medische hoek. Hoe dan ook, medische hulp bij zelfdoding, wettelijk geregeld of niet, lijkt 

ons een goede uitweg voor wie er definitief en humaan uit wil stappen. 

 

 


