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Betreft: Coöperatie Laatste Wil

Zutphen, 24 mei 2013

Geachte …………….,
Hierbij brengen wij u het volgende onder de aandacht.
In april dit jaar hebben wij de Coöperatie Laatste Wil opgericht.
De leden van deze Coöperatie willen gezamenlijk wegen ontsluiten om zonder tussenkomst van een arts voor
zichzelf één of meerdere humane laatstewilmiddelen beschikbaar te hebben op het moment dat het
individuele lid daar behoefte aan heeft.
In de huidige wetgeving terzake heeft een arts de sleutelpositie. Immers, een arts is de enige functionaris die in
een sterk gecontroleerde omgeving het laatstewilmiddel mag toedienen. In dezen wordt dan ook van de
medische route gesproken.
Een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking, de schatting is bijna de helft van de volwassen bevolking, wil
zelf de regie over het eigen levenseinde voeren. Deze wens staat inmiddels bekend als de autonome route en
valt buiten de huidige regelgeving. Zelfdoding is geen strafbaar feit en valt niet onder de werking van de
euthanasiewet.
Zolang er geen laatstewilmiddel voorhanden is dat een humaan levenseinde bewerkstelligt, zijn de op
autonomie gestelde personen aangewezen op bijzonder onaangename c.q. afschuwelijke manieren om het
eigen leven te beëindigen, zoals ergens van grote hoogte dan wel voor de trein springen. En als er al een weg
aan desbetreffenden bekend is om op een humane manier uit het leven te stappen, dan is de realisatie
afhankelijk van list en bedrog, zoals het stiekem verzamelen van de benodigde medicijnen.
Inmiddels telt de Coöperatie ongeveer 1.500 leden. Het ledenaantal groeit gestaag met ongeveer 75 personen
per week. De leden van de Coöperatie zijn allemaal personen die voor zichzelf de autonome route voorstaan.
De coöperatie is dus een georganiseerd verband om voor de eigen leden humane laatstewilmiddelen
beschikbaar te krijgen. Als zulks is gerealiseerd, zullen artsen worden ontlast van de moeilijke taak om de
euthanasiewet nauwgezet toe te passen dan wel de persoon in kwestie door te verwijzen naar een collega arts
of ernstig teleur te stellen.
Gezien een enkele negativistische uiting in de media en een ludieke actie van politiek geëngageerde jongeren,
is ons gebleken dat er een spookverhaal rond de Coöperatie rondgaat, als zou de Coöperatie aan alle 18plussers in Nederland de laatstewilpil ter beschikking stellen. Dat dit verhaal compleet uit de duim is gezogen,
blijkt alleen al uit de statutaire doelstelling en de toelichtingen daarop die zijn te vinden op onze website
www.laatstewil.nu. Kennelijk hebben andersdenkenden er baat bij om de Coöperatie in een verkeerd daglicht
te stellen.
De Coöperatie ziet zichzelf als georganiseerde representant van de autonome route, als aanvulling op de
wettelijk verankerde medische route. In coöperatief verband willen de Nederlanders die zich niet kunnen
vinden in de medische route, humane wegen ontsluiten om gebruik te maken van de mogelijkheid van, wellicht
beter geformuleerd: het recht op een humane zelfdoding.
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Graag lichten we het bovenstaande toe in een gesprek met een vertegenwoordiger van uw fractie in het
parlement.
De Coöperatie is bereikbaar onder nummer 06 225 76 007.
We wachten uw contactneming met genoegen af.
Met vriendelijke groet,

Jos van Wijk - voorzitter
Gert Rebergen – secr./penningmeester
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