MARJA KROEF: AUTONOMIE IS GOEDKOPER
Zorgkosten stijgen. We worden almaar ouder, en vooral aan het einde van ons leven
veroorzaken we hoge kosten. Vaak worden oudere mensen behandeld tegen hun zin of
tenminste zonder hun instemming. Maar wie oud is en het genoeg vindt geweest, mag niet
autonoom een eind aan zijn leven maken.
Ons onderwijs daarentegen is erop gericht zelfstandige wezens af te leveren. We moeten ons
hele verdere leven zelf nadenken, zelf financieren, zelf doen. De zorgzame samenleving raakt
verloren.
De wetenschap schrijdt voort zodat wij steeds meer aandoeningen en ziektes overleven. Maar
tegen steeds hogere kosten. Dus we proberen de medicijnenfabrikanten aan te pakken en hun
woekerwinsten te beperken. Zeer terecht, maar we moeten ook kijken naar het gebruik van al
die dure middelen. Wil iedereen dat wel? Vindt iedereen dat hij nog voldoende kwaliteit van
leven heeft?
Als het antwoord op die vraag ja is, krijgt die persoon wat hij nodig heeft. Zonder verplichte
tussenkomst van een geriater (onzalig voorstel van Groen Links) - we zijn immers opgevoed tot
zelfstandigheid. Maar als het antwoord nee is, waarom doet de samenleving dan zo moeilijk?
Alsof ons justitieapparaat niet al overbelast was, heeft het Openbaar Ministerie alle middelen
ingezet om de Coöperatie Laatste Wil te dwarsbomen. Nee zeg, stel je voor dat mensen zelf
kunnen beslissen dat hun leven voltooid is!
Natuurlijk kleven er gevaren aan het in omloop komen van dodelijke middelen. Maar wapens
zijn voor iedereen te koop en wie beslist iemand wil vermoorden, vindt een weg. Het
tegenwerken van een laatstewilmiddel via een georganiseerde, beschermde route, kan alleen
maar leiden tot zelfdodingen op minder humane wijze. Een touw om jezelf op te knopen is
immers ook op iedere straathoek te koop.
We hoeven dus helemaal niet zoveel meer geld op te hoesten voor de zorgkosten als
redactielid Marco Visser betoogt in Trouw van 13 april. We moeten alleen tot een humaner
beleid komen, gericht op autonomie. En alsjeblieft zonder de levenseindebegeleiders die D66
voor ogen staan: ook al zo betuttelend.

