PERSBERICHT ONDERZOEK MOTIVACTION
MEESTE NEDERLANDERS VOOR RECHT OP ZELFBESCHIKKING LEVENSEINDE
Zes op de tien Nederlanders zijn voor het recht om zelf te kunnen beslissen over hun
levenseinde, zonder dat een arts of een andere hulpverlener daar iets over te zeggen
heeft. Dit recht wordt nu beknot door veel beperkingen en regels. Ongeveer drie op de
tien wil kunnen beschikken over een middel om dat te kunnen doen.
Dit is gebleken uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Motivaction heeft uitgevoerd
in opdracht van de Coöperatie Laatste Wil. In het onderzoek zijn ruim 3.200
Nederlanders ondervraagd. De CLW heeft 23.000 leden en zet zich in voor
zelfbeschikking van mensen over hun levenseinde.
Dat het onderwerp voor veel mensen belangrijk is, blijkt al uit het feit dat acht van de
tien mensen nadenkt over het levenseinde. Dat geldt iets meer voor mensen van 55
jaar en ouder. Ook praat de meerderheid van mensen in deze groep daarover met
anderen.
De helft van de Nederlanders vindt dat een vrij beschikbaar laatstewilmiddel voor het
levenseinde in eigen regie een te groot risico is voor de Nederlandse samenleving. Zij
willen voorkomen dat misbruik van het middel wordt gemaakt of dat mensen in een
impuls hun leven beëindigen.
Een grote minderheid van de Nederlanders (40%) vindt dat de Overheid burgers niets
in de weg moet leggen als zij hun eigen leven willen beëindigen. De meesten van hen
willen een laatstewilmiddel in huis hebben. Zij willen dat vooral omdat zij daarmee
zekerheid hebben dat zij hun leven kunnen beëindigen als zij daar aan toe zijn. Dat
geeft hen rust.
Twee derde van de Nederlanders denken dat een humaan laatstewilmiddel gruwelijke
vormen van zelfdoding kan voorkomen. Een groot aantal van hen denkt dat een
laatstewilmiddel het aantal gruwelijke zelfdodingen aanzienlijk kan doen afnemen.
Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat hulp bij het gebruik van een
laatstewilmiddel toelaatbaar is. Zij willen niet dat het Openbaar Ministerie zich daarmee
bemoeit. Ook vinden zij dat deze hulp niet tot strafvervolging mag leiden.
Meer informatie vindt u in deze presentatie van Motivaction.

