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Rond als de wijnvlek van eergister
Op het vuile tafelblad
Spelen gouden druppels zonlicht
Op het koude tegelpad
En de rimpels in de vijver
En het vangnet van een spin
Zijn allemaal maar cirkels
Zonder einde of begin
En de tijd verslijt de dagen
Met de wijzers van de klok
Die de uren traag vermalen
Heel geruisloos, zonder schok
Er bestaat geen medicijn
Tegen oud of eenzaam zijn

's Avonds als je door je wimpers
Soms de zon ziet ondergaan
In een feest van gele vonken
Die in bloei lijken te staan
En de sterren op je netvlies
Trekken strepen in de lucht
Maar zodra de nacht weer nadert
Slaan je dromen op de vlucht
Door een klok met kromme wijzers
Die de tijd in stukken maalt
Ligt de zomer weer aan flarden
Want de klok heeft niet gefaald
Er bestaat geen medicijn
Tegen oud of eenzaam zijn

Herman van Veen, Cirkels (1969). Naar Windmills of your mind, Michel Legrand.
Titelpagina: Gustav Klimt, Die drei Lebensalter der Frau (1905).
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Voorwoord
Voor u ligt het eindresultaat van mijn onderzoek naar een fenomeen dat mij, om de een of andere
reden, mateloos boeit en aan het hart gaat: het zelfgekozen levenseinde. Mijn interesse in dit
onderwerp laat zich, zij het ten dele, verklaren door een bont samenspel van factoren. Ten eerste heb
ik een soort aangeboren interesse voor de diepere lagen van de ander en kan ik helemaal opgaan in
diens verhaal. Ten tweede heb ik denk ik een relatief ernstige inborst waardoor ik het natuurlijkerwijs
niet schuw om na te denken over leven en dood. Als arts in spe zoek ik het dan ook graag in die sferen,
niet om het drama op te zoeken, maar wel omdat het leven daar zo puur is. Bovendien is mij als
geneeskundestudent geleerd gericht te zijn op medisch-ethische principes als ‘niet schaden’ en
‘weldoen’, waar het zelfgekozen levenseinde mee lijkt te conflicteren. En vindt mijn fascinatie voor
dit onderwerp tenslotte ook geen bodem in het feit dat ik mezelf christen noem en het daarom moeilijk
kan verdragen – wellicht onterecht – dat hoop en zin middels een zelfgekozen levenseinde volledig de
mond worden gesnoerd? Het zal zeker meespelen.
Enfin, ik heb het onderzoek met veel passie en toewijding onderhanden genomen. Desalniettemin
kende het verloop ook haperingen op de momenten dat ik té graag, té goed wilde presteren en voelde
dat ik de ouderen over wie ik dacht en schreef nooit helemaal recht kon doen. Ik hoop en ga er vanuit
dat de resultaten van het onderzoek daartegen opwegen.
Marja, Els, Vera en Sophie, heel veel dank voor het meedenken, begeleiden en aanwakkeren van mijn
enthousiasme. Els, je hebt me met je combinatie van humor en ernst en een nimmer tanende passie
voor het onderwerp blijvend geïnspireerd.
Arnold, dankjewel dat je in mij geloofde en me tegensprak op momenten dat ik wegkeek, liever –
schijnbaar simpelweg – een eigen bakkerij begon of alle dagen koeien molk. We gaan eindelijk
vakantie vieren!
Tenslotte denk ik aan oma, die 91 jaar werd. Ik snap uw ‘Ik wil graag gaan, maar ik wil ook bij jullie
blijven.’ nu nog beter. Ik hoop dat ik, en wij allemaal, u serieus genoeg genomen heb als u aangaf dat
het leven u eigenlijk te veel was. Bij de vraag naar goede zorg voor mensen als u, kijk ik dan ook
allereerst mijzelf aan.
Annemarie Hooghwerff, augustus 2021
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Samenvatting
Mede als gevolg van een sterk verbeterde gezondheidszorg (Leeson, 2014) en de opkomst van het
neoliberalisme, zijn ouderen steeds meer geneigd de regie te willen voeren over hun eigen sterven
(Van Wijngaarden, 2020) wanneer zij het leven als ‘voltooid’ beschouwen. Middels een thematische
discoursanalyse van acht Nederlandse documentaires rondom ‘voltooid leven’ werd beoogd antwoord
te geven op de vraag ‘Hoe wordt de geleefde ervaring van ouderen die hun leven als ‘voltooid’
beschouwen en het niet langer het leven waard vinden gepresenteerd in Nederlandse documentaires,
welk discours wordt daarbij gebruikt en hoe zou dit discours de opvattingen van de kijker omtrent
dood en sterven op hoge leeftijd kunnen bijsturen en uitdagen?’
Wat betreft de geleefde ervaring kwamen de volgende hoofdthema’s naar voren: zowel verlangen naar
de dood als waarde hechten aan het leven, contrast ervaren tussen een positief verleden en een negatief
heden, belemmerd worden door lichamelijke achteruitgang, het gevoel hebben er alleen voor te staan
en zoeken naar zelfbevestiging en angst voor potentieel lijden.
De manier waarop de ervaringen in de documentaires worden gepresenteerd heeft onvermijdelijk
effect op het denken van de kijker over het fenomeen voltooid leven. Zo zou door de selectie van
ouderen in Kruispunt gedacht kunnen worden dat ongeveer één op de vier ouderen kampt met een
actieve doodswens. De verschillende aandachtspunten van waaruit de discoursanalyse is uitgevoerd,
zoals de functie van de commentator, achtergrondgeluid en probleemdefinitie, kunnen elkaar
bovendien ook versterken.
Verder lijkt subjectieve waardigheid, sterk samenhangend met zelfbeeld, in de documentaires de
boventoon te voeren boven sociaal-relationele en intrinsieke waardigheid, terwijl over deze drie
vormen volgens Leget (2013) enkel in onderlinge samenhang kan worden gesproken.
Tot slot vormde de behandeling van het essay van Van Tongeren een verdieping van de
sleutelbegrippen ‘autonomie’ en ‘wil’. De wil blijkt een complex begrip te zijn en willen sterven is dat
ook: de mens worstelt met het willen en niet willen, en, zo stelt ook Van Tongeren, uiteindelijk is de
keuze om te sterven misschien niet zozeer een autonome keuze, maar veel eerder een vorm van
overgave aan de dood. Hieruit volgt onder andere de aanbeveling dat hét voltooide leven niet bestaat.
Er is daarom voorzichtigheid geboden in het hanteren van waardegeladen termen, en niet in het minst
deze.
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1. Probleemstelling
1.1 Aanleiding
In de huidige westerse wereld leven we in een zogenoemd neoliberaal paradigma. Dit neoliberalisme,
zoals beschreven door Joan Tronto (2017), omvat een krachtenveld dat de maatschappij zo vormt dat
zij voldoet aan de marktlogica van vraag en aanbod. Een van de meest essentiële kenmerken van het
neoliberalisme is het idee dat de markt het individu vrijheid biedt door het in staat te stellen keuzes te
maken. Datgene wat die keuzes in de weg staat, reduceert dus de vrijheid van het individu (Tronto,
2017).
Hoewel die keuzevrijheid misschien aantrekkelijk is of lijkt, illustreert de dichter Robert Frost (18741963) ook juist de moeilijkheid die deze met zich mee kan brengen:
(…) Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth; (…)1
Opvallend genoeg is een groeiende groep Nederlandse ouderen vastbesloten om die keuzevrijheid ook
te betrekken op de tijd en manier van sterven (Van Wijngaarden, 2020). Omdat mensen steeds meer
gewend raken aan controle over en het individueel keuzes maken in het leven, zouden ze als logisch
gevolg ook het einde daarvan willen regisseren.2 Complex als dit fenomeen is, hoever kunnen we
‘down the road’ zien? In deze masterscriptie wordt hier nader op ingegaan.

1.2 Maatschappelijk probleem
Het zijn niet alleen het neoliberalisme en individualisme die invloed hebben op de mate waarin
ouderen te kennen geven hun moment en manier van sterven zelf te willen arrangeren. Wat ook
meespeelt is de aanzienlijke verbetering van het Nederlandse gezondheidssysteem. Die heeft erin
geresulteerd dat steeds meer mensen uitzonderlijk hoge leeftijden bereiken. Daarmee is ook de
leeftijdsgebonden multimorbiditeit toegenomen (Leeson, 2014) en voor sommigen betekent dit een
dermate lagere kwaliteit van leven dat ze het liever beëindigen (Pasman et al., 2011).
Wereldwijd is Nederland koploper wat betreft het maken van een eigen keuze rondom de dood. Sinds
2002 is euthanasie in Nederland gelegaliseerd, waardoor het mogelijk werd dat artsen actief het leven
van een patiënt beëindigen. Bij wet is vastgelegd dat hiervoor medisch vastgesteld moet zijn dat er

1
2

Robert Frost, The road not taken. In: Mountain Interval, 1916.
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sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden (Pans, 2006). Hoewel de wetgeving verschilt komt
euthanasiewetgeving breder voor in Europa, zoals in België, Luxemburg, Zwitserland en Canada (Van
Veen, 2020). Het huidige, felle debat over hulp aan ouderen die hun leven als ‘voltooid’ beschouwen,
niet eens per se op medische gronden, wordt echter uitsluitend in Nederland gevoerd (Beekman,
2011). Dit publieke, politieke debat is sterk gemediatiseerd, met krantenartikelen, talkshows en
televisiedocumentaires als podium. In dergelijke media worden concepten en opvattingen van goed en
waardig sterven scherp afgezet tegen opvattingen over slecht en onwaardig sterven. Daarbij geldt dat
betekenis(loosheid) op hoge leeftijd een veelbesproken onderwerp is in de Nederlandse media (Van
Wijngaarden, 2020).
Dit masteronderzoek richt zich specifiek op het fenomeen van ‘dood en sterven op hoge leeftijd’ in
Nederlandse televisiedocumentaires. De documentaires geven inzicht in het verbale discours rondom
dit thema in de Nederlandse samenleving, en laten bij uitstek zien wat de geleefde ervaring is van
mensen die hun leven als ‘voltooid’ beschouwen. Bovendien werpen de documentaires licht op de
manier waarop deze ervaringen geframed worden. Dit medium nauwkeurig onderzoeken lijkt mij
daarom buitengewoon interessant en relevant voor het actuele debat rondom deze thematiek. De
uitkomsten van dit onderzoek zijn mogelijk relevant voor zowel de ouderen als hun naasten, maar ook
voor de gehele samenleving, omdat het luisteren en kijken naar mensen die hun existentiële vragen
stellen ook onze eigen vragen doet resoneren (Van Wijngaarden, 2016).

1.3 Wetenschappelijk probleem
In het internationale wetenschappelijk onderzoek is veel geschreven over de euthanasiewetgeving. In
de aanloop naar het ontwerpen van de Nederlandse euthanasiewet in 2002 zijn met name concepten als
vrije wil, uitzichtloosheid en ondraaglijkheid onderzocht door artsen, juristen, ethici, filosofen en
theologen (Pans, 2006). Minder onderzoek is gedaan naar mensen die vanwege hun hoge leeftijd hun
leven beschouwen als ‘voltooid’, maar dat heeft te maken met het feit dat dit thema nog niet zo lang
aan de orde is.
Niettemin is er wel degelijk onderzoek gedaan naar dood en sterven op hoge leeftijd. Raaijmakers, van
der Heide & Kouwenhoven (2015) hebben bijvoorbeeld een cross-sectionele enquête gehouden over
hulp bij sterven aan ouderen die willen sterven maar geen ernstige medische problemen hebben. Ook
is er onderzoek gedaan naar suïcide onder ouderen (Kerkhof & de Leo, 1991; Moore, 1993).
Belangrijk is het recente onderzoek van Van Wijngaarden, die het fenomeen ‘het leven is voltooid en
niet langer meer het leven waard’ vanuit een fenomenologisch perspectief beschrijft, zoals het geleefd
en ervaren wordt door ouderen zelf (Van Wijngaarden, 2015). Uit interviews met 25 ouderen blijkt
bijvoorbeeld een diep gevoel van eenzaamheid, een gevoel er niet meer toe te doen en ongemak
rondom (de angst voor) afhankelijkheid een rol te spelen in alle 25 verhalen (Van Wijngaarden, 2016).
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Sinds September 2020 vervolgt Van Wijngaarden haar onderzoek met als doel het analyseren van dit
fenomeen. Hiervoor combineert zij conceptueel-filosofisch onderzoek met een discours-analyse en
interviews. Haar studie draagt de titel ‘Memento mori revisited: unravelling the role of choice
regarding death and dying in old age.’ Door middel van een discours-analyse worden
maatschappelijke denkbeelden rondom ‘dood en sterven op hoge leeftijd’ empirisch in beeld gebracht.
Hiervoor worden zowel Nederlandse kranten als documenten rondom nieuwe wetgeving omtrent de
zelfgekozen dood kritisch geanalyseerd.3 Deze masterscriptie hoopt aan dit bredere onderzoek bij te
dragen door een derde invalshoek: het onderzoeken van invloedrijke Nederlandse
televisiedocumentaires, zoals al eerder genoemd.
Volgens Hinyard & Kreuter (2007) geldt voor verhalen dat ze laagdrempelig en goed toegankelijk
zijn, maar ook intensief wat de verwerking ervan betreft. Verhalen ontmoedigen tegenwerpingen en
reiken aantrekkelijke voorbeelden aan. In de informatievoorziening hebben ze daarom een krachtigere
functie dan niet-verhalende informatie, wat de relevantie van dit masteronderzoek onderstreept
(Hinyard & Kreuter, 2007).

1.4 Vraagstelling
Nu het onderwerp is geïntroduceerd en uiteengezet is wat de maatschappelijke en wetenschappelijke
relevantie is van dit onderzoek, wordt de volgende hoofdvraag geformuleerd:

1.4.1 Hoofdvraag
Hoe wordt de geleefde ervaring van ouderen die hun leven als ‘voltooid’ beschouwen en het niet
langer het leven waard vinden gepresenteerd in Nederlandse documentaires, welk discours wordt
daarbij gebruikt en hoe zou dit discours de opvattingen van de kijker omtrent dood en sterven op hoge
leeftijd kunnen bijsturen en uitdagen?

1.4.2 Deelvragen
Deelvragen zijn:
•

Welke inzichten biedt de (zorgethische) literatuur als het gaat over waardigheid en autonomie
met betrekking tot een ‘voltooid leven’?

•

Welke dominante thema’s komen op uit de documentaires wat betreft de geleefde ervaring van
ouderen die hun leven als voltooid beschouwen?

•

Hoe worden deze thema’s in de documentaires gepresenteerd?

•

Hoe kan dit discours opvattingen omtrent een zelfgekozen dood op hoge leeftijd uitdagen en
bijsturen, en wat betekent dit voor het denken over goede zorg voor ouderen die hun leven als
voltooid beschouwen?

3

VENI-project: https://www.nwo.nl/projecten/viveni191f016-0.
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1.5 Doelstelling
Deze studie wil bijdragen aan het huidige debat omtrent zelfgekozen dood op hoge leeftijd. Om dit te
bereiken wordt een gedetailleerd beeld geschetst van de geleefde ervaring van mensen die hun leven
als ‘voltooid’ beschouwen en van de manier waarop deze ervaringen in Nederlandse
televisiedocumentaires rondom dit thema gepresenteerd worden.

2. Huidig discours
Dit hoofdstuk beantwoordt de eerste deelvraag van dit onderzoek: Welke inzichten biedt de
(zorgethische) literatuur als het gaat over waardigheid en autonomie met betrekking tot een ‘voltooid
leven’? Dit te onderzoeken fenomeen is te complex en veelomvattend om in dit hoofdstuk van alle
optionele kanten te bezien. Er is daarom gekozen voor twee belangrijke concepten in het ‘voltooidlevendebat’: de begrippen waardigheid en autonomie. Dit zal worden bezien vanuit het gedachtegoed
van filosoof Paul van Tongeren, ethicus Frits de Lange en zorgethicus Carlo Leget. Deze theoretische
bevindingen vormen het kader van waaruit in hoofdstuk vijf de discussie zal worden gevoerd.
Tenslotte vloeien uit deze conceptuele verkenning sensitizing concepts voort die ‘gevoelig maken’
ofwel een lens vormen voor de discussie (Boeije, 2012; Patton, 2015) en zullen worden vermeld in
hoofdstuk drie.

2.1 Voltooid leven: een definitiekwestie
De term ‘voltooid leven’ zal in het vervolg van dit onderzoek vaak gebruikt worden. Is het niet omdat
deze term maatschappij-breed veel wordt toegepast en dus ook in de documentaires zal worden
gebruikt, dan wel omdat het hoe dan ook lastig is het fenomeen dat met deze term wordt aangeduid
anders te noemen, zonder daarbij een lange volzin te gebruiken. Het is daarom van belang dat,
vooraleer het onderzoek en de discussie (uit)gevoerd zullen worden, deze term nader geduid wordt.
De memorie van toelichting op het wetsvoorstel ‘Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op
verzoek’ vermeldt het volgende:
‘(de term voltooid leven, AH) is inmiddels een ingeburgerd begrip […]. Daarbij dient
opgemerkt te worden dat een voltooid leven een persoonlijke ervaring betreft, hetgeen ook
naar voren komt uit onderzoeken, en dat er geen eenduidige omschrijving van het begrip
voltooid leven te geven is. […] diverse persoonlijke factoren (kunnen, AH) tot gevolg hebben
dat elke nieuwe dag wordt ervaren als een kwelling of dat alles van waarde achter iemand ligt.
[…] Als een oudere voor zichzelf concludeert: het leven is voltooid, en ik zou het graag willen
afsluiten, dan is het accepteren van die wens en die persoon tot het laatste moment bijstaan,
ook een vorm van goede zorg.’4

4
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Met andere woorden wordt gesuggereerd dat, hoewel geen eenduidige omschrijving gegeven zou
kunnen worden van de term ‘voltooid leven’, de term in ieder geval wel een van deze twee of beide
elementen in zich heeft: ofwel een ervaren van elke nieuwe dag als kwelling ofwel de overtuiging dat
alles van waarde achter ligt en er dus geen enkele waarde meer aan het leven kan worden ontleend.
Van Wijngaarden, als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, spreekt
dit tegen. Hoewel haar boek getiteld is met de term in kwestie, staat boven het laatste hoofdstuk: ‘De
begoocheling van het voltooide leven’ (Van Wijngaarden, 2020, p. 181). De term ‘voltooid leven’ zo
stelt ze, veronderstelt het leven als ‘ronde cirkel’. Het leven zou mooi en afgerond zijn. Maar, zo blijkt
uit haar onderzoek, niets is minder waar. Ouderen die deze ‘montere, rooskleurige’ (p. 181) term
gebruiken, bevinden zich eerder in een impasse waarbij, zo schrijft ze, ‘de tijd een vijand is en de dood
een vriend’ (p. 182). Er zou dus geen sprake zijn van een ‘graag afsluiten’ van het leven, zoals de
memorie veronderstelt, maar van een noodgedwongen willen afsluiten van het leven. Ook weerspreekt
het onderzoek van Van Wijngaarden de vooronderstelling dat elke nieuwe dag een kwelling zou zijn
of dat alles van waarde tot het verleden zou behoren. Integendeel, er blijkt sprake van een ambivalent
proces waarin mensen vaak heen-en-weer geslingerd worden tussen twee gedachten: ‘…ik wil niet
dood, maar dit leven is onleefbaar.’ (p. 164). Arts, filosoof en schrijver Bert Keizer, noemt het
onderzoek van Van Wijngaarden een eyeopener. ‘Het is zo opvallend omdat ze de term ‘voltooid
leven’ van zijn bedrieglijk rustgevende aura ontdoet.’5 In het vervolg van dit onderzoek zal de term
‘voltooid leven’, alleen in het kader van de zojuist genoemde kanttekeningen, worden toegepast.

2.2 Waardigheid en de wil
2.2.1 Waardigheid
In ‘Analyzing dignity: a perspective from the ethics of care’ onderscheidt Leget drie vormen van
waardigheid: subjectieve waardigheid, sociale waardigheid en intrinsieke waardigheid (Leget, 2013).
De eerste, subjectieve waardigheid, heeft te maken met eigenwaarde en zelfrespect. Maar, zo stelt hij,
deze vorm van waardigheid is niet voldoende om morele beslissingen op te funderen. Elk oordeel over
het zelf is tenslotte alleen mogelijk tegen de achtergrond van de cultuur waarin het zelf zich bevindt
(Leget, 2013). Bovendien kan een zelfbeeld totaal afwijken van hoe het zelf door de omgeving wordt
bezien, zoals een anorexiapatiënt zichzelf ondanks een heel laag lichaamsgewicht, als heel dik kan
beschouwen. Waardigheid is dus meer dan alleen subjectief (Leget, 2013).
De tweede vorm van waardigheid die Leget voorlegt, is sociaal en relationeel van aard. Enerzijds kan
waardigheid worden ontleend aan erkenning als gevolg van publiek functioneren, maar in dat geval is
deze vorm van waardigheid slechts weggelegd voor een minderheid van de mensheid (Leget, 2013). In
lijn met Van Heijst (2006), breidt Leget deze vorm van waardigheid uit met het concept relationele

5
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waardigheid zoals van toepassing op ieder mens. Daarbij is de manier waarop men elkaar benadert,
ongeacht de al dan niet publieke functie, van belang. Relationele waardigheid heeft alles te maken met
‘making someone feel respected’ (Leget, 2013).
Echter, wat rest er nog aan waardigheid als zowel de subjectieve opvatting van het ik, alsook de
culturele, sociale en relationele waardigheid te wensen overlaten? Leget brengt als derde de term
‘intrinsieke waardigheid’ in. Onafhankelijk van de empirische werkelijkheid, zo stelt hij, vormt
intrinsieke waardigheid een krachtig idee waarin fundamentele gelijkheid tussen mensen wordt
erkend. De Lange verwoordt dit idee als volgt: ‘Voordat de verschillen tussen mensen worden
gewogen en gewaardeerd, zijn ze elkaars gelijken in gedeelde kwetsbaarheid.’ (De Lange, 2010). Ook
de Amerikaanse filosoof Kittay brengt een dergelijke gedachte in wanneer ze de mens omschrijft als
‘some mother’s child’. We zijn, zo stelt ze, gelijken in de onvermijdelijkheid van ‘human
interdependence’ (Kittay, 1999, p. 50). Echter, volgens Leget kent ook het concept van de intrinsieke
waardigheid gevaren. Zo zou het bijvoorbeeld gemakkelijk een excuus kunnen vormen om niet in actie
te komen wanneer de ander lijdt. Ongeacht diens context of omstandigheden, de waarde van de
lijdende ander zal hem tenslotte nooit ontnomen kunnen worden (Leget, 2013).
Beiden, Leget en De Lange, volgen in hun uiteenzetting van de term waardigheid, eenzelfde spoor,
gebaseerd op de geschiedenis – van de Klassieke Oudheid tot de Verlichting. Ook De Lange
onderscheidt drie, vergelijkbare vormen van waardigheid. De subjectieve vorm, zoals eerder
beschreven, heeft volgens hem sterk te maken met identiteit: wie willen we zijn? We zouden met volle
instemming in onszelf moeten wonen, zo stelt hij, en lukt het ons niet om vrij in te stemmen met wie
we zijn, dan lopen we het gevaar niet méér te zijn dan slaaf van onze menselijke conditie (De Lange,
2010, p. 132). Wat betreft sociale waardigheid benadrukt De Lange het feit dat deze niet statisch, maar
veranderlijk is. Toegepast op het fenomeen voltooid leven, betoogt hij dat sociale waardigheid in de
afgelopen eeuwen ‘van kleur verschoten is’: ‘Golden vroeger afkomst, bezit of […] heldendaden als
basis van eer en roem, nu is dat je maatschappelijke rol en functie’ (p. 115). Volgens De Lange is dit
geen positieve ontwikkeling. Veel meer dan wie een oudere was en wat hij deed, is het van belang
hem positief te omschrijven: ‘wat doe je nú, wie ben je nú?’ (p. 116). Waardigheid en status zouden
dus aan verdiensten van vandáág opgehangen dienen te worden en niet zozeer aan die uit het verleden.
De genoemde driedeling, die volgens Leget alleen in onderlinge samenhang kan functioneren (Leget,
2013), vormt, zowel voor hemzelf als voor De Lange, niet het laatste woord als het gaat over wat
waardigheid inhoudt. De Lange omschrijft waardigheid als een gelaagd schilderij, waar nog een vierde
laag aan toegevoegd zou moeten worden, namelijk die van ‘luister’. Daarmee betoogt hij dat,
voorafgaand aan al het genoemde, de esthetiek een rol speelt in waardigheid van ouderen. Ouderen
zijn, weliswaar niet op het eerste gezicht, ‘mooi’ (De Lange, 2010, p. 51). Na een aantal voorbeelden
te hebben gegeven van hoe onaantrekkelijk de gemiddelde oudere er op het eerste gezicht uitziet, stelt
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hij dat die schoonheid niet ligt in de ‘harmonische vorm van wat we zien, ruiken, horen, voelen of
tasten’ (p. 182). Er moet blijkbaar méér aan de hand zijn. Maar, zo zegt hij, je moet het wel willen
zien. We moeten zogezegd naar ouderen kijken als waren ze een kunstwerk. Alleen door aandachtig
naar hen te kijken en bij hen te verwijlen kunnen we de openbaring van de waarheid omtrent henzelf,
hun leven of de menselijke conditie in het algemeen te weten komen (p. 198). De luister van de oude
mens zou enerzijds tot uitdrukking komen in de mens als monument en anderzijds in het gelaat van de
mens. Wat het eerste betreft, stelt De Lange dat een monument doorgaans met eerbied en respect
wordt benaderd en gekoesterd, ‘omdat het inzicht geeft in de grootsheid van mensen die blijvend
herdacht moet worden…’ (p. 198). We zouden, hiermee in overeenstemming, écht naar ouderen
moeten luisteren, onszelf in hen moeten verdiepen en hen hun levensverhaal moeten laten vertellen.
Daarnaast zouden we, zij het met een geschoolde blik, goed naar het gelaat van ouderen moeten
kijken. Het gelaat vertoont zijn schittering in de openbaring van een uniek geleefd leven, zij het wat de
biologie betreft wellicht verworden tot een gekreukeld hoofd. De schoonheid van het gelaat is die
biologie ontstegen (De Lange, 2010). De oudere hoeft niet, zo stelt De Lange, van het materiaal van
het eigen leven nog kunst te maken. Dat zou te veel gevraagd zijn. ‘Een oud gelaat is van zichzelf
meestal kunstenaar genoeg, om met glans en glorie de aandacht aan zich te binden.’, aldus De Lange
(2010).
Leget kiest een andere route na het uiteenzetten van de drie vormen van waardigheid. Hij voegt er niet
zozeer een vierde aan toe, maar gebruikt onder andere de zorgethiek om het begrip waardigheid uit te
werken en de drie vormen waarin dit begrip bestaat met elkaar te verweven. Het zorgethisch
gedachtegoed is in dit kader, zo stelt hij, bij uitstek relevant. Enerzijds omdat zorgethisch denken
gevoeligheid impliceert voor exclusie, marginalisatie, disrespect of onderwaardering van mensen
(Tronto, 1993). Anderzijds omdat binnen het zorgethisch gedachtegoed concrete (zorg)praktijken
centraal staan, ‘rather than […] features that can be generalized’ (Leget, 2013; Leget, Van Nistelrooij
& Visse, 2017). De toepassing van de term waardigheid in concrete praktijken is dus voorwaarde voor
de bruikbaarheid ervan.

2.2.2 Autonomie
Wat bedoelt iemand te zeggen als hij zegt dood te willen? Paul van Tongeren, filosoof en denker des
vaderlands vond dit een merkwaardige wens. Hij deed daarom een poging deze vraag te beantwoorden
in een filosofisch essay getiteld ‘Willen sterven. Over de autonomie en het voltooide leven’ (Van
Tongeren, 2018).
Primair, stelt hij, betekent autonomie ‘zelf bepalen wat ik wil’. Maar is het gegeven dat iemand zegt
dood te willen ook een bewijs dat diegene dat echt wil? Er is volgens Van Tongeren in ieder geval
geen sprake van een ‘gewoon’ willen. Misschien wél in de zin dat een ander niet zomaar mag bepalen
wat ik wil of doe. Maar, zo stelt hij, dat betekent nog niet dat ik daarmee direct in staat ben mijn eígen
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wil te bepalen (Van Tongeren, 2018). In het vervolg van het essay wordt betoogd dat het bepalen van
die eigen wil behoorlijk complex is.
Die complexiteit bestaat er onder andere in dat iets niet willen volgens Van Tongeren ook altijd een
positief willen impliceert. Iets niet willen, zo stelt hij, betekent niet dat men geen wil heeft, maar dat
de wil zich tegen iets keert (Van Tongeren, 2018, p. 48). ‘Niet-meer-willen’ is volgens Van Tongeren
daarom vaak een ‘willen-niet-meer’. Iemand met de ervaring dat het leven voltooid is zou weleens,
met dat hij zegt niet meer te willen leven, wél willen leven, maar niet op een bepaalde, misschien
gebrekkige manier.
Deze tweestrijd van ‘willen en nillen (niet-willen)’ kan leiden tot ‘radeloze razernij’ (p. 75), zoals Van
Tongeren illustreert aan de hand van het leven van Aurelius (354-430). ‘De wil, het centrum van de
macht van de autonome mens, is gekenmerkt door een wezenlijke machteloosheid.’, zo vervolgt hij
zijn betoog (p. 75). Zolang de wil zichzelf in de keus niet prijsgeeft, maar zichzelf juist bevestigt, leidt
dit doorgaans niet tot een dergelijke machteloosheid. De wil gééft zich ook meestal niet prijs in het
maken van keuzes. Zolang er de mogelijkheid is de keuze te herroepen of een bepaald voorbehoud te
stellen, is er ook niet de noodzaak de wil prijs te geven. Echter, wanneer het gaat over het willen van
de eigen dood, een volgens Van Tongeren existentiële keuze bij uitstek, heft de wil zich, met dat hij
zichzelf in de keuze bevestigt, tegelijkertijd op (p. 79). Er kan in dat geval nog moeilijk gesproken
worden over een autonome keuze. Eerder is sprake van een ‘zich overgeven aan’ (de dood) (p. 78).
Dit beziend verdwijnt de vanzelfsprekendheid van de vraag om hulp bij zelfdoding. Mogelijkerwijs uit
de eigen worsteling met het tegelijkertijd willen en niet-willen zich bovendien in een klacht jegens de
ander (Van Tongeren, 2018, p. 91). Hij stelt, ontleend aan het onderzoek van Van Wijngaarden
(2016): ‘Al gauw wordt de voorgenomen poging (beschreven, AH) als een protest tegen ‘de actieve en
passieve tegenwerking’ die je ervaart van een sprakeloos geschokte omgeving’.
Een deel van het antwoord op de beginvraag van het essay zou kunnen zijn dat de wil, in het zichzelf
dood willen, functioneert als daad van verzet tegen de zojuist beschreven machteloosheid (Van
Tongeren, 2018, p. 101). In het slot van zijn essay roept Van Tongeren de lezer op om ouderen met
een doodswens te ‘helpen op de hulpeloze manier van luisteren’. Bovendien zou het volgens hem
terecht zijn minder bang te zijn het auteurschap over het leven te verliezen. Ons levensverhaal vindt
zijn oorsprong nog vóór wij iets wilden en zal, gewild of ongewild, ook na de dood nog een tijdje in
verhalen voortbestaan. Hiermee veronderstelt hij dat het auteurschap over het leven minder voorstelt
dan men soms pretendeert (p. 112). Tenslotte is het volgens Van Tongeren waarschijnlijk van belang
om te leren omgaan met wat voorbij is: de kunst van het nagenieten (p. 113).
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3. Methode
3.1 Onderzoeksbenadering
Dit onderzoek zal uitgevoerd worden vanuit een zorgethische invalshoek, bekeken vanuit het ‘sociaalconstructivistische paradigma’ (Cresswell, 2013). In de zorgethiek is het uitgangspunt van alle
onderzoek de menselijke onderlinge verbondenheid in relationele verbanden (Leget, 2013). Als Joan
Tronto ‘zorg’ definiëert stelt zij: ‘the world includes our bodies, ourselves, and our environment, all of
which we seek to interweave in a complex, live-sustaining web.’ (Tronto, 2013, p. 103). In de
zorgethiek kunnen morele inzichten dus niet losgezien worden van hun sociale en culturele inbedding
(Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017). Dit onderzoek zal, nog specifieker, vanuit een Utrechts
zorgethisch zichtpunt uitgevoerd worden. De Utrechtse zorgethiek veronderstelt een dialectische
verbinding tussen empirie en theorie. In de zorgethiek is de belangrijkste vraag: wat is goede zorg in
deze specifieke situatie? Om deze vraag te beantwoorden wordt een theoretisch kader geschetst dat
functioneert als multifocale interpretatieve lens (Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2017).
In het sociaal-constructivistische paradigma is de werkelijkheid zoals wij die kennen sociaal
geconstrueerd, wat betekent dat ervaringen pas betekenis krijgen in relatie met andere ervaringen
(Creswell, 2013). Het doel is ‘not to search for the absolute truth, but for the socially-constructed
reality of a phenomenon’ (Johnson & Parry, 2015, p. 16). Kennis ontstaat door het leren begrijpen van
de intenties van een ander, vanuit het perspectief van de ander (Johnson & Parry, 2015).

3.2 Onderzoeksmethode
Om het doel van dit onderzoek te bereiken (zie 1.5) zal een tweevoudige analyse worden verricht:
Ten eerste zal een thematische analyse uitgevoerd worden om de geleefde ervaring van de in de
documentaires geportretteerden uiteen te zetten. Een thematische analyse is een methode om thema’s
in data te identificeren, analyseren en rapporteren, waarbij de onderzoeker een actieve rol speelt.
(Braun en Clarke, 2006)
Ten tweede zal de data set opnieuw worden geanalyseerd, deze keer bestaande in een discoursanalyse.
Deze analyse is bedoeld om de manier waarop de ervaringen uit stap één worden gepresenteerd in de
documentaires nader te onderzoeken. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van het werk van
Sevenhuijsen (2004), Gee (2010, 2011) en Pollak (2008). Nadere toelichting op zowel de thematische
als de discoursanalyse volgt in paragraaf 3.5.
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3.3 Casusdefinitie en onderzoekseenheid
De volgende acht Nederlandse documentaires omtrent een zelfgekozen levenseinde bij ouderen zullen
worden geanalyseerd:
1. Ongeneeslijk oud

Human

2010

2. De laatste wens van Moek

NCRV

2010

3. Dokter, mag ik dood?

VARA

2012

4. Kruispunt: Voltooid leven

KRO-NCRV

2015

5. Kruispunt: Recht op de dood

KRO-NCRV

2016

6. Levenseindekliniek

NTR

2016

7. Tot het bittere eind

NVVE

2016

8. Punt uit

VPRO

2020

Wetherell en Potter (1988) stellen dat ‘discursive patterns must be located within an account of their
wider context.’(p. 173). Er is daarom naar iedere producent afzonderlijk een e-mail gestuurd (zie
bijlage 3) om de (productie)context van de documentaire in kaart te brengen en de casusdefinitie
daarmee te preciseren.
Om uiteenlopende redenen kon of wilde niet ieder van hen op de e-mail ingaan. Twee producenten
deden dat wel. Allereerst Rosemarie Blank, maker van ‘Punt uit’ en echtgenote van hoofdpersoon
Michael. Blank stelde een ontmoeting voor en heeft in dat gesprek een en ander toegelicht. Het idee
om haar man te filmen ontstond toen hij voor het eerst zijn doodswens te kennen gaf. Het gefilmd
worden gaf Michael een gevoel van eigenwaarde. Bovendien schiep de camera letterlijk en figuurlijk
afstand van de vaak benarde situatie. Ook hielp het zowel Michaël als Rosemarie om actief te blijven,
de gebeurtenissen een plek te geven en langzaamaan afscheid te nemen van elkaar. Het idee dat deze
opnames uiteindelijk een documentaire zouden kunnen gaan vormen, ontstond pas na Michaëls dood.
Naast Rosemarie Blank reageerde ook Nan Rosens, producent van zowel ‘De laatste wens van Moek’
als ‘Tot het bittere eind’. Eerder, in 2008, had zij voor de NCRV al de documentaire ‘Voor ik het
vergeet’ gemaakt, over een vrijwillig levenseinde bij dementie. Deze documentaire trok buitengewoon
veel kijkers, wat volgens de producent veelzeggend was. Het leidde tot contact met de NVVE, waaruit
de vraag opkwam om een documentaire over voltooid leven te maken. Rosens ging hierop in en bracht
de documentaire ‘De laatste wens van Moek’ uit. Ook ‘Tot het bittere eind’ ontstond uit een dergelijk
verzoek, eveneens van de NVVE. Rosens benadrukt dat de NVVE geen invloed heeft gehad op de
inhoud dan alleen door haar in contact te brengen met mogelijke personages.
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3.4 Dataverzameling
Voor de selectie van documentaires is gezocht in de volgende bronnen:
-

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

-

Thisistheend.nl

-

Netflix

-

Vimeo

De zoekterm die hierbij is gehanteerd is ‘voltooid leven’. De zoektermen ‘dood op verzoek’, ‘dood’ en
‘ouderdom’ leverden geen (extra) relevante hits op.
De volgende in- en exclusiecriteria zijn toegepast op de 181 resultaten die hieruit naar voren kwamen,
waarbij eerst op de documentairebeschrijving en vervolgens op de volledige documentaire is
geselecteerd (zie bijlage 2):
Inclusiecriteria
1. Genre: documentaire;
2. Documentaire-release: 2010 - april 2021;
3. De documentaire is online beschikbaar;
4. Ouderen zélf komen aan het woord in de documentaire;
5. Deze ouderen hebben een actieve doodswens of een wens tot levensbeëindiging;
6. Deze wens is het gevolg van lijden aan het leven en/of aan een stapeling van
ouderdomsklachten.
Exclusiecriterium
1. (Beginnende) dementie als belangrijkste grondslag voor het lijden.
Toelichting op inclusiecriteria
1. Om aan de typering ‘documentaire’ te voldoen moest het filmmateriaal beantwoorden aan de
volgende beschrijving: Er is sprake van filmmateriaal ‘of social representation’ (non-fictie).
Dit materiaal representeert aspecten van de wereld die we al bewonen en delen, in
tegenstelling tot films ‘of wish-fulfillment’ (fictie) waarin een imaginaire realiteit gecreëerd
wordt (Nichols, 2001, p. 1). De documentaire onderscheidt zich dan ook van andere
filmgenres door aanspraak te maken op een grote mate van waarheidsgetrouwheid en
feitelijkheid (Nichols, 2001). Behalve dit kenmerk bestaat er geen eenvoudige opsomming van
gedeelde karakteristieken wanneer het gaat over ‘de documentaire’. Volgens Nichols (2001)
en Pollak (2008) is het daarom raadzaam om – wil men voor analytische doeleinden toch
differentiëren tussen verschillende filmgenres – voornamelijk de context van productie in
ogenschouw te nemen. Filmmateriaal is daarom geïncludeerd wanneer de producent blijk gaf
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van het streven naar een zekere mate van waarheidsgetrouwheid en wanneer de producent
professioneel filmproducent genoemd kon worden. Dit brengt namelijk journalistieke
verantwoordelijkheid met zich mee waarbij een zekere mate van objectiviteit verwacht mag
worden. Materiaal is geëxcludeerd wanneer er duidelijk naar werd gestreefd de kijker van een
bepaald standpunt te overtuigen.
2. De periode met betrekking tot de documentaire-release is gekozen omdat het debat rondom
‘voltooid leven’ in 2010 een vlucht nam na de lancering van het Burgerinitiatief Voltooid
Leven door de initiatiefgroep ‘Uit Vrije Wil’.6
5. Onder een actieve doodswens wordt verstaan dat de oudere concrete plannen maakt of stappen
zet met betrekking tot de doodswens (bijvoorbeeld gesprekken voert met de huisarts over
euthanasie, een behandelverbod opstelt, zoekt naar een zelfdodingsmiddel en zelfdoding
serieus overweegt). Ouderen met een wens tot levensbeëindiging zouden of graag hulp bij
zelfdoding krijgen, of het leven zelf willen beëindigen (Van Wijngaarden et al., 2020).
6. Voor ‘lijden aan het leven’ wordt de definitie van de KNMG gehanteerd: ‘Lijden aan het
vooruitzicht verder te moeten leven op een zodanige manier dat daarbij geen of slechts een
gebrekkige kwaliteit van leven wordt ervaren, hetgeen aanleiding geeft tot een persisterend
doodsverlangen, terwijl ter verklaring voor de afwezigheid of gebrekkigheid in kwaliteit van
leven niet of niet in overwegende mate een somatische of psychische aandoening kan worden
aangewezen.’(KNMG).7
Om in aanmerking te komen voor inclusie moest worden voldaan aan alle criteria. Als dit naar
aanleiding van de documentairebeschrijving nog niet met zekerheid vastgesteld kon worden, is de
documentaire geïncludeerd voor selectie op basis van de volledige documentaire (zie bijlage 2).
Het doorlopen van de selectiestappen zoals beschreven resulteerde in een de datacorpus van acht
documentaires zoals genoemd onder paragraaf 3.3.Voor de beide afleveringen van Kruispunt en voor
‘Levenseindekliniek’ geldt dat voor de thematische analyse alleen de ouderen zijn geïncludeerd die
voldeden aan de selectiecriteria.

3.5 Data-analyse
3.5.1 Sensitizing concepts
Vanuit de conceptuele verkenning in hoofdstuk twee, komen enkele sensitizing concepts naar voren.
Deze concepten vormen een lens waar doorheen de resultaten zullen worden bezien en die daarmee
richting geeft aan de discussie (Patton, 2015; Boeije, 2012).

6

www.uitvrijewil.nu
KNMG. Op zoek naar normen voor het handelen van artsen bij vragen om hulp bij levensbeëindiging in geval
van lijden aan het leven: rapport Commissie Dijkhuis. Utrecht, 2004.
7
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Deze concepten zijn:
-

Intrinsieke waardigheid

-

Sociale en relationele waardigheid

-

Subjectieve waardigheid

-

Autonomie

3.5.2 Thematische analyse
Ten eerste zal de datacorpus thematisch worden geanalyseerd door middel van het coderen van de
data. Hierbij zullen de data niet worden ingepast in een bestaand code-frame, maar zal de analyse
zoveel als mogelijk inductief, bottom-up gebeuren. Dit houdt in dat de thema’s die opkomen uit de
data sterk gelinkt zijn aan de data zelf (Braun & Clarke, 2006). De volgende fasen zullen worden
doorlopen in een constant heen-en-weer-bewegen:
•

Ten eerste zal de onderzoeker zich de data eigen maken door deze herhaaldelijk en actief te
bekijken en handmatig te transcriberen.

•

Vervolgens zal inductief en bottom-up gezocht worden naar dominante thema’s die naar voren
komen uit de data met betrekking tot de geleefde ervaring van ouderen met een doodswens.
Daarbij zullen tekstelementen worden gecodeerd. Omdat de ervaring van ouderen centraal staat, is
ervoor gekozen alleen tekst van ouderen zelf te coderen.

•

Tenslotte zullen codes met elkaar worden verbonden en samengebracht tot sub- en hoofdthema’s.
De clustering van codes is bedoeld om het beschrijven van de ervaringen – in al hun diversiteit –
een zekere systematiek en richting te geven. Voor zowel de codering als de clustering van data zal
gebruik gemaakt worden van ATLAS.ti.

3.5.3 Discoursanalyse
De Lange (2010) stelt, ontleend aan Michel Foucault, dat ieder discours een ‘discursieve macht’ in
zich heeft: het is in staat waarheid te ‘scheppen’. Met die macht is men in staat om een eigen
werkelijkheidsbegrip aan anderen op te leggen. Dat begrip wordt dan waarheid. Bij een discours moet
dan gedacht worden aan het ‘geheel van betekenissen, metaforen, voorstellingen, beelden, verhalen of
uitspraken, waarmee mensen structuur en zin geven aan hun dagelijkse realiteit’ (De Lange, 2010, p.
36).
Documentaires vormen ook een discours. Net als alle andere vormen van communicatie en presentatie
geven zij geen objectief beeld van de realiteit, maar worden zij – in meer of mindere mate –
geconstrueerd. Deze constructies, onder andere bestaande uit de keuze voor bepaalde bronnen en
gedreven door verschillende intenties, worden meestal niet expliciet besproken (Pollak, 2008, p. 79).
‘Doing an analysis of documentaries therefore means adopting, to a certain extent, a constructivist
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view regarding documentaries as the result of numerous processes of selection and intervention’
(Pollak, 2008, p. 79).
Het geconstrueerde karakter van de documentaire vraagt volgens Pollak om een bepaalde houding van
de onderzoeker: nieuwsgierigheid en een zekere mate van wantrouwen, omdat je je bewust bent van de
spanning tussen de objectiviteitsthese van de documentaires enerzijds en hun daadwerkelijke
geconstrueerd-zijn anderzijds (Pollak, 2008, p. 80).
In dit onderzoek zullen de documentaires – na op dominante thema’s geanalyseerd te zijn – een
tweede maal bekeken worden. De vraag is hoe de dominante thema’s in het discours gepresenteerd
worden. Leidraad voor deze analyse zijn onderstaande aspecten, die al schrijvend, denkend en
‘constant heen en weer bewegend’ en in onderlinge samenhang tot een heldere analyse dienen te
leiden. Deze zijn ontleend aan het werk van Sevenhuijsen (2004), Gee (2010, 2011) en Pollak (2008)
en (Idema, 2001).
Algemeen

Documentaire-opbouw
Commentator/moderator

Woord

Probleemdefinitie en oplossing

Beeld

Praktijken/activiteiten
Relaties
Cameragebruik

Geluid

Achtergrondgeluid en stiltes

Hieronder volt een aantal voorbeelden van mogelijke vragen bij deze aandachtspunten:
Algemeen
Documentaire-opbouw (Pollak, 2008; Idema, 2001)
Hoe is de algehele lijn van de documentaire te omschrijven? Bijvoorbeeld intro, feiten, verhalen,
argumenten, conclusie, aanbeveling. Hoe opent en sluit de documentaire? Met welk gevoel of idee
wordt de kijker achtergelaten? Welke plek hebben de in de thematische analyse geselecteerde shots en
scènes, ofwel de geleefde ervaring van de ouderen zelf, hierin? En ook kwantitatief: hoeveel minuten
nemen zij in van het geheel en wat zou dit kunnen betekenen?
Commentator/moderator (Pollak, 2008)
Wat is de rol (en functie) van de commentator of moderator? Pollak stelt: ‘While commentators guide
through film sequences, it is the function of moderators to guide through an entire film…’ Op
zichtbare of onzichtbare manier leiden commentatoren of moderators de kijker door een documentaire
heen en het is belangrijk daar oog voor te hebben (Pollak, 2008, p. 89).
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Woord
Probleemdefinitie en oplossing (Sevenhuijsen, 2004)
Een ander element om op te letten is de probleemdefinitie en oplossing. Hoe worden probleem en
oplossing geformuleerd? Is er sprake van discrepanties, inconsistenties of tegenstellingen? En
belangrijk: wat wordt niet gezegd? Welke discursieve effecten zijn zichtbaar?
Beeld
Praktijken/activiteiten (Gee, 2010, 2011)
Welke praktijken of activiteiten worden kenbaar gemaakt? Personages kunnen immers op heel
verschillende wijzen in beeld gebracht worden. Zit iemand bijvoorbeeld overwegend passief in een
stoel uit het raam te staren of voert iemand de vogels etc.?
Relaties (Gee, 2010)
Er kan ook gelet worden op het aantal personages en de interactie daartussen. Welke soorten relaties
worden opgevoerd om met anderen te interageren? (Bijvoorbeeld buurman, kinderen, medebewoners
van verpleeghuis, maar ook breder: instituties zoals huisartsenzorg etc.)
Gebruik van de camera
(‘Conventionalized meanings of technical elements of filming’ (Pollak, 2008, p. 87))
Vanuit een meer technische invalshoek kan de vraagt gesteld worden naar het gebruik van de camera.
Wat valt op in compositie, kleur, belichting, in- en uitzoomen etc.? Bijvoorbeeld:
‘The closer a shot focuses on social actors, the more intimate the audience’s relationship to
this person becomes and the stronger positive or negative emotions associated with the
represented subject become. At their extreme, close-ups show only small parts of the body of a
person or even only fractions of a face. On the other hand, medium shots show at least the face
and shoulders of persons, and long shots reveal larger situational contexts or even entire
landscapes with or without humans. While shots from above can be associated with power
over people or objects shown, shots from below could be related to a feeling of subordination.’
(Pollak, 2008, p. 87-88)
Geluid
Achtergrondgeluid en stiltes (Pollak, 2008)
‘…the music or sound that accompanies the images’ (Pollak, 2008, p. 87).
Welke muziek is gekozen? Met of zonder tekst? Wat zeggen deze teksten? Welke geluiden zijn
daarnaast hoorbaar? (Geluid van de zee, vogels, piepen als tinnitus etcetera) Maar ook: op welke
momenten vallen er (letterlijke) stiltes?
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3.6 Ethische overwegingen
Er zal een bestaande dataset gebruikt worden, die publiek toegankelijk is. Voor het verzamelen en
analyseren van data zijn daarom geen verdere ethische maatregelen nodig, wat wel het geval is bij veel
kwalitatief onderzoek (Creswell 2018, p. 55). Het enige vereiste is registratie bij de ethische
commissie van de UvH. Niettemin zal middels een e-mail gecontroleerd worden of
documentairemakers akkoord gaan met het verspreiden van informatie over participanten binnen de
documentaires (bijlage 3). In het geval dit onderzoek als artikel verschijnt, zal een concept daarvan
vooraf aan de documentairemakers voorgelegd worden.

3.7 Kwaliteitscriteria
De kwaliteit van dit onderzoek zal geëvalueerd worden aan de hand van betrouwbaarheid,
geloofwaardigheid en generaliseerbaarheid. Om betrouwbaarheid te waarborgen zal de onderzoeker
reflexiviteit toepassen en zal zij aangezet worden tot kritische zelfreflectie door een logboek bij te
houden en samenkomsten met peer reviewers te beleggen (Creswell, 2013). Om geloofwaardigheid te
waarborgen zal de analyse op inductieve wijze uitgevoerd worden, van onderaf. Dit betekent dat de
thema’s die opkomen uit de data nauw verbonden zijn met de data zelf (Braun & Clarke, 2006).

4. Resultaten
4.1 Thematische analyse
Dit deel-hoofdstuk beantwoordt de tweede deelvraag van het onderzoek: Welke dominante thema’s
komen op uit de documentaires wat betreft de geleefde ervaring van ouderen die hun leven als
voltooid beschouwen?
De thematische analyse resulteerde in een 94-tal codes (waarvan de meeste meerdere keren toegepast),
samengebracht tot een 6-tal hoofdthema’s. Deze zullen worden beschreven op volgorde van
vóórkomen. Dat wil zeggen dat de spreiding van thema’s over de acht documentaires daarbij leidend
is. Als een thema zijn oorsprong vindt in alle acht de documentaires zal deze als eerste worden
behandeld, vindt een thema zijn oorsprong in slechts één of enkele documentaires zal deze onderaan
de resultatensectie worden beschreven of genoemd. De volgende hoofdthema’s spelen een rol in de
ervaring van ouderen rondom ‘voltooid leven’:
▪

Zowel verlangen naar de dood als waarde hechten aan het leven

▪

Contrast ervaren tussen een positief verleden en een negatief heden

▪

Belemmerd worden door lichamelijke achteruitgang

▪

Het gevoel hebben er alleen voor te staan

▪

Zoeken naar zelfbevestiging

▪

Angst voor potentieel lijden
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Zowel verlangen naar de dood als waarde hechten aan het leven
Alle ouderen, vóórkomend in de documentaires, spreken uit het leven als voltooid te beschouwen en
het dientengevolge in eigen regie te willen beëindigen. Sommige ouderen uiten deze wens heel
overtuigd en met urgentie. Zo wordt Corry bijvoorbeeld direct emotioneel als haar de vraag gesteld
wordt wat het voor haar zou betekenen als ze nog vijf jaar te leven had. Ze zou het naar eigen zeggen
vreselijk vinden en spaart dan ook kosten noch moeite om haar wens in vervulling te laten gaan. Ook
bij Michael is de wens om te sterven heel intens: ‘Ik wil zo snel mogelijk gedood worden. Ik stop met
eten. Punt uit.’ en op de vraag wat haar diepste wens is zegt Ans (D6): ‘Dood. Dood. Gewoon, dat het
over is.’ Voor anderen lijkt de wens om het leven in eigen regie te kunnen beeindigen wat minder
acuut, hoewel ook sterk aanwezig.
Opvallend is het feit dat veel ouderen, ondanks het uitspreken van hun doodswens, tegelijk waarde
hechten aan het leven. Dezelfde Michael die soms zo snel mogelijk gedood wil worden, geniet intens
van de Passacaglia van Bach, brengt graag nog een bezoek aan Italië en Berlijn en heeft zin in
Indonesisch eten. Gerda, die op het ene moment zegt ‘Onze lieve Heer, haal me maar.’, speelt op een
ander moment fanatiek rummikub en zegt daarover dat ze het nog heel leuk vindt om te doen. Ans
(‘Levenseindekliniek’, hierna: Ans (D6)) wil enerzijds ‘gewoon dat het over is’, maar na een leuke dag
op het strand zegt ze ‘vandaag niet’ en Pieter zien we, ondanks zijn appèl voor een levenseindepil,
intensief sporten en een gezellig bezoekje brengen aan een vriendin. Ook Ans (‘Ongeneeslijk Oud’,
hierna: Ans (D1)) toont zich strijdbaar als ze zegt: ‘Het is voor mijn eigen welzijn […] om te zoeken
naar wat je wel leuk vindt. Ga dat dan doen. En dat kan ik vrij goed, want ik vind het bespottelijk om
een dag te gaan zitten vergriepen.’ Zelfs Frans, wiens leven alleen nog beheerst lijkt te worden door
een intens gemis en lichamelijke aftakeling, vindt het nog wél fijn om ‘s avonds tussen de kussens te
liggen. Kortom, het hebben van een doodswens houdt niet automatisch een onverschilligheid
tegenover het leven in. Sterker nog, een verlangen naar de dood blijkt vaak samen op te gaan met een
gehecht-zijn aan het leven.
Contrast ervaren tussen een positief verleden en een negatief heden
Alle ouderen bezien het heden overwegend negatief, op verschillende manieren. De volgende subthema’s spelen daarbij onder andere een rol:
-

Het gevoel de verbinding met zichzelf en het leven te verliezen

-

Het gevoel niet meer bij te dragen

-

Gebrek aan toekomstperspectief

-

Het leven ervaren als een sleur

Opvallend in alle documentaires is het fenomeen dat de moeilijkheden in het heden extra moeilijk
lijken te zijn door het schrille contrast dat ouderen daarin ervaren met het verleden. ‘Als je ’t heel goed
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had vroeger en dan nu die afgang meemaakt hè, dat is toch wel een hele stap hoor.’, aldus Pieter. Ook
Gerda beschrijft dit als ze zegt: ‘..ik kan eigenlijk helemaal niks meer […]. Dat is ontzettend jammer,
terwijl ik vroeger zo actief was.’.
Over dat vroeger wordt in de meeste documentaires uitgebreid verhaald. Van Gerda horen we hoe
graag ze altijd ging winkelen of wat anders ondernam. Pieter was een echte zeeman die met enige trots
vertelt hoe zijn vader hem eerder roeien leerde dan lopen en hoe hij in zijn werkende leven heel wat
landen heeft bereisd. Ans (D1) was een zelfstandige vrouw die op de Montessorischool ‘heerlijk werk’
deed, pittige discussies voerde met haar man en zijn ‘idiote idealisme’, maar ook een vrouw die te
kampen kreeg met een postnatale depressie, als kind al vroeg haar ouders verloor en volop de oorlog
meemaakte waarin ze ‘met dubbeltjes moest werken’. Opvallend genoeg lijkt Ans de zware momenten
uit haar biografie heel goed te kunnen relativeren, ondanks de prominente rol die deze gebeurtenissen
innemen in haar vertellen. Uiteindelijk beschrijft ze haar leven als een feest: ‘..het is te vergelijken met
een feest. Het is zo'n feest geweest en op een bepaald moment….ja, is het klaar en wil je naar huis.’
Ook Frans duidt het verleden heel positief, ondanks de heftige gebeurtenissen die daarin hebben
plaatsgevonden:
‘Alles hebben we gehad. We hebben een […] mooie jeugd beiden in Indië gehad. Zij bij haar
moeder, ik bij mijn moeder – onze vaders waren vroeg overleden. We hebben een fijne
schooltijd gehad. Dan komt die Japanse tijd ertussen, ja, dat is een vervelende tijd geweest,
maar daar is iets moois uit voortgekomen en dat is dat huwelijk van ons.’
Verderop in de documentaire vertelt hij hoe moeilijk hij en zijn vrouw het hebben gevonden geen
kinderen te kunnen krijgen. Het heeft hen altijd opgebroken en de decembermaand was altijd
verschrikkelijk, zo vertelt hij. Echter, zelfs dat grote verdriet lijkt hij te kunnen relativeren want ‘[hij]
hád haar [tenminste] nog’. Ondanks alles, was het verleden toch nog beter dan het heden, klinkt het uit
alle verhalen. De moeilijkheden van vroeger krijgen zo de functie van een bijzin bij de hoofdzin ‘het
verleden was goed’ en dat goede verleden wordt sterk afgezet tegen het heden dat enkel ‘een straf’
(Frans) zou zijn. Nu de ouderdom zijn intrede doet, zo stelt ook Puck, is er ‘hélemaal niks meer aan’
(terwijl het verleden ‘héél rijk, héél rijk’ was).
Dit is opmerkelijk, omdat het verliezen van een vader (Frans) of van beide ouders (Ans), het verkeren
in financiële nood (Ans), het opbrekende verdriet van het gemis van een kind (Frans) of het verliezen
van een dierbare echtgenoot (Puck) in het moment zelf waarschijnlijk geen bijzaak zijn geweest. Het
relativeringsvermogen dat wordt toegepast op het verleden, lijkt in het heden te ontbreken.
Belemmerd worden door lichamelijke achteruitgang
In zeven documentaires wordt expliciet verteld over de lichamelijke achteruitgang die de ouderdom
met zich meebrengt. Michael verzucht bijvoorbeeld dat de simpelste dingen hem eeuwen kosten en dat
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hij gek wordt van het ‘krankzinnige oorsuizen’. Ans lijdt aan het minder worden van haar
kortetermijngeheugen, is soms tot huilens toe moe en haar handen ‘doen het niet meer’ waardoor ze
soms haar eigen handschrift niet meer kan lezen. Corry heeft ‘altijd pijn’ door de osteoporose en
bovendien heeft ze een kunstknie en borstkanker gehad in het verleden. Ook Puck heeft veel last van
osteoporose en ‘zit de hele dag op de wc’ en Frans windt er geen doekjes om als hij zegt dat zijn
lichamelijke toestand een ramp is.
Een terugkerend en prominent thema met betrekking tot lichamelijke achteruitgang is het ‘niet meer
kunnen doén’. Corry zegt bijvoorbeeld te lijden aan het ‘niet te kunnen wat ze nog zou willen’. Op de
vraag of Gerda levensmoe is, zegt ze dat dat niet zozeer het geval is, maar dat ze te weinig kán om blij
te zijn.
Het gevoel hebben er alleen voor te staan
De diepe ervaring er alleen voor te staan blijkt ook een factor in het actief nadenken over het eigen
levenseinde. Niet zozeer betreft het een afwezigheid van sociale contacten, eerder een gevoel van
nooit helemaal begrepen te worden. Corry ervaart bijvoorbeeld een discrepantie tussen hoe haar
omgeving haar ziet en hoe ze zich voelt. Voor het oog van de buitenstaander heeft ze nog best zin in
het leven, maar zelf is ze er helemaal klaar mee. ‘Mijn nadeel is dat mijn hoofd goed werkt, weet je.’,
aldus Corry. ‘Ik kan nou eenmaal niet doen alsof ik doorgedraaid ben.’ Ook Frans ervaart een diep
gevoel van alleen-zijn: ‘Niemand kan iets doen en niemand kan het zich voorstellen.’ en Gerda
verzucht, ondanks het feit dat er genoeg mensen zijn die naar haar omzien: ‘Je moet het toch zelf
verwerken’. Daar komt bij dat deze ouderen, als gevolg van het idee dat niemand écht meevoelt, ook
het gevoel hebben dat niemand kan of wil helpen (Corry, Moek, Frans).
Zoeken naar zelfbevestiging en eigenwaarde
Een opvallende uitkomst van de analyse heeft te maken met ego en identiteit. Het lijkt erop dat veel
ouderen, tegen de aftakeling in, proberen het ‘ik’ te behouden en te bevestigen. De vraag ‘wie ben ik
nog als lichaam en geest aan capaciteit inboeten en geliefden wegvallen?’ lijkt op de achtergrond
steeds aan de orde. Dit uit zich op verschillende manieren. Michael geeft meerdere keren aan zichzelf
een dier te voelen: mensonwaardig. Ook vraagt hij zijn vrouw, Rosi, ‘wat ben ik voor jou?’ waarop hij
direct laat volgen dat hij het niet hoeft te weten. ‘Ik heb wel een idee.’ Dit doet verdriet vermoeden
over het feit dat hij voor zichzelf en anderen niet meer kan zijn wie hij zou willen zijn of altijd is
geweest. ‘Ik wil zo graag nog een gelijkwaardige partner voor je zijn.’, zo verzucht hij dan ook.
Ook Ans (D1) is bezig met haar identiteit nu de ouderdom is ingetreden. Maar, waar Michaël het
onomkeerbare van de aftakeling onder ogen begint te zien, lijkt Ans nog meer in de gevechtsmodus.
Ze geeft bijvoorbeeld aan absoluut niet beneden te willen slapen. Dat, zo stelt ze, is ‘een stuk
afbraken’. Bovendien valt ze nog liever ondersteboven dan dat ze met een rollator moet lopen en wil
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ze – zelfs in de kleinste dingen – geen hulp accepteren. Bovendien is ze blij dat ze zich in haar huisje
hier en daar kan vasthouden, ‘zonder dat het echt merkbaar is dat ik het nodig heb’, zo zegt ze.
Blijkbaar is dat imago voor Ans belangrijk: de vrouw die zichzelf makkelijk staande houdt en geen
hulp(middelen) nodig heeft. De moeite met het accepteren van hulp en het daardoor schijnbaar
verliezen van het authentieke zelf, wordt breed gedragen en zien we ook bij Gerda, Puck, Pieter en
Corry.
Zonder al te veel te willen psychologiseren, is het op zijn minst opmerkelijk dat al deze ouderen een
verleden met zich meedragen waarin het leven in sterke mate door het ‘ik’ gedirigeerd werd. Zo stond
Pieter, als schipperszoon, vaak en letterlijk zelf aan het roer. Ans verloor beide ouders en stond,
noodgedwongen, al jong op eigen benen. Corry, voormalig non, was 40 jaar lang verpleegkundige en
is juist altijd de ánder tot hulp geweest. Zonder dat dit de moeite met toenemende afhankelijkheid
volledig verklaart, kunnen deze aspecten uit het verleden wel begrip opleveren voor het feit dat
onafhankelijkheid en identiteit in sterke mate met elkaar verweven zijn voor deze ouderen.
Angst voor potentieel lijden
Sterk samenhangend met het moeilijk kunnen accepteren van afhankelijkheid, is de angst voor verdere
aftakeling. Dit thema speelt een expliciete rol in de helft van de documentaires. Pieter is het meest van
alles bang dat hij ‘krakkemikkig wordt’. Gerda vergelijkt zichzelf met haar 100-jarige vriendin die al
‘…een heleboel mankementen achter de rug [heeft]’, terwijl er bij haarzelf alleen maar bij kunnen
komen. Ook de angst om na een ongeval nog gereanimeerd te worden komt bij twee van de ouderen
ter sprake. Opvallend is ook het ‘als-dan-denken’. ‘Als dát nog zou gaan moeten hè, boterham smeren,
mijn god.’, aldus Ans (D1). En als Puck niet meer de frisse lucht in zou kunnen, dán wordt het echt
erg. Contrasterend genoeg is er van gebrek aan frisse lucht nog helemaal geen sprake. De
documentaire laat juist een actieve Puck zien die, zij het achter de rollator, op het gemakje aan het
wandelen is en soms zelfs stevig doorstapt. Ook Pieter zien we actief sporten. Deze ouderen lijden dus
aan angst voor de aftakeling die nog niet aan de orde is en mogelijk ook nooit aan de orde zal zijn.
Bovendien is de teneur aangaande de toekomst nogal zwart: het zou resterende tijd betreffen waarin
het alleen maar nóg erger kan worden. Voor het idee dat de toekomst eventueel ook een positieve
wending zou kunnen nemen, lijkt geen ruimte.
Zij het minder frequent voorkomend en op de voorgrond, ook een verlangen naar geborgenheid (bij
iets of iemand), een zichzelf teveel voelen in het leven van anderen, een verlangen naar rust en een
weerzin tegen het idee het leven in ‘mineur’ te moeten eindigen spelen bij sommige ouderen een rol in
de manier waarop zij het leven als voltooid ervaren.

25

4.2 Discoursanalyse
Dit deel-hoofdstuk beantwoordt de derde deelvraag van het onderzoek: ‘Hoe wordt die geleefde
ervaring in de documentaires gepresenteerd?’ Eerst zijn de documentaires opnieuw geheel bekeken.
Daarna zijn alle onderstaande punten al schrijvend, denkend, ‘constant heen en weer bewegend’ en in
onderlinge samenhang als uitgangspunt genomen voor de analyse.
Algemeen
Documentaire-opbouw
In twee van de acht documentaires, Ongeneeslijk oud en Punt uit, is er sprake van een oudere met wie
de filmmaker heel hecht is. Deze documentaires kennen een sterk biografische, persoonsgerichte
insteek: het verhaal, de ervaring en de overtuigingen van de oudere staan centraal. In deze
documentaires wordt de dagelijkse gang van zaken in beeld gebracht, waarbij – relatief gezien – in
zeer beperkte mate geduid wordt. Beide documentaires verschillen echter in de manier waarop ze
worden geïntroduceerd. Ongeneeslijk Oud kent een geleidelijke intro, evenals ‘Dokter mag ik dood’
en de beide afleveringen van Kruispunt. ‘Punt Uit’ daarentegen kent een abrupte, onaangekondigde
binnenkomer, evenals ‘Tot het bittere eind’ en ‘Levenseindekliniek’.
‘Punt Uit’ opent bijvoorbeeld met een scène waarin Michael in een donkere kamer zit. Er is niet veel
méér van hem te zien dan een silhouet en een knokige, vergroeide hand die zijn eerste woorden
bevelend kracht bijzet: ‘Ik wil zo snel mogelijk gedood worden.’ De sfeer ademt wanhoop, frustratie
en beklemming. Ook in ‘Tot het bittere eind’ maakt de kijker al in de eerste minuten – zonder nadere
toelichting of aankondiging – kennis met beide ‘main actors’ (Pollak, 2008). De eerste (Pieter) pleit
met klem voor ‘die pil als rustgevend apparaat’ op zijn nachtkastje. De tweede (Puck) maakt met grote
stelligheid duidelijk dat ze absoluut niet gereanimeerd wil worden, mocht haar iets overkomen.
‘Ongeneeslijk Oud’ neemt de kijker juist geleidelijk mee in het onderwerp. Er is een tikkende klok te
horen, de Goldbergvariaties van Bach klinken, vogels fluiten en er wordt woordloos in beeld gebracht
hoe Ans bedrijvig bezig is in huis. Vervolgens klinkt de stem van producent Margot, een goede
vriendin van Ans, die vertelt over de aanleiding van hun vriendschap en de documentaire. Ook ‘Dokter
mag ik dood’ en de afleveringen van Kruispunt worden geïntroduceerd door een commentator.
In het eerste geval, meer dan in het tweede, kan zich een gevoel van urgentie opdringen aan de kijker.
Echter, omdat deze direct in het verhaal wordt getrokken en de ernst van het onderwerp al in de eerste
seconden duidelijk wordt, is er mogelijk weinig gelegenheid eigen gedachten te vormen bij wat wordt
gezien. De kijker wordt, niet ondenkbaar, ‘opgeslokt’ door het verhaal en neemt wat wordt gezien en
gezegd sneller voor waar aan dan wanneer een documentaire ingeleid wordt door een commentator.
Desalniettemin is het ook denkbaar dat het verhaal directer en wellicht puurder binnenkomt, omdat
gedachten in eerste instantie niet gestuurd worden door een commentator. Is dat wel het geval, zoals in
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‘Ongeneeslijk Oud’, ‘Dokter mag ik dood?’ en de afleveringen van Kruispunt, krijgt de kijker meer
tijd om, voor het verhaal echt van start gaat, positie in te nemen of woorden en beelden te wegen.
Naast ‘Ongeneeslijk Oud’ en ‘Punt Uit’, beide intieme documentaires, is ook ‘Tot het bittere eind’ een
persoonsgerichte documentaire, zij het niet geproduceerd door directe dierbaren van de ouderen. Het
middengedeelte van de documentaire laat beide main actors afwisselend zien en horen. Beiden blikken
terug op het verleden, delen hun kijk op een zelfgekozen levenseinde, zijn in gesprek met een naaste of
worden woordloos in beeld gebracht.
De opbouw van beide afleveringen van Kruispunt zijn onderling vergelijkbaar: centraal staan de
politieke ontwikkelingen aangaande beleid rondom ‘voltooid leven’ en daarbij de vraag wat ouderen
zélf van deze ontwikkelingen vinden. In beide documentaires worden vier ouderen afwisselend in
beeld gebracht en aan het woord gelaten. Behalve dat alle ouderen, indien ooit getrouwd geweest, hun
echtgenoot verloren, zijn de verhalen heel uiteenlopend. Zo is Diny in ‘Voltooid leven’ een gelovige,
opgewekte vrouw met een groot nageslacht. Ze ziet haar leven als een geschenk en heeft geen behoefte
iets te regelen met betrekking tot haar dood. Nel is daarentegen kinderloos, moet haar best doen om
wekelijks iemand te spreken, maar geniet desondanks intens van de kleine dingen. Ook Lies is
positief, zeker niet eenzaam en kan, naar eigen zeggen, haar mankementen goed accepteren. In het
verhaal van Frans lijkt echter bijna alles zwart en mistroostig. Zijn euthanasieverzoek is geweigerd,
maar wegens eenzaamheid, een slechte fysieke gesteldheid, het verlies van zijn vrouw en de
kinderloosheid die hem parten speelt, wil hij niets anders dan dood. Ook in ‘Recht op de dood’ springt
één van de vier ouderen eruit: Gerda. Ze zegt er niets meer aan te vinden, zich te vervelen en ze lijdt
aan het feit dat ze weinig meer kan. Dit is opvallend en zou iets kunnen zeggen over de manier waarop
de ouderen vooraf zijn geselecteerd. Aangezien in beide documentaires één van de vier ouderen een
actuele doodswens heeft, is hier mogelijk bewust op geselecteerd. Dit wil echter niet zeggen dat dit
een afspiegeling is van het vóórkomen van een dergelijke doodswens in de samenleving, noch een
maatstaf voor de ernst van het probleem (kwantitatief), wat mogelijk door de kijker wel onbewust
gedacht zou kunnen worden naar aanleiding van deze verdeling.
De overige documentaires zijn heel verschillend van aard. ‘Levenseindekliniek’ geeft een inkijk in de
dagelijkse praktijk van de kliniek, waarbij de verhalen van ouderen niet zozeer centraal staan, als wel
als voorbeeld dienen voor hoe het er aan toe gaat in de kliniek. Niet alleen verhalen van ouderen
passeren dus de revue, maar ook artsen zijn aan het woord en reflecteren op hun handelen en het
functioneren van de kliniek.
‘Dokter mag ik dood’ is een documentaire die heel specifiek ingaat op een noodkreet van Corry die ten
einde raad is in haar strijd om euthanasie. Ook in deze documentaire staat niet zozeer Corry centraal,
maar lijkt vooral de vraag van belang waarom niet aan haar wens tegemoet gekomen wordt. Allerlei
betrokkenen komen aan het woord. Ook komt de zaak Heringa, die centraal staat in ‘De laatste wens
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van Moek, aan bod.8 Heel opvallend is de manier waarop deze documentaire eindigt. Yvonne van
Baarle, initiatiefneemster van Uit Vrije Wil spreekt met zeer veel urgentie tot een aantal Tweede
Kamerleden. Haar boodschap is helder: veel artsen laten ouderen in de steek en de doodswens van
ouderen wordt niet gerespecteerd en serieus genomen. Ans (‘Ongeneeslijk Oud’), Moek en Corry
worden heldinnen genoemd ‘…die hun moed hebben getoond in een dramatisch levenseinde, in de
steek gelaten door hun arts.’. ‘Geachte Tweede Kamerleden, […] neem zodanige wettelijke
maatregelen dat het verlangde waardige sterven, waarbij hulp nodig is, op een zorgvuldige en
toetsbare manier kan gebeuren.’, zo besluit ze. Hierop volgt een scherp verwijt richting de ‘weigerarts’
in algemene zin, waarop Bert Keizer in beeld komt die weliswaar zelf weigert, maar wel helemaal
achter de zelfdoding van Corry staat.
Het einde van ‘Tot het bittere eind’ is in zekere zin vergelijkbaar: de heer Jiskoot die zegt dat de
levenseindepil beschikbaar móet worden gesteld en dat zij die daartegen zijn, wrede mensen zijn.
Hierop volgen de laatste regels van het nummer ‘Net als toen’: ‘Dan wordt de wereld weer net als
vroeger een sprookjesland’. De combinatie van deze songtekst, het sterke appèl van de heer Jiskoot en
de afwezigheid van commentaar of nuance van de producent, wekken sterk de indruk dat die pil er
inderdaad zo snel mogelijk moet komen en dat de wereld er daarna beter uit zal zien.
‘Levenseindekliniek’ laat de kijker niet onwaarschijnlijk achter met een ‘eind-goed-al-goed-gevoel’.
Aan het leven van Hannie met semantische dementie kwam een, volgens haar arts en echtgenoot, mooi
einde. Tot slot wordt langzaam uitgezoomd op haar man, inmiddels weduwnaar, die schijnbaar
tevreden aan de waterkant zit te vissen. ‘Ze (de ouderen) komen bij ons…’, zo zegt de arts iets eerder
in de documentaire. ‘…niet andersom.’ De doodswens van ouderen is volgens hem een hulpvraag die
antwoord verdient. En, zo stelt hij, dokters verlenen toch hulp?
Alle pijlen van deze drie documentaires wijzen daarmee, hetzij expliciet, hetzij meer impliciet, naar
goedkeuring van recht op hulp bij zelfdoding of, in het laatste geval, op een ruime toepassing van de
euthanasiewet. Daarbij wordt de kijker heel weinig ruimte gelaten een andere mening te zijn
toegedaan. Snelle actie lijkt de enige oplossing voor ouderen met een doodswens, zoals die van Corry,
Moek, Ans, Puck of Pieter.

8

In juni 2008 heeft de heer Heringa zijn ernstige zieke (stief)moeder op haar uitdrukkelijke verzoek medicijnen
toegediend die tot haar dood leidden. Heringa werd aangeklaagd wegens strafbare hulp bij zelfdoding. Deze
beweerde echter te hebben gehandeld uit overmacht, aangezien de huisarts weigerde mee te werken aan
euthanasie. Zijn moeder op deze manier helpen voelde als zijn morele plicht. De beelden die Heringa rond de
dood van zijn moeder maakte, werden in ‘De laatste wens van Moek’ opgenomen en waren mede aanleiding
voor het strafproces. Bron: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-derNederlanden/Nieuws/Paginas/Veroordeling-Heringa-wegens-bieden-van-hulp-bij-zelfdoding-moeder-blijft-instand.aspx.
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‘Ongeneeslijk Oud’ en ‘Punt Uit’ eindigen heel anders. Beide besluiten met een ‘ter nagedachtenis
aan…’. Van Ans wordt een kort fragment getoond waarin Margot haar aanbiedt haar boterham te
smeren. Grappend zegt ze daarop dat dát nog net niet hoeft. Margot heeft wellicht met deze, voor de
kijker laatste, indruk van Ans, het accent willen leggen op wat voor haar heel belangrijk was: zichzelf
kunnen redden. Het slot van ‘Punt Uit’ eindigt met een foto waarop een jeugdige, levenslustige versie
van Michaël te zien is, begeleid door vrolijke jazzmuziek.

Laatst getoonde foto van Michäel (screenshot uit ‘Punt Uit’ – 1:18:32)

Interessant is het feit dat beide nagedachtenissen geen zwakke weergaven zijn van de ouderen in
kwestie, maar juist sterke: een eigenwijze Ans en een levenslustige Michaël. Daarmee lijkt te worden
gezegd dat dít Ans en Michaël waren en dat Rosemarie en Margot graag willen dat zij zó worden
herinnerd: krachtig. Hierbij rijst de voorzichtige vraag of dit recht doet aan de personen die Ans en
Michaël waren en of het zwakke en kwetsbare aspect van het leven ook erkend wordt als onderdeel
van de identiteit van beide ouderen.
De afleveringen van Kruispunt eindigen vragend, afwachtend of samenvattend. In ‘Recht op de dood’
zegt Suze, een van de ouderen: ‘Ik ben benieuwd hoe de jongeren erover denken. Hoe denken jullie er
eigenlijk zelf over?’ Na een relatief lange stilte neemt Wilfred Kemp, de commentator, deze vraag
over richting de kijker. In ‘Recht op de dood’ wordt de kijker bij monde van Suze, aangespoord ook
zelf actief na te denken over dit thema. Desalniettemin wordt de kijker in beide afleveringen in het
ongewisse gelaten. Mogelijk wordt nieuwsgierigheid gewekt naar de uitkomst van de politieke
ontwikkelingen rondom het zelfgekozen levenseinde.
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Wat opvalt is dat in zes van de acht documentaires, ondanks de zware thematiek, geëindigd wordt met
een zweem van humor of lichtvoetigheid. In ‘Tot het bittere eind’ grapt Pieter dat hij zichzelf toch
inmiddels wel oud kan noemen. In ‘Levenseindekliniek’ grapt de arts, die kort daarvoor Hannie haar
dodelijke medicatie gaf, over het feit dat hij even gaat roken: ‘…een oud gebruik’. ‘Ongeneeslijk Oud’
laat, zoals eerder beschreven, een eigenwijze Ans zien die lachend zegt dat het gelukkig nog niet nodig
is dat iemand haar brood smeert en in ‘Punt Uit’ wordt de kijker achtergelaten met lichtvoetige jazz.
Dat Suze in een van de afleveringen van ‘Kruispunt’ ‘het heft in eigen hand neemt’ en de interviewer
een vraag stelt, wordt door de commentator glimlachend overgenomen richting de kijker en zelfs Frans
grapt dat hij eigenlijk toch niet eenzaam is, gezien het feit dat hij ‘de hele familie bij zich heeft’ in de
vorm van sieraden. Worden hiermee de zware thematiek van klaar zijn met het leven, de gebreken en
verlieservaringen van de ouderdom en de intense strijd tussen het tegelijkertijd willen leven en
sterven, (onbedoeld) gerelativeerd? In ieder geval is het niet ondenkbaar dat het op de kijker een
geruststellend effect heeft of mogelijk iets van de zwaarte van de thematiek verlicht.
Commentator/moderator/interviewer
In ’Ongeneeslijk Oud’ en ‘Punt Uit’ zijn respectievelijk alleen Margot en Rosemarie ‘interviewer’,
beiden zijn zo nu en dan in beeld. Zoals eerder genoemd hebben zij een zeer hechte band met de
ouderen in kwestie, wat zich uit in de vragen die gesteld en de opmerkingen die door beiden worden
gemaakt. Zo zegt Margot bijvoorbeeld tegen Ans: ‘Wat is dat nou eigenwijs!’ en Rosemarie verzucht:
‘In godsnaam, wat zoek je dan? Lukt dat je dan alleen?’ Margot gaat met Ans om als vriendin en
Rosemarie behandelt Michaël als haar man, waarbij ze hem, naar eigen zeggen, zo min mogelijk als
verzorger of psycholoog tegemoet wilde treden.
De interviewer in ‘Tot het bittere eind’ is niet in beeld, maar is wel regelmatig kort aan het woord, op
verschillende manieren. Ten eerste stelt ze feitelijke, informatieve vragen: ‘Kunt u misschien de
medicijnen laten zien die u in Antwerpen heeft eh..?’ ‘Wat had u ingestudeerd?’ ‘Want wat is er met
uw handen dan?’. Daarnaast vraagt ze twee keer, open, naar de geleefde ervaring: ‘Hoe is het om oud
te zijn?’ en ‘Hoe was dat voor u om dat met list en bedrog aan te schaffen?’. De rest en de meeste van
de vragen en opmerkingen die gesteld of gemaakt worden zijn gesloten of sturend van aard en in
sommige gevallen nogal waardegeladen: ‘Zou u het een rijk leven noemen?’, ‘Wanneer is uw leven
klaar?’, ‘Maar dat vindt u niet erg?’, ‘Maar u lijkt nog zo levenslustig.’, ‘U bent gelovig, maar dat zit
uw begrip nu, nu u meer weet, niet in de weg.’.
Ook in ‘Dokter mag ik dood?’, ‘Levenseindekliniek’ en beide afleveringen van Kruispunt worden
open en gesloten vragen afgewisseld, maar opvallend is dat ook in deze documentaires de meeste van
de vragen gesloten of sturend van aard zijn, evenals het algemene commentaar dat de documentaires
begeleidt. Ter illustratie: ‘Stel je voor dat het nog vijf jaar zo doorgaat? […] Dat zou u vreselijk
vinden!’, ‘Nederland kent een groeiend aantal mensen met een zogenaamd voltooid leven. Een nieuw
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verschijnsel, waarop de huidige tien jaar oude euthanasiewet geen antwoord heeft. Ouderen voor wie
het leven op is moeten nu zélf hun dodelijke pillen verzamelen. Dat moet stiekem. Als ze dat zelf niet
kunnen, zijn ze afhankelijk van dierbaren.’ (‘Dokter mag ik dood?’), ‘Daarom kwam u niet in
aanmerking?’, En fysiek mankeerde u dus te weinig?’, ‘Dit noemen ze klaar met leven, klopt dat? Is
dat bij u zo?’ (‘Levenseindekliniek’), ‘Frans praat weloverwogen over de dood van zijn vrouw’, ‘Nel
is een originele vrouw die met veel humor het leven beschouwt.’ (Kruispunt: ‘Voltooid leven’), U bent
levensmoe zoals ze dat zeggen?’, ‘U vindt er gewoon niet zoveel meer aan?’ en ‘U bent nooit
getrouwd geweest, is dat een gemis als je ouder wordt?’ (Kruispunt: ‘Recht op de dood’).
Eenzaamheid is, volgens de commentator van beide afleveringen van Kruispunt, een groot probleem
onder ouderen. Hier wordt dan ook standaard naar gevraagd.
Bij al deze voorbeelden moet worden opgemerkt dat er in de productie onvermijdelijk ‘geknipt en
geplakt’ is waardoor niet alle vragen en opmerkingen van de interviewer en commentator bij de kijker
bekend zijn. Dat gezegd hebbend, wat zegt het dat in ieder geval déze vragen en opmerkingen in de
documentaires naar voren komen? Op zijn minst wekt dit de indruk dat de producenten zich niet
hebben voorgenomen of er niet in geslaagd zijn om zoveel mogelijk open vragen te stellen en zichzelf
en eigen vooronderstellingen zo min mogelijk in te brengen. Als het doel van de documentaire is een
objectieve weergave van de realiteit te creëren (zie hoofdstuk 3), zou het aannemelijk zijn dat het
stellen van zo open mogelijke vragen en het minimaliseren van de eigen, subjectieve inbreng een
belangrijk streven is. Naast het stellen van open vragen zou wellicht ook meer doorgevraagd worden
op het gezegde. Vragen als ‘wat bedoelt u met..? Kunt u toelichten..? Hoe zou dat komen? etc. liggen
dan voor de hand.
Daarnaast valt op dat door commentatoren en interviewers veel gebruik wordt gemaakt van
waardegeladen termen, zonder deze nader toe te lichten. De leider van het groepsgesprek dat
plaatsvindt in ‘Recht op de dood’ kondigt bijvoorbeeld aan dat ze het gaan hebben over ‘het voltooide
leven’, waarbij onder andere wordt gevraagd: ‘Vinden jullie dat mensen die helemaal klaar zijn met
het leven, dat mogen beëindigen?’. Zowel het voltooide leven als het helemaal klaar zijn met het
leven, worden niet nader toegelicht. Ook ‘levensmoe’ zijn, een ‘rijk’ leven hebben gehad en het recht
hebben op een ‘waardig sterven’ zijn hier voorbeelden van. Het gevaar hierbij zou kunnen zijn dat de
kijker de interpretatie van deze termen, zoals in de documentaires toegepast, weinig kritisch
overneemt. Zo zou hij, naar aanleiding van deze documentaires, gemakkelijk kunnen denken dat ‘het
voltooide leven’ en het ‘helemaal klaar zijn met’, onomkeerbare, permanente verschijnselen zijn en dat
een ‘rijk leven’ vooral een actief, fit leven is. Hier dreigt dus een simplistische weergave van de
realiteit waarbij aan ouderen bovendien niet helemaal recht wordt gedaan.
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Woord
Probleemdefinitie en oplossing
Al zijn de documentaires en ouderen op dezelfde manier en aan de hand van dezelfde criteria
geselecteerd, de thema’s en problemen, zoals gedefinieerd in de documentaires, blijken heel
uiteenlopend en niet altijd eenduidig. Dit is in de thematische analyse uitgebreid aan de orde geweest.
Dit onderdeel van de analyse beperkt zich daarom tot een globale uiteenzetting van probleemdefinities
en oplossingen, alsook in sommige gevallen tot een weergave en analyse van de problematiek zoals
aan de kaak gesteld in de bredere context van de documentaire.
Pieter formuleert zijn probleem al deels in de allereerste seconden van ‘Tot het bittere eind’: hij is
bang om krakkemikkig te worden en hij heeft daar geen controle over. Als oplossing stelt hij dringend
en herhaaldelijk ‘die pil’ voor als ‘rustgevend apparaat’. Puck geeft ten eerste aan dat de ouderdom
haar zwaar valt: ‘Er is helemaal niks aan.’. Op meerdere momenten in de documentaire geeft ze aan
dat het nu ‘hélemaal niks’ meer is. Daarnaast is ook Puck bang voor aftakeling en tenslotte ziet ze het
ook als probleem, hoewel niet vooropstaand, dat ze de maatschappij ‘handenvol geld’ kost en dat ze de
vrijheid en onbezorgdheid van de kinderen in de toekomst mogelijk in de weg zal staan.
Zowel het probleem als de oplossing blijken voor beide actoren minder stellig, eenduidig en voor de
hand liggend dan dat ze zich vaak uitdrukken. Voor Puck is het ‘eruit stappen’ niet een eenduidige
oplossing. Als het gesprek erop komt, zegt ze dat het leven wel klaar kan zijn, maar dat dat niet één op
één betekent dat ze er dan een eind aan moet maken. Ze heeft namelijk ook te rekenen met kinderen,
zo zegt ze. Zelfs als ze niet meer zou kunnen lopen weet ze niet, zo zegt ze, of ze het dan ‘zo gauw zou
doen’. Wat haar probleem betreft weet ze eigenlijk niet goed wat ‘lijden aan het leven is’ als haar
dochter dat concept inbrengt. Ze noemt het zelfs ‘de grote discussie’.
Ook bij Pieter lijken de dingen toch minder eenduidig. Enerzijds wil hij ernstig lijden voorkomen,
maar anderzijds geeft hij aan al ernstig te lijden door het verlies van zijn vrouw en dochter. Ook bij
hem lijkt het moment waarop het lijden ‘erg genoeg’ zal zijn diffuus. Naar eigen zeggen was hij
bijvoorbeeld al lang uit het leven gestapt toen hij vrouw en dochter verloor. Desalniettemin geeft hij in
de inleiding aan dat zijn situatie nu ‘redelijk’ is. In ‘Punt Uit’ formuleert Michaël zijn probleem kort
en krachtig: ‘Dat waanzinnige oorsuizen en de dagelijkse sleur.’ Maar ook voor hem geldt dat de
oplossing weinig eenduidig is: soms zoekt hij die in de dood – en liefst zo snel mogelijk – maar op
andere momenten lijkt hij eerder troost te zoeken in de muziek en wil hij helemaal niet dood. Ook bij
Ans is die ambiguïteit zichtbaar. Enerzijds noemt ze het leven ‘gewoon op’ en geeft ze aan dat ‘het
feest’ over is, maar anderzijds verzorgt ze haar plantjes, voert ze de vogels en vertelt ze gepassioneerd
over haar hobby.
Het probleem van de documentaires waar Corry (‘Dokter mag ik dood?’) en Ans
(‘Levenseindekliniek’) onderdeel van uitmaken heeft sterk te maken met de rol van de huisarts als het
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gaat over een zelfgeregiseerd levenseinde. Naast het feit dat Corry de overtuiging heeft niet meer van
nut te zijn, is ze zeer gefrustreerd over het feit dat geen enkele huisarts haar wil tegemoetkomen in
haar doodswens. Ouderen met deze wens, aldus de commentator, worden ‘in de steek gelaten’. Zoals
eerder uiteengezet, wordt bij monde van Yvonne van Baarle dan ook gepleit voor wettelijke
mogelijkheden om het leven in eigen regie ‘waardig’ te beëindigen. Huisartsen die niet
tegemoetkomen aan verzoeken zoals die van Corry, zo stelt ze vervolgens, hadden een ander vak
moeten kiezen. Zij het subtieler en genuanceerder, heeft ook het probleem zoals aangekaart in
‘Levenseindekliniek’ sterk te maken met de rol van de (huis)arts. Remco Verwer, arts in de kliniek,
zegt het zo: ‘Wie helpen die mensen die niet bij de huisarts terecht kunnen? Moet je die dan maar
laten bungelen?’ De kliniek zelf wordt aangedragen als de (tijdelijke) oplossing. Zij staat aan het
euthanasiefront en wil de discussie rondom de ‘euthanasie-ethiek’ aanwakkeren zodat ze zichzelf
straks wellicht weer kan opheffen. Met andere woorden: hun hoop en doel houden in dat de (huis)arts
in de toekomst, ook in grijze grensgevallen, zelf de stoute schoenen aantrekt. De vraag van Remco
lijkt overigens te suggereren dat patiënten alleen bij de huisarts ‘terecht kunnen’ als die – ondanks
persoonlijke, mogelijk principiële bezwaren – toch overgaan tot euthanasie.
In deze context is Ans een van de voorbeeldgevallen. Haar lijden bestaat uit het eentonige, de artrose,
de ‘duffe toestand’ en de angst bedlegerig te worden. Haar diepste wens is dan ook ‘dood’, zo zegt ze.
Terwijl ze dit zegt, rijdt ze met de wensambulance richting het strand en heeft ze naar eigen zeggen
een heerlijke dag. ‘Het klopt helemaal niet, die dingen bij elkaar.’, zo zegt ze en dat blijkt inderdaad
uit wat van haar gezien wordt. Als haar diepste wens ‘dood’ zou zijn, is het op zijn minst opmerkelijk
dat ze, wanneer het moment van sterven daar is, naar eigen zeggen niet jubelend ja kan zeggen op de
vraag of ze er nog achter staat.
Ook Frans krijgt geen gehoor bij de huisarts. Zijn euthanasieverzoek is afgewezen, ondanks dat het
leven door hem wordt ervaren als ‘één grote ramp’, waarbij euthanasie in zijn ogen de enige oplossing
zou zijn. In de bredere context van de documentaire is Frans een uitzondering en staat volgens de
commentator ‘de ingewikkelde vraag’ centraal of zij voor wie er niet meer genoeg te genieten
overblijft, recht hebben op hulp om op een waardige manier uit het leven te stappen. De oplossing ligt
in het afwachten van het rapport van de adviescommissie Voltooid leven. Ook in ‘Recht op de dood’
wordt de oplossing verwacht van ‘het kabinet’ en staat hetzelfde vraagstuk centraal. Binnen deze
documentaire speelt het verhaal van Gerda zich af, voor wie de lichamelijke achteruitgang en de
daarmee gepaard gaande afhankelijkheid heel zwaar vallen. De oplossing ligt wat haar betreft in een
levenseindepil, maar, tegelijkertijd spreekt ze zichzelf tegen. Want, stel dát die er komt, dan is het heus
nog niet zo makkelijk om die daadwerkelijk in te nemen, zo zegt ze.
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Beeld
Praktijken/activiteiten
De meeste ouderen worden actief in beeld gebracht. Ans (D1) roert driftig in een pannetje, voert de
vogels, loopt de trap op, is druk bezig met knutselen, et cetera. Corry, hoe graag ze ook dood wil,
loopt rond in haar tuintje, rommelt in de keuken en is nog bewust met kleding bezig. Ook Gerda,
Pieter en Puck zijn, voor het oog van de kijker, nog zeer actief. Dit veroorzaakt een scherp contrast
tussen wat wordt gezien (een en al activiteit) en wat wordt gezegd (het leven is voltooid). Moek, Ans
(D6) en Frans worden overigens wel overwegend in de stoel in beeld gebracht, het stranduitje van Ans
uitgezonderd.
Als het gaat over de activiteiten waarin Puck naar voren komt valt één activiteit bijzonder op omdat
deze waarschijnlijk en in tegenstelling tot de andere activiteiten, niet wekelijks voorkomt. Ze begeleidt
in deze passage, die twee keer terugkomt in de documentaire, een groep senioren die waarschijnlijk –
de context ontbreekt – iemand toezingen die met pensioen gaat. De tekst van het liedje, begeleid door
Puck, is goed te horen:
‘Wanneer je 65 wordt dan ga je met pensioen
Je krijgt dan heel wat vrije tijd wat ga je daarmee doen?
Je hoeft nu elke dag niet meer te sjouwen voor de kost
Geniet van de vrijheid
wat je vroeger niet kon
Je hebt er nu tijd voor
al ben je bejaard
Vergeet niet te leven
’t Is de moeite nog waard.’
De functie van deze scène zou er wel eens een van ironie kunnen zijn. Daarnaast is het ook mogelijk
dat de producent hiermee bewust een contrast wil scheppen van een oude, krakkemikkige vrouw die
uitgerekend dit liedje begeleidt. Het beeld laat een vrouw zien die een beetje ‘bokkig’ achter een –
zoals ze het zelf noemt – stom orgeltje zit. Later wordt ook duidelijk dat het orgelspelen haar enorm
veel artroseklachten oplevert. In ieder geval lijkt ze voor de omstander niet enthousiast op te gaan in
het toch wel vrolijke liedje. Dit maakt het contrast niet alleen inhoudelijk, maar ook visueel scherp.
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Puck achter het orgeltje (screenshot uit ‘Tot het bittere eind’ – 12:43)

Bij Suze in ‘Recht op de dood’ doet zich iets vergelijkbaars voor. Ze kijkt op TV naar een optreden
van André Hazes. Het nummer ‘Zeg maar niets meer’ wordt uitgebreid ten gehore gebracht, terwijl in
de rest van de documentaire geen muziek met tekst voorkomt. Vol overgave zingt Suze mee:
‘Zeg maar niets meer
Ik ga wel weg als je dat wilt
Zeg maar niets meer
Laat me maar gaan
Wees nu maar stil
Maar dit is de laatste keer
Ik weet jij kijkt nu op me neer…’
Ook in dit geval, evenals in de zojuist beschreven passage waarin Puck een liedje begeleidt, lijkt de
functie van dit fragment contrast te creëren. Het liedje ademt afscheid en einde, maar Suze is juist een
oudere die nog helemaal niet wil gaan, integendeel. Dit zou een licht-ironische functie kunnen hebben.
Naast het creëren van contrast, roept de volkszanger Hazes mogelijk nostalgische gevoelens wakker
bij de kijker. Samen met de zinnen ‘Laat me maar gaan’, ‘Wees nu maar stil’ en ‘Zeg nu maar niets
meer’ heeft dit mogelijk een verzachtend effect op de heftigheid waarmee de verhalen van de ouderen
binnen kunnen komen. Tenslotte zou deze passage ook kunnen functioneren als een schrijnend
contrast met Frans, die heel graag wíl gaan, maar niet mág.
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Relaties
Opvallend is dat in de helft van de documentaires voornamelijk relaties worden opgevoerd die
bevestigend en begripvol staan tegenover de doodswens van de oudere. De artsen van de
Levenseindekliniek zijn zeer begripvol en welwillend en ook de zus en zwager van Corry delen het
verwijt dat de toon vormt van de hele documentaire: het is een schande dat het zó moest gaan. De
schoondochter van Ans (D6) is teleurgesteld in de nieuwe huisarts die, ondanks dat ze jong is, toch
weigert te helpen en Ans’ buurman bevestigt dat haar leven geen leuk leven meer is. ‘Wij vinden het
niet leuk, maar ik geef je wel gelijk.’, zo zegt hij.
De kritische stem in deze documentaires, áls die er al is, krijgt weinig podium. De huisartsen in
‘Dokter mag ik dood?’ worden, zoals eerder beschreven, min of meer in een hoek gezet van
weigeraars die een ander vak hadden moeten kiezen. Het NOS-fragment dat wordt getoond in
‘Levenseindekliniek’ laat zien dat niet alles even zorgvuldig gebeurt. Maar, zo zegt een psychiater, dat
wil niet zeggen dat we een dikke onvoldoende krijgen. Het is alleen geen tien. Bert Keizer, specialist
ouderengeneeskunde en filosoof, weigert weliswaar euthanasie te verlenen, maar vind Corry wél heel
moedig. Het lijkt erop dat er in deze helft van de documentaires niet gezocht is naar een
veelkleurigheid aan stemmen in het debat, dat per slot van rekening niet slechts één kant kent.
Gebruik van de camera
Wat de zoomfunctie van de camera betreft, variëren de meeste documentaires gelijkmatig tussen
dichtbij, veraf en dat wat daartussen zit. Alleen ‘Tot het bittere eind’ en Kruispunt: ‘Voltooid leven’
laten de ouderen frequent van zeer dichtbij zien. Dat wil zeggen dat niet veel meer dan het gezicht en
de schouders van de ouderen in beeld zijn. Deze ouderen zijn op deze momenten veelal aan het woord.
Het vele praten in combinatie met het ingezoomde beeld wekken de indruk dat het individu met het
hoofd (letterlijk) en daarmee de ratio (figuurlijk) centraal staat in deze documentaires.
Daarnaast valt op dat de camera in de documentaires ‘Levenseindekliniek’ en Dokter mag ik dood?’
lang blijft hangen bij respectievelijk de voorbereidingen op de euthanasie en de gereconstrueerde, dus
heel bewust ingevoegde voorbereidingen op de zelfdoding. In het tweede geval (‘Dokter, mag ik
dood?’) worden pillen met een vijzel fijngemalen, mengt een oude hand deze door de vanillevla en
worden lege pillenstrips en limonade getoond. De context van deze documentaire maakt het niet
onwaarschijnlijk dat hiermee wordt benadrukt dat er (nodeloos) veel van ouderen wordt gevraagd in
deze manier van zelfdoding. Hierin zou een stil verwijt kunnen liggen richting de wetgeving rondom
voltooid leven in Nederland: kunnen we het deze ouderen niet makkelijker maken? In het eerste geval
is het mogelijkerwijs enkel ter informatie bedoeld of om transparantie te laten zien in de
zorgvuldigheid van de uitvoering. Op de kijker kan de uitgebreide weergave van de voorbereidingen
op de euthanasie, deze ook normaliseren.
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Achtergrondgeluid en stiltes
In het algemeen genomen maken de meeste documentaires overwegend gebruik van rustige
achtergrondmuziek zonder tekst. In het geval van ‘Voltooid leven’, een van de afleveringen van
Kruispunt, lijkt die achtergrondmuziek specifiek gekozen bij de oudere die in beeld is. Bij Frans klinkt
telkens dezelfde, wat verstilde, droevige muziek, terwijl bij Diny een vrij opgewekte accordeon te
horen is. Dit versterkt onbewust mogelijk de manier waarop hun karakter of gemoedstoestand wordt
geschetst: respectievelijk neerslachtig en opgewekt.
De documentaires ‘Ongeneeslijk Oud’ en ‘Punt Uit’ vormen een uitzondering. In deze documentaires
wordt heel weinig achtergrondmuziek toegevoegd. Hiermee wordt mogelijk gepoogd het alledaagse en
realisme van de inhoud van de documentaires te onderstrepen – tenslotte is muziek in de meeste levens
vaker af- dan aanwezig. Zeker in de levens van Ans en Michaël kon het juist weleens heel stil zijn op
sommige momenten. Ook in de documentaires is het, vooral in het geval van ‘Punt Uit’, vaak stil.
Soms is zelfs de adem van Rosemarie, die de camera op dat moment bedient, de horen. Is
achtergrondmuziek in ‘Punt Uit’ vaak afwezig, de producent heeft wel geprobeerd het oorsuizen van
Michaël te imiteren middels een irritante piep. Deze is heel regelmatig even te horen, wat eenzelfde
functie zou kunnen hebben als de frequente stilte. Bovendien kan het de kijker helpen zich te
verplaatsen in het ‘alle-daagse’ leven van Michaël: de tinnitus was er elke dag.
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5. Discussie
Dit hoofdstuk beoogt een dialectische verbinding te maken tussen het conceptuele kader en de
empirische bevindingen. De in hoofdstuk twee verkende begrippen ‘waardigheid’ en ‘autonomie’ zullen
hierbij centraal staan. Deze zullen in verband gebracht worden met de geleefde ervaring van ouderen
die het leven als voltooid beschouwen en met de manier waarop die ervaring wordt geframed in de
documentaires. Daarbij zal worden stilgestaan bij de vraag hoe deze bevindingen opvattingen omtrent
‘voltooid leven’ kunnen beïnvloeden en wat dit, zorgethisch beschouwd, betekent. Daarmee wordt
antwoord gegeven op de vierde deelvraag: Hoe kan dit discours opvattingen omtrent een zelfgekozen
dood op hoge leeftijd uitdagen en bijsturen, en wat betekent dit voor het denken over goede zorg voor
ouderen die hun leven als voltooid beschouwen? Om diepgang te waarborgen wordt een selectie van de
– vanuit de literatuur beschouwd – meest relevante bevindingen, nader besproken.

5.1 Voltooid leven
In hoofdstuk twee werd de memorie van toelichting geciteerd, waarin werd gesteld dat een voltooid
leven, hoewel niet eenduidig, betekent dat verschillende factoren samen kunnen leiden tot het gevoel
dat elke dag een nieuwe kwelling is of dat alles van waarde achter ligt.9 Dat dit genuanceerder ligt,
werd duidelijk uit het onderzoek van Van Wijngaarden waarin een veel meer sprake bleek van een
ambivalent proces (Van Wijngaarden, 2020). De resultaten van dit onderzoek ondersteunen en
bevestigen deze uitkomst. Het meest op de voorgrond staande thema in de ervaring rondom het
fenomeen ‘voltooid leven’ bleek het thema dat ouderen tegelijkertijd kunnen verlangen naar de dood
en waarde kunnen hechten aan het leven. Ans’ (D6) diepste wens is ‘dood’, maar na een heerlijke dag
uit even niet. Zij is slechts een voorbeeld van een oudere die wel degelijk waarde hecht aan het leven,
maar het tegelijk ‘voltooid’ noemt. De manier waarop sommige ouderen in beeld worden gebracht,
versterkt dit verschijnsel. Zo wordt Pieter bijvoorbeeld intensief sportend in beeld gebracht, terwijl hij
scherp pleit voor een levenseindepil. Wat betreft de definitie van ‘voltooid leven’ kan dus, onder
andere naar aanleiding van het onderzoek van Van Wijngaarden, gesteld worden dat ‘hét voltooide
leven’ niet bestaat, zoals wel wordt verondersteld door de interviewer in Kruispunt: ‘Voltooid leven’.
Bovendien maken alleen al het aantal en de diversiteit aan thema’s die spelen bij het ervaren van het
leven als ‘voltooid’ dit erg onwaarschijnlijk.

5.2 Waardigheid
Leget en De Lange onderscheiden drie vormen van waardigheid, zoals omschreven in hoofdstuk twee.
Wat betreft subjectieve waardigheid, de vorm waarbij zelfbeeld en eigenwaarde centraal staan, vallen
twee dingen op. Ten eerste bleek uit de thematische analyse dat het zoeken naar eigenwaarde en
zelfbevestiging een belangrijk thema is in de ervaring rondom voltooid leven. Corry zegt van zichzelf
dat ze niet meer van nut is, Michaël voelt zich vaak meer dier dan mens en Puck vindt zichzelf een
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potentieel sta-in-de-weg in de levens van haar kinderen. Ouderen lijken dus inderdaad bezig te zijn
met deze vorm van waardigheid. Ten tweede valt daarbij op dat de achtergrond en de cultuur waarin
‘het zelf’ zich in de documentaires bevindt, niet of nauwelijks aan bod komt. Volgens Leget is elk
oordeel over het zelf echter alleen mogelijk tegen die achtergrond (Leget, 2013). Het ontbreken van
een culturele en maatschappelijke context in de documentaires, maakt dat elk oordeel van de
individuele oudere over zichzelf, ‘rechtsgeldig’ is, of in ieder geval niet de kans krijgt om te worden
bevraagd, gerelativeerd of bijgestuurd. Dat ouderen in twee van de acht documentaires ver ingezoomd
in beeld zijn, waarmee, zoals gesuggereerd, mogelijk een accent wordt gelegd op het individu en de
ratio, versterkt dit.
Wat betreft sociale waardigheid stelt De Lange dat maatschappelijke rol en functie, die bij ouderen tot
het verleden behoort, deze vorm van waardigheid anno nu voornamelijk bepaalt (De Lange, 2010). De
resultaten van de thema-analyse bevestigen dit. Het ‘positieve verleden’ wordt voornamelijk als
positief ervaren omdat men van nut was: Ans (D6) als non, Pieter als schipper et cetera. Maar, zo stelt
hij, de invulling van sociale waardigheid is veranderlijk. Hierin ligt een vraag aan de huidige, westerse
maatschappij. Hoe kan die zo functioneren dat ouderen méér zijn dan hun arbeidsverleden? Daarnaast
noemt Leget (2013) relationele waardigheid als onmisbare toevoeging op de sociale vorm. Het
‘making someone feel respected’ is hier van belang. Dit stelt niet alleen de maatschappij een vraag,
maar hier ligt een vraag voor iedereen. Hoe worden ouderen bejegend?
Volgens De Lange zouden we meer en aandachtiger moeten luisteren naar ouderen. Daarbij zouden we
oog moeten ontwikkelen voor de ‘luister’ van de ouderdom. Hij vergelijkt de oudere met een
monument dat aandachtig bekeken moet worden en spreekt van een geleefd verleden. Daarbij zouden
we ons moeten richten op het gelaat van de oudere. Het oude gelaat zou met haar glans en glorie de
aandacht aan zich binden. Echter, hoe verhoudt zich deze notie tot bijvoorbeeld het verhaal van Frans?
Hij ontkent ten eerste zijn eigen luister (‘het is een ramp’), maar zijn gelaat lijkt ook door de ander niet
echt opgemerkt te worden, gezien het feit dat hij heel weinig mensen om zich heen heeft. Zouden deze
– ongetwijfeld goedbedoelde – adviezen voor ouderen zélf niet extra schrijnend kunnen zijn?
Bovendien lijkt De Lange zichzelf tegen te spreken wanneer hij zegt dat, tegen de maatschappelijke
tendens in, waardigheid en status gaan over verdiensten van vandáág, in plaats van over die van het
verleden (De Lange, 2010). Daar gaat in ieder geval het beeld van het monument mank.
Leget stelt dat alle drie de vormen van waardigheid, subjectieve, sociale en relationele en intrinsieke
waardigheid, niet los van elkaar kunnen functioneren (Leget, 2013). Het zwaartepunt lijkt in de data
echter te liggen op de subjectieve waardigheid. Want ook onze gezamenlijke, gedeelde kwetsbaarheid
zoals eigen aan de mens (intrinsiek), wordt nauwelijks benoemd in het geheel van de documentaires.
Als de interviewer Ans (D6) prikkelt door te zeggen dat veel mensen van haar klachten zouden zeggen
dat dat nou eenmaal bij de ouderdom hoort, wordt dit snel van de hand gewezen.
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5.3 Autonomie
In ‘De laatste wens van Moek’ wordt aangegeven dat Moek ‘gewoon niet meer wilde’. Ook Ans (D6)
wil dood: ‘gewoon, dat het over is’. Volgens Van Tongeren kunnen er vraagtekens worden geplaatst
bij het woord ‘gewoon’. Er is volgens hem geen sprake van een ‘gewoon dood willen’. Misschien wél
in de zin dat een ander niet zomaar mag bepalen wat ik wil of doe. Maar, zo stelt hij, dat betekent nog
niet dat ik daarmee direct in staat ben mijn eígen wil te bepalen (Van Tongeren, 2018). Dit statement
sluit aan bij de manier waarop bijvoorbeeld Pieter zich uitdrukt in ‘Tot het bittere eind’. Hij geeft aan
dat hij absoluut niet wil dat iemand anders dan hijzelf zeggenschap heeft over zijn levenseinde. Echter
weet hij ook niet goed wat er voor nodig zou zijn om die pil daadwerkelijk in te nemen. Pieter is hierin
niet de enige, zo werd duidelijk uit de thema-analyse. Gerda stelt bijvoorbeeld ook dat het ‘heus niet
zo makkelijk is’ om een dergelijke pil in te nemen, maar toch is ze wel vóór en zou ze niet graag een
ander laten bepalen.
In hoofdstuk twee werd duidelijk dat deze schijnbare paradox er onder andere mee te maken heeft dat
dat ‘iets niet willen’ volgens Van Tongeren ook altijd een positief willen impliceert. Iets niet willen,
zo stelt hij, betekent niet dat men geen wil heeft, maar dat de wil zich tegen iets keert (Van Tongeren,
2018, p. 48). ‘Niet-meer-willen’ is volgens Van Tongeren daarom vaak een ‘willen-niet-meer’(p. 48).
Het duidelijkst zien we dit terug bij Michaël. Hij wil wel leven, heel graag zelfs, maar niet zó. Niet
met dat ‘gedonder van de tinnitus’ en de dagelijkse sleur. Het willen en ‘nillen’ liggen bij hem heel
dicht bij elkaar, zowel in woord als in beeld (contrastrijk). Niet alleen de hartverscheurende tweestrijd
van Michaël sluit aan bij de gedachten van Van Tongeren. Ook het schijnbaar minder heftige ‘als-dandenken’ bevestigt deze. Uitspraken als ‘als ik niet meer naar buiten kan, dán hoeft het voor mij niet
meer’ (Puck, ‘Tot het bittere eind’), geven aan dat dat ‘niet meer willen’ slechts resultaat is van
omstandigheden waar de oudere in kwestie geen invloed op heeft. Wederom wordt duidelijk dat er
geen sprake is van een fier en ferm ‘niet willen’, maar van een noodgedwongen ‘willen-niet-meer’.
Op het moment dat Puck deze ‘als-dan-uitspraak’ doet, is ze nog zo vitaal dat ze nog elke dag een uur
buiten loopt. Ook dit sluit aan bij wat Van Tongeren stelt: zolang er de mogelijkheid is de keuze te
herroepen of een bepaald voorbehoud te stellen, is er niet de noodzaak de wil prijs te geven (Van
Tongeren, 2018). Maar komt het moment daar, is er waarschijnlijk geen sprake meer van een wil. Hoe
zou, in filosofische bewoordingen, de wil zichzelf niet meer willen? Er is dan eerder sprake van een
‘zich overgeven aan’.
Mogelijkerwijs uit de eigen worsteling met het tegelijkertijd willen en niet-willen zich bovendien in
een klacht jegens de ander, zo stelt van Tongeren (Van Tongeren, 2018, p. 91). Enerzijds zou dit
raakvlakken kunnen hebben met de bevinding dat de figuur van huisarts in sommige documentaires
scherpe verwijten moet incasseren. Is de felheid waarmee in ‘Dokter mag ik dood’ wordt geageerd
tegen de ‘weiger-arts’ niet mogelijk ook een – bewust of onbewust – wegkijken van de complexiteit en
het ongemak van de ouderdom en het denken over de eigen dood? Is er misschien sprake van ‘een
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daad van verzet tegen machteloosheid’ (Van Tongeren, 2018, p. 91), ook die van Yvonne van Baarle
bijvoorbeeld? Overigens werd in de thema-analyse een letterlijke klacht genoemd: die van Pieter die
sterk afgeeft op degenen die de levenseindepil in de weg staan. Diegene zou wreed zijn en niet
beseffen wat een leed hij de ander aandoet. Ook dat zou het idee van een ‘daad van verzet’ kunnen
bekrachtigen.
Bij elkaar genomen krijgt de lezer de volgende suggesties van De Lange en Van Tongeren: luisteren,
gedenken en koesteren (De Lange, 2010) en nagenieten en minder bang zijn het auteurschap te
verliezen (Van Tongeren, 2018). De laatste twee zijn vooral gericht aan ouderen. De eerste lijken
gericht op de ‘omstanders’ van de ouderen. Het is de vraag of het ‘nagenieten’ en het kunnen loslaten
van het eigen auteurschap nog reële opties zijn voor de ouderen uit de documentaires. De themaanalyse liet in ieder geval zien dat de veerkracht van ouderen die aangeven het leven als voltooid te
beschouwen te wensen overlaat. Hebben deze suggesties hun wel iets te zeggen? Of zouden, in het
debat omtrent voltooid leven, daarom niet juist jongeren moeten worden aangesproken? Niet genoemd
in hoofdstuk twee, maar wel relevant en pleitend voor deze gedachte is het recente werk van De Lange
getiteld ‘Eindelijk volwassen: De wijsheid van de tweede levenshelft’ (De Lange, 2021). Hij stelt dat
men, om goed, dat wil zeggen wijs oud te worden, vroeg zou moeten beginnen. ‘Mensenkennis,
overzicht en probleemoplossend vermogen leer je niet van de ene op de andere dag; de fundamenten
worden daarvoor al gelegd tussen je veertiende en vijfentwintigste levensjaar.’
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6. Eindconclusie en aanbevelingen
In dit onderzoek werd een antwoord gezocht op de vraag ‘Hoe wordt de geleefde ervaring van ouderen
die hun leven als ‘voltooid’ beschouwen en het niet langer het leven waard vinden gepresenteerd in
Nederlandse documentaires, welk discours wordt daarbij gebruikt en hoe zou dit discours de
opvattingen van de kijker omtrent dood en sterven op hoge leeftijd kunnen bijsturen en uitdagen?’ Om
deze vraag te kunnen beantwoorden werd een conceptuele verkenning gedaan naar de betekenis van
waardigheid en autonomie met betrekking tot voltooid leven. Vervolgens is, middels een thematische
analyse, empirisch onderzoek gedaan naar de geleefde ervaring van ouderen die hun leven als voltooid
beschouwen. Daarnaast werd een discoursanalyse uitgevoerd naar de manier waarop deze ervaringen
worden gepresenteerd in de data. Tenslotte werden deze deelonderzoeken dialectisch met elkaar
verbonden. In dit hoofdstuk zal een eindconclusie getrokken worden, waarna concrete aanbevelingen
zullen worden gedaan voor onder andere vervolgonderzoek.

6.1 Eindconclusie
In hoofdstuk twee werd aangegeven dat het begrip ‘voltooid leven’ niet zonder kanttekeningen
gebruikt kan worden. Het impliceert immers een ‘mooi afgerond’ leven, terwijl de ervaring van
ouderen vaak ambivalent en complex is: ze willen vaak én leven én sterven. Het ‘zowel verlangen naar
de dood als waarde hechten aan het leven’ blijkt dan ook een dominant thema te zijn met betrekking
tot de geleefde ervaring van ouderen met een doodswens. Naast dit thema, komt onder andere ook naar
voren dat ouderen een scherp contrast kunnen ervaren tussen een positief verleden en een negatief
heden, vaak worden belemmerd door lichamelijke achteruitgang, soms het gevoel hebben er alleen
voor te staan, bezig zijn met hun identiteit en bang kunnen zijn voor potentieel lijden.
De manier waarop de ervaringen in de documentaires worden gepresenteerd heeft onvermijdelijk
effect op het denken van de kijker over het fenomeen voltooid leven. Zo zou door de selectie van
ouderen in Kruispunt gedacht kunnen worden dat ongeveer één op de vier ouderen kampt met een
actieve doodswens. De verschillende aandachtspunten van waaruit de discoursanalyse is uitgevoerd,
kunnen elkaar ook versterken. Zo vormen in het geval van ‘Tot het bittere eind’ zowel het verbale
discours (‘die pil moét er komen’) als de muziek (leidmotief: sprookjesland) als de afwezigheid van
commentaar samen het idee dat de wereld inderdaad een sprookjesland wordt zodra de levenseindepil
beschikbaar is.
Verder bleek in hoofdstuk vijf dat in de documentaires vooral de nadruk ligt op één van de drie
vormen van waardigheid, zoals beschreven door Leget en De Lange (hoofdstuk twee). Subjectieve
waardigheid lijkt te boventoon te voeren boven sociaal-relationele en intrinsieke waardigheid, terwijl
over deze drie vormen volgens Leget enkel in onderlinge samenhang kan worden gesproken.
Tot slot vormde de behandeling van het essay van Van Tongeren een verdieping van de
sleutelbegrippen ‘autonomie’ en ‘wil’. De wil blijkt een complex begrip te zijn en willen sterven is dat
42

ook: de mens worstelt met het willen en niet willen, en, zo stelt ook Van Tongeren, uiteindelijk is de
keuze om te sterven misschien niet zozeer een autonome keuze, maar veel eerder een vorm van
overgave aan de dood.

6.2 Aanbevelingen
Hieruit volgen de volgende aanbevelingen:
-

Veel van de resultaten blijven in dit onderzoek liggen omdat deze qua relevantie buiten het
conceptueel kader vallen van waaruit discussie is gevoerd. Deze resultaten verdienen nader
onderzoek.

-

Hét voltooide leven bestaat niet. Er is daarom voorzichtigheid geboden in het hanteren van
waardegeladen termen, en niet in het minst deze.

-

Volgens De Lange ontstaat wijsheid niet van het ene op het andere moment, maar al in de
adolescentie en jongvolwassenheid. Om goed oud te worden zijn daarom niet zozeer adviezen
aan ouderen zélf helpend, maar is onderzoek nodig naar de manier waarop jongeren nadenken
over (waardig en autonoom) leven en sterven.
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7. Kwaliteit van het onderzoek
In dit hoofdstuk zal worden gereflecteerd op de kwaliteit van het onderzoek. Voorafgaand aan het
onderzoek werd gesteld dat gereflecteerd zou worden op betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en
generaliseerbaarheid: ‘Om betrouwbaarheid te waarborgen zal de onderzoeker reflexiviteit toepassen
en zal zij aangezet worden tot kritische zelfreflectie door een logboek bij te houden en samenkomsten
met peer reviewers te beleggen (Creswell, 2013). Om geloofwaardigheid te waarborgen zal de analyse
op inductieve wijze uitgevoerd worden, van onderaf. Dit betekent dat de thema’s die opkomen uit de
data nauw verbonden zijn met de data zelf (Braun & Clarke, 2006).’ Dit voornemen is uitgevoerd. Een
aantal elementen van het onderzoek dat de kwaliteit ervan mogelijk vergroot dan wel beperkt heeft zal
worden besproken.

8.1 Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van onderzoek hangt af van de herhaalbaarheid ervan (Patton, 2015). De
zoekstrategie met betrekking tot de dataselectie is daarom nauwkeurig en stapsgewijs weergegeven
(zie bijlage 2). Daarnaast zou een mogelijke kwaliteitsbeperkende factor kunnen liggen in de manier
waarop de documentaires zijn getranscribeerd. Hoewel dit, om zorgvuldigheid te waarborgen, bewust
handmatig is gedaan, blijft een transcript altijd een weergave. Desalniettemin hoeft dit volgens Gee
geen belemmering te zijn voor een betrouwbaar onderzoek: “The validity of an analysis is not a matter
of how detailed one’s transcript is. It is a matter of how the transcript works together with all the other
elements of the analysis to create a “trustworthy” analysis” (Gee, 2011, p. 117).

8.2 Geldigheid
Bovendien stelt Gee dat discours-analytisch onderzoek in het geheel altijd interpreteert (Gee, 2011).
Van de uitkomst ervan, zo ook van dit onderzoek, kan daarom eigenlijk nooit gezegd worden dat het
algemeen geldig is. Wel is gepoogd de geldigheid ervan zo goed mogelijk te waarborgen door sessies
te beleggen met drie andere onderzoekers. In deze sessies werd het onderzoek kritisch bevraagd op de
manier van analyseren en het daarbij zorgvuldig kiezen van woorden en op de toegepaste methodiek.
Daarnaast zijn alle producenten benaderd voor een context-schets van de betreffende documentaire
zodat die zoveel mogelijk recht gedaan kon worden. Hierop hebben twee producenten gereageerd
(waarvan er één verantwoordelijk voor twee geïncludeerde documentaires).
Een mogelijke beperking van dit onderzoek zou het feit kunnen betreffen dat de thema’s, zoals naar
voren gekomen in de thematische analyse, antwoorden vormen op vragen die niet door de onderzoeker
zelf zijn gesteld en waarvan is geconstateerd dat deze lang niet altijd open zijn geweest. Het zou
daarom niet ondenkbaar zijn dat de geleefde ervaring van ouderen die het leven als voltooid
beschouwen, daardoor onvolledig naar voren is gekomen uit de analyse.
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8.3 Generaliseerbaarheid
Wat betreft de generaliseerbaarheid van het onderzoek valt op dat de resultaten sterk overeenkwamen
met dat wat in de literatuur bekend is, wat mogelijk pleit voor een grote generaliseerbaarheid.
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9. Bijlagen
Bijlage 1 Utrechtse zorgethiek
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Bijlage 2 Flowchart dataverzameling

Zoekterm: 'Voltooid leven'
NPO
https://www.thisistheend.nl/overzicht/
NETFLIX
VIMEO
n=181

Exclusie op basis van beschrijving
n=164
(Uitsluitend opiniërend, retrospectief:
nabestaanden/medici aan het woord,
suïcide, dementie, leeftijd, geen
documentaire, niet online beschikbaar,
anderszins irrelevant.)

Duplicaten verwijderd
n=2

Inclusie op basis van beschrijving
n=15

Exclusie op basis van volledige
documentaire
n=7
(Geen actieve doodswens,
nabestaanden/omstanders aan het
woord, opiniërend, niet (meer)
beschikbaar online, palliatieve zorg,
anderszins irrelevant.)

Inclusie op basis van volledige
documentaire
n=8
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Bijlage 3 E-mail producenten
Beste producent X,
Momenteel ben ik masterstudent aan de Universiteit voor Humanistiek en ik schrijf een scriptie
over ‘voltooid leven’. In dat kader analyseer ik acht Nederlandse documentaires waarin ouderen
met een (actieve) doodswens aan het woord komen, zo ook uw product: X. Ik kijk daarbij zowel
naar de thema’s die in de afleveringen aan bod komen met betrekking tot de geleefde ervaring
van de oudere(n), alsook naar de manier waarop die ervaring wordt gepresenteerd. Aan de hand
hiervan probeer ik tenslotte iets te zeggen over de manier waarop deze documentaires
visievorming aangaande een zelfgeregisseerd levenseinde zouden kunnen beïnvloeden in
Nederland.
Ten eerste vind ik het gepast om – hoewel de documentaire publiek materiaal is – dit aan u te
laten weten en (bij dezen) te verifiëren of dat inderdaad akkoord is. Ten tweede moet u weten
dat als mijn scriptie in de vorm van een artikel zal worden gepubliceerd, ik deze vóór publicatie in
concept naar u zal toesturen. Om de documentaires recht te doen, zou het ten derde heel
helpend zijn om wat context te hebben. Ik zou het daarom erg waarderen als u de moeite wilt
nemen onderstaande vragen te beantwoorden:
-

Wat zijn de aanleiding en het doel geweest waarmee deze documentaire is gemaakt?
Welke personen of instanties zijn direct of indirect verantwoordelijk voor de
documentaire of hebben de productie van de documentaire beïnvloed en hoe?
Welk publiek wordt met deze documentaire beoogd?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over mijn onderzoek, kunt u deze altijd stellen via mijn
e-mailadres.
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite en ik zie uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Annemarie Hooghwerff
annemarie.hooghwerff@student.uvh.nl
Masterstudent Zorgethiek en Beleid
Universiteit voor Humanistiek
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