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Geachte heer, mevrouw,
In het najaar van 2021 en in 2022 zal weer een groot aantal artsen benaderd worden met het verzoek mee
te werken aan het vierde evaluatieonderzoek van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp
bij zelfdoding. Het onderzoek beoogt inzicht te geven in het functioneren en de effecten van deze wet die
in 2002 van kracht is geworden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van diverse
onderzoeksgroepen en universiteiten. Voor de uitvoering van het Sterfgevallenonderzoek wordt nauw
samengewerkt met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te Den Haag. De leiding van het
onderzoek is in handen van prof. dr. B. Onwuteaka-Philipsen (Amsterdam UMC) en prof. dr. A. van der
Heide (Erasmus MC, Rotterdam). ZonMw heeft een breed samengestelde begeleidingscommissie voor de
wetsevaluatie ingesteld. In dit schrijven wil ik u in het kort informeren over de achtergronden van het
onderzoek.
De wetsevaluatie bestaat uit een aantal deelonderzoeken. Met het Sterfgevallenonderzoek wordt de
huidige praktijk van medische besluitvorming rond het levenseinde op hoofdpunten in kaart gebracht. In
een juridische evaluatie wordt nagegaan welke ontwikkelingen zich de laatste jaren in de rechtspraak
hebben voorgedaan en wat mogelijke juridische knelpunten zijn. Daarnaast wordt onderzocht op welke
wijze de regionale toetsingscommissies uitvoering geven aan hun taak. In een praktijkonderzoek wordt
middels digitale of schriftelijke enquêtes en interviews dieper ingegaan op de ervaringen en opvattingen
van artsen en burgers.
Het nu uit te voeren onderzoek is grotendeels vergelijkbaar met onderzoeken die eerder werden
uitgevoerd. Het is gezien de grote omvang van de diverse steekproeven niet uitgesloten dat enkele artsen
meer dan eens met het onderzoek te maken krijgen, bijvoorbeeld doordat zij vanuit het CBS een digitale
vragenlijst over een specifiek sterfgeval toegezonden krijgen en daarnaast vanuit het Amsterdam UMC en
het Erasmus MC een vragenlijst krijgen voor het praktijkonderzoek. Hierbij is geen sprake van “dubbel werk”,
omdat het gaat om afzonderlijke delen van het onderzoek met een eigen vraagstelling en methodologie.
De in de verschillende deelonderzoeken verzamelde gegevens kunnen nooit tot één respondent worden
herleid. Aan de bescherming van de privacy van artsen, overledenen en hun nabestaanden, en van
andere betrokkenen wordt in dit onderzoek uiteraard de uiterste zorg besteed.
Bovendien is voor de deelnemers aan het onderzoek een strafrechtelijke vrijwaring afgegeven door de
minister van Justitie en Veiligheid. Zo kan het onderzoek voor geen enkele deelnemer juridische
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consequenties hebben. De voor deelname aan het onderzoek benaderde artsen zullen meer in detail op
de hoogte worden gesteld van het onderzoek en van de wijze waarop met de gegevens wordt
omgegaan.
Gezien het grote maatschappelijke belang van dit onderzoek vraag ik u uw medewerking te verlenen
wanneer u door een van de bovengenoemde instituten voor deelname aan het onderzoek wordt
benaderd.
Met vriendelijke groet,

René Héman, arts M&G en bedrijfsarts
voorzitter Artsenfederatie KNMG
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