Bijlage 1

Bijlagen:

Dialoog met behulp van meningenposter:
1.
2.
3.
4.

Schrijf op een post-it jouw mening. Ben je voor of tegen en waarom?
Alle post-its worden op 1 poster geplakt.
Informatiebronnen bekijken. (gezamenlijk onder begeleiding van een docent).
Opnieuw post-its uitdelen Elke leerling schrijft op een post-it zijn uitgestelde mening.
Ben je voor of ben je tegen en waarom?
5. Alle deze Post-it worden op een nieuwe poster geplakt.
6. Onder begeleiding van de docent een kringgesprek voeren aan de hand van de
posters. Wat valt op?
7. Sluit af met oog voor elke individuele leerling en zorg voor een positieve afsluiting.

Bijlage 2
Artikel de Volkskrant

Het begeleiden van iemand die dood wil is een intiem en
ingewikkeld proces
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-begeleiden-van-iemand-die-dood-wil-is-eenintiem-en-ingewikkeld-proces~b3292a5c/
Het gesprek gaat dan in eerste instantie over het leven dat deze mensen geleid hebben en wat
ze mogelijk nog zouden willen leiden, over de achtergronden van hun doodswens, hun
teleurstellingen en verlangens, wat mogelijk is en wat onmogelijk is of soms lijkt. Het is vaak
voor het eerst dat zij, zonder dat ze veroordeeld worden of bang hoeven te zijn voor ingrijpen
van buitenaf, met iemand die oprecht geïnteresseerd is kunnen communiceren over de
achtergronden van hun doodsverlangen.
Het zijn vaak verhalen van teleurstelling, lijden, angst, onthechting maar ook van intense
verwaarlozing, maatschappelijke onbarmhartigheid, professionele slordigheid en desinteresse
van de geestelijke gezondheidszorg. Soms lukt het mensen weer hoop te geven, de moed het
nog maar eens te proberen of steun in het verstoorde contact met naasten. Het kan ook dat
iemand niet meer de moed heeft verder te gaan, geen teleurstellingen meer kan verdragen,
lijdt onder het gevoel van leegte dat niet op te heffen is.
Deze mensen staan in de kou als de maatschappij reageert volgens het betoog van Van
Schalkwijk. Zijn zij veroordeeld tot een verminkende suïcide waarvan vaak ook nog anderen
het slachtoffer worden? Of staan wij toe dat ze kunnen sterven, liefst met hun naasten om zich
heen of anders op een vredige manier waarbij ze tot het laatst een beroep kunnen doen op een
consulent die hen niet veroordeelt, maar tracht te begrijpen?
Relationeel betekent ook dat ik als consulent een relatie aanga voor zover de ander mij dat
toestaat. Het betekent ook dat ik geraakt wordt door de verhalen van anderen. Dat het welzijn
van de ander echter niet gedefinieerd wordt door wat ik onder welzijn versta, maar dat ik in

een gelijkwaardige uitwisseling de ander help zijn of haar idee van welzijn te onderzoeken
waarbij mijn opvattingen onderdeel uitmaken van het proces.
Ik ben geen voorstander van het wetsvoorstel zoals het nu voorligt. Ik ben wel voorstander
van een barmhartige maatschappij die mensen die zich niet kunnen of willen voegen niet
uitsluit en daar hoort ook de dood bij als onderdeel van het leven.
Catharina Vasterling is consulent/psychotherapeut.

