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Sociale leer video 24: Voltooid leven -  Omgang met levenseinde 

In het licht van het hoogfeest van Hemelvaart houdt pastor Flohr zich in deze aflevering bezig met 

het onderwerp ‘Voltooid leven’. Dat thema zal ook teugkeren in het maatschappelijk en politiek 

debat  zodra de nieuwe regering aan de slag gaat. Ter inleiding refereert hij aan een artikel in het 

Volkskrant Magazine over levensbeëindiging door een bejaard stel met medewerking van hun 

kinderen en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).  In de brief 

Samaritanus bonus (De goede Samaritaan) van 14 juli 2020 heeft de Congregatie voor de Geloofsleer 

het standpunt van de kerk over alle vragen die met beëindiging van het leven in de terminale 

levensfase te maken hebben samengevat en ook de feitelijke praktijk die daar haaks op staat 

maatschappelijk geanalyseerd. De Congregatie schrijft daarover in hoofdstuk IV: 

 

 

“IV. De culturele obstakels die de heilige waarde van elk menselijk leven verdoezelen 

Onder de obstakels die ons besef van de diepe intrinsieke waarde van elk mensenleven verminderen, 

ligt de eerste in de notie van 'waardige dood' zoals gemeten aan de hand van de standaard van 

'kwaliteit van leven', die een utilitair antropologisch perspectief ziet in termen “voornamelijk 

gerelateerd aan economische middelen, aan 'welzijn', aan de schoonheid en genot van het fysieke 

leven, waarbij de andere, diepere, interpersoonlijke, spirituele en religieuze dimensies van het 

bestaan worden vergeten ”. [..] In dit perspectief wordt het leven alleen als de moeite waard 

beschouwd als het, naar het oordeel van het individu of van derden, een aanvaardbare kwaliteit 

heeft, gemeten aan het bezit of ontbreken van bepaalde psychologische of fysieke functies, of soms 

eenvoudigweg aan psychisch ongemak. Volgens deze opvatting verdient een leven waarvan de 

kwaliteit slecht lijkt, het niet om door te gaan. Het menselijk leven wordt dus niet langer als een 

waarde op zich erkend. 

Een tweede obstakel dat onze erkenning van de heiligheid van het menselijk leven vertroebelt, is een 

vals begrip van "mededogen" [..]. In het licht van het schijnbaar ‘ondraaglijke’ lijden, is de beëindiging 



van het leven van een patiënt gerechtvaardigd in de naam van ‘mededogen’. Deze zogenaamde 

"compassievolle" euthanasie houdt in dat het beter is om te sterven dan om te lijden, en dat het 

compassievol zou zijn om een patiënt te helpen sterven door middel van euthanasie of hulp bij 

zelfdoding. In werkelijkheid bestaat menselijk mededogen niet uit het veroorzaken van de dood, maar 

uit het omhelzen van de zieken, hen steunen in hun moeilijkheden, hen genegenheid, aandacht en de 

middelen bieden om het lijden te verlichten. 

Een derde factor die de erkenning van de waarde van het eigen leven en dat van anderen belemmert, 

is een groeiend individualisme binnen interpersoonlijke relaties, waarbij de ander wordt gezien als 

een beperking of een bedreiging van de vrijheid. Aan de wortel van deze houding ligt “een 

neopelagianisme waarin het individu, radicaal autonoom, veronderstelt zichzelf te redden, zonder te 

erkennen dat hij op het diepste niveau van zijn bestaan afhankelijk is van God en anderen [..]. Aan de 

andere kant stelt een bepaald neo-gnosticisme een model van verlossing voor dat louter innerlijk is, 

afgesloten in zijn eigen subjectivisme ”, [..]  dat de persoon wil bevrijden van de beperkingen van het 

lichaam, vooral wanneer dat zo is: kwetsbaar en ziek.” 

Tegen deze achtergrond zijn er vragen te stellen bij het artikel in Volkskrant Magazine met name 

over wat ‘waardig’ sterven is, in hoeverre de respectvolle omgang met de doodswens van de ouders 

ook een uiting van echt medelijden is en of recht wordt gedaan aan de zin van het leven van de 

ouders voor kinderen, kleinkinderen en anderen in het sociale netwerk.  

De discussie over ‘Voltooid leven’ spitst zich met name toe op het individualisme en meer in het 

bijzonder op het zelfbeschikkingsrecht. Maar het zou een versmalling zijn van de problematiek als die 

allen maar medisch-technisch en juridisch wordt behandeld en niet als een levensvraag, aldus pastor 

Flohr. Daarom is het belangrijk dat organisaties die met ouderen als doelgroep werken handreikingen  

bieden om daarover te praten. Dat is het belang van een handreiking vanuit de Katholieke Bond van 

Ouderen (KBO) die in 2011 al samen met de Protestant-Christelijke Ouderenbond (PCOB) een 

handreiking heeft geboden onder de titel Van stof en adem. Handreiking voor denken en praten 

over ‘Voltooid leven’. Daaruit leest pastor Flohr het volgende Essay in verkorte vorm van de hand 

van Arjan Broers, een katholieke theoloog voor: 

Samenvatting essay ‘Voltooid leven?’  

In de ‘Week van het Voltooid leven’ heeft de NVVE begin 2010 aandacht gevraagd voor het vaak 

schrijnende probleem van oude mensen, die hun leven voltooid vinden en de dood verkiezen boven 

het leven. Vanuit hun christelijke visie vinden PCOB en UnieKBO de uitgangspunten van de NVVE te 

eng, en te veel gericht op het individu. Vandaar dat de PCOB Arjan Broers opdracht gaf een essay te 

schrijven. De UnieKBO onderschrijft de inhoud van het essay. Hieronder vindt u een verkorte 

weergave.   

Bij Voltooid leven gaat het om mensen die lijden aan een complex samenstel van factoren die met 

ouderdom gepaard gaan. Ze kunnen steeds minder, hebben steeds meer kwalen en zijn steeds 

afhankelijker van anderen. Gaandeweg merken ze dat ze zelf al afscheid van het leven hebben 

genomen, terwijl het leven maar blijft duren. Dat kan leiden tot de pijnlijke vraag: ‘Waarom leef ik 

nog?’  

De NVVE gaat uit van de visie op mens en samenleving, waarin mensen autonome, redelijke en op 

zichzelf staande individuen zijn, die zelf over ons leven willen en kunnen beschikken. Het is in deze 

manier van kijken dan ook logisch om het uiteindelijke oordeel over de vraag of een leven voltooid is 

aan het individu te laten.  



Wat ons betreft zou het te eenzijdig zijn, als het debat over Voltooid leven volledig binnen deze 

manier van kijken gevoerd wordt. Vanuit onze christelijke wortels noemen we hier vier aspecten van 

mens-zijn die deze visie kunnen aanvullen of corrigeren:   leven is gegeven,   leven is delen,   elk leven 

is volwaardig,   kwetsbaar leven is waardevol.   

Vier aspecten van mens-zijn In de ervaring van veel mensen is ons leven niet of niet alleen ons eigen 

bezit, maar allereerst iets wat we krijgen. Een mens is een individu, maar staat niet op zichzelf. Wij 

zijn ook altijd verbonden met anderen: familieleden, vrienden, buren, collega’s, en anderen in de 

kleinere en grotere samenleving waar we in leven. Uitgangspunt is dat een mensenleven altijd 

volwaardig is, ook al functioneert het niet, of niet meer volledig. De waardigheid van een mens is niet 

afhankelijk van wat iemand kan, maar alleen van het feit dat hij of zij er is. De vraag naar Voltooid 

leven, zet ons aan tot nadenken over hoe wij met kwetsbaarheid omgaan. Het behoort tot de kern 

van het christelijk geloof dat God zich niet bij voorkeur openbaart in kracht en grootsheid, maar juist 

in wat klein en kwetsbaar is: een kind in een kribbe, een man aan het kruis, mensen die brood delen.  

Waardig sterven en waardig leven De vraag naar Voltooid leven is niet zozeer een medische of 

juridische vraag, maar allereerst een levensvraag. Een gesprek over levensvragen is zelden eenvoudig, 

maar het moet wel gevoerd worden, zowel in onze maatschappelijke discussies, als in persoonlijke 

ontmoetingen met concrete ouderen die zich afvragen waarom ze er nog zijn.   

Om een goed gesprek te voeren is het nodig dat gesprekspartners zich durven uit te spreken over hun 

gevoelens en gedachten, en open naar elkaar luisteren. Het delen van intense gevoelens kan al een 

antwoord op zich zijn voor mensen die zich afvragen waarom ze er nog zijn. Het kan bovendien 

verrijkend zijn voor gesprekspartners die in een andere fase van hun leven zijn, maar die ook ooit 

zullen moeten omgaan met ouderdom en dood.  Het is niet vreemd om te vragen naar de dood. Zeker 

niet als je zeer oud bent geworden en niet meer weet waar je nog voor leeft. De dood is deel van het 

leven, en geen ongenode gast die we koste wat kost zo lang mogelijk buiten moeten houden. Maar de 

vraag naar het einde mag niet – of niet alleen – beantwoord worden door de zelfverkozen dood 

mogelijk te maken.  We moeten verder durven kijken en ons afvragen wat waardig sterven is, en dus 

ook wat waardig leven is, en hoe we mensen die lijden kunnen bijstaan. Als we die vragen uit de weg 

gaan, is dat dodelijk voor het gesprek over Voltooid leven. Want zonder een gesprek over hoe we het 

leven ervaren, hoe we het delen en hoe we met kwetsbaarheid omgaan, wordt de dood een eenzame 

formaliteit. 

 

Dat tenslotte het zelfbeschikkingsrecht uitgaat van de autonomie van de wil is volgens Paul van 

Tongeren, Denker des Vaderlands, in zoverre problematisch, omdat niet de wil maar het verlangen 

de inhoud bepaalt van wat het leven kwaliteit en zin geef, waarbij het eigen aan het verlangen is dat 

het nooit tot verwerkelijking komt en daarom het leven onvoltooid laat. De uiteindelijke voltooiing is, 

aldus pastor Flohr,  het moment waarop het verlangen naar het goede en de zin van het leven boven 

zichzelf uit maar niet los van de ervaringen van wat het leven waardevol en zinvol maakt vervuld 

wordt in de volheid van het leven dat door de Hemelvaart van Jezus ieders toekomst zal zijn.   

 

Vragen tot verdieping of ter onderlinge uitwisseling, ontleend aan Van stof en adem: 

- Hoe vindt u dat we als samenleving zouden moeten omgaan met gehandicapte, zieke, 

demente of hoogbejaarde mensen?  Hoe zou u daar een bijdrage aan kunnen leveren?  



- Vindt u dat wij als samenleving op een goede manier omgaan met wat of wie kwetsbaar is? 

Of is kwetsbaarheid lastig?  Maakt u zich daar zorgen over?  Hoe kunnen we daar als burgers, 

of als ouderenorganisaties invloed uitoefenen?  

- Wat vind ik een mooie dood? Hoe zou het wat mij betreft wel mogen gaan?  Kan ik me 

voorstellen dat ik ooit klaar ben met leven? Wanneer?   En dan?  Wat doe ik als ik mezelf 

betrap op de gedachte dat het wel mooi geweest is? Mag ik dat van mezelf voelen of denken?  

Vind ik dat ik van mijn eigen leven kan zeggen dat het leven voltooid is? Waarom wel of niet?  

Hoe denk ik over wel of niet-reanimeren of euthanasie als het om mijzelf gaat?  

- Wat doet u als een ander tegen u zegt dat hij of zij klaar is met leven?  Wat kunt u doen?  Is 

dat verbonden met uw geloof of uw levensbeschouwing? Hoe dan?   

  

  

 


