Doodswens bij ouderen
die niet ernstig ziek zijn

De aanleiding voor dit rapport is het debat over hulp bij zelfdoding aan ouderen
met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn. Dit onderzoek geeft inzicht in
de omvang van de groep, de kenmerken en omstandigheden van deze ouderen en
de aard van de doodswens. Het doel is om bij te dragen aan een wetenschappelijke
basis voor zorgvuldig overheidsbeleid.

Hoe vaak
komt het voor?

Over welke
ouderen gaat het?

In 2019 waren er circa

5.600.000
55-plussers*
in Nederland

1,34%
zegt een persisterende
doodswens te hebben
zonder dat zij ernstig
ziek zijn.

± 76.000
55-plussers*

0,77%
geeft aan een actieve
doodswens te hebben.

Opvallende
kenmerken

Een deel heeft een
passieve doodswens
(verlangen naar de
dood, zonder stappen
te zetten of plannen
te maken).

Versterkende
factoren
67%
vrouw

81%
piekeren

50%
woont
samen

0,18%
wenst (hulp bij)
levensbeëindiging

± 43.000
55-plussers*

± 10.000
55-plussers*

Zij hebben plannen
gemaakt en/of stappen
gezet met betrekking
tot hun doodswens.
Bijvoorbeeld zelfdoding
overwogen, een
behandelverbod
opgesteld, informatie
ingewonnen over hulp
bij zelfdoding.

Ruim een derde wenst
hulp van een hulpverlener of naaste.
Tweederde zou het leven
zelf willen beëindigen.
Van deze groep is:
75+ jaar

55-64 jaar

17

44
%

* Het aantal 55-plussers is
gebaseerd op CBS-cijfers
uit 2019. De genoemde
percentages zijn gewogen,
zie paragraaf 6.1 rapport.

0,18% van de ouderen heeft een wens tot
levensbeëindiging, zonder dat zij ernstig
ziek zijn. Hun achtergrond is divers. Een
aantal opvallende kenmerken en factoren
die volgens hen de doodswens versterken:

39

65-74 jaar

61%
aftakeling*

Hoe sterk is de
doodswens van
deze ouderen?

0,18% van de ouderen heeft een wens tot levensbeëindiging, zonder dat zij ernstig ziek zijn. Deze
doodswens blijkt vaak veranderlijk: de doodswens
en de wens om te leven wisselen elkaar af. 28% van
hen zegt al het hele leven een doodswens te hebben.

De doodswens weegt niet altijd even zwaar
“Als ik weer zo’n
rotnacht heb gehad,
dan denk ik vaak: was
ik maar niet meer
wakker geworden.
Zou de simpelste
weg zijn.”

Welke wens woog
zwaarder de
afgelopen week?

De wens
om dood
te zijn

De wens
om te
leven

22
%

“Ik zat er
helemaal doorheen, maar toen
vroeg mijn kleinzoon
of ik wilde helpen.
Dat weerhoudt
me dan...”

39

39
De wens om dood te
zijn woog even zwaar
als de wens om te leven

56%
eenzaamheid

85%
heeft
kinderen

69%
woont in
de stad

42%
tot last
zijn

44%
laagopgeleid

De groep met een
actieve doodswens
en een wens tot levensbeëindiging is relatief klein.
In deze representatieve steekproef
van 21.294 burgers gaat het om 0,18%,
oftewel 36 mensen. Vanwege de kleine aantallen
moeten de percentages van de kenmerken en de
factoren met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

36%
geldproblemen

“De winter
is voor mij een
verschrikking. Geef
mij maar een
halve pil van
Drion.”

De doodswens
speelt niet continu
“Nu ik de
zelfdodingsmiddelen
in huis heb, krijg ik
gewoon weer een
beetje zin in
het leven. ”

Hoe vaak denkt u aan
uw doodswens?
Zelden

6

47

%

28

19

* Lichamelijke en/of geestelijke aftakeling, zoals slechtziendheid,
gebrek aan mobiliteit, vergeetachtigheid. NB: het gaat hier niet
om een ernstige ziekte of ernstige depressie.
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