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Geachte meneer, mevrouw,

 

Euthanasie bij mensen met dementie is een 

actueel en ingewikkeld onderwerp. Zowel in de 

zorg, in de politiek en in de samenleving wordt 

hierover gesproken. Helaas worden maar zelden 

mensen met dementie in deze gesprekken 

betrokken. In dit onderzoek willen we expliciet 

mensen met dementie het woord geven. Daarom 

willen we u vragen wat uw gedachten en 

meningen zijn over dementie en euthanasie.

 

Hoe

We willen u als persoon met dementie interviewen 

om een beeld te krijgen hoe u en anderen deze 

ziekte ervaren. Ook bespreken we hoe u staat ten 

opzichte van euthanasie op basis van dementie.

 

Vragen

In dit interview zullen vragen gesteld worden als 

bijvoorbeeld:

- Kunt u omschrijven wat uw beeld is van de ziekte 

dementie?

- Vindt u dat mensen met dementie euthanasie 

moeten kunnen krijgen?

- Heeft u zelf een wilsverklaring?

- Zo ja, heeft u daarin aangegeven euthanasie te 

wensen als u dementie krijgt?
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Dit zijn behoorlijk indringende vragen om met 

elkaar over in gesprek te gaan. Het kan 

gebeuren dat u tijdens het interview toch 

liever wilt stoppen. Dat kan uiteraard, 

Deelname aan dit onderzoek is geheel 

vrijwillig en vrijblijvend.

Het interview zal ongeveer anderhalf uur in 

beslag nemen.

 

Privacy

Van het interview wordt een geluidsopname 

gemaakt. Daarna wordt het interview anoniem 

uitgewerkt. Dat uitgewerkte interview wordt 

ter controle naar u verzonden. Alle 

geïnterviewden krijgen in het onderzoek een 

verzonnen naam. De gegevens zullen niet 

herleidbaar zijn naar de werkelijke persoon.

 

Wilt u meewerken?

Bent u geïnteresseerd, hebt u vragen of wilt u 

meewerken aan dit onderzoek? Neem dan 

contact met mij op. Ik maak dan een afspraak 

met u voor het interview. Ik kom bij u langs of 

we spreken af op een locatie die u prettig 

vindt.

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd op initiatief 

van de Coalitie van Betekenis tot het Einde. 

Dat is een samenwerking tussen: 

 

 

 

 


