
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Wanneer je klaar bent met het 
leven 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Sommige mensen willen zelf bepalen wanneer ze 
stoppen met leven en hebben hier al een plan 
voor bedacht. Anderen staan hier kritisch 
tegenover, bijvoorbeeld omdat ze het egoïstisch 
vinden.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Levenseinde, euthanasie, sterven.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen: 
Mens en Maatschappij: 36, 43. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Lid zijn van een politieke partij’.  
 
Antwoorden 
1 Mensen willen soms zelf de touwtjes in handen 
hebben als het gaat om het einde van hun leven, 
de kwaliteit van het leven is daarbij van groot 
belang. 2a Een poeder waarvan je in slaap valt en 
niet meer wakker wordt. b Ze leeft zorgelozer, is 
vrolijker en niet meer afhankelijk van artsen. 3 Je 
hebt ook rekening te houden met de mensen om 
je heen. 4a Het kan nooit de bedoeling zijn dat je 
als oudere om de dood vraagt, omdat je je tot last 
voelt en niet om hulp wilt vragen. b Het kan niet 
zo zijn dat het antwoord op eenzaamheid het 
geven van een pil is. 5a Als je een actuele 
euthanasiewens hebt en je eigen huisarts je niet 
wil helpen. b Ja, tenzij de arts zich houdt aan de 
zorgvuldigheidseisen en de euthanasie meldt. c 
Kleine dingen, zoals een kleinkind dat op bezoek 
komt of leuk contact met verzorgenden. 6 Eigen 
antwoord. 

Kijkvragen 
 

1 “Het is beter te sterven in schoonheid, dan te 
leven in gebrekkigheid.”  
Leg uit wat er met deze uitspraak wordt bedoeld. 
 
2 Clara Jas toont een pakje dat ze ‘altijd zorgvuldig 
verstopt houdt’. 
a Wat zit er in dit pakje? 
b Wat is het effect van het pakje op dit moment 
voor Clara? 
 
3 Nico van Hasselt vindt zelf uit het leven stappen 
egoïstisch. Waarom? 
 
4 De SP en de ChristenUnie zijn tegen verruiming 
van de regels wat betreft euthanasie. 
a Welk argument noemt Emile Roemer hiervoor? 
b Ook Gert-Jan Segers is tegen. Wat zegt hij? 
 

 
 
5 De Levenseindekliniek kan een oplossing zijn voor 
sommige mensen. 
a Wanneer kun je je bij de Levenseindekliniek 
aanmelden? 
b Is euthanasie strafbaar? 
c Dokter Goderie wil voorkomen dat mensen in een 
dipje kiezen voor de dood. Welke voorbeelden 
noemt zij waardoor mensen weer levenslust kunnen 
krijgen? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Vind jij dat mensen zelf een einde aan hun leven 
mogen maken? Waarom wel? Of waarom niet? En 
wat zouden we kunnen doen, om ervoor te zorgen 
dat mensen die een euthanasiewens hebben, toch 
hun levenslust terugkrijgen? 
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Nieuwsuur in de klas 
Wanneer je klaar bent met het 
leven 
 
Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Sommige mensen willen zelf bepalen wanneer ze 
stoppen met leven en hebben hier al een plan 
voor bedacht. Anderen staan hier kritisch 
tegenover, bijvoorbeeld omdat ze het egoïstisch 
vinden.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Lid zijn van een politieke partij’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘wanneer je klaar bent met het leven’ 
is te gebruiken als onderwerp voor je 
profielwerkstuk bij het vak maatschappijleer. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp van de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
WO 
Politocologie 
Geneeskunde 
 
HBO 
Verpleegkunde 
Geestelijk verzorger 
Ouderenzorg 
 
MBO 
Medewerker Maatschappelijke Zorg 
Ouderenzorg 

Kijkvragen 
 

1 “Het is beter te sterven in schoonheid, dan te 
leven in gebrekkigheid.”  
Leg uit wat er met deze uitspraak wordt bedoeld. 
 
2 Clara Jas toont een pakje dat ze ‘altijd zorgvuldig 
verstopt houdt’. 
a Wat zit er in dit pakje? 
b Wat is het effect van het pakje op dit moment 
voor Clara? 
 
3 Nico van Hasselt vindt zelf uit het leven stappen 
egoïstisch. Waarom? 
 
4 De SP en de ChristenUnie zijn tegen verruiming 
van de regels wat betreft euthanasie. 
a Welk argument noemt Emile Roemer hiervoor? 
b Ook Gert-Jan Segers is tegen. Wat zegt hij? 
 

 
 
5 De Levenseindekliniek kan een oplossing zijn voor 
sommige mensen. 
a Wanneer kun je je bij de Levenseindekliniek 
aanmelden? 
b Hoeveel mensen zijn er bij de Levenseindekliniek 
gekomen, omdat ze bij hun eigen huisarts niet 
terecht konden? 
c Dokter Goderie wil voorkomen dat mensen in een 
dipje kiezen voor de dood. Welke voorbeelden 
noemt zij waardoor mensen weer levenslust kunnen 
krijgen? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Vind jij dat mensen zelf een einde aan hun leven 
mogen maken? Waarom wel? Of waarom niet? En 
wat zouden we kunnen doen, om ervoor te zorgen 
dat mensen die een euthanasiewens hebben, toch 
hun levenslust terugkrijgen? 
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