
Verslag van de lezing door Kardinaal Eijk gehouden op 28 juni 2022 in Lemelerveld 
op uitnodiging van de Pelgrimagegroep “Het zoeken niet moe”, 

met het  thema: 
 

Euthanasie, kerk en geloof 
 
Kardinaal Eijk opent met gebed en begint zijn lezing via 
een scherm met een aantal stellingen: 
Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie,  
wanneer is lijden ondraaglijk,  
wat is voltooid leven,  
hebben wij recht op beschikking over leven en dood? 
 

Er is sinds 2002 een wet die euthanasie onder strenge 
voorwaarden toestaat. Euthanasie is alleen mogelijk 
vanaf de leeftijd van 12 jaar. Onder de 12 jaar is 
hiervoor een wet in de maak, waar de kerk op tegen is. 
 

Kardinaal Eijk legt uit wat euthanasie betekent en aan welke regels de arts zich moet houden:  
  * Levensbeëindiging kan alleen door een arts en op verzoek van de patiënt worden verricht en  
     alleen als hij aan een aantal zorgvuldigheidseisen voldoet, zoals ondraaglijk en uitzichtloos 
     lijden en alleen bij een medische oorzaak,  
  * Er geen alternatief meer mogelijk is, bijv. palliatieve zorg   
  * Een onafhankelijk arts moet ook een oordeel geven. 
Euthanasie is alleen in uiterste gevallen toegestaan, bijv. bij zeer ernstige uitzichtloze ziekte of 
handicap. 
We kennen ook palliatieve sedatie, en soms de  bijwerking van medicijnen met de dood tot 
gevolg. 
 

Als we teruggaan naar de vraag: hebben wij recht op beschikking over leven en dood, 
Elk mens heeft recht op waardig leven en waardig sterven en goede zorg tot het levenseinde.  
Daar kan soms het staken van een levensverlengende behandeling bij horen, in het eindeloos 
doorbehandelen met alle nieuwe technieken schiet men soms door. 
Het menselijk leven hoeft niet ten koste van alles in stand te worden gehouden. 
Bij voltooid leven is er soms sprake van een gevoel van eenzaamheid, bij verlies van dierbaren, 
of verminderde mobiliteit. Door goede begeleiding kan de patiënt soms erg opknappen en nog 
een waardig bestaan beleven. 
Goede zorg en aandacht van de medemens is dan heel belangrijk.  
Een vertrouwensband opbouwen met deze persoon en het goed onderhouden hiervan.  
 

Een positieve opdracht voor ons allen is: patiënten helpen te leven. 
 

Kardinaal Eijk heeft een boeiende en inspirerende lezing gehouden en na de pauze komen er 
vragen, met vaak persoonlijke ervaringen, waar de kardinaal respectvol mee omgaat. 
De kerk heeft niet de beschikking over leven en dood, maar we dienen het leven gekregen van 
onze schepper als van essentiële waarde te beschouwen. 
 

De kardinaal sluit samen met ons af in gebed, waarin hij kracht en steun vraagt voor allen die in 
deze moeilijke fase van hun leven staan 
 
We kijken terug op een waardevolle middag.  
Pelgrimagegroep ‘Het zoeken niet moe” 
 


