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Onderwerp:  Inbreng kabinetsformatie 

 

 

Geachte mevrouw Hamer, 

 

Toen de coronacrisis uitbrak, werd duidelijk wat écht belangrijk is in ons land: de kwetsbaren 

beschermen. Daar is terecht veel energie ingestoken. Inmiddels blijkt dat de coronacrisis ons zwaar 

valt. Het vertrouwen in de overheid staat onder druk en spanningen tussen burgers nemen toe. Daarom 

roepen we u op vooral te investeren in een betrouwbare overheid en burgers vrijheid te geven tot eigen 

verantwoordelijkheid en zorgzaamheid. We staan voor een keuze: blijven we koersen op 

individualisme of bevorderen we íeders welzijn?  

 

Wij geven u 6 punten mee die cruciaal zijn voor een nieuwe regeringsperiode.  

 

1. Zet in op menskracht 

De coronacrisis laat ons zien hoe belangrijk mensen voor de zorg zijn. Niet alleen artsen en IC-

verpleegkundigen, maar ook vrijwilligers en mantelzorgers. Beloon ze naar hun waarde, in geld of 

andere vormen van ondersteuning. Motiveer mensen om voor de zorg en voor elkaar te kiezen en 

belast deze keuze niet met een fiscale afstraffing. 

 

2. Stimuleer zinnige zorg 

Zet in op zinnige zorg en vermijd overbehandeling en vergoeding van wensgeneeskunde vanuit het 

basispakket. Nu is de tijd om het zorgstelsel te hervormen, ook om accuraat te  

kunnen handelen bij incidenten of crises. Er wordt veel geld uitgetrokken voor hoog specialistisch 

onderzoek naar ernstige, maar zeldzame ziekten. Investeer daarnaast gelijkwaardig in essentiële zorg, 
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zoals huisartsengeneeskunde, verpleegkunde en de ouderenzorg. Cure en care verdienen dezelfde 

aandacht! Investeer ook in preventie. Dit vermindert persoonlijk leed en ziektelast, maar bespaart ook 

zorgkosten.  

 

3. Bescherm het gehavende leven 

Euthanasie werd ingevoerd bij ernstig, ondraaglijk lijden. Stijgende cijfers tonen aan dat euthanasie in 

toenemende mate geen einde maakt aan een ondraaglijke ziekte, maar aan een als ondraaglijk ervaren 

leven.  

Wij roepen u dringend op het leven van kwetsbare zieken en ouderen, waaronder psychiatrische 

patiënten en mensen met vergevorderde dementie, te beschermen. Laat de actieve en technische dood 

niet de sluitpost van het leven zijn, maar investeer in een waardig levenseinde met goede palliatieve 

zorg. Het PERSPECTIEF-onderzoek laat zien dat achter een doodswens bij een ‘voltooid leven’ een 

eenzame werkelijkheid schuilgaat. Het faciliteren van deze doodswens door een wettelijke regeling 

zou onverantwoord zijn. Bovendien zorgt deze ontwikkeling ervoor dat nu al 1 op de 9 Nederlanders 

ervoor vreest ongewild euthanasie te ontvangen.  

 

4. Bescherm het prille leven 

30.000 abortussen per jaar, 1 op de 6 zwangerschappen die eindigen in een abortus. Dit zijn 

huiveringwekkende aantallen. Onze jongeren verdienen een compleet verhaal over seksualiteit 

waarbij liefde, trouw én wederzijdse verantwoordelijkheid de kern vormen. Wie zich blindstaart op 

autonomie en vrije keuze, ontgaat de druk, dwang, eerwraak en seksueel geweld waar vrouwen en hun 

ongeboren kind slachtoffer van worden. De beraadtermijn beschermt moeder én kind tegen 

overhaaste beslissingen. Het schept duidelijkheid tussen arts en moeder en garandeert voldoende 

beslistijd voor íedere vrouw.  

De huidige abortusgrens van 24 weken is in het licht van huidige medische mogelijkheden niet 

langer houdbaar. 

 

Prenataal onderzoek tijdens de zwangerschap leidt tot een toename van abortus. Het is geen neutraal 

aanbod van screening maar behelst de ongewenste impliciete boodschap dat niet elk mensenleven 

hetzelfde gewaardeerd wordt. 



3 
 

Waar enerzijds veel vrouwen worstelen met een ongewenste zwangerschap, kan anderzijds 1 op de 6 

stellen geen kind krijgen. IVF, vruchtbaarheidsbehandelingen en laat moederschap brengen risico’s en 

hoge kosten met zich mee. Het is hoog tijd voor een discussie over het late moederschap.  

Wij verzoeken u het verbod op het instrumenteel kweken van embryo’s voor onderzoeksdoeleinden 

om ze vervolgens te vernietigen, in stand te houden. Ook verzoeken wij tot handhaving van het verbod 

op kiembaanmodificatie.  

Levende cellijnen zijn van cruciaal belang voor de genezing van ziektes, de ontwikkeling van vaccins 

en het testen van nieuwe medicijnen. Daarbij pleiten wij voor het gebruik van volwassen (stam)cellen 

in plaats van het gebruik van geaborteerd foetaal weefsel. 

 

5. Zeggenschap over DNA hoort bij de patiënt 

Door screening ligt ons DNA voor ons, maar ook voor anderen open. Lichaamsmateriaal wordt 

gedeeld met onderzoekers over de hele wereld. Opsporingsdiensten, politie en justitie kunnen in DNA 

geïnteresseerd zijn voor strafrechtelijke doelen, terwijl lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk 

onderzoek is afgestaan. Belangen van patiënten botsen met de belangen van onderzoekers. 

 

6. Vaccinatie blijft eigen verantwoordelijkheid 

In het bestrijden van de coronacrisis is vaccinatie een behulpzaam middel. Wij pleiten echter blijvend 

voor een vrije vaccinatiekeuze, waarbij de burger niet direct of indirect tot vaccinatie gedwongen 

wordt. 

 

Wij wensen u Gods zegen en wijsheid bij uw politieke keuzes, waarbij u leven én welzijn op het oog 

hebt.  

 

Hoogachtend, 

NPV – Zorg voor het leven 

 

 

 

 

Diederik van Dijk  

directeur 
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De NPV is een christelijke organisatie die opkomt voor de zorg voor het leven en tevens de grootste patiëntenorganisatie 

van Nederland. Met een bureau van professionals, ruim 50.000 leden en 70 lokale afdelingen met ruim 7.000 

vrijwilligers is de NPV actief op de terreinen beleidsbeïnvloeding, advies & toerusting en vrijwillige thuishulp. De NPV 

onderhoudt een groot netwerk binnen en buiten christelijk Nederland op thema’s en projecten rond medische ethiek, 

met nadruk op begin en einde van het leven (onder andere prenataal onderzoek, zwangerschapsafbreking, palliatieve 

zorg, euthanasie en het actuele debat rond ‘voltooid leven’). Tevens voert de NPV jaarlijks onderzoek uit onder leden 

en niet-leden naar kennis, opvattingen en ervaringen over actuele medisch ethische thema’s. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


