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De dagelijkse praktijk van de
euthanasie
Presentatie door
De heer drs. C.W.G.J. (Cor) van de Wert
In Euthanasie is een beladen onderwerp. Het betreft immers de beëindiging van
het leven. Toch is de praktijk van euthanasie al oud; reeds in de oudheid werd
euthanasie toegepast. Recente praktijken hebben echter euthanasie tot een
beladen begrip gemaakt. Van Dale (Groot Woordenboek) omschrijft euthanasie
als ‘levensbeëindigend handelen bij ongeneeslijke ziekte of ondraaglijk lijden,
door een ander dan betrokkene, op diens verzoek’
Alhoewel Nederland koploper is met betrekking tot de wettelijke regeling van
euthanasie, wordt ook in ons land nog vaak geworsteld met vragen als: wat is
precies wilsonbekwaamheid en is pijnstilling op zich niet genoeg?
Cor van de Wert zal de algemene aspecten van euthanasie en zijn ervaringen als
arts met de praktijk van euthanasie met ons delen. Hij zal dat doen op een zeer
toegankelijke en genuanceerde wijze.
Zelf schrijft hij over de inhoud van de lezing het volgende:
'Ik zal deze avond onder andere spreken over het begrip euthanasie, palliatieve
sedatie, versterving, de geschiedenis, de ontwikkelingen rond de euthanasie in
Nederland (en daarbuiten)'.
De ontwikkelingen rond de euthanasie liepen 45 jaar parallel aan de opleiding en
de praktijk van de spreker. Tevens spreekt hij over zijn persoonlijke ervaringen.
Er zal ruim de mogelijkheid zijn om van gedachten te wisselen’

Het curriculum van de spreker is als volgt:
Geboren 27 september 1950 te Ooijen ( gemeente Lith)
1962-1965
1965-1968
1968-1975
1976-1977
1979-2012
2012-heden

MULO A & B ( Fraters van Tilburg, Oss)
HBS-B(Titus Brandsma Lyceum, Carmelieten, Oss)
medicijnen Katholieke Universiteit Nijmegen
opleiding huisarts Oploo/Nijmegen
huisarts in St. Anthonis
huisarts n.p.

Cor van de Wert heeft over het onderwerp euthanasie ook elders gesproken,
een voordracht die heel positief werd ontvangen.
Komt dus allen.

