
Veel mensen hebben een mening over euthanasie.  Het gaat over leven en dood, waarden 
en normen en over je eigen emoties.  Je gaat een meningsvormende tekst schrijven over 
euthanasie. Voordat je een mening vormt is het goed te weten hoe euthanasie in Nederland is 
geregeld en wat euthanasie voor patiënten, artsen en nabestaanden betekent.  
Bekijk op www.euthanasiedoodnormaal.nl eerst de filmpjes en ga daarna naar ‘De feiten over 
euthanasie’ en ‘Een euthanasieverzoek en dan?’.  

Zet je mening over 
euthanasie op papier
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1. Je gaat een betoog of een beschouwing schrijven over het 
onderwerp euthanasie.

a. Wat is het belangrijkste verschil tussen deze tekstsoorten?

Naam Datum

b. Maak een keuze: Schrijf je een betoog of een beschouwing? 
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2. Kies je leespubliek.
Bijvoorbeeld: klasgenoten, politici, lezers van een opiniepagina van een krant.

3.Schrijf je een beschouwing of betoog?
a. Schrijf je een betoog? Kies op www.euthanasiedoodnormaal.nl bij het onderdeel  
“De grote discussie” een stelling voor je betoog. 

b. Schrijf je een beschouwing? Kies dan een (deel)onderwerp over euthanasie.  
In het kader zie je voorbeelden.

Onderwerpen beschouwing 
 
De Nederlandse wetgeving 
Wat zegt de wet over euthanasie? 
Hoe is de euthanasiewet tot stand gekomen? 
Wat zijn de voordelen van de Nederlandse wet? Wat zijn de nadelen? 
Hoe is euthanasie in andere landen geregeld?

Euthanasie en leeftijd
Wat zegt de wet over kinderen en jongeren?
Wat zegt de wet over oude mensen die zelf vinden dat hun leven voltooid is? 
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c. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de gekozen tekstsoort? Denk aan het schrijfdoel en 
de indeling van de tekst. 
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Euthanasie en ik 
In welke situaties kun je je voorstellen dat mensen euthanasie overwegen? 
Hoe zie je dit voor jezelf? Kun je je voorstellen dat je zelf euthanasie zou overwegen? In welke 
situaties?
Welke verschillende opvattingen over euthanasie zijn er? Begrijp je de verschillende 
opvattingen? 

Euthanasie en geloof                                                                                                                                       
Wat zeggen verschillende religies over euthanasie?

De rol van artsen                                                                                                                                                                       
Wat zegt de wet over de rol van artsen? 

4: Ga op zoek naar informatie.
Gebruik verschillende bronnen: internet, kranten, tijdschriften, boeken, zelfgemaakte enquête, 
interviews. Bekijk het kader voor geschikte internetbronnen. 
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Algemene en juridische informatie over euthanasie
www.nvve.nl 
www.nvvejongeren.nl 
www.euthanasiecommissie.nl/
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/euthanasie
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2008/04/28/jaarverslag-
2007-regionale-toetsingscommissies-euthanasie.html
www.nvvp.net/website/onderwerpen/detail/euthanasie

Over levensbeëindiging
www.laatstewil.nu/
www.levenseindekliniek.nl/ 
www.humanistischecanon.nl/levensbeschouwing_en_politiek/euthanasiewet 
 
Ethische, medische en psychologische kwesties
www.euthanasieindepsychiatrie.nl/ 
www.lindeboominstituut.nl/ 
knmg.artsennet.nl/euthanasie/

Zembla documentaire over euthanasie
www.npo.nl/zembla/04-03-2006/VARA_101126626 
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5: Schrijf nu je tekst

Checklist 
• Structuur: past de structuur bij jouw tekstsoort? 

Denk aan: titel, opening, alineaopbouw, afsluiting. 
• Doel en publiek:  houd je rekening met je doel en publiek? 
• Gebruik argumenten: gebruik zowel subjectieve als objectieve argumenten. 

Vermijd drogredenen.  
• Taalverzorging: spelling, grammatica, interpunctie en zinsbouw.
• Bronvermelding

6: Commentaar
a. Laat je tekst aan drie personen lezen. Bijvoorbeeld klasgenoten of je ouders. 
Vraag hen commentaar te schrijven bij je betoog/beschouwing en daarbij te letten op de 
inhoud en de vorm. 

b. Verwerk het commentaar. 

7: Controleer je tekst nog een keer en pas je tekst  
indien nodig aan. 
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8: Lees de tekst van minimaal twee klasgenoten. 
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a. Lijken hun meningen op jouw mening?  

b. Wat vind je van de mening van je klasgenoten? 

c. Is je eigen mening, na het lezen van de teksten veranderd?  


