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Euthanasie nader
onderzocht
Naam

Datum

Euthanasie is vaak in het nieuws. Veel mensen hebben er een mening over. Om het nieuws
en de verschillende meningen over euthanasie te kunnen volgen is het goed meer te weten
over de euthanasiewet en de praktijk. In deze opdracht onderzoek je een deelonderwerp van
euthanasie.
Volg onderstaand stappenplan.

1: Hoofdvraag en deelvragen
a. Kies eerst je (deel)onderwerp.

Hier zie je een paar voorbeeldonderwerpen. Natuurlijk mag je ook zelf een onderwerp
bedenken. Overleg dan wel even met je docent.

Zorgvuldigheid
Waar moet een arts aan voldoen bij het voorbereiden en uitvoeren van euthanasie?
Hoe toetst de toetsingscommissie de uitgevoerde euthanasiegevallen?
De Nederlandse wetgeving
Wat zegt de wet over euthanasie?
Hoe is de euthanasiewet tot stand gekomen?
Wat zijn de voordelen van deze 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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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 zijn de standpunten van verschillende religies over euthanasie?
Artsen
Wat zegt de wet over de rol van artsen?
Hoe worden artsen opgeleid voor het uitvoeren van euthanasie?
Hoe is het voor een arts om euthanasie uit te voeren?
Euthanasie in specifieke gevallen
Wat zijn de regels voor euthanasie bij dementie?
Wat is het verschil tussen euthanasie bij lichamelijk en psychisch lijden?
Kun je ook een verzoek voor euthanasie doen als je je leven voltooid vindt?
De gevolgen van euthanasie
Wat zijn de gevolgen van euthanasie voor een arts?
Hoe gaat het na euthanasie met de nabestaanden? Is hun rouwproces heel anders dan het
rouwproces bij ‘natuurlijk overlijden’?

b. Formuleer een hoofdvraag en deelvragen.
Tips
• Zorg dat je hoofdvraag niet te groot en veelomvattend is.
• Goede deelvragen helpen je bij het beantwoorden van je hoofdvraag.
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2: Eindproduct kiezen

Denk na over je eindproduct. Schrijf je een verslag of kies je voor een andere vorm?
Voorbeeld eindproducten
• Brief aan iemand in het buitenland
• Artikel in de krant
• Kort filmpje
• (Foto) presentatie
• (Digitale) poster
• Pinterestpagina
• Betoog of beschouwing (zie ook de opdracht ‘Zet je mening over euthanasie op papier’)
• Infographic

3: Maak een planning
•
•

Welke activiteiten zijn nodig om je onderzoeksvraag te beantwoorden en je eindproduct te
maken? Zet deze activiteiten in een logische volgorde.
Werk je samen? Verdeel de taken.

4: Informatie verzamelen

Maak gebruik van verschillende soorten bronnen. Bijvoorbeeld: internet, kranten, tijdschriften,
boeken, zelfgemaakte enquête, interviews.
Tip
Schrijf meteen op waar je de informatie hebt gevonden.
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/jaarverslag2007-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

5: Informatie ordenen

Heb je nu genoeg informatie om jouw onderzoeksvragen en deelvragen te kunnen
beantwoorden? Waar zou je ontbrekende informatie kunnen vinden?
Tip
Selecteer alleen de informatie die je nodig hebt.
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6: Informatie verwerken

Verwerk de informatie in je gekozen eindproduct.
Tip
Bij de meeste eindproducten kun je online tools gebruiken. Bij veel tools moet je wel eerst een
account aanmaken.
Eindproduct

Onlinetool

Filmpje

https://animoto.com/
http://www.knovio.com/
http://goanimate.com/

Fotopresentatie

https://prezi.com/
http://fotoflexer.com/
http://picasa.google.com/

Infographic

http://storybird.com/
http://www.wordle.net/
http://popplet.com/

7: Laatste check

Tevreden? Of wil je nog wat veranderen? Gebruik de checklist.
Checklist
• Zijn de hoofdvraag en deelvragen helder geformuleerd?
• Geef je duidelijk antwoord op je hoofdvraag?
• Is je spelling, grammatica, interpunctie en zinsbouw correct?
• Is je bronvermelding correct en volledig?
• Heb je gebruik gemaakt van verschillende soorten bronnen?
• Zijn de afbeeldingen functioneel gebruikt?
• Klopt de verhouding tussen beeld en tekst?
• Heeft iedereen zich goed aan zijn taken gehouden?

