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Verdedig je mening
over euthanasie in een
discussie of debat
Naam

Datum

Veel mensen hebben een mening over euthanasie. Het gaat over leven en dood, waarden
en normen en over je eigen emoties. Jullie gaan in een groepje een discussie of een debat
voeren. 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?’.

1. Jullie gaan in een groepje een discussie of een debat voeren.
a. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen deze twee gespreksvormen?

b. Kies een gespreksvorm.
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c. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze gespreksvorm?
Beantwoord de volgende vragen:
• Wat is het doel van het gesprek?
• Welke verschillende rollen zijn er? Schrijf ook bij elke rol de taak.

2. Kies op www.euthanasiedoodnormaal.nl bij het onderdeel
‘De grote discussie’ een stelling voor jullie debat of discussie.

Let op: Voor een debat en discussie is het natuurlijk belangrijk dat de meningen van de
deelnemers verschillen. Kies dus een stelling waar jullie verschillende meningen over hebben.

3. Bereid de discussie/het debat voor

a. Ga op zoek naar informatie. Gebruik verschillende bronnen: internet, kranten, tijdschriften,
boeken, zelfgemaakte enquête, interviews. Bekijk het kader voor geschikte internetbronnen.
b. Verdeel de taken.
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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

Pagina 4

4. Voer het debat/de discussie.
Checklist
• Kwaliteit van argumenten. Gebruik je verschillende soorten argumenten?
• Samenwerking en interactie. Laat je anderen bijvoorbeeld uitpraten en ga je inhoudelijk in
op wat een klasgenoot zegt?
• Lichaamstaal. Heb je een open of gesloten houding?
• Overtuigingskracht. Weet je de ander met je argumenten én stem te overtuigen?
• Omgang met ‘spelregels’. Houd je bijvoorbeeld aan de afgesproken spreektijd en val
niemand in de rede.
• Rekening houden met het publiek (debat). Richt je je tot het publiek of alleen tot je
‘tegenstander’?
Tip
Heeft iedereen in de klas toegang tot internet? Gebruik een stemtool om de discussie of
het debat af te sluiten. Bijvoorbeeld Socrative (www.socrative.com), Mentimeter (www.
mentimeter.com) of GoSoapBox (www.gosoapbox.com).

