
Commentaar van Kees Lugtmeier bij het artikel in de Leeuwarder 
Courant. 
K.J. Lugtmeier, oud-huisarts, niet praktiserend 
 
Opmerkingen over de wetgeving rond hulp bij zelfdoding.  
 
Hulp bij zelfdoding is strafbaar. 
Ik ben het hiermee eens, zolang de wet niet veranderd is dient elke medewerking 
aan iemands dood toetsbaar te zijn.  
 
Aanwezig zijn bij iemands zelfdoding is niet strafbaar. Dat politie en justitie blunderen 
door hier op een onredelijke manier uitleg aan te geven illustreert bijgaand artikel 
over mijn ervaringen. 
 
Ik vind het volstrekt redelijk, dat een getuige van zelfdoding, die zelf na afloop  de 
politie informeert, te horen krijgt, dat enkel het daarbij aanwezig zijn aanleiding is te 
onderzoeken, of er toch geen sprake is geweest van enigerlei vorm van hulp en dat 
de getuige ook wordt verhoord.  
 
Iemand die een niet strafbare handling,het aanwezig zijn, meldt mag nooit om die 
reden als verdachte van een misdrijf worden bestempeld en behandeld. Hij is getuige 
en dient een benadering die daarbij past. En omdat de politie nader onderzoek moet 
doen  aangaande de vraag of de getuige misschien toch ook heeft geholpen, zal de 
getuige moeten worden gehoord. Alleen bij nieuwe aanwijzingen mag een getuige 
horen dat hij verdachte is. 
Een benadering als deze is zonder meer mogelijk en staat het nadere onderzoek op 
geen enkele wijze in de weg. 
 
Getuigen zijn mensen die meestal een bijzondere, affectieve relatie hebben met de 
overledene. Niet zelden zijn ze een naast familielid. Zij zijn aanwezig tijdens iemands 
laatste momenten omdat ze begrijpen, waarom deze niet verder kan. En omdat ze 
niet willen, dat hun naaste in eenzaamheid sterft.  
Ze  zijn niet voor hun genoegen aanwezig. Zo gemakkelijk is het niet iemand die je 
lief is te zien sterven. 
Als zij daarna de politie informeren hebben zij zojuist een dierbare verloren en is een 
rouwproces begonnen.  
   
Ik ben op zoek naar wegen die tot het verdwijnen van deze misstand zullen leiden. 
De Nationale Ombudsman heeft al toegezegd zich hiermee gaan bezighouden      
Als u in positieve zin iets kunt bijdragen, dan sta ik daarvoor open. 
 
Harlingen, 8 februari 2023, 

kajeel@xs4all.nl 
 
  
N.B .Stichting de Einder wil hieraan toevoegen dat wij gelukkig ook regelmatig 
informatie krijgen dat aanwezigen bij een zelfeuthanasie na afloop met respect zijn 
behandeld door politie en OM. 
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