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De laatste tijd is er veel aandacht voor wensen die mensen hebben over hun 
levenseinde. Ik wil u vragen hoe uw gedachten hierover zijn. 
 

- MEOL01 
Hoeveel vertrouwen heeft u dat artsen in de laatste levensfase goede zorg aan u 
zullen geven? 

1. Zeer veel vertrouwen 
2. Tamelijk veel vertrouwen 
3. Niet veel vertrouwen 
4. Geen enkel vertrouwen 
5. Geen mening 

 
- MEOL02 
Hoeveel vertrouwen heeft u dat artsen uw wensen over medische beslissingen aan 
het einde van uw leven zullen volgen? 

1. Zeer veel vertrouwen 
2. Tamelijk veel vertrouwen 
3. Niet veel vertrouwen 
4. Geen enkel vertrouwen 
5. Geen mening 

 
- MEOL03 
Heeft u met uw arts gesproken over uw wensen ten aanzien van het einde van het 
leven? 

1. Ja 
2. Nee 
3. Weet niet 

 
- MEOL04 (# of persons) 
Heeft u met anderen dan een arts gesproken over uw wensen over medische 
behandelingen aan het einde van uw leven? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 (MEOL41)  1. Ja, met echtgeno(o)t(e), partner 
 (MEOL42)  2. Ja, met kind(eren) 
 (MEOL43)  3. Ja, met andere familieleden 
 (MEOL44)  4. Ja, met vrienden/kennissen 
 (MEOL45)  5. Ja, met anderen 
      6. Nee 
      7. Weet niet 
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- MEOL05 
Heeft u schriftelijk of mondeling iemand aangewezen, die voor u moet beslissen over 
uw medische behandelingen als u dat zelf niet meer zou kunnen? 

1.  Ja, uitsluitend schriftelijk 
2.  Ja, uitsluitend mondeling 
3.  Ja, schriftelijk en mondeling 
4.  Ja, maar niet gespecificeerd 
5.  Nee 
6.  Weet niet 

 
NIET IN LASAK195: 
- MEOL06 
Heeft u iets op papier staan over medische behandelingen die u aan het einde van 
het leven wel of niet zou willen ontvangen, heeft u bijvoorbeeld een standaard 
wilsverklaring ingevuld of zelf een wilsverklaring opgesteld? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

1. Ja, standaardverklaring NVVE: euthanasieverklaring 
2. Ja, standaardverklaring NVVE: volmacht 
3. Ja, standaardverklaring NVVE: behandelverbod 
4. Ja, standaardverklaring NVVE: niet reanimeren pas/penning 

(in LASAJ195: Ja, niet reanimeren pas/penning) 
5. Ja, standaardverklaring NPV: levenswensverklaring 
6. Ja, standaardverklaring notaris: euthanasieverklaring 
7. Ja, standaardverklaring MAIA: zorgverklaring 
8. Ja, standaardverklaring anders 
9. Ja, zelf opgesteld over euthanasie 
10. Ja zelf opgesteld over iets anders, namelijk ............................................ 
11. Ja, niet nader gespecificeerd 
12. Nee 
13. Weet niet 
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ALLEEN IN LASAK195: 
- MEOL06 
Heeft u iets op papier staan over medische behandelingen die u aan het einde van 
het leven wel of niet zou willen ontvangen, heeft u bijvoorbeeld een standaard 
wilsverklaring ingevuld of zelf een wilsverklaring opgesteld? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

1. Ja, een wilsverklaring m.b.t. euthanasie 
2. Ja, een wilsverklaring m.b.t. volmacht 
3. Ja, een wilsverklaring m.b.t. behandelverbod 
4. Ja, een wilsverklaring m.b.t. niet reanimeren (pas/penning) 
5. Ja, een levenswensverklaring 
6. Ja, een levenstestament via de notaris 
7. Ja, over iets anders, namelijk .............................................................. 
8. Nee 
9. Weet niet 

 
Questions MEOL07-MEOL15 were only asked in wave F: 
N.B.: Questions 07-11 were also asked in LASA127, in the self-admin. questionnaire 
in wave I: QEOL07-QEOL11 
 
Vervolgens enkele vragen over uw wensen om te leven en om te sterven. Als u deze 
vragen niet op u van toepassing vindt, probeert u ze dan toch zo goed mogelijk te 
beantwoorden 
 
- MEOL07 
Heeft u ooit het gevoel gehad dat het leven het niet waard was om geleefd te 
worden? 

1. Ja 
2. Nee 
3. Weet niet 

 
- MEOL08 
Heeft u ooit gewenst dat u dood was, bijvoorbeeld, dat u kon gaan slapen en niet 
meer wakker zou worden? 

1. Ja 
2. Nee 
3. Weet niet 
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- MEOL09 
Welke gevoelens had u de afgelopen week omtrent leven en dood. Wilde u leven en 
hoe sterk was deze wens? Had u …. 

1. Geen wens om te leven 
2. Een zwakke wens om te leven 
3. Een matig tot sterke wens om te leven 

 
- MEOL10 
Welke gevoelens had u de afgelopen week omtrent sterven. Wilde u sterven en hoe 
sterk was deze wens? Had u…. 

1. Geen wens om te sterven 

2. Een zwakke wens om te sterven 
3. Een matig tot sterke wens om te sterven 

 
- MEOL11 
Welke gevoelens had u de afgelopen week omtrent redenen om te leven of te 
sterven. Wogen uw redenen om te sterven zwaarder dan die om te leven, waren ze 
ongeveer gelijk of wogen uw redenen om te leven zwaarder dan die om te sterven? 

1. Wogen zwaarder voor sterven dan voor leven 

2. Ongeveer gelijk 
3. Wogen zwaarder voor leven dan voor sterven 

 
- MEOL12 
Vindt u dat er een zelfdodingspil (de zogenaamde “pil van Drion” of “laatste-wil-pil”) 
beschikbaar moet komen voor ouderen die niet meer verder willen leven (zonder dat 
zij ernstig ziek zijn)? 

1. Ja 
2. Misschien 
3. Nee 
4. Weet niet 

 
- MEOL13 
Kunt u zich voorstellen dat u ooit zelf de beschikking zou willen hebben over zo’n 
zelfdodingspil? 

1. Ja 
2. Misschien 
3. Nee     naar volgende sectie 
4. Weet niet  naar volgende sectie 
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- MEOL14 
In welke situatie/onder welke omstandigheden zou u overwegen een zelfdodingspil in 
te nemen? 

(MEOL141) 1. Op hogere leeftijd 
(MEOL142)   2. Als ik ernstig ziek word 
(MEOL143) 3. Als ik dement word 
(MEOL144) 4. Als ik afhankelijk word 
(MEOL145) 5. Anders, namelijk: ................................................ 

 
- MEOL15 
Als zo’n zelfdodingspil er zou zijn, zou u die pil dan binnen enkele maanden 
gebruiken? Zo ja, kunt u de situatie omschrijven waarin u zich bevindt waardoor u die 
pil binnen enkele maanden zou gebruiken? 

1. Ja, omdat:  ............................................................ 
2. Nee 
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