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………………………………………………………………………………………………………………………… 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden 

vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen 

onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes 

variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over 

het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 

2017. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan 

een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 

procent van de panelleden. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Poeder Drion 
13 september 2017 

 

Over dit onderzoek 
Aan het onderzoek deden 30.249 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het 

onderzoek vond plaats van 7 t/m 12 september 2017. Het onderzoek is na weging 

representatief voor zes variabelen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Lisette van Vliet: 

lisette.van.vliet@eenvandaag.nl 
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1. Samenvatting 

Zorgen over zelfdodingspoeder, wel behoefte aan 'een' zelfdodingsmiddel 

Op de manier waarop coöperatie De Laatste Wil toegang wil bieden tot een 

zelfdodingspoeder reageert het Opiniepanel van EenVandaag verdeeld. Er zijn 

vooral zorgen over de makkelijke beschikbaarheid van het middel en dat het 

aangeschaft en gebruikt kan worden zonder tussenkomst van een arts. 

 

Op 1 september kondigde coöperatie 'De Laatste Wil' aan dat ze een zelfdodingspoeder 

gaan aanbevelen aan hun leden. Mensen kunnen dan zelf een einde aan hun leven maken 

op een volgens de stichting humane wijze. 

 

Van de 30.000 ondervraagden is 43 procent dan ook tegen de komst van het poeder. Door 

de makkelijke beschikbaarheid zijn ze bang dat er misbruik van gemaakt wordt. Zo zegt 

een deelnemer: “Een moordmiddel in huis lijkt mij niet zo’n goed idee, je kan er natuurlijk 

ook anderen mee doden.” Ook zouden mensen het in een vlaag van wanhoop in kunnen 

nemen doordat er geen arts bij betrokken is. 

Een even grote groep van 44 procent zou wel willen dat dit poeder er komt. Voorstanders 

stellen dat alleen iemand zelf kan bepalen wat lijden is en zouden het ook een 

geruststelling vinden dat ze op een zelfgekozen moment een einde aan hun leven kunnen 

maken. Daarnaast is dit middel, zo denken voorstanders, een waardiger manier om te 

sterven dan veel andere manieren van zelfmoord. 
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2. Pil / Poeder van Drion 

In de jaren ’90 was er een discussie over de zogenoemde 'pil van Drion’. Met deze 

zelfdodingspil zouden ouderen die ‘klaar zijn met leven’ op een zelfgekozen moment 

pijnloos een eind aan hun leven kunnen maken. Ook als zij niet lichamelijk uitzichtloos en 

ondraaglijk lijden dus en zonder tussenkomst van artsen.    

  

Ook nu wordt de discussie weer gevoerd. Hoe denkt u over een dergelijk middel? 

 

Geef aan of u het eens of oneens bent met de volgende stelling: 

'Er moet zo’n middel komen waarmee mensen die dat willen zelf een einde aan 

hun leven kunnen maken' 

Eens:    62% 

Oneens:   27% 

Weet niet / geen mening: 11% 

 

Poeder van Drion 

De coöperatie 'Laatste Wil' heeft vorige week bekend gemaakt een middel te gaan 

aanbevelen dat mensen thuis kunnen bewaren en waarmee ze een eind aan hun leven 

kunnen maken. Het is een relatief goedkoop en bestaand conserveringsmiddel dat, zo zegt 

de stichting, 'zorgt voor een snelle en pijnloze dood'. Het middel is vrij verkrijgbaar in 

Nederland.  

  

 Wie lid wordt van de coöperatie krijgt na een half jaar meer informatie over het middel en 

kan het zelf aanschaffen. Dit doen ze om te voorkomen dat mensen het in een opwelling 

kopen en innemen. Het aanschaffen en gebruiken van het middel gaat buiten de medische 

wereld om.  

  

 Het idee is dat mensen het poeder in huis kunnen bewaren, maar dan in een kluisje dat 

alleen open kan met een vingerscan. Zo kunnen andere personen er niet bij. Ook wil de 

coöperatie een kleurstof toevoegen zodat mensen kunnen zien dat het middel in een 

drankje zit. 
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Vindt u het een goede of een slechte zaak als er op deze wijze een ‘Poeder van 

Drion’ beschikbaar komt? 

Een goede zaak:   44% 

Een slechte zaak:   43% 

Weet niet / geen mening: 13% 

 

Voor wie vindt u dat dit middel beschikbaar moet zijn? 

Alle volwassenen (ongeacht hun leeftijd): 44% 

Ouderen vanaf 65 jaar:   4% 

Ouderen vanaf 75 jaar:   5% 

Ouderen vanaf 80 jaar:   5%  

Dit mag aan niemand verstrekt worden: 28% 

Weet niet / geen mening:     14% 
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De coöperatie 'Laatste Wil' heeft vorige week bekend gemaakt een middel te gaan 

aanbevelen dat mensen thuis kunnen bewaren en waarmee ze een eind aan hun leven 

kunnen maken. Het is een relatief goedkoop en bestaand conserveringsmiddel dat, zo zegt 

de stichting, 'zorgt voor een snelle en pijnloze dood'. Het middel is vrij verkrijgbaar in 

Nederland.  

  

Wie lid wordt van de coöperatie krijgt na een half jaar meer informatie over het middel en 

kan het zelf aanschaffen. Dit doen ze om te voorkomen dat mensen het in een opwelling 

kopen en innemen. Het aanschaffen en gebruiken van het middel gaat buiten de medische 

wereld om.  

  

Het idee is dat mensen het poeder in huis kunnen bewaren, maar dan in een kluisje dat 

alleen open kan met een vingerscan. Zo kunnen andere personen er niet bij. Ook wil de 

coöperatie een kleurstof toevoegen zodat mensen kunnen zien dat het middel in een 

drankje zit. 

 

Zou u zich kunnen voorstellen dat u op deze manier hulp bij zelfdoding zoekt? U 

kunt meerdere antwoorden aankruisen.  

Nee, ik zou nooit hulp willen ontvangen om mijn leven te beëindigen:   20% 

Ja, wanneer ik ondraaglijk en uitzichtloos lichamelijk zou lijden:    54% 

Ja, wanneer ik ondraaglijk en uitzichtloos geestelijk zou lijden:    40% 

Ja, wanneer het leven voor mij geen betekenis meer heeft en ik levensmoe zou zijn: 37% 

Weet niet / geen mening:          10% 

 

Het idee is dat mensen het 'poeder van Drion' in huis kunnen bewaren, maar dan in een 

kluisje dat alleen open kan met een vingerscan. Zo kunnen andere personen er niet bij. 

Ook wil de coöperatie een kleurstof toevoegen zodat mensen kunnen zien dat het middel 

in een drankje zit.  

Volgens de coöperatie kost het middel minder dan 10 euro. 

Zou u zelf overwegen een dergelijk middel aan te schaffen en thuis te bewaren? 

Ja:    25% 

Nee:    62% 

Weet niet / geen mening: 13% 

 


