
Het leven zoals het eindigt: euthanasie op Britse televisie 

(DPA) = Zelfmoord voor een miljoenenpubliek: voor de eerste keer zal een begeleide 
zelfmoord te zien zijn op televisie in Groot-Brittannië. De documentaire “Recht om te 
sterven” toont de laatste uren en het overlijden van de doodzieke voormalige 
universiteitsprofessor Craig Ewert. De 59-jarige had zich in september 2006 het 
leven ontnomen met de hulp van de omstreden Zwitserse vereniging voor 
stervensbegeleiding Dignitas. Tv-zender Sky Real Lives wil de documentaire van 
Oscarwinnaar John Zaritsky woensdagavond om 21.00 uur lokale tijd uitzenden. 
Mediawatchers en organisaties die strijden tegen euthanasie hebben felle kritiek geuit 
op de documentaire. 

Ewert leed aan een ongeneeslijke zenuw- en spierziekte, die tot verlamming leidt. 
Volgens de dokters had hij maar twee tot vijf jaar meer te leven. Naarmate de 
ziekte vorderde, besliste de 59-jarige om euthanasie te plegen in een Dignitas-
ziekenhuis in Zürich. Daar dronk hij, met behulp van een rietje, een beker met een 
dodelijke dosis slaapmiddel. Omdat zijn armen reeds verlamd waren, bediende hij met 
zijn mond een schakelklok, waardoor zijn beademingsmachine drie kwartier later stilviel. 
Terwijl hij sterft, loopt de camera verder. 

“Als ik compleet verlamd was geworden en niet meer kon denken, had ik niemand 
kunnen zeggen dat ik pijn had. Dat zou de hel geweest zijn”, zei Ewert voor zijn 
dood tegen de filmcrew. “Als ik voor het leven had gekozen, dan zou ik voor 
foltering hebben gekozen.” Ewerts vrouw Mary, die haar man in zijn laatste uren 
bijstond, verdedigde de documentaire. “Wanneer de dood privé en verborgen is, 
durven de mensen hun zorgen daaromtrent niet onder ogen komen. Craig was een 
leraar. En men kan zeggen dat hij deze film als leraar heeft gemaakt.” 

Kritiek kwam er van mediaexperts. “Verslaggevers moeten onpartijdig blijven, nu 
beïnvloeden ze de publieke opinie en zetten ze andere zieken misschien aan om 
hetzelfde te doen”, zei de directeur van de Britse mediawaakhond, John Beyer. 
Dominica Roberts van de organisatie “Allianz für das Leben” zei dan weer: “Het is 
treurig en gevaarlijk wat er op televisie te zien is.” De bazin van de televisiezender 
verdedigde de documentaire. “Dit thema raakt almaar meer mensen en deze 
documentaire geeft een informatieve, duidelijke en leerrijke blik op de beslissingen 
die veel mensen moeten nemen”, zei Barbara Gibbon.
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