
   

IK LAAT JE GAAN 
(Kim Faber, 2014) 

Leeftijd: 15-18 jaar 

Niveau: bovenbouw middelbaar onderwijs 
Tijd: +50 minuten (waarvan 18 minuten documentaire) 

Benodigdheden: beamer/digibord, pen en papier 

 
Ik laat je gaan 
De zeventwintigjarige Sanne lijdt aan een borderline-persoonlijkheidsstoornis, 

chronische depressie en slapeloosheid. Na negen jaar intensieve behandeling 
zonder resultaat heeft ze besloten niet langer te willen leven. Omdat ze niemand 
wil traumatiseren met haar dood kiest ze voor zelfeuthanasie, een humane 

manier van zelfdoding. Ze brengt haar vader op de hoogte van haar doodswens 
om hem de kans te geven afscheid te nemen. We zien Sanne in haar laatste 

weken, waarin ze toeleeft naar de dag waarop ze haar lang gezochte rust zal 
vinden.  

 
Ik laat je gaan is een korte documentaire over het zelfbeschikkingsrecht van 
psychiatrische patiënten, het verlangen naar rust en misschien wel het grootste 
offer dat een vader kan brengen uit liefde voor zijn kind. 

 
Vakgebied  
Filosofie / Maatschappijleer / Levensbeschouwing 

 

Kernbegrippen 
Euthanasie – verlies – depressie – zelfbeschikkingsrecht - liefde  

 

Kerndoelen 
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen een duidelijke mening vormen 

over euthanasie. Ze kunnen deze mening verdedigen en daarnaast filosoferen 
hoe wat zij zouden doen als een familielid kiest om uit het leven te stappen.  

 

Opbouw les 
De les bestaat uit het bekijken van de documentaire ‘Ik laat je gaan’ (18 

minuten), waarna je een of meerdere creatieve opdrachten in de les kunt 
behandelen.  

 
 
 
 
 



   
Achtergrondinformatie: Euthanasie in Nederland 
Het centrale thema in deze documentaire is euthanasie: het actief beëindigen 
van het leven, onder medische begeleiding. Nederland was het eerste land dat 

euthanasie legaliseerde in 2001, en is met België sinds 2002 nog steeds het 
enige land waar het gelegaliseerd is in Europa. Maar al ver daarvoor, en nu nog 
steeds, is het een actueel onderwerp van debat, met zowel veel voor- als 

tegenstanders.  

Men kan een euthanasieverzoek indienen bij een dokter als er sprake is van 

ondraaglijk en uitzichtloos lijden, fysiek of psychisch. Een dokter kan dit verzoek 
weigeren of honoreren en uitvoeren. Naast de toestemming van de eigen arts die 

de euthanasie gaat uitvoeren is er altijd goedkeuring nodig van een tweede 
onafhankelijke arts. In 2013 zijn er in Nederland 4829 mensen overleden door 
middel van euthanasie. 

 
 
Creatieve opdrachten 
 
Debat 
In deze les kun je kiezen uit twee verschillende discussiemogelijkheden. De 
eerste mogelijkheid is om enkele discussiestellingen op te schrijven waarbij de 

leerlingen mogen reageren. Deze mogelijkheid is ook vooral geschikt bij lessen 
van één uur. Als je dubbele lesuren hebt, raden wij mogelijkheid twee aan. 

De tweede mogelijkheid is het carrouseldebat. Hierbij deel je de groep op in drie 
groepen. Groep 1 zijn de voorstanders, groep 2 de tegenstanders en groep 3 de 

rechters die uiteindelijk een concluderend oordeel zullen vellen over het debat. 
Het carrouseldebat gaat als volgt: je kiest één van de volgende stellingen, of 
bedenkt zelf een stelling aan de hand van de documentaire ‘Ik laat je gaan’. 

Vervolgens gaan de voor- en tegenstanders bij elkaar zitten om argumenten te 
bedenken. Geef de leerlingen zo’n 5-10 minuten. Hierna kan er een debat 

plaatsvinden, waarbij de docent de debatleider is. Wanneer alle argumenten de 
revue zijn gepasseerd, vatten de rechters de discussie samen en doen een 

uitspraak.  
 
Als er veel tijd is, kunnen er meerdere stellingen worden bediscussieerd in het 

carrouseldebat. Hierbij kunnen de leerlingen steeds een andere rol krijgen.  
 

Mogelijke discussiestellingen: 
 Je bent de baas over je eigen leven, zelfs als anderen zoals ouders of 

vrienden hieronder lijden. 

 Zelfeuthanasie moet beschikbaar zijn voor iedereen, dus ook voor psychische 
patiënten en niet alleen bij fysiek lijden. 

 Euthanasie zou verboden moeten zijn. 
 Ouders moeten hun kind tegenhouden als zij een eind willen maken aan hun 

leven, ook als zij meerderjarig zijn. 

 



   
 
Betoog 
Een andere optie voor een lesopzet is dat leerlingen een betoog voor of tegen 
euthanasie schrijven. Eventueel kan in het betoog specifiek gefocust worden op 

euthanasie bij psychisch lijden.  

 

Persoonlijk essay 
Leerlingen schrijven een persoonlijk essay over het onderwerp van de 
documentaire. Wat vinden zij van de film? Kunnen ze zich verplaatsen in de 

personages? Wat denken ze dat zij zelf zouden doen in een soortgelijke situatie? 
Dit is een vrije opdracht waar veel ruimte is voor zelfreflectie.  

 

Stel dat… 
De leerlingen schrijven een essay aan de hand van een fictieve situatie. ‘Stel je 
bent huisarts en je wordt gevraagd euthanasie uit te voeren bij een vrouw van 
31 die ongeneeslijk ziek is en nog maximaal 5 jaar te leven heeft. Ze wil liever 

nu sterven dan dat ze nog jarenlang in pijn zal moeten leven en veel in bed moet 
blijven. Wat doe je?’  

 
Laat de leerlingen een essay schrijven, waarin ze de vraag beargumenteren met 
deelvragen als, welke beslissing zou je nemen? En waarom? 


