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Redactioneel

Als eindredacteur van Relevant zie ik de 

oproep elke editie minimaal één keer 

voorbijkomen: als u enige regie op uw 

levenseinde wilt hebben, praat dan tijdig met 

uw arts en naasten over uw wensen.

Die wensen hebben niet alleen betrekking 

op de vraag of u wel of geen euthanasie 

zou willen als uw lijden uitzichtloos en 

ondraaglijk wordt. En ook niet of u er zelf 

een einde aan zou willen maken met behulp 

van ‘laatstewilmiddelen’. 

Nee, het gaat ook om fundamentele vragen 

als: wat heb ik ervoor over om (nog) niet te 

sterven? Welke pijnen en ongemakken vind 

ik acceptabel? Wanneer heeft mijn leven nog 

kwaliteit (en/of zin)? Wat wil ik per se hebben 

gedaan voor ik sterf?

Ook in dit nummer wordt het belang van 

denken en praten over de dood in diverse 

verhalen onderstreept. Alex, de geliefde 

van journalist Marloes Elings, hoefde de 

gifbeker niet tot de bodem leeg te drinken 

dankzij het feit dat hij zijn wensen tijdig 

kenbaar had gemaakt. Bij het Centrum 

voor Wilsbekwaamheidsvragen komen ze 

regelmatig in aanraking met mensen van wie 

de wensen niet bekend zijn of die niet meer 

in staat zijn die te herhalen. Agora heeft er 

een dagtaak aan om mensen tot spreken 

over ‘eindigheid’ te bewegen en bijzonder 

hoogleraar Suzanne van de Vathorst 

discussieert met haar studenten over 

vraagstukken omtrent het levenseinde.

Door al die artikelen ben ik me er terdege 

van bewust dat ik eens werk moet maken 

van mijn eigen wilsverklaring, al is het maar 

met een eerste opzetje. Maar terwijl ik deze 

Redactioneel schrijf, schijnt een vriendelijk 

zonnetje door de ramen. De nazomer heeft 

ons verrast met het mooiste weer van de 

wereld en het levenseinde lijkt verder weg 

dan ooit. Door erover na te denken haal ik 

hem in gedachten dichterbij en roep ik als 

het ware de herfst over me af. Dat wil ik niet, 

maar het móét eigenlijk wel. 

Ik maak een afspraak met mezelf: ik wacht 

het vallen van de bladeren nog even af. Maar 

dan ga ik er echt, écht een keer voor zitten.

Els Wiegant
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Achterzijde omslag

maud vanhauwaert (1984) is geboren in het 

Belgische Veurne. Ze studeerde woordkunst aan het 

Conservatorium van Antwerpen en Germaanse talen 

aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen. 

In 2011 debuteerde ze als dichter met de bundel 

Ik ben mogelijk, waarin het gedicht staat dat op de 

achterzijde is afgedrukt. Dat begint met dezelfde 

zin als het veertig jaar eerder geschreven gedicht van 

Adriaan Morriën, Afscheid. Vanhauwaert kreeg er de 

Vrouw Debuutprijs voor. 

In 2012 was ze finalist van het wk Poetry Slam en in 

2014 van het Leidse Cabaret Festival. Sinds 2013 is 

Vanhauwaert redacteur bij het literaire tijdschrift 

Dietsche Warande & Belfort. In 2014 verscheen haar 

tweede dichtbundel Wij zijn evenwijdig. Vanhauwaert 

treedt ook op met solovoorstellingen die het midden 

houden tussen cabaret en poëzie. 
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Alex tikt op mijn iPad:   ‘Ik wil dood’
Marloes Elings over de euthanasie van haar geliefde 

foto’s: maartje geels
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Alex tikt op mijn iPad:   ‘Ik wil dood’
Euthanasie bij dementie is ingewikkeld. Niks 

‘Huppekee. Weg’, zoals het begin dit jaar leek in 

de documentaire Levenseindekliniek. Het is een 

zoektocht naar de grenzen van het leven. Een 

zoeken waarbij een alerte huisarts cruciaal is, zo 

ondervond journalist Marloes Elings tijdens de 

periode voorafgaand aan de euthanasie van haar 

geliefde, Alex. • Marloes Elings

onmiddellijk op zoek zouden gaan naar een andere arts.

De ervaren huisarts reageerde heel bedaard. Liet zich 

niet van de wijs brengen door mijn vinnigheid. Hij 

vertelde dat we er goed aan zouden doen om contact 

op te nemen met de nvve. Dat er een uitgebreide 

wilsverklaring moest komen. En dat hij al in een vroeg 

stadium een scen-arts wilde inzetten om te zorgen dat 

het proces naar Alex’ dood zo zorgvuldig mogelijk zou 

zijn. Ook vertelde hij dat hij vaker euthanasie had uit-

gevoerd. En overtuigd was van Alex’ wens om te sterven 

als hij niet langer zelfstandig kon leven; hij kende zijn 

patiënt en respecteerde zijn wens.

In liefde loslaten > Het was prachtig weer die dag in 

september, en in de tuin legde de nvve-consulent ons 

uit waar een wilsverklaring aan moest voldoen. Het was 

een informatief en warm gesprek. Ze vertelde zakelijk 

wat we allemaal op papier moesten zetten, maar liet 

ook zien dat ze geraakt was door Alex’ verhaal. Het was 

een emotionele bijeenkomst. We wilden hem graag in 

liefde loslaten als het zo ver zou zijn, maar zou dat ook 

lukken? En zou hij, en zouden wij, dat echt kunnen?

We zagen huisarts Willem – zijn achternaam gebruik-

ten we al snel niet meer – met grote regelmaat. Zeker 

de eerste maanden. Hij regelde dat de scen-arts al in 

oktober bij Alex op bezoek kwam. Voor we deze arts za-

gen, kwam Willem bij Alex langs om over zijn wilsver-

klaring te spreken. Met moeite kon Alex in die tijd nog 

praten. Hij liet weten dood te willen als hij bijvoorbeeld 

niet meer kon communiceren. Niet meer kon sporten. 

Geen regie meer zou hebben over zijn eigen leven. En 

sociaal ongewenst gedrag zou gaan vertonen, iets wat 

vaak voorkomt bij ftd-patiënten. Zijn wilsverklaring 

was uitgebreid, en heel specifiek.

Willem nam de tijd. Stelde veel vragen en vertelde 

hoe een euthanasie verloopt. Ook dat het naar, en 

soms schokkend kan zijn om te zien hoe snel iemand 

overlijdt na de laatste injectie. We huilden veel, maar 

er werd ook hard gelachen als Willem zei dat Alex 

niet zomaar kan bellen en zeggen dat hij de volgende 

ochtend dood wil. ‘Als het eenmaal zover is, komt 

de scen-arts nogmaals langs en overleggen we wat 

handig is. Het liefst doe ik de euthanasie op een rustig 

moment van de dag. En heel raar: dan trekken we 

onze agenda’s en kijken wat het beste uitkomt voor 

iedereen.’

In de zomer van 2015 overleed mijn lief Alex. Een 

jaar eerder was bij hem frontotemporale dementie 

(ftd) ontdekt. Een vorm van dementie die zijn 

sociale gedrag en persoonlijkheid ruïneerde. 

Praten was al snel onmogelijk. We communiceerden via 

WhatsApp en de iPad. Soms lukte dat. Soms helemaal 

niet. Op mijn vraag wat hij voor zijn verjaardag wilde 

hebben, schreef hij in april: ‘een geweer’. ‘Een geweer 

zodat ik mijzelf verrot kan schieten.’

Een normaal mens zou zich waarschijnlijk kapot 

schrikken. Ik niet. In ons leven was weinig meer nor-

maal sinds we wisten dat Alex ziek was. Na de diagnose 

zei mijn lief meteen dat hij dood wilde als hij de regie 

uit handen moest geven. Dat verbaasde ons niets. Zijn 

hele leven deed hij al precies waar hij zelf zin in had. 

Als Alex iets in zijn kop had, dan ging hij door roeien 

en ruiten. Hoewel ik het verschrikkelijk vond dat hij 

er in afzienbare tijd niet meer zou zijn, was ik ook 

een beetje trots; zijn moed en eigenzinnigheid waren 

gelukkig nog niet aangetast door de ftd. 

Heel bedaard > Samen met Alex en zijn ex, met wie 

we goed contact hadden, gingen we naar zijn huisarts. 

Onomwonden vroeg ik hem hoe hij over euthanasie 

dacht. Of hij Alex wilde helpen te sterven als hij niet 

meer verder wilde. Door alle stress en onzekerheid van 

de maanden ervoor – lange tijd was Alex’ dementie 

aangezien voor een burn-out – was ik hyper-assertief. 

Zei hem dat als hij geen euthanasie wilde uitvoeren, we 
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Veilige cocon > Een kleine week later zien we de 

scen-arts. Alex heeft op dat moment nog lang geen 

genoeg van zijn leven. We zorgen ervoor dat hij zo 

zelfstandig mogelijk kan blijven functioneren. Willen 

dat de tijd die Alex rest, zo plezierig mogelijk is. We 

regelen reisjes, ik organiseer dagbestedingsactiviteiten, 

we gaan naar de film, wandelen en koken lekker. Ook 

zijn we veel samen met zijn twee zoons, hun moeder, 

haar nieuwe man en mijn dochter: onze veilige cocon.

De scen-arts is een vriendelijke en tegelijkertijd door-

tastende man. Hij loopt samen met Alex de wilsver-

klaring door, en checkt of Alex het allemaal zo bedoelt 

zoals het op papier staat. Hij kent onze huisarts goed, 

en verzekert ons dat Willem er voor ons is als Alex echt 

niet meer verder wil. Dat voelt als een opluchting. We 

horen en lezen namelijk veel verhalen over mensen met 

dementie die altijd hebben aangegeven dat zij willen 

sterven als zij de regie verliezen, maar geen euthanasie 

krijgen als het moment daar is.

Hij waarschuwt ons, net als Willem ook regelmatig 

doet, dat Alex zal sterven als hij nog bij de tijd is. Als hij 

zelf nog kan aangeven dat hij wil sterven, en zich be-

wust is van wat er gebeurt. ‘We moeten er niet vijf voor 

12 bij zijn, maar tien voor 12, anders is het bij dementie 

te laat. Dan weet iemand niet meer dat hij of zij zou 

willen sterven.’

Die zinnetjes blijven vaak in mijn hoofd rondspoken. 

Tegelijkertijd is er geen ontkomen aan dat Alex ach-

teruit gaat. Ook al focussen we ons vooral op alles wat 

wel goed gaat. Een vakantie in het voorjaar, met de hele 

extended familie, maakt duidelijk dat Alex razendsnel 

verslechtert. Hij springt bijvoorbeeld in het zwembad 

en weet niet meer hoe hij moet zwemmen. Rookt het 

ene na het andere shaggie, kijkt steeds opnieuw naar 

hetzelfde filmpje op zijn telefoon en lacht op hetzelfde 

moment steeds opnieuw om dezelfde grap. 

Het gaat niet goed. En dat voelt hij zelf ook. Opeens 

wil hij met mij naar Noord-Ierland, een plek waar we 

eerder zijn geweest. Een week voor we op reis gaan, zijn 

we bij Willem, zoals iedere vijf à zes weken. En zoals 

iedere keer vraagt Willem of Alex nog wil leven. Deze 

keer luidt het antwoord: ‘Nee. Ik wil liever dood zijn.’ 

De onrust dendert door mijn lijf, en ook ben ik in de 

war. We zien dit al maanden aankomen, en toch wor-

den we overvallen. Blijkbaar kun je je niet voorbereiden 

op de dood. Zelfs niet op een aangekondigde dood.

Genoeg geleden > Een week later gaan we met 

z’n tweeën een paar dagen naar Noord-Ierland. We 

logeren bij vrienden en wandelen met hun hond. Er is 

geen ontkomen aan: dit wordt onze laatste tocht. Alles 

ademt afscheid. Een week nadat we weer terug zijn 

in Nederland tikt Alex op mijn iPad: ‘Ik wil dood.’ Op 

mijn vraag waarom, tikt hij dat hij vindt dat hij ‘genoeg 

heeft geleden.’

En dan gaat het snel. Willem regelt een nieuwe afspraak 

met de scen-arts. Die vindt dat aan alle eisen van 

zorgvuldigheid is voldaan. En dan – en dat is inderdaad 

net zo raar als Willem had verteld – trekken we onze 

agenda’s om een datum voor Alex’ dood te prikken. We 

dralen. Willen het over de zomervakantie heen tillen. 

Maar Willem is resoluut, en eerlijk. Hij is bang dat Alex 

spoedig niet meer wilsbekwaam is. We besluiten dat 

het die zomer gaat gebeuren.

Willem heeft het bij het rechte eind. De grens van Alex’ 

leven zoals hij het zelf wilde leven, is bereikt. Nog een-

maal is hij zijn moedige zelf. Hij overlijdt rustig, om-

ringd door zijn eigen veilige cocon. Thuis, op de bank. 

Het lukt ons om hem los te laten. Hem te laten zijn wie 

hij was. Een eigenzinnige man van 52. Vader. Voormalig 

hoogbegaafd ict’er, streethockey-held, zoon, broer, ex-

echtgenoot, en sinds drie jaar mijn nieuwe liefde.

Natuurlijk mis ik hem. En natuurlijk is het verdriet 

soms groot. Want hé, dit was wel de leukste man van 

hier tot Tokio! Maar dat hij de regie over zijn eigen 

leven heeft kunnen houden, troost. Steunt op moeilijke 

momenten. Dit is wat hij wilde. Ik ben blij dat we die 

wens in vervulling hebben kunnen laten gaan’. Z

FRONTOTEMPORALE DEMENTIE

De hersenziekte frontotemporale 

dementie treft vooral mensen tussen 

de 40 en 70 jaar. In tegenstelling 

tot alzheimer heeft deze vorm van 

dementie niets van doen met het 

grote vergeten en verdwalen.  

FTD-patiënten krijgen te maken met 

grote gedragsveranderingen. Ze raken 

hun spraak kwijt, en kunnen heel 

apathisch worden, ongeremd of juist 

heel dwangmatig. Nederland telt 

zo’n 12.000 FTD-patiënten. 

Zij overlijden gemiddeld acht jaar na 

de diagnose.

Voor meer informatie: 

ftdlotgenoten.nl.

‘Dit is wat 
hij wilde. Ik 
ben blij dat 

we die wens 
in vervulling 

hebben 
kunnen 

laten gaan’
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Op 15 maart zijn de parlementsverkie-

zingen. Politieke partijen dingen dan 

weer om de gunst van de kiezer. Voor 

onze vereniging is het van belang te volgen welke 

standpunten over het levenseinde zij in hun ver-

kiezingsprogramma opnemen. 

Met de toenemende vergrijzing wordt het steeds 

duidelijker dat we niet kunnen volstaan met de 

huidige euthanasiewet, omdat er volgens deze 

wet altijd sprake moet zijn van een medische 

grondslag en uitzichtloos en ondraaglijk lijden. 

Een stapeling van ouderdomsklachten valt daar in 

principe wel onder, existentieel lijden niet. 

De commissie-Schnabel beweerde begin dit jaar 

dat mensen met een voltooid leven onder de 

huidige wet al in aanmerking komen voor hulp 

bij zelfdoding of euthanasie. Onderzoek onder 

zeventig casussen van ons Adviescentrum laat het 

tegendeel zien: niemand van deze groep kreeg 

euthanasie. 

Het onderzoek laat ook zien dat 40 procent 

helemaal geen verzoek bij de huisarts neerlegt, 

omdat men zelf de regie over het eigen levenseinde 

wil voeren. De legale mogelijkheden daarvoor 

ontbreken nu. Daarom is het belangrijk welke 

standpunten politieke partijen nu formuleren, 

omdat verkiezingsprogramma’s de basis vormen 

voor een regeerakkoord. 

Een aantal partijen heeft zijn visie al naar buiten 

gebracht. Interessant is dat het draagvlak voor 

zelfbeschikking toeneemt. Het besef dat de eutha-

nasiewet niet zaligmakend en niet voor iedereen 

van toepassing is, groeit. Daarom is het interessant 

dat D66 een initiatiefwet heeft gelanceerd om voor 

de doelgroep voltooid leven een waardig sterven 

mogelijk te maken. Daarmee erkent deze partij 

feitelijk dat een medische grondslag niet langer 

doorslaggevend is en dat mensen zelf de regie over 

hun levenseinde zouden moeten krijgen. Dus heb-

ben we het over een legale optie naast de bestaande 

euthanasiewet. 

Ons pleidooi om een proef te doen met de laatste-

wilpil wint ook terrein. Met een proef willen we 

de discussie tussen voor- en tegenstanders op een 

hoger plan brengen en uitzoeken hoe we tot een 

verantwoorde introductie van een dodelijk middel 

kunnen komen. 

Verder is het verheugend dat GroenLinks de 

strafbaarheid van artsen bij de euthanasiewet 

ter discussie stelt. Wij pleiten al langer voor de 

niet-strafbaarstelling van naasten bij hulp bij 

zelfdoding. Hulp bij zelfdoding is geen misdaad. 

Opheffen van de strafbaarheid van artsen die 

euthanasie uitvoeren, ligt in het verlengde en 

normaliseert in feite de huidige praktijk. Sinds de 

euthanasiewet is ingevoerd, hebben bijna 50.000 

mensen hun euthanasieverzoek gehonoreerd 

gekregen en er is nog nooit één arts vervolgd. Dat 

betekent dat alle artsen die euthanasie uitvoeren 

dat volgens de regionale toetsingscommissies 

professioneel en deskundig doen. Of dat betekent 

dat medische stervenshulp bij euthanasie ook 

onder het normale gezondheidsrecht kan vallen, 

gaan we 30 november bespreken tijdens een 

expertmeeting met artsen, juristen, ethici en 

andere deskundigen. 

Op 8 december houden we ons jaarlijkse 

symposium. Dit jaar gaat het over het palet aan 

keuzes rond het levenseinde. We besteden dan 

vanouds aandacht aan het euthanasieverzoek, 

het behandelverbod en het gesprek daarover met 

de huisarts. Maar er zijn ook workshops over 

palliatieve sedatie, stoppen met eten en drinken en 

zorgvuldige zelfdoding. 

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen 

zullen we dus ons uiterste best doen om alle opties 

rond het levenseinde inzichtelijk te maken, zodat 

onze leden goed geïnformeerd een keuze kun-

nen maken. En we maken ons sterk om opties die 

nog niet legaal beschikbaar zijn, te realiseren. Het 

wordt een druk najaar. Z

co
lu

m
n

Verkiezingen 
 Robert Schurink 
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Wilsbekwaamheid is een belangrijke voorwaarde  

in de Nederlandse euthanasiewetgeving.  

Maar ook voor tal van andere beslissingen, zoals  

over je testament of een medische ingreep.  

Wils(on)bekwaamheid is geen eenduidig, en zeker 

geen eenvoudig begrip. Daarom heeft het VUmc 

in Amsterdam sinds dit najaar een Centrum voor 

Wilsbekwaamheidsvragen. • Marijke Hilhorst

‘Wilsbekwaamheid hangt altijd   samen met specifieke vraag’
Centrum voor Wilsbekwaamheidsvragen geopend in VUmc

dr. saskia teunisse

euthanasieverklaring en de familie vroeg zich af of zijn verzoek nu 

actueel werd. Ik bestudeerde zijn gedrag en zag een zeer onrustige 

man, die ook in zijn handelingen heel repetitief bleek. Als hij 

eenmaal in een bepaald spoor zat, bleef hij daarin hangen. De onrust 

had een lichamelijke oorzaak en verdween na medische behandeling. 

Toen stopte ook dat almaar herhalen van zijn doodswens.’

Ze geeft er nog een: een patiënt met ernstig hersenletsel kon niet 

langer zelfstandig wonen. Zijn gedrag en schijnbare onvermogen om 

te communiceren wekten de indruk dat hij wilsonbekwaam was om 

te beslissen over een verhuizing. ‘Totdat een verzorgende ons erop 

wees dat de man uit een cultuur kwam waar het ongehoord was om 

over zulke persoonlijke kwesties met een jonger iemand te spreken. 

Zij had diezelfde achtergrond, was ouder en kon wél tot een goed 

gesprek met hem komen.’

Het zijn voorbeelden die het belang van kennis over 

wilsbekwaamheidsvragen onderstrepen. ‘Het is belangrijk 

uitvoerige kennis te hebben van wat er zich bij dementie afspeelt in 

het hoofd van de patiënt en goed in beeld te brengen welke van de 

factoren met besluitvorming te maken hebben. Het kan tenslotte 

Dr. Saskia Teunisse, klinisch (neuro)psycholoog 

bij gerion (afdeling Huisartsgeneeskunde en 

Ouderengeneeskunde van het VUmc), en drs. Henk 

Geertsema, hoofd nascholing bij gerion, zijn twee 

van de initiatiefnemers. Op de vraag naar het waarom – en waarom 

nú – van het centrum vertelt Geertsema dat Teunisse en hij al een 

paar jaar met het onderwerp bezig zijn en er les in geven. 

‘We voelden de dringende behoefte ons bestaan te formaliseren en 

breder bekend te maken zodat meer mensen ons kunnen vinden. 

Interessant is dat vragen rond wilsbekwaamheid zich altijd afspelen 

op het snijvlak van medische en psychologische hulpverlening, recht 

en ethiek. Op al die disciplines moet deskundigheid aanwezig zijn. 

We beschikken in het centrum over een netwerk van deskundigen 

waarop we een beroep kunnen doen.’

Onrustige man > Over de vraag wat wilsbekwaamheid precies is, 

verschillen de meningen. In het algemeen kun je zeggen dat wilsbe-

kwaamheid het vermogen is om een weloverwogen besluit te nemen 

na daarover informatie te hebben verkregen. 

Er bestaan nogal wat misverstanden over wilsbekwaamheid, 

vertelt Teunisse. ‘Mensen met dementie zouden in het algemeen 

wilsonbekwaam zijn, zo wordt soms gedacht. Dat is niet juist. Net als 

het onjuist is te denken dat iemand met dementie die een medische 

behandeling weigert, wilsonbekwaam zou zijn. Of dat iemand die 

instemt met een voorstel of verzoek, de vraag dus goed begrepen 

heeft.’

Ter illustratie geeft Teunisse een voorbeeld. ‘Een dementerende man 

riep tig keer per dag: “Dit is geen leven. Ik wil dood!” Hij had een 
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‘Wilsbekwaamheid hangt altijd   samen met specifieke vraag’
om onomkeerbare beslissingen gaan, zoals bij euthanasie’, vindt 

Teunisse.

Emotionele aspecten > Het zou natuurlijk handig zijn als je met 

een bepaalde toets iemands wilsbekwaamheid kunt meten, zoals 

met een IQ-test. Maar er bestaat geen algemeen aanvaarde test of 

richtlijn voor het vaststellen van wilsbekwaamheid, legt Teunisse 

uit. ‘Dat heeft te maken met de variatie in het soort beslissingen dat 

mensen moeten nemen en met dat de ene mens niet op hetzelfde 

niveau functioneert als de andere, bijvoorbeeld omdat de een hoger is 

opgeleid dan de ander. Bovendien gaat het niet alleen om cognitieve 

en rationele vermogens, maar ook om emotionele aspecten. Als 

je wilsbekwaamheid beoordeelt, moet je dat altijd doen “per 

voorliggende beslissing”, dus: waar gaat het over?’

Met het ouder worden neemt de kans toe op aandoeningen die 

gepaard kunnen gaan met veranderingen in het denkvermogen of 

gevoelsleven. Dat tijdig herkennen is complex, zo leert de praktijk. 

Geertsema: ‘Familieleden hebben dikwijls hun oordeel al klaar 

en vragen om een verklaring van een arts, niet om een onderzoek. 

Terwijl het om de context gaat waarin de wilsbekwaamheid een rol 

speelt. Veranderingen in geheugen, aandacht, taal, rekenvaardigheid, 

waarneming, planning en controle, toenemende angst of ernstige 

somberheid kunnen besluitvorming ook hinderen. Daar moet je 

ernstig rekening mee houden. Wilsbekwaamheid hangt altijd samen 

met een specifieke vraag. Wil je naar A of B met vakantie?, is een 

simpele. Soms is de vraag complexer en moet je blijven proberen 

een consistent antwoord te krijgen of de duidelijkheid dat iemand 

begrijpt wat er wordt gevraagd.’

Weloverwogen beslissing > Een expertisecentrum zoals dat in het 

VUmc, is het eerste in Europa. Teunisse werkte een tijd in Engeland. 

Daar maakte een wetswijziging dat artsen bij elke medische ingreep 

expliciet moesten aangeven dat de patiënt toestemming had gegeven. 

‘Daardoor ontwikkelde zich in korte tijd expertise over de manier 

waarop artsen met cliënten in gesprek gingen en wilsbekwaamheid 

onderzochten. Er was veel aandacht voor hoe zij de cliënt hulp kon-

den geven om tot een weloverwogen beslissing te komen. Pas als die 

er was, konden ze immers tot een behandeling overgaan. Alles hing 

af van hun omgang met de patiënt. Gebruikten ze begrijpelijke taal? 

Konden ze goed luisteren?’ 

Met het expertisecentrum in het VUmc streven de initiatiefnemers 

vier doelen na. Geertsema somt ze op. Het eerste richt zich op het 

algemene publiek. ‘We willen van betekenis zijn voor cliënten en hun 

familie. Zij kunnen bij ons terecht voor bijvoorbeeld een onderzoek 

foto’s: yvonne brandwijk

drs. henk geertsema

als iemand vermoedt dat zijn dementerende vader een beslissing 

gaat nemen die hemzelf of anderen in gevaar brengt, of die niet 

overeenkomt met de normen en waarden die hij altijd koesterde. 

Of om ervoor te zorgen dat iemand die wilsonbekwaam is en een 

vertegenwoordiger heeft, zich toch betrokken kan blijven voelen bij 

beslissingen die voor hem belangrijk zijn.’

Daarnaast, vertelt Geertsema, wil het centrum beschikbaar zijn voor 

consultatie aan andere hulpverleners. ‘Dat doen we nu al regelmatig. 

Verder geven we er les over zodat we andere hulpverleners bekwaam 

kunnen maken om met deze problematiek om te gaan. En we 

willen wetenschappelijk onderzoek doen en voorlichting geven. 

De vragen nemen toe. De generatie van nu vindt het belangrijk om 

gehoord te worden, haar mening te geven, mee te beslissen. Door 

vroegdiagnostiek komt er ook ruimte om vragen te stellen. Welke dat 

zijn, zullen we gaan ervaren. Aan de hand daarvan zullen we ons als 

centrum ontwikkelen.’ Z

Ter gelegenheid van de opening van het Centrum voor 

Wilsbekwaamheidsvragen is een website gelanceerd: wilsbekwaamheid.nl. 
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Ik moet lesgeven aan medisch specialisten in 

opleiding. Ik ga de hele middag met ze praten 

over het levenseinde. Ter voorbereiding hebben 

ze allemaal een casus ingestuurd. Het maakt 

duidelijk waar jonge artsen mee worstelen.

‘Ik denk niet dat een nieuwe behandeling gaat hel-

pen, sterker nog, we gaan de patiënt vermoedelijk 

alleen maar zieker maken. Mag ik het afraden?’ ‘Er 

is een behandeling die het leven met gemiddeld vier 

maanden verlengt, maar die is heel duur. Moeten we 

die wel aanbieden?’ ‘Er wordt een 21-jarige patiënt bin-

nengebracht, na een ernstig auto-ongeluk. Alles ziet er 

ongunstig uit en volgens protocol zouden we moeten 

stoppen met de behandeling, maar dat willen we ei-

genlijk niet want de patiënt is nog zo jong.’ ‘De patiënt 

geeft aan geen behandeling meer te willen, maar haar 

man dringt aan.’ ‘Ik vind het onethisch om door te gaan 

met behandelen, maar mijn baas wil die beslissing niet 

nemen.’

4 procent > Als ik alle twintig casussen op mijn 

bureau analyseer, blijkt er maar eentje over een 

misverstand rond euthanasie te gaan. Alle andere gaan 

opinie

Voed uw arts op. Praat over  uw wensen

Prof. dr. Suzanne van de Vathorst is sinds 2013 

bijzonder hoogleraar Kwaliteit van de laatste 

levensfase en van sterven aan de Universiteit van 

Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel is ingesteld door 

de NVVE. Van de Vathorst zet zich onder meer in om 

het onderwijs aan artsen en verpleegkundigen te 

verbeteren en de kennis over keuzemogelijkheden 

rond het levenseinde te vergroten.

Suzanne van de Vathorst

over andere aspecten van het levenseinde. Het gaat over 

de vraag hoe lang door te behandelen, hoe samen met 

patiënt en familie op één lijn te komen, wat te doen 

als de patiënt een behandeling weigert maar je twijfelt 

of hij alles wel goed heeft begrepen, en over de vraag 

wanneer je als arts mag beslissen dat een behandeling 

niet meer zinvol is. 

Er sterven per jaar ongeveer 140.000 mensen in 

Nederland, ongeveer 4 procent van hen overlijdt door 

euthanasie. Alle anderen (dus 96 procent) sterven op 

een andere manier. Twee derde sterft na een ziekbed, en 

tijdens dat ziekbed zijn er beslissingen genomen. 

Dat zijn beslissingen zoals die waar mijn studenten 

mee worstelen: een behandeling (operatie, chemo, 

bestraling) wel of niet geven of stoppen, een vorm van 

symptoombestrijding geven (behandelen van pijn, 

verwardheid, gebrek aan eetlust, vermoeidheid, jeuk), 

wel of niet naar het ziekenhuis laten gaan. 

Niet op de hoogte > Een onderzoek in België, 

Italië, Nederland en Spanje, gecoördineerd door 

Bregje Onwuteaka-Philipsen van de vu, laat zien dat in 

Nederland ongeveer de helft van de patiënten (van wie 
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Voed uw arts op. Praat over  uw wensen

bekend is dat zij ziek zijn) thuis sterft. In België is dat 

maar een derde. Maar in Spanje sterft 86 procent van 

de mensen op de plek van hun voorkeur (en dat is niet 

altijd thuis), terwijl dat in Nederland 75 procent is. 

Hoe komt het dat in Nederland een kwart van de men-

sen, zelfs na een ziekte, niet sterft op de plek die zij 

zelf hebben gekozen? Een van de verklaringen is dat de 

arts niet op de hoogte is van hun voorkeur. Dat gebrek 

aan informatie betreft niet alleen de locatie, maar veel 

meer aspecten. Een groot deel van de vragen waar mijn 

studenten mee worstelen, ontstond doordat dat zij niet 

meer met de patiënt konden overleggen en geen idee 

hadden wat hij of zij zou hebben gewild. 

En dat komt weer deels doordat de behandeling in de 

avond- of nachtdienst plaatsvindt (bijvoorbeeld bij de 

Spoedeisende Hulp) en daar mensen werken die de 

patiënt niet kennen. Maar deels komt het ook doordat 

artsen het moeilijk vinden om met patiënten over het 

sterfbed en de dood te spreken. 

Hoop of vrees > Aan al deze zaken kunt u niets doen. 

Maar waar u wél iets aan kunt doen, is dat maar zo wei-

nig patiënten in een gesprek met hun dokter duidelijk 

maken wat zij nog hopen, verwachten of vrezen. Als 

u wilt dat uw arts u helpt bij het sterven – op de plek 

van uw voorkeur, en zoveel mogelijk op de manier die 

u zou willen –, dan zult u er met de arts over moeten 

praten en ervoor moeten zorgen dat uw naasten van uw 

wensen op de hoogte zijn. 

Dat praten gaat dus nadrukkelijk niet alleen over 

euthanasie – dat gebeurt tenslotte maar in 4 procent 

van de sterftegevallen –, maar over alles. Over uw hoop 

en vrees. Over wat kan en wat u wilt. Thuis sterven, 

in het ziekenhuis of in een hospice? Bent u bang voor 

morfine? Heeft u slechte ervaringen met het sterfbed 

van een naaste (of goede, dat kan natuurlijk ook)? Wilt 

u heel graag nog op reis, ook als u er korter door zult 

leven? Of wilt u per se de bruiloft van uw kleindochter 

nog meemaken? 

Dit zijn allemaal aspecten die ertoe doen wanneer er 

beslissingen moeten worden genomen, en het zijn 

aspecten die alleen ú naar voren kunt brengen. Veel 

van wat u misschien als vanzelfsprekend beschouwt, is 

dat niet. Dus u helpt uzelf als u uitspreekt hoe u erover 

denkt. Zo kunt u samen met uw arts de beslissingen 

nemen die bij u passen. 

Als u de artsen nou eens opvoedt door het gesprek 

hierover te beginnen, dan doe ik mijn best tijdens hun 

opleiding. Z

illustratie: peter de wit 
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Sterven hoort bij het leven, net als geboren 

worden. Over een aanstaande geboorte 

praten we honderduit, maar onze dood is 

als gespreksonderwerp aanzienlijk minder 

populair. De NVVE hamert erop om tijdig 

over het levenseinde te praten. Dat kan 

teleurstellingen, ongemakkelijke of ronduit 

vervelende situaties voorkomen, zowel in 

de aanloop naar het overlijden als daarna. 

De NVVE staat niet alleen in deze opvatting. 

De overheid en de KNMG huldigen hetzelfde 

standpunt. En de mensen van Agora maken er 

hun dagtaak van.  • Leo Enthoven

Agora stimuleert denken en 
praten over eindigheid 

Leven 
tot het 
einde!

foto: josje deekens
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De nvve richt de aandacht vooral 

op het levenseinde. Agora bestrijkt 

een aanzienlijk breder terrein. De 

stichting heeft het liever over denken 

en praten over eindigheid, vertelt directeur Clémence 

Ross (oud-CDA-kamerlid en voormalig staatssecretaris 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Agora is Grieks 

voor marktplein. ‘Dat is precies wat Agora wil zijn. 

Onze ambitie is eindigheid een plek geven in het leven 

van mensen en bijdragen aan een betere kwaliteit van 

leven tot het einde.’ 

Dat doet Agora op verschillende manieren. ‘We zien 

dat er steeds meer aandacht komt voor palliatieve 

zorg, mede gestimuleerd door de overheid met het 

Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Maatschappe-

lijk staat eindigheid steeds meer in de belangstelling. 

Voortdurend zijn er veranderingen in de zorg, ook 

wat betreft de laatste levensfase. Mensen overlijden 

steeds vaker thuis. Gemeenten spelen bij de inkoop en 

verdeling van zorg tegenwoordig een belangrijke rol. 

Hospices bieden hun diensten aan. Palliatieve zorg 

beperkt zich allang niet meer tot de laatste fase van 

chronische oncologie. Kortom, er verschijnen steeds 

meer kraampjes op ons marktplein. De naam Agora 

weerspiegelt deze veelzijdigheid.’

Mét uitroepteken > Agora is dertien jaar geleden 

opgericht. Als centrum voor beleidsondersteuning 

ondersteunt het een palliatieve benadering in zorg en 

welzijn door te verbinden, signaleren, agenderen en 

communiceren. Agora neemt de patiënt en zijn naaste 

daarbij als vertrekpunt.

Financiering geschiedt vanuit het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws). Aanvan-

kelijk was palliatieve zorg het belangrijkste, hoewel 

niet het enige aandachtsgebied. Tegenwoordig werkt 

de organisatie breder wat tot uitdrukking komt in 

Agora’s leuze: Leven tot het einde! ‘Mét uitroepteken,’ 

beklemtoont directeur Ross.

‘Het perspectief van de patiënt is leidend. Agora vindt 

het belangrijk dat onder de aandacht te brengen bij 

zorgprofessionals. Zo hebben we op onze website 

blogs van longarts Sander de Hosson die vertelt over 

zijn ervaringen met patiënten in de palliatieve fase. 

Prachtige verhalen, die een groot bereik hebben. 

Verder worden verhalen van patiënten en blogs van 

anderen veel gelezen en gedeeld. Daarnaast reiken wij 

handvatten aan waarmee hulpverleners hun patiënten 

kunnen helpen tot het einde een goede kwaliteit van 

leven te ervaren. Dat wil zeggen, wat de patiënt als 

goede kwaliteit ziet. Vanzelfsprekend verschilt dat 

van mens tot mens. Het gaat steeds weer om de vraag: 

wat heeft déze mens nodig? Afscheid moeten nemen 

van het leven is een naar onderwerp maar er zijn heel 

mooie manieren om dat afscheid gestalte te geven.’

Merkwaardig fenomeen > Om die ‘goede kwaliteit 

tot het einde’ vast te stellen, moet er gepraat worden. 

Dat is vaak het knelpunt. Agora is op een merkwaardig 

fenomeen gestuit. ‘Mensen willen graag van anderen, 

hun naasten bijvoorbeeld, weten wat hun opvattin-

gen zijn over eindigheid, over hun levenseinde, hoe 

zij hun weg daar naartoe zien. Over zichzelf praten 

ze niet graag als het om deze onderwerpen gaat. Wij 

helpen hulpverleners om mensen wél aan het praten 

te krijgen.’

Begin eenvoudig, luidt het advies. ‘Pak bijvoorbeeld 

eerst praktische zaken bij de kop. Cremeren of 

begraven? Besloten afscheid of niet? Daarna kun je 

stap voor stap verdergaan. Wil je een wilsverklaring 

opstellen? Veel mensen vinden het moeilijk hun 

diepste gevoelens en wensen onder woorden te 

brengen als het gaat om eindigheid. Doen zij dat 

wel, dan schrikken sommige naasten daarvan. Een 

oplossing kan zijn mensen te stimuleren hun ideeën 

en verlangens op te schrijven. Daar kunnen ze de tijd 

voor nemen. En anderen kunnen zelf het moment 

kiezen om die tekst te lezen. Dat is veel minder 

confronterend.’ Agora doet dit najaar een proef met 

deze methode, geheten: Schrijf een brief aan je naaste.

Een leidraad is opgezet voor de wijze waarop hulp-

verleners gesprekken over ’het einde’ kunnen begin-

nen en begeleiden. Deze onderkent verschillen per 

doelgroep zoals jongeren, ouderen, mensen met een 

niet-westerse achtergrond enzovoort. ‘Communiceren 

is tweerichtingsverkeer, is lastig, maar kan geleerd 

worden. Mensen zijn snel geneigd tot voorlichten. 

Dan komen ze met folders aanzetten. Dat is eenrich-

tingsverkeer. Belangrijk is de vraag: durf ik er zelf over 

te praten? Mijn echtgenoot heeft in juni gehoord dat 

 Clémence Ross:

 ‘ Het 
perspectief 
van de patiënt 
is leidend’
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hij uitgezaaide kanker heeft en is aan een behandel-

traject begonnen. Natuurlijk hebben wij gepraat. Hij 

heeft aangegeven wat hij belangrijk vindt en heeft 

duidelijk zijn grenzen gesteld.’

Rust en opluchting > Inmiddels heeft Agora dik-

wijls te horen gekregen hoe fijn mensen het hebben 

gevonden als het ijs gebroken was en het onderwerp 

uitgebreid was besproken. ‘Mensen ervaren rust en 

opluchting en zien dat het hun omgeving ontlast. 

Iemand zei: “Hartstikke fijn dat ik het onder woorden 

heb kunnen brengen”. Als mensen eerder nadenken 

over hoe ze willen léven tot het einde, geeft dat rust 

in de stervensfase. Er komt meer kwaliteit van leven 

omdat de zorg zoveel mogelijk kan worden afgestemd 

op de wensen van het individu. Tegelijkertijd is het 

belangrijk dat mensen nadenken over hoe zij als 

naaste van betekenis kunnen zijn voor anderen bij het 

levenseinde.’ 

De website van Agora bevat een groot aantal verslagen 

van mensen waarin zij opvattingen en ervaringen 

rond hun (naderende) eindigheid openhartig in hun 

eigen woorden delen. Euthanasie komt enkele keren 

aan de orde.

Een andere manier om mensen te stimuleren over 

eindigheid na te denken en te praten, is hen aan 

te moedigen een Death Café te bezoeken. Dit zijn 

bijeenkomsten waar deelnemers met gelijkgestemden 

ongedwongen praten over leven, sterven en dood. 

Er bestaan spellen die mensen helpen over het 

levenseinde na te denken en te spreken, zoals de 

Verhalencirkel en de Praatstenen. 

‘Zulke innovaties helpen om gesprekken over 

eindigheid op gang te brengen. Eindigheid moet 

geen taboe-onderwerp zijn maar zou een plek moeten 

krijgen in het leven van ieder mens. Mensen moeten 

hier bij voorkeur over nadenken en spreken vóórdat 

ze ongeneeslijk ziek zijn. Dat praten kan met mensen 

die ze vertrouwen, hun naasten, hun arts of andere 

hulpverleners, en het liefst op een ongedwongen 

manier, zonder dat ze druk ervaren. Ze moeten de tijd 

nemen. Het hoeft niet bij één gesprek te blijven. Het 

hoeft niet na één keer “af” te zijn.’

Vijf sterf-stijlen > Enkele jaren geleden zag Agora 

dat veel organisaties goede initiatieven op dit terrein 

ontwikkelen. Soms was sprake van dubbel werk, soms 

ontbraken kennis en mankracht om uitstekende 

plannen in de praktijk te brengen, beschikbare 

middelen werden versnipperd ingezet en met de beste 

bedoelingen werd af en toe langs elkaar heen gewerkt. 

Met de Protestants Christelijke Ouderenbond 

(pcob) nam Agora in 2012 het initiatief een 

samenwerkingsverband op te richten: de Coalitie Van 

Betekenis tot het Einde. Naast Agora en de pcob zijn 

partners in deze coalitie: Unie kbo, Humanistisch 

Verbond, Vrijwilligers Palliatieve Terminale 

Zorg (vptz), Reliëf (christelijke vereniging van 

zorgaanbieders), de Nederlandse Patiëntenvereniging 

(npv) en Vilans (kenniscentrum voor langdurige zorg). 

De hierboven beschreven initiatieven zijn binnen deze 

coalitie ontwikkeld. De coalitie heeft sinds kort een 

eigen website: ikwilmetjepraten.nu.

Clémence Ross wijst op de stichting stem (Sterven 

op je Eigen Manier) die de verschillen tussen mensen 

heeft gevangen in vijf sterf-stijlen: proactief, onbe-

vangen, vertrouwend, sociaal en rationeel. Bezoekers 

aan de stem-site (stichtingstem.info) kunnen een test 

doen om vast te stellen tot welke categorie ze behoren. 

‘Natuurlijk kun je mensen niet in hokjes stoppen 

en dat is ook niet de bedoeling. De sterf-stijlen laten 

vooral zien hoe verschillend mensen zijn en dat je niet 

iedereen op dezelfde manier moet benaderen.’

Behalve aandacht voor de centrale rol van de patiënt 

en het versterken van de hulpverlener richt Agora zich 

op ondersteuning van onderzoek, meedenken over 

beleid en het helpen implementeren van maatregelen. 

Ross geeft twee voorbeelden. ‘Wij houden weten-

schappers en zorgprofessionals soms een spiegel voor. 

Zij houden vaak nog onvoldoende rekening met laag-

geletterdheid. Het is nodig dat zij taal gebruiken die 

iedereen begrijpt.’

Ze vervolgt: ‘Het ergste dat een arts tegen zijn patiënt 

kan zeggen is: “Ik kan niets meer voor u doen.” Al 

is iemand niet meer te genezen, er is nog heel veel 

mogelijk om de mens die tegenover hem zit in staat 

te stellen zijn resterende tijd op een voor hem zo 

aangenaam mogelijke en zinvolle manier te leven. Een 

goed lokaal en regionaal netwerk van zorg en welzijn 

is daarvoor voorwaarde. Het gaat immers om de hele 

mens die een holistische benadering vraagt.’ Z

‘ Eindigheid moet geen 
taboe-onderwerp zijn 
maar zou een plek 
moeten krijgen in het 
leven van ieder mens’ 
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Genoeg is genoeg 
 Jaap van Riemsdijk

Gespannen en aarzelend 

zitten ze voor me. Twee 

vrouwen van hooguit eind 

veertig. ‘Ik houd het niet 

langer vol’, zegt de een. ‘Ik ben al dertig jaar 

zwaar depressief, op alle mogelijke manieren 

behandeld en nu wil mijn psychiater weer 

een nieuwe therapie met me beginnen.’

De andere vrouw begint zachtjes te huilen. 

‘Hebt u het er ook moeilijk mee?’, vraag 

ik voorzichtig. Ze spreekt gelaten. ‘Ik ben 

negentien jaar haar huisgenoot en ik heb alle 

ellende intensief met haar gedeeld. Dit moet 

afgelopen zijn. Ik zal haar vreselijk missen, 

maar ik kan niet verlangen dat ze zo verder 

moet leven.’ 

Aan het tafeltje naast ons schuift een groepje 

dames aan. Ze lachen vrolijk omdat ze niet 

hadden verwacht elkaar hier te ontmoeten. 

‘Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor 

het laatst gelachen heb,’ zucht de depressieve 

vrouw. Langzaam komt het verhaal op 

gang. Al een paar jaar geleden heeft ze 

haar psychiater om euthanasie gevraagd. 

Geen enkele behandeling heeft uitkomst 

geboden. Ze kampt met lastige bijwerkingen 

van medicijngebruik en elektroshocks 

hebben tot geheugenstoornissen geleid. 

De psychiater is sympathiek en zet zich in, 

maar schuift euthanasie steeds voor zich uit. 

Onlangs heeft hij haar verwezen naar een 

universiteitskliniek, waar klip en klaar werd 

geconcludeerd dat ze uitbehandeld is. Toch 

wil haar eigen psychiater verder. Er is een 

nieuwe experimentele behandelmethode die 

twee jaar duurt. Niet weer, zegt ze: ‘Ik wil nu 

echt afscheid van het leven nemen.’

Haar vriendin, die het verhaal 

geëmotioneerd heeft aangehoord, herpakt 

zich. ‘Dit mag niet zo doorgaan, genoeg 

is genoeg. We zijn naar deze bijeenkomst 

gekomen om te horen of er mogelijkheden 

voor euthanasie zijn.’

Ik leg het belang van wilsverklaringen uit en 

noem met nadruk ook het behandelverbod. 

Ik opper inschakeling van de huisarts en 

wijs op de Levenseindekliniek. Die zou met 

de psychiater kunnen praten om eventuele 

angst voor juridische problemen weg te 

nemen. Steeds meer wordt immers ingezien 

dat psychisch lijden uitzichtloos kan zijn en 

euthanasie kan legitimeren.

Gelukkig zijn de vrouwen mondig. Ze 

lijken goed in staat om vastberaden het 

weloverwogen standpunt te verwoorden en 

ervoor te vechten. Hulp van een consulent 

van de nvve vinden ze op dit moment 

niet nodig. De depressieve vrouw zal eerst 

nadrukkelijk tegen de psychiater gaan 

zeggen dat ze niet meer behandeld wil 

worden en hem opnieuw om euthanasie 

vragen.

Er lijkt zich enige opluchting van de 

vrouwen meester te maken. Ze willen nu 

naar buiten, de frisse lucht in. Langzaam 

lopen ze weg, dicht tegen elkaar. Z

 15 foto: bert bulder
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e vrijw
illiger

Bij de NVVE werken zo’n 140 

vrijwilligers. Ze doen presentaties, 

helpen bij bijeenkomsten, leggen 

huisbezoeken af en ondersteunen 

leden bij al hun vragen rond het 

levenseinde. Hans van Amstel-

Jonker en Jaap van Riemsdijk 

zijn twee ervaren vrijwilligers. 

Om beurten beschrijven zij een 

ervaring uit de praktijk. Deze keer: 

Jaap van Riemsdijk.
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Twaalf vragen over ‘laatstewilmiddelen’

Goed om te weten als u het  helemaal zelf wilt doen

illustratie: bernet ragetli

Een legaal te verkrijgen laatstewilpil 

bestaat nog niet in Nederland. Hoe 

kan ik er toch aan komen?

U kunt tijdig beginnen met het 

verzamelen van medicijnen, 

‘laatstewilmiddelen’. 

Uitvoerige informatie over 

medicijncombinaties die kunnen 

leiden tot een rustige en zekere 

dood vindt u op uw persoonlijke, 

beveiligde deel van de nvve-

website (onder Mijnnvve, waar 

u in komt met uw inlogcode). 

Als u wilt, kunnen de speciaal 

daarvoor opgeleide consulenten 

van de nvve de methoden met 

u bespreken en inschatten of ze 

haalbaar voor u zijn. Realiseert 

u zich wel dat u misschien zult 

moeten jokken om de middelen 

van uw huisarts of apotheek te 

krijgen. 

•

Op de nvve-site staan geen adressen 

in het buitenland. Maar je kunt toch 

middelen in Zuid-Amerika of Azië 

kopen? 

De nvve wil mensen zorgvuldig 

informeren, maar niet 

aanmoedigen. Het gaat om 

opiaten en het is illegaal om 

deze te importeren. De nvve wil 

niemand tot illegaal handelen 

aanzetten. Op de site wordt 

wel gewezen op The Peaceful Pill 

Handbook (pph) van de Australiër 

Philip Nitschke en zijn vrouw 

Fiona Stewart, (zie interview 

pagina 18-19-20). In de actuele, 

digitale versie daarvan staan 

Een groeiend aantal mensen wil, net als Arie en 

Jeanne den Dulk uit de vorige Relevant, zélf een 

einde aan hun leven maken. Op het moment dat zij 

de tijd gekomen vinden, zonder anderen ermee te 

belasten, zonder tussenkomst van een arts. Maar ze 

willen wel snel en pijnloos sterven en niet verminkt 

raken. En ze willen er zo zeker mogelijk van zijn dat 

het lukt. Hoe doe je dat? 
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Goed om te weten als u het  helemaal zelf wilt doen

betrouwbare adressen uit de hele 

wereld.

• 

Ik heb geen computer en geen e-mail, 

en mijn Engels is niet zo best. Wat nu?

U kunt de informatie die op het 

afgeschermde deel van de site 

staat, ook op papier ontvangen 

en een nvve-consulent om 

informatie vragen. U belt 

daarvoor naar het algemene 

nummer, (020) 620 06 90, en 

vraagt naar informatie over een 

zorgvuldige zelfdoding. Dan 

wordt u met de juiste persoon 

doorverbonden.

•

Ik heb hulp nodig bij de handeling zelf.

Hulp bij zelfdoding is in 

Nederland verboden. De nvve 

is ervoor die strafbaarheid op 

te heffen, maar zover is het 

nog niet. De nvve-consulenten 

mogen u dus niet helpen om 

een middel via internet te 

bestellen bijvoorbeeld of bij het 

innemen. Dan zijn ze strafbaar. 

Een zelfdoding met medicatie 

voor mensen die het niet alleen 

kunnen, is uitsluitend haalbaar 

als iemand in hun omgeving 

bereid is die (strafbare) hulp te 

bieden, zoals Albert Heringa dat 

deed bij zijn 99-jarige Moek. 

Weest u zich ervan bewust 

dat u zo’n glas barbituraten 

in één keer leeg moet kunnen 

drinken. U moet dus geen slik- of 

maagproblemen hebben. Even 

stoppen tussendoor brengt het 

risico met zich mee dat u weg 

raakt maar niet sterft. Datzelfde 

risico geldt bij braken. U heeft 

dus ook een antibraakmiddel 

nodig.

• 

Hoe kom ik daar dan aan?

Via de huisarts of het internet. 

Tegen de huisarts zult u 

waarschijnlijk moeten jokken en 

zeggen dat u veel last heeft van 

misselijkheid. De kans dat hij 

mee wil werken als u de waarheid 

vertelt, is zeer klein. De middelen 

zijn ook niet meer, zoals enkele 

jaren geleden nog, vrij bij de 

drogist verkrijgbaar.

•

Hoe weet ik dat middelen uit het 

buitenland betrouwbaar zijn?

Niemand kan de betrouwbaar-

heid garanderen maar het pph 

wordt zeer regelmatig geactuali-

seerd. Er zit een hele organisatie 

achter die bijvoorbeeld proef-

bestellingen in diverse landen 

doet en de samenstelling ervan 

op juistheid controleert. 

De paar keer dat de Nederlandse 

douane een bestelling in 

beslag nam, is de inhoud van 

de middelen ook getest en 

werden er zuivere barbituraten 

aangetroffen.

•

Hoe duur zijn die middelen eigenlijk?

De kostprijs van een bestelling 

ligt tussen de 15 en 20 

Amerikaanse dollars, maar de 

leveranciers vragen er ongeveer 

450 voor. Het is een zeer 

winstgevende handel. Standaard 

worden er porties geleverd die 

groot genoeg zijn voor twee 

personen. U zou ze dus kunnen 

delen met iemand anders. Maar: 

‘delen is dealen’, dus ook dat is 

bij wet verboden en strafbaar. 

Zelfs als u zich er niet voor laat 

betalen. 

•

Is er wel eens iemand veroordeeld 

voor het illegaal invoeren van deze 

opiaten?

Nee. Incidenteel neemt de 

douane zendingen in beslag. 

Voor zover bekend is er wel eens 

een geldboete opgelegd en kreeg 

iemand een waarschuwing. 

Maar een volgende bestelling 

op hetzelfde adres werd gewoon 

bezorgd. 

•

Hoe lang blijven die middelen goed?

Tien jaar, mits ze niet 

onderhevig zijn aan al te grote 

temperatuurswisselingen en 

de verpakking intact blijft. 

Bij gebruik na tien jaar wordt 

geadviseerd de dosering te 

verhogen. 

•

Hoe bewaar je ze?

Je kunt het middel in een kluis 

of kistje bewaren en de sleutel 

verstoppen of aan iemand in 

bewaring geven.

•

Als niemand me mag helpen bij 

mijn zelfdoding, moet ik dan alleen 

sterven?

Nee, dat hoeft gelukkig niet. 

De nvve adviseert om een 

vrijwaringsbrief op te stellen 

waarin u verklaart dat u 

helemaal zelfstandig hebt 

gehandeld, zonder de hulp van 

anderen. Zijn er familieleden 

of vrienden aanwezig bij het 

sterven, laat dan in de brief 

weten dat zij daar alleen zijn 

ter ondersteuning en dat zij 

geen praktische hulp hebben 

verleend. Het is aan te raden 

een opname met bijvoorbeeld 

een mobiele telefoon te laten 

maken om aan te kunnen tonen 

dat u de middelen zelfstandig 

en uit vrije wil hebt genomen. 

Vaak beschouwt de politie de 

locatie in eerste instantie als een 

‘plaats delict’ en de aanwezigen 

als mogelijke verdachten. Wees 

daarop voorbereid.

•

En als het mislukt? Als ik niet sterf, 

maar in coma raak?

Dat is natuurlijk het laatste wat u 

wilt. Het enige dat u van tevoren 

kunt doen, is ervoor zorgen dat 

er een wilsverklaring klaarligt, 

dat u een behandelverbod 

achterlaat en een volmacht 

waarin staat met wie contact 

moet worden opgenomen als u 

wordt gevonden. Z

Marijke Hilhorst
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Australische euthanasiepionier verkast naar Nederland 
     ’Ik jaag niemand  in de richting van zelfdoding’

foto: rené ten broeke
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Australische euthanasiepionier verkast naar Nederland 
     ’Ik jaag niemand  in de richting van zelfdoding’

Met die opmerking heeft hij een punt. De medische 

professie en ‘de politiek’ in Australië werken 

hem al twintig jaar tegen. Dat gaat hard tegen 

hard. De Medical Board of Australia (mba) heeft 

hem vanwege zijn euthanasiestandpunten en -activiteiten zijn 

artsenbevoegdheid ontnomen, een beslissing die de hoogste rechter 

heeft teruggedraaid. 

De mba sloeg meteen terug door 26 voorwaarden aan zijn 

hernieuwde artsenbul te verbinden. Zo mocht hij met niemand, 

waar ook ter wereld, over hulp bij zelfdoding praten en moest hij 

zijn naam als mede-auteur van The Peaceful Pill Handbook, dat hij 

samen met Stewart schreef, van de kaft halen. 

Uit protest verbrandde hij publiekelijk zijn doktersdiploma. 

Verschijning van hun boek bleek niet mogelijk in Australië, wel in 

de Verenigde Staten. De autoriteiten doen verwoede pogingen de 

digitale versie van het Australische internet te weren. De politie 

hield hem voortdurend in het oog, doorzocht zijn huis en kantoor, 

nam computers en mobiele telefoons in beslag.

Geen talenknobbel > Het interview vindt plaats op hun gehuur-

de woonboot, de laatste in een rijtje. Openslaande deuren geven 

toegang tot een plecht met vergezichten over weilanden en de vaart 

die in de verte verdwijnt. Als een pleziervaartuig passeert, deint de 

woonboot zachtjes mee. ‘De buren hebben me vertrouwd gemaakt 

met de eerste beginselen van de water-etiquette, wat ik moet pikken 

en waar ik tegen mag protesteren,’ grijnst Nitschke. 

Op de achterplecht staan twee fietsen. Hij en zijn vrouw hebben 

kantoorruimte gehuurd in een nabijgelegen stad en overbruggen 

de acht kilometer tussen woonboot en kantoor per rijwiel. 

Een Nederlandse winter hebben ze nog niet op hun woonboot 

meegemaakt. ‘De eigenaar heeft beloofd een kachel te plaatsen als 

dat nodig blijkt.’ Een cursus Nederlands staat op het programma. 

‘Ik heb geen talenknobbel,’ meldt hij zorgelijk.

Waarom verruilt een arts het vertrouwde, dunbevolkte, uitgestrekte, warme 

Northern Territory van Australië voor een woonboot in een onbekend, nat, 

dichtbevolkt stukje Europa?

‘In Australië hadden we te maken met toenemende vijandigheid. 

Niet zozeer ten opzichte van het onderwerp, maar van mij. Ik 

voerde een constant, bitter gevecht met de autoriteiten en de 

medische beroepsgroep. Die strijd vrat energie, die ik liever besteed 

aan het opkomen voor het recht van elk individu op een waardig, 

zelfgekozen levenseinde, te beginnen met mensen die ongeneeslijk 

ziek zijn en ondraaglijk lijden. 

We wilden verhuizen naar de Verenigde Staten. Het verkrijgen 

van een verblijfs- en werkvergunning is daar extreem moeilijk. 

Nederland is een uitstekend alternatief. We hebben besloten ons 

uitgeverijbedrijf naar Nederland te verplaatsen. Een voorlopige 

verblijfsvergunning hebben we op zak. Dat geeft rust. We 

vertrouwen erop te zijner tijd een permanente verblijfsvergunning 

te krijgen.’

Hoe ben je bij euthanasie betrokken geraakt?

‘Ik werkte als arts in het ziekenhuis van Darwin toen ik begin jaren 

negentig op de radio een reportage hoorde dat het parlement van de 

Northern Territory van plan was een euthanasiewet aan te nemen, 

de Rights of the Terminally Ill Act 1995. Een geweldig initiatief, vond 

ik, waar ik helemaal achter stond. De wet maakte het ongeneeslijk 

zieke patiënten mogelijk met behulp van een dokter te overlijden, 

ofwel door zelf een dodelijk middel in te nemen ofwel de dokter te 

vragen het middel toe te dienen. 

De mba reageerde met grote stelligheid dat geen dokter in Australië 

bereid gevonden zou worden mee te werken. Ik stak publiekelijk 

mijn vinger op en riep: ik wel. Met twintig collega’s zette ik een 

paginagrote advertentie in de krant waarin wij uitlegden dat we 

op basis van de wet bereid waren patiënten te helpen overlijden en 

waarom. 

De Australische euthanasiepionier dokter Philip Nitschke 
(69) heeft zijn geboorteland de rug toegekeerd. Hij 
en zijn vrouw Fiona Stewart zijn afgelopen voorjaar 
neergestreken op een woonboot verscholen in het 
Noord-Hollandse platteland. Vanuit Nederland gaat 
hij zijn wereldwijde kruistocht voor erkenning van het 
zelfgekozen levenseinde voortzetten. ‘Nederland is 
zóveel toleranter dan Australië.’ • Leo Enthoven
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De mba en politici waren fel tegen. De druk die ze uitoefenden 

was enorm. De ene collega na de andere haakte af. Ik bleef 

alleen over en heb doorgezet. Ik heb een Deliverance Machine, een 

‘verlossingsapparaat’, gebouwd. Ik bracht een infuus aan in de 

arm. De patiënt moest op een laptop drie vragen na elkaar met ja 

beantwoorden. Zijn laatste ja zette de machine in werking en bracht 

de dodelijke vloeistof in het lichaam. Op die manier heb ik onder de 

wet, die inmiddels was aangenomen, vier doodzieke mensen helpen 

sterven, wat ze wilden, om een einde aan hun lijden te maken.’

Meer dan vier bleek onmogelijk. Het Federale Parlement van 

Australië heeft de macht om wetgeving van de territoria de 

nek om te draaien en deed dat bij de eerste gelegenheid met de 

euthanasiewet van de Northern Territory. Nitschke’s ingenieus 

geconstrueerde verlossingsapparaat belandde in de kelder van 

een museum. Dat was een Australische senator een doorn in het 

oog. Stel je voor dat kinderen het ding zouden zien, redeneerde hij 

geschokt. Het museum wilde er vanaf. De Deliverance Machine staat 

nu al jaren, met toelichting, in een vitrine van het British Museum 

in London.

Je liet het er niet bij zitten.

‘Ik heb Exit International opgericht. Momenteel heeft Exit 

twintigduizend leden verdeeld over allerlei landen. Exit werkt 

vanuit de overtuiging dat elke volwassene die bij zijn gezonde 

verstand is, het fundamentele recht toekomt het eigen levenseinde 

te regelen op een betrouwbare en vredige manier en op het tijdstip 

van eigen keuze. Dat betekent dat een medische reden niet per se 

noodzakelijk is. 

Ik geef workshops waarin alle aspecten van het zelfgekozen 

levenseinde aan bod komen. Regelmatig vertel ik zaaltjes met 

zeventig, tachtig hoogbejaarde toehoorders welke mogelijkheden 

er zijn zelf een vredig overlijden te bewerkstelligen. Ook 

welke middelen ze wel en niet moeten gebruiken. Ook de 

“Zwitserlandroute”. Ook de wettelijke beperkingen. 

Ik jaag niemand in de richting van zelfdoding, wat mijn 

tegenstanders beweren, maar evenmin in de tegenovergestelde 

richting. Je ziet bij die mensen een last van hun schouders vallen 

als ze vrijelijk met gelijkgestemden over hun verlangen naar een 

zelfgekozen dood kunnen praten. Ik verstrek informatie, wijs op 

mogelijkheden en beperkingen. Dat is géén misdaad, dat is géén 

hulp bij zelfdoding wat in de meeste landen verboden is.’

Nepleveranciers > Nitschke en Exit doen meer. In hun boek 

leggen hij en Stewart uit welke middelen te gebruiken en hoe 

daar aan te komen is. Het boek bevat een lijst nepleveranciers 

naast betrouwbare, en goede en slechte ervaringen van individuen 

en families. Het bevat veel illustraties, inclusief een foto van 

Huib Drion en aandacht voor diens laatstewilpil. Onlangs is 

een nieuwe Engelstalige druk verschenen die in onder meer het 

Nederlands vertaald gaat worden. Het is mogelijk een tweejarig 

abonnement te nemen op de elektronische versie die is verrijkt met 

videofragmenten. Abonnees zijn verzekerd van zes updates per jaar. 

Elke twee jaar is verlenging mogelijk.

Exit verkoopt setjes instrumenten om de kwaliteit van gekochte 

middelen te testen. Nitschke is een paar keer met mensen 

meegereisd naar Mexico die daar dodelijke middelen wilden 

aanschaffen. 

De Nederlandse abortusboot bracht hem jaren geleden op 

het idee van zijn ‘euthanasieboot’. Die moest rondvaren in 

internationale wateren. Mensen konden er geholpen worden 

te overlijden, eventueel gevolgd door een zeemansgraf. Onder 

Nederlandse vlag, want Nederland had zojuist een voortreffelijke 

euthanasiewet gekregen, was zijn redenering. Minister Els Borst liet 

ogenblikkelijk weten dat een dergelijk project in het kader van de 

euthanasiewet onmogelijk zou zijn en dat Nederland sowieso niet 

aan een ‘euthanasieboot’ zou meewerken.

Wat drijft je?

‘Ik geloof in de autonomie van het individu. Tegenstanders hangen 

de overtuiging aan dat het leven een gift is. Een gift waar je geen 

afstand van kan doen, wordt op den duur een ondraaglijke last. 

Het individu beslist, niemand anders. Het recht te sterven zou net 

als het recht te leven moeten worden opgenomen in de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens. Het voeren van deze strijd 

geeft me meer voldoening dan het als arts uitschrijven van receptjes 

voor penicilline en zo.’

In december overleed je hoogbejaarde moeder.

‘Een wetswijziging in Australië zit er eindelijk aan te komen. Dat 

geloof ik echt! Voor haar komt die te laat. Zeven jaar heeft ze in een 

verpleeghuis gewacht op haar dood. Toen ze wanhopig tegen de 

verpleging zei dat ze dood wilde, wist die niks beters te bedenken 

dan een psychiater op haar af te sturen. Vaak smeekte ze me om een 

middeltje. Elke keer dat ik haar bezocht, wist ik dat ik in de gaten 

werd gehouden. Ik kon haar niet helpen.’ Z

Meer informatie over Exit International vindt u op: exitinternational.net. Over het 

PPH op: exitinternational.net/product/the-peaceful-pill-ehandbook-ppeh/.

‘ Het recht te sterven 
zou net als het recht te 
leven moeten worden 
opgenomen in de 
Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens’
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De dood inspireert kunstenaars 

al eeuwenlang. Ook de 

‘goede dood’ kan tot mooie, 

ontroerende kunst leiden. In museum 

De Wieger in Deurne, gevestigd in het 

voormalige woonhuis, annex praktijk en 

atelier van de schilderende huisarts Hendrik 

Wiegersma, hing onlangs Euthanasie thuis, 

een werk van een andere (voormalige) 

schilderende huisarts, Erna Burks. 

Burks werkte na haar artsexamen in 1972 

enkele jaren op de huisartsenpost van 

Camping Bakkum, in Noord-Holland, en 

in Castricum. Daarna begon ze een eigen 

praktijk in een gezondheidscentrum in 

Alkmaar. In 2008 ging ze met pensioen. 

Al tijdens haar werk als huisarts, maar 

ook daarna volgde ze schilderlessen. Ze 

exposeert regelmatig. In De Wieger hing 

haar werk tussen de schilderijen van andere 

leden van Pincet en Penseel, een landelijke 

vereniging van artsen die ook beeldende 

kunst maken. ‘Daar kon dit onderwerp 

getoond worden,’ legt ze uit. ‘Voor een 

zorginstelling is het minder geschikt. 

Mensen vinden het te somber.’

Emotioneel moment > Het schilderij over 

euthanasie maakte Burks een jaar voordat ze 

stopte met werken. ‘Onze schilderdocent gaf 

vaak specifieke opdrachten. Hij vroeg ons 

het meest emotionele moment van die week 

te verbeelden. Ik had net iemand geholpen 

met sterven. Zo’n tien, vijftien keer heb ik 

dat in mijn tijd als huisarts gedaan. Het is 

altijd emotioneel gebleven.’ 

Bevallingen doen en een sterfbed 

begeleiden, de zaken van leven en dood, zijn 

de mooiste, de indrukwekkendste stukjes 

van een huisartsenpraktijk, vindt Burks. 

‘Omdat je dan het intiemst contact hebt 

met de patiënt. Zeker aan euthanasie gaat 

menig gesprek vooraf. Ik ben donateur van 

de Levenseindekliniek maar ik vind dat 

mensen, zoveel als enigszins mogelijk is, in 

staat moeten worden gesteld om desgewenst 

zelf op humane wijze hun leven te 

beëindigen. De behandelend arts is in mijn 

opinie degene die daarover voorlichting 

geeft, de patiënt begeleidt en – als het 

niet anders kan – de dodelijke middelen 

toedient.’ Z

‘Goede dood’ inspireert schilderende huisarts

foto: maurits giesen

erna burks schilderde over de euthanasie van een patiënt
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Uitgeverij Klapwijk & Keijsers  

€ 17,95

‘Ook dokter Liem heeft gezien 

dat Lennard het beter doet dan 

gisteren en misschien zonder 

zuurstof kan leven. Dit levert een 

probleem op. Wat heet. Deze 

situatie geeft ons geen moge-

lijkheid hem te laten sterven. 

Stoppen van behandeling zal 

moeten worden besproken in de 

staf. Probleem zal zijn dat som-

mige collega’s tegen zijn omdat 

Lennard levensvatbaar wordt 

genoemd op dit moment.’ 

Lennard is het eerste kind van 

Laura en Casper van Koppen-

hagen. Hij wordt geboren met 

een onwaarschijnlijk lange lijst 

handicaps die hem ‘in het beste 

geval een leven gaan bieden in 

een centrum op de hei tegen een 

knuffelmuur’, zoals de vader, 

zelf arts, het formuleert in zijn 

verslag dat dit boek vormt en dat 

is aangevuld met dagboekaante-

keningen van moeder Laura. 

Na een week wordt de medische 

ondersteuning gestaakt en sterft 

Lennard. Als Laura opnieuw 

in verwachting raakt en uit 

screening blijkt dat hun tweede 

zoon aan hetzelfde zeldzame 

syndroom lijdt, besluiten ze de 

zwangerschap af te breken. Dan 

pas wordt ontdekt dat het om 

een erfelijke aandoening gaat, 

die moeders doorgeven maar 

waar zonen aan lijden. Resten 

twee intens verdrietige jonge 

mensen, met een vrolijk inge-

richte kinderkamer en een leeg 

wiegje. 

Het goede nieuws is dat ze het, 

ondanks dit enorme verlies 

en in de wetenschap dat hun 

kinderwens onvervuld zal 

(moeten) blijven, toch samen 

redden. Natuurlijk hebben ze 

het soms moeilijk als er in hun 

directe omgeving baby’s worden 

geboren en ze zien hoe gelukkig 

dat ouders maakt. En uiteraard 

doet het pijn als er lomp wordt 

gevraagd waarom zij nog geen 

gezin hebben gesticht, maar ze 

ondervinden ook veel steun van 

familie en vrienden. Het boek 

is een ode aan de liefde en laat 

zien dat loslaten zelfs een daad 

van ultieme liefde kan zijn. Z

Claudia Roskam  
Bitterballen. Hoe een ex-
politica haar euthanasie 
bevocht 
–

Te verkrijgen via bol.com 

€ 15,95 

Met ongetwijfeld de beste 

bedoelingen maar in een 

abominabele stijl heeft Claudia 

Roskam Bitterballen geschreven 

en in eigen beheer uitgegeven. 

Wie zich niet stoort aan die 

stijl, noch aan de taal- en 

spelfouten, noch aan de 

uitermate opgewonden toon 

waarop de geschiedenis uit de 

doeken wordt gedaan, leest 

wat haar moeder, de 90-jarige, 

dementerende, blind geworden 

oud-politica Frida de Vries-van 

Rouveroy van Nieuwaal, in de 

laatste twee maanden van haar 

leven zoal moet doorstaan voor 

haar verzoek om euthanasie 

wordt gehonoreerd. 

En ook hoe een zware tijd dat 

was voor Roskam die haar 

daarin begeleidde. Het hele 

proces duurt vooral te lang, is de 

voornaamste klacht, want al die 

tijd bestaat de angst dat moeder 

niet meer kan zeggen dat ze 

inderdaad dood wil omdat ze 

ondertussen in een diepere laag 

van haar dementie is beland. Z

Dave Anthonis en 
Rik De Brauwer 
Dave/ never give up 
–

Bestellen via 

krisjedis@hotmail.com 

€ 25,- plus verzendkosten 

Dave Anthonis draagt zijn boek 

op aan de donor die hem zijn 

longen schonk en zo een ‘twee-

de leven’ voor hem mogelijk 

maakte. Hij is in 1974 geboren 

met mucoviscidose, een onge-

neeslijke longziekte die ervoor 

zorgde dat hij een groot deel van 

zijn jeugd doorbracht in zieken-

huizen en sanatoria en die hem 

in veel opzichten beperkte. 

Maar hij, de onverbeterlijke 

optimist, benadrukt liever wat 

‘muco’ hem heeft gegeven: 

wilskracht, doorzettingsvermo-

gen en vooral Kristel, de liefde 

van zijn leven met wie hij een 

gezin stichtte. Na een longtrans-

plantatie beklimt Dave per fiets 

de Mont Ventoux om korte tijd 

later de diagnose slokdarm-

kanker te krijgen. Hij is dan 39 

jaar en kiest ervoor de dood 

niet af te wachten. Hij vraagt 

euthanasie. Maar voor die wordt 

uitgevoerd, laat hij Rik De Brauw 

zijn weliswaar korte maar ‘tot de 

max’ geleefde bestaan vastleg-

gen. De foto’s ondersteunen het 

beeld dat je als lezer krijgt van 

de levenskunstenaar. Want dat 

was hij. Z

Casper van Koppenhagen 
Ik had je gedacht mijn kind 
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Glenn Paton - regie,  
Roger Barclay - acteur  
H Positive
film, te zien op YouTube, 

duur 8 minuten

–

Ook te zien op: thisistheend.nl/

feature/h-positive

In een gigantisch groot, peper-

duur ingericht appartement zit 

een man op een van de drie 

witte, leren banken. Hij steekt 

een sigaret op, blaast de rook uit 

en spreekt op verontwaardigde 

toon in de camera. Hem is de 

dood aangezegd, vlak voor het 

moment dat hij eeuwige roem 

zou oogsten. ‘Stel,’ zegt hij, 

‘je gaat een langdurige termi-

nale ziekteperiode tegemoet en 

geld speelt geen rol, zou jij dan 

niet op je eigen manier willen 

sterven?’

Hij geeft zelf het antwoord door 

een techneut een zelfmoordma-

chine te laten bouwen die oogt 

als een kermisattractie maar die 

dodelijk is. Het is een krachtige 

achtbaan met een karretje dat 

zo hard gaat, en waarvan de 

loopings zo’n grote diameter 

hebben dat de dalingen cerebra-

le hypoxie (zuurstofgebrek in de 

hersenen) veroorzaken met een 

euforische dood tot gevolg. De 

kijker rijdt mee en huivert. Z 

Camiel Kat & Jacques 
Veugelaers 
Zeven wensen rond 
leven en dood 
–

zevenwensen.nl 

€ 10,00

Camiel Kat en Jacques Veugelaers 

zijn gespecialiseerd in boedel- 

en familiebemiddeling. Omwille 

van hun functie zijn ze dikwijls 

met cliënten in gesprek over hun 

vragen, twijfels en wensen als 

het gaat om ouder worden en om 

verlies in het algemeen. 

Met dit werkboekje, zoals ze het 

zelf noemen, willen ze mensen 

stimuleren in een vroeg stadium 

bewust met de eindigheid van 

hun leven bezig te gaan, om 

onderwerpen rond leven en dood 

voor henzelf en voor hun naasten 

bespreekbaar te maken. 

Het is inderdaad een werkboekje, 

met ringband en veel ruimte voor 

‘invuloefeningen’: voor grote 

wensen voor de toekomst die 

nog rest, hoe de verzorging eruit 

moet zien tijdens ziekte en in het 

verouderingsproces, hoe met het 

lichaam moet worden omgegaan 

voor en na het overlijden, wie 

gevolmachtigde is, aanwijzingen 

zodat nabestaanden kunnen 

handelen in overeenstemming 

met de wens van de overledene. 

Kortom: heel geschikt om 

eens een begin te maken met 

nadenken over het einde dat 

onherroepelijk komt.Z 

Martje van der Brug 
Wat doen we met 
moeder 
–

Uitgeverij Ambo/Anthos 

€ 19,99

Mevrouw Van Hemert, een 

welgestelde weduwe, kijkt terug 

op een aangenaam bestaan. Ze 

woont in een rustig villadorp, in 

een prettig huis met een tuin, en 

ze bezit een huisje in Italië waar 

ze met man en drie kinderen 

jaren achtereen heerlijke 

vakanties doorbracht. Ook fijn: 

de kinderen zijn allemaal goed 

terechtgekomen. 

Na een hartinfarct en de com-

plicaties die daarop volgen, 

verandert haar leven drastisch. 

Ze wordt een hulpbehoevende 

vrouw. Als overplaatsing naar een 

verpleeghuis dreigt, kondigt ze 

aan liever dood te willen. 

De kunstzinnige, empathische 

dochter Dorien respecteert die 

wens. Haar zus Fione, moeder 

en succesvol fundraiser, reageert 

daarentegen met de opmerking: 

‘Mama is geen labrador.’ Zoon 

Alex, woonachtig in Colombia, 

wisselt nogal eens van 

standpunt uit opportunistische 

overwegingen. Maar hij steunt 

zijn moeder uiteindelijk wel en 

gaat zelfs persoonlijk een dodelijk 

middel halen in Zuid-Amerika, 

wanneer artsen niet willen 

meewerken aan haar verzoek te 

mogen sterven. Moeder: ‘Ik moet 

op examen om dood te mogen.’ 

Wat doen we met moeder is een 

pleidooi voor een zelfdodingspil. 

Het verhaal is overduidelijk 

opgebouwd rond een thema: 

euthanasie. Martje van der Brug 

vertoonde het kunstje eerder met 

Havo is geen optie, dat ook een 

afgebakend, maatschappelijk 

onderwerp behandelt. 

De schrijfster toont zich een 

gedegen vakvrouw, ik vermoed 

dat ze uit de reclamewereld 

komt. Literaire pretenties heeft 

ze niet, maar ze blijkt uitstekend 

in staat een zwaar onderwerp 

lichtvoetig te behandelen. De 

roman is vlot van toon, de 

zijlijnen – de datingpogingen 

van Dorien, de afvalpogingen van 

Fione, de overval op het gezin 

van Alex – geven een aardig 

beeld van de drie kinderen en 

drijft lichtjes de spot met de 

elite (Van der Brug woont in 

Wassenaar). Als je er dan ook 

nog in slaagt de lezer regelmatig 

te laten glimlachen en de 

problematiek zeer adequaat 

uiteen weet te zetten, is de 

kwalificatie geslaagde roman op 

zijn plaats. Z

Marijke Hilhorst
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DIT NAJAAR EERSTE
GESPREKSGROEPEN
OVER LEVENSEINDE

Dit najaar start een proef met 

zo’n twaalf kleinschalige, lokale 

gespreksgroepen, waarin nvve-

leden onderling ervaringen 

kunnen uitwisselen over het 

levenseinde. Op de oproep 

bij de vorige Relevant van de 

Werkgroep Ledenparticipatie 

(wglp) hebben een kleine 

duizend leden gereageerd. Dat 

was ruim voldoende om het 

initiatief van de wglp verder uit 

te werken.

Het bureau van de nvve 

faciliteert de eerste bijeen-

komsten. Daarna gaan de 

groepen in principe zelfstandig 

verder. De ervaringen van 

zowel de deelnemers als de 

gespreksbegeleiders zullen 

worden geëvalueerd. Ze worden 

meegenomen in het op grotere 

schaal opzetten van zulke lokale 

gespreksgroepen in de loop van 

2017.

Meer informatie over de 

voortgang van dit initiatief 

vindt u op nvve.nl/ledencontact. Z

SYMPOSIUM NVVE: 
OVER KEUZES ROND 
LEVENSEINDE

Op 8 december houdt de nvve 

haar jaarlijkse symposium, in De 

Eenhoorn in Amersfoort. Onder-

werp van het symposium zijn 

de keuzemogelijkheden aan het 

einde van het leven. Veel leden 

willen informatie over mogelijk-

heden om waardig te sterven. 

Op die vraag wil het symposium 

antwoord geven. 

Er zal onder meer aandacht zijn 

voor hulp bij zelfdoding door 

een arts of naaste, euthanasie en 

zelfeuthanasie (door te stoppen 

met eten en drinken, het in-

nemen van dodelijke middelen 

en andere methoden). 

Het programma was bij het ter 

perse gaan van deze editie nog 

niet bekend. 

Kijk voor actuele informatie op 

nvve.nl/symposium. Z

 

CAFÉ DOODNORMAAL

Om het gesprek over 

jongeren en het zelfgekozen 

levenseinde mogelijk te maken 

organiseren de nvve Jongeren 

Café Doodnormaal. Deze 

bijeenkomst vindt maandelijks 

in een andere studentenstad 

plaats.

 

7 NOVEMBER, 
VAN 19.00-21.00 UUR 
in Stadscafé Bokaal, 

Nieuwemarkt 11, 3011 HP Rotterdam

12 DECEMBER, 
VAN 19.00-21.00 UUR 
in Grand Café Brinkmann,  

Grote Markt 13, 2011 RC Haarlem

DAM TOT DAM

Ook dit jaar was de nvve weer opval-

lend aanwezig bij de Dam tot Dam-

loop. Gehuld in een rood T-shirt met 

de tekst ‘Omdat ik zelf wil bepalen 

wanneer ik finish’ gingen 45 sportie-

velingen met mooie tijden over de 

eindstreep. Kijk voor meer foto’s op 

de homepage van de nvve-website: 

nvve.nl. Z
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REGIOBIJEENKOMSTEN

Tijdens de regiobijeenkomsten van 

de nvve kunnen zowel leden als 

niet-leden informatie inwinnen en 

praktische vragen stellen. De toegang 

is gratis. De bijeenkomsten zijn van 

14.00 tot 17.30 uur.

DONDERDAG 27 OKTOBER 
De Brouwzaele 

Mr. F.J. Haarmanweg 52-54

4538 AS Terneuzen 

DINSDAG 15 NOVEMBER 

Gasterij De Seterse Hoeve

Vijf Eikenweg 56

4903 RK Oosterhout

 

DINSDAG 13 DECEMBER 

De Doelen, Jurriaanse Kwartier

Kruisstraat 2

3012 CT Rotterdam

 
 VACATURE

  De nvve is regelmatig op zoek 

naar vrijwilligers voor diverse 

werkzaamheden. Op dit moment 

zoeken we consulenten voor 

huisbezoeken in Zeeuws-Vlaanderen 

en Noord-Limburg. Kijk voor meer 

informatie over de taken en het 

functieprofiel op: nvve.nl/vacatures.

HOOFD COMMUNICATIE 
VERTREKT

Fione Zonneveld, hoofd 

communicatie, zal de nvve per 

1 november verlaten. Zij was 

ruim drie jaar werkzaam bij de 

vereniging, onder andere als 

hoofdredacteur van Relevant.  

De nvve bedankt haar hartelijk 

voor haar inzet en wenst haar 

veel succes in haar volgende 

functie. Bij het ter perse gaan 

van deze editie was er nog 

geen opvolging voor haar 

gevonden.Z

DAG VAN DE WILSVERKLARING

Op de jaarlijkse Dag van de Wilsverklaring, 

3 september, had de nvve op vijf plaatsen in 

Nederland tijdelijke informatiepunten ingericht. 

Ze werden in totaal door zo’n vijfhonderd 

belangstellenden bezocht.

De dag werd officieel geopend in Sittard, door 

wethouder Astrid Verblakt (op de foto met nvve-

directeur Schurink). nvve-medewerkers deelden 

op straat flyers uit en vertelden voorbijgangers 

over de bijeenkomsten. Bezoekers konden 

terecht bij consulenten van de nvve voor advies 

en informatie. Zij gaven ieder uur een korte 

presentatie over het belang van wils verklaringen. 

Er waren ook informatiebijeenkomsten in 

Hoorn, Leiden, Deventer en Leeuwarden.Z
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WILSVERKLARINGEN 

De nvve geeft wilsverklaringen uit waarmee 

u uw wensen rond het levenseinde kunt 

vastleggen. Zo is het voor artsen en uw 

naasten duidelijk wat u wilt. U kunt 

de wilsverklaringen online opstellen 

via onze website nvve.nl. Dat is gratis. 

Wilsverklaringen op papier kosten E 10.

HULPTEKSTEN VOOR
PERSOONLIJKE AANVULLING 

Een persoonlijke aanvulling op uw 

euthanasieverzoek of behandelverbod 

maakt uw wilsverklaringen overtuigender. 

Omdat veel leden hier vragen over hebben, 

heeft de nvve tips en hulpteksten op haar 

website geplaatst. Ze zijn te vinden op de 

pagina die opent zodra u inlogt op Mijnnvve 

vanaf de homepage. De kop erboven luidt: 

Hulpteksten voor de persoonlijke aanvulling bij 

euthanasieverzoek of behandelverbod. U kunt 

deze hulpteksten ook op schrift krijgen door 

te bellen met de ledenservice (020) 620 06 90.

NIET-REANIMERENPENNING 

De niet-reanimerenpenning is een uniek 

en persoonlijk, specifiek behandelverbod, 

waarmee u aangeeft dat u te allen tijde niet 

wilt worden gereanimeerd. De penning is in 

opdracht van de nvve ontwikkeld en alleen 

voor leden verkrijgbaar. De penning kost  

E 37,50.

 

ADVIESCENTRUM 

nvve-leden kunnen bellen met het  

Adviescentrum voor informatie, advies en 

steun bij keuzes rond het levenseinde.  

Het Adviescentrum bemiddelt ook bij pro-

blemen. Na een telefonisch intakegesprek 

door een coördinator kan een consulent op 

huisbezoek komen. Het Adviescentrum is 

tijdens kantooruren bereikbaar.

SPREEKUREN

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van 

uw wilsverklaringen? Dan kunt u een 

afspraak maken voor een van de gratis nvve-

spreekuren. Die worden wekelijks op diverse 

locaties in Nederland gehouden. Tijdens het 

gesprek kunt u uw vragen persoonlijk met 

een nvve-consulent bespreken. Dat kan ook 

telefonisch. Deze gesprekken (eveneens op 

afspraak) zijn bedoeld voor korte vragen over 

uw wilsverklaringen. Voor het maken van 

een afspraak voor een telefonisch spreekuur 

of een spreekuur op locatie, belt u 

(020) 620 06 90. U kunt ook online een 

afspraak maken via op nvve.nl/mijnnvve.

WERKGROEP LEDENPARTICIPATIE 

De Werkgroep Ledenparticipatie (wglp) zet 

zich in voor een grotere betrokkenheid van 

nvve-leden, bij elkaar en bij de vereniging. 

De werkgroep wil contact tussen leden 

onderling stimuleren en hen meer betrek-

ken bij de besluitvorming van de nvve. 

Suggesties of vragen? 

Mail naar: wglp@nvve.nl of schrijf naar: 

nvve, t.a.v. wglp, Postbus 75331, 1070 ah 

Amsterdam.

  LEZINGEN, PRESENTATIES EN WORKSHOPS 

De nvve verzorgt op verzoek lezingen, 

presentaties en workshops over alle 

onderwerpen die te maken hebben met het 

zelfgewilde levenseinde. Ze zijn bedoeld 

voor zowel professionals als particulieren.

 REGIOBIJEENKOMSTEN 

Maandelijks organiseert de nvve een 

regiobijeenkomst, telkens in een ander deel 

van het land. Tijdens deze bijeenkomsten 

kunnen zowel leden als niet-leden 

informatie inwinnen en praktische vragen 

stellen. De toegang is gratis. 

BESTUUR NVVE

mr. dr. M.F. Andriessen (voorzitter)

mr. B.L.M. Middeldorp (secretaris)

prof. dr. H. Schreuder (penningmeester)

drs. Ch. Leeuwe (auditcommissie)

drs. C.M.J.C. Pauw-van Doormalen

DIRECTEUR NVVE

Robert Schurink, arts

ADRES

nvve, Postbus 75331, 1070 ah Amsterdam

telefoon: (020) 620 06 90

Bereikbaar op werkdagen  

van 09.00 tot 17.00 uur

website: nvve.nl, e-mail: info@nvve.nl

wat kan de nvve 
voor u doen?
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Leo Enthoven

GEEN CAPRIOLEN 

‘Ik heb mijn wilsverklaringen 

jaren geleden opgesteld. Het 

werd stiller om mij heen en ik 

zag mensen sterven die te lang 

waren doorbehandeld. Daar voel 

ik niet voor. Ik heb een mooi 

leven gehad met ups en downs. 

Ik heb een dochtertje verloren 

aan hersenvliesontsteking. 

Na mijn pensioen ben ik 

uitgezonden naar China en 

Rusland. Dat was fantastisch. Ik 

heb een mooie tuin waar ik van 

geniet en waar mensen naar 

komen kijken. Ik ga niet allerlei 

capriolen uithalen om zo lang 

mogelijk in leven te blijven.’

TRILLENDE HANDEN 

‘Mijn huisarts waardeer ik 

enorm, hij neemt de tijd en staat 

altijd voor me klaar. Ik ging een 

paar maanden geleden naar 

hem toe omdat mijn handen 

trilden. Ik was een tuin aan het 

ontwerpen maar dat lukte niet. 

Hij zei: “Geef me je handen”, 

en ik zag al aan zijn blik dat ik 

parkinson had. Ik slik pillen en 

die helpen. Maar als ik dement 

word, als Loek Peters Loek Peters 

niet meer is, dan hou ik ermee 

op. De kans daarop is groot bij 

parkinson.’

DODELIJKE MIDDELEN 

‘Ik ga mijn huisarts er niet 

mee belasten, ik vind dat ik 

hem niet om euthanasie kan 

vragen. Hij zou het doen, maar 

dat wil ik niet. Dat heeft te 

maken met respect. Ik neem zelf 

maatregelen. Dodelijke middelen 

haal ik uit Mexico of China. Als 

het zover is, bestel ik ze.’

BOMEN STERVEN STAANDE 

‘De confrontatie met het einde 

van je eigen leven, dat tikt aan. 

Ik kan niet meer in de tuin 

werken zoals ik gewend ben. 

Daar verzin ik wat op. Ik neem 

een spitvork, steek die in de 

grond en daar trek ik me aan op 

als ik niet omhoog kan komen. 

De dood hoort erbij. Je kunt 

niet genieten van de lijster die 

weer terug is in de tuin, als je 

krampachtig níét dood wilt gaan. 

Bomen groeien staande en ze 

hebben ook het recht om staande 

te sterven. Ik heb een prachtige 

boom in de voortuin gehad die ik 

moest laten omzagen. Het heeft 

me veel verdriet gedaan dat hij 

doodging. Maar een uur later 

stond er een nieuwe boom. Als 

mensen doodgaan, doet dat ook 

veel verdriet.’ Z

Wilt u uw overwegingen en keuzes 
rond het levenseinde met ons delen, 
ook als u nog geen wilsverklaring 
hebt? Stuur dan een mail met uw 
naam en telefoonnummer naar: 
relevant@nvve.nl. 
Leg in het kort uit waarom u uw 
verhaal graag wilt vertellen.

‘Ik ga mijn huisarts er niet mee belasten’

de wilsverklaring van loek peters

LEEFTIJD

79

WOONPLAATS 

Weustenrade (Zuid-Limburg) 

BEROEP

Sociaal-cultureel werker en 

landschapsarchitect

PRIVÉ

Gehuwd, 4 kinderen, 6 kleinkinderen 

 

foto: maurits giesen

inge klijn
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foto: maurits giesen

zul je voorzichtig zijn

ze moet het beloven

maar zij en ik weten dat je niet naar links 

en rechts kunt kijken tegelijkertijd

ze houdt haar hand als een luifel

schuin boven haar hoofd

het is haar helmpje: ze belooft

kom je weer bij me na je reis

ze glimlacht in een frons

denkt aan de lijst van alles wat maar twee

keer komt

eb in een dag, de dood

van een van ons

Maud Vanhauwaert


