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De nvve komt geregeld in het geweer als in
de media woorden worden gebruikt die het
zelfgekozen levenseinde al dan niet met opzet in een kwaad daglicht stellen. Euthanasie
plegen, is er zo eentje. En we kunnen ook niet
akkoord gaan met het euthanasiepoeder van de
Coöperatie Laatste Wil.
We zijn niet de enige. Ook René Diekstra,
psycholoog, auteur en emeritus hoogleraar,
maakt bezwaar tegen taalgebruik dat volgens hem beledigend en incorrect is. Hij wil
‘zelfmoord’ en ‘zelfmoord plegen’ in de ban
doen. Bij hem speelt veel meer dan ergernis
over verkeerde woorden. Hij vindt dat dit
taalgebruik heeft geleid tot ‘criminalisering’
van het beëindigen van het eigen leven. We
zitten daardoor met een maffe ongerijmdheid opgezadeld, zegt Diekstra. ‘Jezelf
doden is niet strafbaar. Waarom zou hulpverlenen aan iemand die uit vrije wil kiest
te sterven, dan wel strafbaar zijn?’ Diekstra
komt in deze Relevant uitgebreid aan het
woord.
Ook in een andere kwestie blijkt dat de juiste
woordkeus zwaar weegt. Wat te doen als
je in het ziekenhuis belandt en je wilt niet
gereanimeerd worden? Hebben we het dan

over een behandelverbod en wordt de
niet-reanimerenpenning in alle gevallen
gerespecteerd? De uitleg staat in deze
Relevant en is ook voor professionals aan te
bevelen.
Nu we het toch over dokters hebben:
onderzoek wijst uit dat toekomstige
artsen tijdens hun geneeskundeopleiding
beter voorbereid moeten worden op de
levenseindezorg. Diverse jonge artsen
vertellen in deze uitgave dat zij inderdaad
amper voorbereid zijn op een gesprek over
een goed sterfbed. Onderzoekers pleiten
voor een prominente plek in het medisch
onderwijs: maak er een concreet vak van.
Tot slot: toen u deze Relevant uit de brievenbus haalde of van de deurmat oppakte, heeft
u al gemerkt dat het plastic cellofaantje met
de adresgegevens ontbrak. Samen met de
drukker hebben we een milieuvriendelijker
oplossing gevonden. Diverse lezers hadden
daarop aangedrongen en die wens hebben
we dus kunnen realiseren. Wat me erop
brengt dat al uw suggesties altijd welkom
zijn via relevant@nvve.nl.
\
Dick Bosscher, hoofdredacteur

28

22

18

Februari 2019, jaargang 45, nummer 1

Inhoudsopgave
4 	Jonge artsen over levenseindezorg: ‘Het leven is niet

Verder in dit nummer:

voor altijd, dat moeten we leren inzien’

27

Bij leven & welzijn

12	René Diekstra: ‘Het woord “zelfmoord” moet

28

In Beeld

30

nvve-nieuws

absoluut in de ban’
16	Behandelverboden in ziekenhuizen
18	Allard en Desirée beschrijven hun ervaringen nadat
hij door herseninfarct is getroffen
22	Injectie/infuus of drankje: keuze is aan patiënt
en arts
24	Kohnstamm: ‘rte’s beslissen in unanimiteit’

Relevant | februari 2019

4

Levenseindezorg in de praktijk van jonge artsen

‘Het leven is niet
voor altijd, dat
moeten we leren
inzien’

‘I

k heb wel wat communicatielessen
gehad, maar die gingen niet over: wat als
iemand doodgaat of niet meer wil leven?
Dat onderwerp kwam zelden aan bod’,
herinnert basisarts Stephanie Sondaal (29) zich over
haar geneeskundeopleiding. ‘Ik ontdek nu al doende
hoe je daar als arts mee omgaat. Hoe je het gesprek
erover voert.’
Stephanie heeft er net een periode als anios (Arts Niet
In Opleiding tot Specialist) opzitten, op de afdeling
Geriatrie in het Tergooi Ziekenhuis. ‘Daar werd ik vaak
geconfronteerd met vraagstukken over het levenseinde
en stervende patiënten. Ik heb dan ook echt een
inhaalslag gemaakt, op gespreksgebied. Want dat is
volgens mij waar levenseindezorg vooral om draait:
dat je kunt praten met patiënten over hun laatste fase;
dat je achterhaalt wat belangrijk voor hen is, met hen
meedenkt en kunt aangeven hoe je daar als arts een rol
in kunt spelen.’

Liefdevol begeleiden > Persoonlijke aandacht
en ‘dat alles bespreekbaar wordt gemaakt’ ziet ook
huisarts Inge Kroese (31) als de belangrijkste facetten
van de levenseindezorg, naast het technische gedeelte
van onder andere pijnverlichting. Zelf is ze daarin
inmiddels aardig gepokt en gemazeld en dat heeft
alles met haar specialisatie te maken, legt zij uit. ‘De
huisartsenopleiding ging zo diep in op de ins en outs

FOTO’S: HES VAN HUIZEN

Levenseindezorg komt te weinig aan bod in medische
opleidingen, concludeerden onderzoekers onlangs (zie kader
op pagina 7). Zij pleiten ervoor dat geneeskundestudenten
beter worden voorbereid op de praktijk, waarin ze al snel met
de dood te maken krijgen. Hoe ervaren jonge artsen dat zelf?
Zijn zij voldoende klaargestoomd voor de ‘hete vuren’ rondom
het levenseinde? Kán dat überhaupt? • Teus Lebbing

van palliatieve zorg en euthanasie, dat ik wel eens
dacht: gaan we het er nu alweer over hebben?’
Toch is ze blij met haar grondige voorbereiding. ‘Ik
vind dat huisartsen hier goed in moeten zijn. De laatste
levensfase beleeft een mens het vaakst thuis, liefst in
nauwe samenspraak met de huisarts. Die rol neem ik
zelf zeer serieus.’
Waarbij het volgens haar met name draait om ‘liefdevol
begeleiden en op de deur blijven kloppen’. ‘Ik probeer
na het slechte nieuws in ieder geval zo snel mogelijk,
zodra de patiënt daar aan toe is, de wensen en
verwachtingen helder te krijgen: hoe zie je het laatste
stukje voor je? Thuis of in een hospice? Waar ben je
bang voor? Hoe denk je over euthanasie? Ik merk dat
het veel goed doet, ook voor de acceptatie bij de familie,
wanneer dat uitgesproken kan worden.’

Zoektocht > Dat uitspreken is lang niet altijd vanzelfsprekend, merkt ze in de praktijk. ‘De reacties kunnen
zo uiteenlopen. Sommige mensen hebben hun ideeën
rondom hun sterven helemaal uitgedokterd, andere
niet. Die worden door mijn vragen overvallen of willen
of kunnen de onvermijdelijke realiteit niet onder ogen
zien. Want je kop in het zand steken is ook een strategie
natuurlijk. Gun je dat de patiënt of blijf je volharden in
je begeleiding? En hoe zit het dan met de informatieplicht van jou als arts? Dat is een zoektocht waar geen
enkele opleiding je volgens mij op kan voorbereiden.’
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Stephanie Sondaal:

‘Ik heb echt
een inhaalslag
gemaakt, op
gespreksgebied.
Want dat is
volgens mij waar
levenseindezorg
vooral om draait’

Datzelfde geldt voor familie-onenigheid of cultuurverschillen rondom het onderwerp: hoe deal je daarmee als
arts? Inge: ‘Soms kom je echt voor verrassingen te staan.
Toen ik anios was op de afdeling geriatrie behandelde
ik een Turkse oudere dame die ongeneeslijke kanker
had. Haar kinderen stonden erop dat we haar dat niet
zouden vertellen. Daar hebben mijn supervisor en ik
echt over gedubd. We wilden haar cultuur respecteren,
maar haar ook goed inlichten en begeleiden.’
Na overleg met collega’s met kennis over de cultuur en
na inschakeling van een tolk kwamen ze uiteindelijk op
een middenweg uit. ‘We hebben haar wel verteld dat ze
niet beter zou worden, maar niet welke ziekte ze had.’

‘Artsen als ik zijn er vol op gericht om patiënten te
behandelen. Na de interactie met de wetenschap is
dat ook wat me zo trekt aan ons vak.’ Het was dan ook
‘flink schakelen’ voor hem toen hij drie jaar geleden een
euthanasieverzoek kreeg van een patiënte. ‘Dat kwam
onverwachts voor mij. Hoe goed ik haar ook snapte,
gezien haar ziektebeeld en ongunstige diagnose.’
In nauw contact met de patiënte en haar dierbaren, het
artsenteam, de scen- en huisarts, verpleegkundigen
en apotheek heeft hij haar goed kunnen begeleiden bij
haar overlijden. ‘Hier ben ik geen arts voor geworden.
Maar ik vind het een waardevolle ervaring, die mij
meer bewust heeft gemaakt van de andere kant van het
spectrum.’

Onverwachts > Zijn dit soort ‘hete vuren’ rondom
het levenseinde voor huisartsen en geriaters aan
de orde van de dag, anders is dat voor specialisten
die zelden te maken krijgen met deze fase van het
leven. Reumatoloog Leonard Schoneveld (44, Bravis
ziekenhuis) bijvoorbeeld begrijpt het wel dat er in zijn
opleiding weinig aandacht was voor de zorg voor een
goed sterfbed.
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Gebrek aan ervaring > Precies dát inzicht kan een
arts zo verrijken, vindt internist-oncoloog Anouk
Jochems (37). ‘We hebben een geweldig beroep waarin
we mensen beter kunnen maken. Maar dat lukt
helaas ook geregeld niet. En dan? Nu focust met name
de basisopleiding geneeskunde zich vooral op het
handelende en verlengende. Komen artsen vervolgens
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Inge Kroese:

‘De huisartsenopleiding ging
zo diep in op de
ins en outs van
palliatieve zorg
en euthanasie,
dat ik wel eens
dacht: gaan we
het er nu alweer
over hebben?’

in aanraking met een stervende patiënt, dan schieten
zij bij gebrek aan ervaring al snel in de handelmodus.
Terwijl in die fase juist ook de menselijkere elementen
zo belangrijk zijn: de aandacht voor communicatie,
zelfreflectie en levensbeschouwing.’
Vanwege haar interesse voor deze kant van het vak ging
Anouk tijdens haar opleiding en specialisaties bewust
op zoek naar bijscholing op dit gebied. Als internistoncoloog in het Haaglanden Medisch Centrum is ze
inmiddels ook hoofd van het Team Ondersteuning en
Palliatieve Zorg, dat collega-artsen onder meer bijstaat
bij de levenseindebegeleiding van hun ongeneeslijke
patiënten.
‘De cruciale vraag die je in deze fase als arts aan de
patiënt moet leren stellen, is: wat is voor u belangrijk?
En hoe kunnen we daar invulling aan geven? Met dat
gesprek markeer je het moment van: ik kan u niet meer
beter maken. Dat geeft de patiënt de gelegenheid om
na te denken over zijn afscheid, om het te proberen
te aanvaarden, om zaken te bespreken met familie of

te regelen, mocht dat nodig zijn. Daar spelen we als
dokter een essentiële rol in.’

Beslagen ten ijs > Dat artsen best een horde moeten
nemen om zo’n gesprek aan te gaan, begrijpt Anouk.
‘Niet iedereen kan met de dood omgaan. Ook dokters
niet altijd, zij zijn ook mensen. Maar ze hoeven
dit proces niet alleen te doorstaan. In de meeste
ziekenhuizen zijn er palliatieve teams die hen daarbij
kunnen begeleiden.’
Om als jonge dokter beter beslagen ten ijs te komen,
zou Anouk het toejuichen als levenseindezorg meer
wordt geïntegreerd in het geneeskundeonderwijs.
Vooral in de specialisaties, maar ook in de
basisopleiding. ‘Ik weet hoe die vier jaren volgestouwd
zitten met medische kennisoverdracht, er blijft
nauwelijks ruimte over. Toch zou het een hoop schelen
als studenten er al in die periode een bewustzijn voor
ontwikkelen. Het leven is niet voor altijd, dat moeten
dokters leren inzien.’
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Leonard Schoneveld:

‘Hier ben ik
geen arts voor
geworden. Maar
ik vind het een
waardevolle
ervaring,
die mij meer
bewust heeft
gemaakt van de
andere kant van
het spectrum’

Het helpt als artsen tijdens hun opleiding realistische
verwachtingen leren koesteren over hun rol, benadrukt
huisarts Inge Kroese tot slot. ‘Als dokter wil je er alles
aan doen om de stervende patiënt vredig te laten
gaan, maar dat lukt helaas niet altijd. Elk lichaam
reageert anders op medicijnen. En sommige jeuk, pijn
of benauwdheid is niet te bestrijden, bijvoorbeeld
wanneer de patiënt helder wil blijven en geen
palliatieve sedatie wenst. Ik maak er een punt van om
de patiënt en de familie hier tijdig op voor te bereiden,
zodat ook zij de werkelijkheid onder ogen zien. Want
net als een geboorte is ook de dood niet altijd mooi.’
\
Het artikel End-of-life care in the Dutch medical curricula
door Josefien de Bruin, Mary-Joanne Verhoef, Joris P.J. Slaets en David
van Bodegom, op 5 september 2018 gepubliceerd in wetenschappelijk
tijdschrift Perspectives on Medical Education, is te vinden op:
https://link.springer.com/article/10.1007/s40037-018-0447-4
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AANBEVELING ONDERZOEKERS:
‘END-OF-LIFE CARE’ ALS EXTRA VAK IN OPLEIDINGEN
Onderzoek van Leyden
Academy on Vitality and
Ageing heeft aangetoond dat
toekomstige artsen tijdens hun
geneeskundeopleiding beter
voorbereid moeten worden op de
levenseindezorg. Meer ouderen en
meer oudere ouderen, dat is de
toekomst. Het onderwijs is daar
nog onvoldoende op ingesteld. Op
alle acht Nederlandse medische
faculteiten is levenseindezorg
weliswaar verweven in het
curriculum, als onderdeel van
andere vakken, maar het aanbod

is wisselend en het thema blijft
over de gehele linie onderbelicht.
Hoogleraar ouderengeneeskunde
Joris Slaets van Leyden Academy,
co-auteur van het artikel, pleit
voor een prominente plek in het
medisch onderwijs: ‘Maak er
een concreet vak van, ga er in
werkgroepen mee aan de slag.
Zorgen voor een goed sterfbed
voor je patiënten is uiteindelijk
een van de basisfacetten van
het arts-zijn, ongeacht welke
specialisatie je kiest.’
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Agnes Wolbert - directeur NVVE

M

isschien heeft u er nooit
zo bij stilgestaan, maar
verenigingen hebben hun
eigen levenscycli. Elke
vereniging ontwikkelt zich bovendien anders.
Sommige verenigingen bewegen nooit, en
varen daar wel bij. De ene kaartvereniging is
natuurlijk de andere niet, maar ik overdrijf niet
als ik zeg dat de meeste veranderingen zich
buiten die verenigingen voltrekken. Zij doen
wat ze altijd al deden, en blijven wat ze altijd
waren.
Andere verenigingen groeien, veranderen
en maken turbulente tijden door. De nvve
hoort zonder meer bij die groep. In de alweer
meer dan 45 jaar van ons bestaan zijn we fors
gegroeid, soms met enorme spurten. Er is
veel kennis verworven, de vereniging heeft
gepuberd, is wijzer geworden en is nu allang
volwassen.
De eerste 30 jaar van haar bestaan was er vooral
de strijd voor de euthanasiewet en, toen die
er eenmaal was, voor een betere uitvoering
ervan. Daar gaat de nvve ver in en dat is ook wat
haar leden verwachten. Het ambitieniveau, de
omvang van de vereniging en de complexiteit
van de taken die er op de nvve afkwamen,
maakten eenvoudigweg dat de vereniging het
zich niet kon permitteren om stil te staan.
Steeds meer vrijwilligers in de vereniging
raakten betrokken, er kwamen professionals
en een bureau met een directeur, het bestuur
werd minder uitvoerend dan in de vroege jaren
van de vereniging. Het bureau heeft in de loop
van de jaren een beleidsmatig krachtige rol
gekregen en dat is goed voor de vereniging. De
laatste loot aan de stam is sinds vorig jaar de

Relevant | februari 2019

Ledenadviesraad, die een eigen rol en positie
heeft en die de aansporing heeft om zich
strategisch te bemoeien met de koers van de
vereniging.
Kunnen we nu tevreden constateren dat de
vereniging in haar volwassen status helemaal
perfect is en dat we er vooral niets meer aan
moeten doen? Zeker niet. Ik verwacht niet dat
we de vereniging totaal op de schop zullen
moeten nemen, maar er zijn afwegingen te
maken.
Daarom willen we in dit nieuwe jaar
onderzoeken hoe een moderne en slagvaardige
vereniging anno 21e eeuw eruit zou kunnen
zien. Of we meer leden kunnen verleiden tot
een actieve inzet. En zo ja: hoe zou u dat zelf
eigenlijk willen?
Ook kunnen we de vraag stellen of de
vereniging sterker en zichtbaarder wordt als
we ons werk nog meer decentraal zouden
doen (naast de 50 spreekuurlocaties en de
regiobijeenkomsten). En, wat is daar dan voor
nodig? Hoe betrekken we de leden bij deze
afweging en doen we dat dan met alle 167.000
leden tegelijk? Hebben die daar eigenlijk wel
behoefte aan? Wat moet u als lid merken van de
vereniging en wie is die nvve, die zichzelf een
‘adviseur met een activistisch hart’ noemt?
Het zijn geen nieuwe vragen. Iedereen die de
vereniging een beetje volgt, heeft ze in de een
of andere vorm eerder langs zien komen. Een
gezonde vereniging is belangrijk: we moeten
nog wel even verder met onze zaak.
Voor een vereniging geldt hetzelfde als voor een
mens: ontwikkelen houdt je scherp. En ook:
onderhoud = behoud.
\

Column

‘Uw adviseur met een
activistisch hart’

opinie
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Wil de echte meneer
Van der Zee opstaan?

H

et vergt even een gedachtesprong om
van zo’n vrolijk tv-programma uit
te komen bij de harde werkelijkheid
van euthanasie bij dementie. Toch
is er een overeenkomst: ook bij een wilsonbekwame
alzheimerpatiënt breken naasten en zorgverleners
zich het hoofd over de vraag: wie is de echte meneer of
mevrouw Van der Zee? Is het die tierende, agressieve
man of de intelligente, zachtaardige vader bij wie je
altijd voor advies terechtkon? Is het die in zichzelf
gekeerde vrouw met wie geen contact mogelijk is, of
de actieve, sociale moeder met wie je altijd zo’n plezier
had?
Over de ingrijpende gedaantewisseling die met
dementie gepaard gaat, hoor je lang niet iedereen
klagen. Sommige mensen hebben opeens de
allerliefste vader of opa die ze zich maar konden
wensen, een heel andere man dan de mopperkont die
hij was voor de dementie toesloeg.
Vaker leidt de verandering juist tot onnoemelijk veel
verdriet, niet alleen bij de betrokkene maar ook bij de
naasten. Zoals bij een demente patiënte die euthanasie
kreeg, ook al was zij inmiddels wilsonbekwaam
geworden. Volgens het verslag van de regionale
toetsingscommissie euthanasie was zij angstig,
voortdurend schrikachtig en vrijwel onbenaderbaar
voor het personeel van de verpleeginstelling.

Jaren geleden was het televisieprogramma Wie van de
drie? razend populair. Door vragen te stellen moest een
panel erachter komen wie de echte meneer Van der Zee
was: meneer 1, 2 of 3? Het spannendste was het wanneer
het panel er niet in slaagde de juiste kandidaat aan te
wijzen, omdat ze alle drie de waarheid leken te spreken. •
Dick Bosscher
Sluipmoordenaar > Dementie is een
sluipmoordenaar die je brein overneemt en je
onherkenbaar maakt voor je omgeving. Vrijwel
niemand wil het zover laten komen. Zolang dementie
een onomkeerbare en ongeneeslijke ziekte is, willen
veel mensen dat er wordt ingegrepen voordat het
te laat is. Maar wanneer is het te laat en hoe zorg je
ervoor dat er dan daadwerkelijk wordt ingegrepen?
Ongeveer 270.000 mensen in Nederland hebben
dementie. Rond het jaar 2050 is dat aantal verdubbeld.
Steeds meer mensen bij wie de diagnose dementie is
gesteld, vragen zich af welke mogelijkheden er zijn
voor een zelfgekozen levenseinde. Vaak hebben zij in
hun directe omgeving meegemaakt hoe ontluisterend
en aangrijpend het proces van dementie zich kan
voltrekken. Voor zichzelf willen zij die situatie
voorkomen.
Maar het verkrijgen van euthanasie bij dementie
is niet eenvoudig. Mogelijk is het wél. Het aantal
gevallen steeg van 12 in 2009, via 81 in 2014, naar 166 in
2017. Het ging om mensen die zelf nog konden zeggen
dat zij euthanasie wilden. In 2017 kregen daarnaast
3 patiënten met vergevorderde dementie euthanasie.
De grote vraag die artsen zich stellen is of de patiënt
het euthanasieverzoek nog wel kan herhalen als
de wilsbekwaamheid door de dementie afneemt.
Weliswaar kan een schriftelijke wilsverklaring het

illustratie: peter de wit
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mondelinge verzoek volgens de wet vervangen, maar
veel artsen zijn zeer terughoudend wanneer ze die
bevestiging niet meer kunnen verkrijgen.
Dat laatste is begrijpelijk, maar tegelijk ook
huiveringwekkend. Waarom wordt iemands
innige, weloverwogen, langdurige en vrijwillig
geformuleerde wens in twijfel getrokken zodra de
betrokkene die niet meer kan bevestigen?
Een antwoord dat je steeds vaker hoort, is dat er
door de dementie een ander mens is ontstaan, die
zijn vorige leven achter zich heeft gelaten. Een
ándere meneer of mevrouw Van der Zee, als het ware.
Dat beeld is vrij breed verspreid. Op tv zei ethicus
Theo Boer onlangs nog dat er door de dementie een
nieuwe persoonlijkheid ontstaat. Er is nog wel iets
over van de oude persoon, zegt hij, maar iemand
wordt anders en het is die nieuwe persoon met wie je
rekening moet houden. Hij lijkt daarmee een ideale
ontsnappingsmogelijkheid te bieden voor mensen die
tegen euthanasie bij gevorderde dementie zijn.

Gehaktballen > Op het nvve-symposium over
dit thema, dat eind vorig jaar werd gehouden,
schetste Dorothea Touwen, docent en onderzoeker
medische ethiek, het dilemma heel helder. Zij gaf
het voorbeeld van een meneer Van der Zee 1 en een
meneer Van der Zee 2. De eerste is de persoonlijkheid
vóór en de tweede ná de wilsonbekwaamheid. In het
verpleeghuis geniet de zwaar demente meneer Van
der Zee 2 van gehaktballen en drinkt hij graag een
borrel. Zijn zoons komen in het geweer. Meneer Van
der Zee 1 was overtuigd vegetariër en dronk nooit
alcohol. Hij sprak altijd schande van mensen die dode
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dieren aten. De zoons eisen dat het verpleeghuis hun
vader zijn vlees en drank weigeren, waarmee hem zijn
waardigheid wordt teruggegeven.

Eén en dezelfde persoon > Het bestaan van twee
compleet verschillende persoonlijkheden is de reden
dat er vaak zoveel onbegrip ontstaat tussen familie en
zorgverleners, luidt Touwens redenering. Die laatsten
hebben immers alleen kennisgemaakt met meneer
Van der Zee 2. Als Dorothea Touwen de zaal vraagt om
te kiezen wie als het ware de ‘echte meneer Van der
Zee’ is, slaat de verdeeldheid toe. Gunnen we meneer
Van der Zee 2 zijn geneugten of moet meneer Van der
Zee 1 in ere blijven?
Hersenonderzoeker Dick Swaab weet het antwoord
op die vraag wel. Hij doceert: ‘Het zijn de hersenen
die ons karakter, onze persoonlijkheid, onze unieke
mogelijkheden en beperkingen bepalen. De ziekte van
Alzheimer is een versnelde, vervroegde en ernstige
veroudering van die hersenen. Er ontstaan “gaten” in
het brein en het brein van de patiënt vult die gaten
zelf op. Er blijft sprake van één en dezelfde persoon.’
De wanhopige patiënte uit het hiervoor aangehaalde
voorbeeld van de regionale toetsingscommissie
kreeg euthanasie, ook al was zij wilsonbekwaam.
De commissie oordeelde dat de arts zorgvuldig had
gehandeld, vooral omdat zij de patiënte geregeld
sprak en wist wie de vrouw was en wat zij wilde,
vóór en nadat de dementie had toegeslagen. Tot
en met de euthanasie behandelde de arts haar als
mevrouw 1. Zo’n relatie met je dokter zou je iedereen
toewensen.Z

foto: hollandse hoogte (joost hoving)
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Psycholoog René Diekstra
wil dat anders wordt gesproken
over dood en zelfdoding

‘Het woord
“zelfmoord”
moet
absoluut
in de ban’

FOTO’S: HOLLANDSE HOOGTE
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‘Ik denk dat zelfdoding, al dan niet met behulp van
anderen, eerder regel dan uitzondering zal worden.’
Die verwachting koestert psycholoog, auteur
en emeritus hoogleraar prof. dr. René Diekstra.
Onlangs verscheen Leven is loslaten, een boek
over ‘een dood met een grote toekomst’. •
Marijke Hilhorst

en dood met een grote toekomst’,
wat bedoelt u daar precies mee?

•
‘Ik verwacht dat het aantal mensen dat zelf wil
bepalen op welk tijdstip en welke manier ze sterven
de komende decennia geleidelijk en mogelijk zelfs
sterk zal toenemen. Dat heeft alles te maken met het
groeiend aantal ouderen. We leven steeds langer,
waardoor levensmoeheid vaker zal voorkomen.
Bovendien neemt het verlangen naar zelfbeschikking
toe op allerlei gebieden, ook op dat van het sterven. Ik
voorspel dat zelfdoding – al dan niet met behulp van
anderen – eerder regel dan uitzondering zal worden.’
Wat hoopt u te bereiken met dit boek, dat veel weg heeft van
een pamflet?
•
‘Ik streef drie doelen na. Ik zou willen dat er anders
gesproken gaat worden over dood en zelfdoding.
Ik wil ook duidelijk maken dat we nog veel te leren
hebben van andere tijdperken en culturen wat onze
houding ten aanzien van (hulp bij) zelfdoding betreft.
En verder betoog ik dat (hulp bij) zelfdoding geen
medisch-ethische kwestie is, en dat zorgvuldige en
verantwoorde hulp bij zelfdoding ook heel goed door
niet-medici kan worden gegeven.
Vandaar dat ik veel aandacht schenk aan de taal die we
gebruiken. “Zelfmoord” en “zelfmoord plegen” moeten absoluut in de ban. Die woorden zijn beledigend,
incorrect en passen niet meer in deze tijd. Het begrip
“zelfmoord” stamt nog uit de tijd – zo tussen de vijfde
tot ver in de negentiende eeuw – dat jezelf doden in
ons deel van de wereld werd beschouwd als de meest
asociale en antisociale daad die een mens kan begaan.
Vandaar dat de zelfdoder of degene die dat probeerde,
als misdadiger, op de meest gruwelijke wijze werd
bestraft. Dat terwijl men bijvoorbeeld in de tijd van
de Egyptische farao’s al sprak over zelfdoding als een
aanvaardbare en soms zelfs wijze keuze.
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Prof. dr. Nico Speijer – die in 1981, op hoge
leeftijd, samen met zijn vrouw geheel vrijwillig en
weloverwogen koos voor zelfdoding – is bekend
geworden door een publicatie uit 1969 die hij de
titel Het zelfmoordvraagstuk meegaf. Een jaar voor zijn
dood publiceerden wij samen een boek met de titel
Hulp bij zelfdoding. En in zijn afscheidsbrief aan mij
heeft Speijer me nog eens nadrukkelijk verzocht te
bevorderen dat voortaan over “zelfdoding” zal worden
gesproken. Ik heb dat verzoek letterlijk genomen.’
Is het niet een puur semantische kwestie?
•
‘Nee, absoluut niet. Voor nabestaanden is het uiterst
pijnlijk dat over iemand uit hun midden wordt
gesproken als een “pleger van zelfmoord”. Spreken
over hulp bij zelfdoding voelt ook heel anders dan
spreken over hulp bij zelfmoord. “Zelfmoord” is tevens
gewoon een incorrecte term. Jezelf op grond van een
eigen wilsbesluit doden is simpelweg geen misdrijf.
Noem het dan ook niet zo.
Bovendien, de criminalisering van het eigen leven beëindigen, waarover ik zojuist sprak, heeft er indertijd
toe geleid dat ook de hulp erbij strafbaar is gesteld.
Daarom zitten we nu met een maffe ongerijmdheid opgezadeld. Jezelf doden is, terecht, niet langer
strafbaar. Waarom zou hulpverlenen aan iemand die
uit vrije wil kiest te sterven, dan wel strafbaar zijn? Ik
ben zelfs een petitie gestart om alle organisaties die
het woord “zelfmoord” hanteren, zoals 113 Zelfmoord
preventie, geen overheidssubsidie meer te verlenen.’
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‘Ik beoordeel de wijze waarop
justitie met Heringa en andere
niet-medische hulpverleners is
omgegaan, als laakbaar en een
terugval in beschaving. Maar ik
verbaas me er ook over dat niet
meer mensen ertegen in het
geweer komen’
U vindt dat hulp bij zelfdoding ook door niet-medici
zorgvuldig kan worden verleend en dat dit in de praktijk al
gebeurt. Maar als niet-medicus hulpverlenen bij zelfdoding
is toch strafbaar?
•
‘Jaren geleden maakte ik deel uit van een commissie
voor bijstand aan hulpverleners die een verzoek tot
hulp bij zelfdoding hadden gekregen en daarmee worstelden. De commissie was ingesteld door onder meer
de nvve en het Humanistisch Verbond.
De commissie kreeg casussen voorgelegd door artsen,
psychologen, psychiaters en niet-medici. Die concrete
verzoeken om hulp bespraken wij en we brachten vervolgens advies aan de hulpverlener uit. Je zou kunnen
zeggen dat wij vooraf deden wat nu achteraf wordt
gedaan door de toetsingscommissies. Ons advies
– ook als dat negatief was – betekende in vrijwel alle
gevallen een enorme steun en geruststelling voor de
betreffende hulpverlener. Ze wisten dat wij vierkant
achter ze zouden staan als zij, op grond van ons positief advies, hulp bij zelfdoding zouden geven en daar
“gedonder” van zou komen.
Een voorbeeld van onze werkwijze destijds: wanneer
een jong iemand om hulp vroeg, adviseerden we niet
zelden de contracten-benadering. Door beide partijen
wordt dan afgesproken om nog niet uitgeprobeerde
behandelingen, wél – en serieus – uit te proberen.
Daar staat tegenover dat de hulpverlener belooft
beschikbaar te zijn voor hulp bij zelfdoding als deze
behandelingen toch niet blijken aan te slaan.
We hebben alle zaken tot in detail gedocumenteerd.
Twee dingen vielen op. In de contracten-benadering
kozen de meeste mensen uiteindelijk toch voor het
leven. En verder dat justitie weliswaar twee keer heeft
overwogen een hulpverlener te vervolgen, maar dat
beide keren niet heeft gedaan, wetend hoe lastig het
zou worden om de zaak – gegeven onze betrokkenheid als adviseurs – rond te krijgen.’

Waarom bestaat die commissie niet meer?
•
‘De club is opgeheven omdat nvve en Humanistisch
Verbond het over de voortzetting niet eens konden
worden. Heel jammer. Het vergt niet zelden moed om
hulp bij zelfdoding te bieden, zeker als niet-medicus.
Vooral als je bedenkt dat de juridische gevolgen zeer
ingrijpend kunnen zijn. Zie wat de gevolgen zijn voor
mensen als Albert Heringa, die ook nog eens de moed
heeft gehad om op video vast te leggen hoe hij die
hulp aan zijn moeder heeft geboden.
Ik beoordeel de wijze waarop justitie met hem en
andere niet-medische hulpverleners is omgegaan,
als laakbaar en een terugval in beschaving. Maar ik
verbaas me er ook over dat niet meer mensen ertegen
in het geweer komen. Het lijkt wel of mensen tammer
zijn geworden. Gelatener. Ook de nvve zou zich strijdvaardiger moeten opstellen, meer activistisch, al haar
167.000 leden oproepen om een jaar lang, elke dag een
mail naar justitie te sturen met de tekst: “Laat Albert
Heringa met rust.” Moet je zien wat er dan gebeurt.’
U heeft er bezwaar tegen dat hulp bij zelfdoding onder de
euthanasiewet valt en als zodanig wordt geregistreerd.
•
‘Absoluut. Euthanasie is geen doodsoorzaak, maar
een kwalificatie van het stervensproces. Het is daarom
misleidend om een dood die de uitkomst is van hulp
bij zelfdoding, niet als zelfdoding te registreren, maar
als euthanasie. Noem wat zelfdoding is in godsnaam
ook zelfdoding. Natuurlijk zal het effect zijn dat de
lijst met het aantal zelfdodingen veel langer wordt,
maar het beeld van de omvang wordt daardoor wel
duidelijker. Dan wordt ook helder dat het argument
om hulp bij zelfdoding principieel strafbaar te stellen, een levensbeschouwelijk argument is. Krom en
laakbaar.’
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foto: hollandse hoogte
(jacqueline de haas)

Enerzijds zet u zich in om zelfdodingen te voorkomen, door
bijvoorbeeld lesmodules voor jongeren te ontwikkelen.
Anderzijds zegt u dat het soms wijs is níét aan preventie te
doen. Hoe zit dat?
•
‘Als je voorkomt dat iemand een weloverwogen besluit
om zijn leven te beëindigen ten uitvoer brengt, kun
je dat ongestraft doen. Dat vind ik ernstig. Als het een
wijs besluit is, moet je dat respecteren, vind ik. Zeker
als je ziet dat voortzetting van het leven ongewenst
zou zijn omdat bijvoorbeeld de kwaliteit ervan al te
ernstig is afgenomen.
In Leven is loslaten beschrijf ik hoe een goede,
hoogbejaarde vriend en gerespecteerd mentor,
zo’n wijs besluit nam en ik hem in liefde kon laten
gaan. In Utopia van de Engelse humanist Thomas
More, uit 1516, vinden degenen die menen dat hun
leven uitzichtloos lijden is geworden – door welke
oorzaak dan ook – gehoor bij de magistraten en de
geestelijkheid. Die mensen krijgen hulp om hun
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leven te beëindigen. Er is één “maar”: de keuze voor
zelfdoding moet tot stand komen na overleg met en
instemming van anderen. Blijft dat achterwege, dan is
de dood “oneervol”, zoals More het noemt.’
U omschrijft ‘preventieve zelfdoding’ als een besluit om het
leven te beëindigen vóór de echte ellende begint. U denkt
dat mensen dat moment goed kunnen inschatten, ‘zeker als
ze samen zijn’. Ziet u een dubbele zelfdoding voor uzelf als
ideaal?
•
‘Als ik mocht kiezen, zou ik bij voorkeur samen met
mijn vrouw sterven, mits de wijze waarop acceptabel
is voor mijn kinderen. Maar stel nu dat zij zo ziek zou
zijn dat ze niet meer wilde leven, dat ik te kennen zou
geven niet alleen verder te willen en dat de kinderen
mij erop zouden wijzen hoe gezond en vitaal ik nog
was? Hoe waardevol mijn leven, ook voor hen, nog zou
kunnen zijn? Dan weet ik nu nog niet wat ik dan zou
doen.’ Z
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Wel of niet reanimeren tijdens een operatie

Behandelverboden in het ziekenhuis
U wordt geopereerd. Tijdens het overleg met de behandelend arts
of de anesthesist geeft u aan dat u een niet-reanimerenpenning
(NRP) draagt. Hij laat u weten dat niet-reanimeren tijdens de
operatie geen optie is. Hoe zit het eigenlijk met behandelverboden,
zoals de NRP, in het ziekenhuis? • Martien Versteegh

illustratie: bernet ragetli

17

V

Klopt het dat mijn nrp niet geldig is
als ik een operatie onderga?
In ziekenhuizen is het inderdaad
gebruikelijk de afspraak om
niet te reanimeren tijdens
een operatie, op te schorten.
Dat heeft meerdere redenen.
Ten eerste lijken bepaalde
handelingen die tijdens een
operatie gebruikelijk zijn, op
handelingen die nodig zijn
voor reanimatie. Denk aan het
toepassen van kunstmatige
ademhaling of het opnieuw
op gang brengen van het hart,
wanneer dat voor de operatie is
stilgelegd. Dat maakt het lastig
onderscheid te maken tussen
regulier operatief handelen en
reanimeren.
Ten tweede is de kans op een
succesvolle reanimatie op
de operatietafel vele malen
groter dan wanneer u een
hartstilstand krijgt tijdens een
wandeling in het park, of zelfs
op de verpleegafdeling van het
ziekenhuis. Daar gaat er immers
altijd wat tijd overheen, terwijl
tijdens een operatie onmiddellijk
kan worden ingegrepen.
V

Betekent het dus dat ik moet
toestemmen in reanimatie om een
operatie te mogen ondergaan?
In veel ziekenhuizen is dat
inderdaad het geval. Zij hanteren
een beleid waarbij uw eis om
niet gereanimeerd te worden,
24 uur wordt opgeschort in
het geval van een operatie.
Er zijn ook ziekenhuizen
die iets meer ruimte bieden.
De arts laat u weten wat er
mogelijk is. Bijvoorbeeld dat
u kunt aangeven dat u niet op
de intensive care terecht wilt
komen, waar u mogelijk wordt
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opgenomen als zich tijdens de
operatie ernstige complicaties
voordoen. Het is dus belangrijk
van tevoren een gesprek te
voeren met de hoofdbehandelaar
over uw wensen en de mogelijk
heden.

tegen maakt, krijgt u gewoon
pijnstilling toegediend.
V

Ik heb een nrp omdat ik niet als een
kasplantje uit de operatie wil komen.
Is de kans daarop dus ook niet zo
groot?
Dat is lastig te zeggen. Er
kunnen natuurlijk complicaties
optreden. Maar omdat er zo
snel gehandeld kan worden,
is de kans op een geslaagde
reanimatie op de operatietafel
verreweg het grootst. Zorg dat
uw behandelend arts in ieder
geval goed op de hoogte is van
uw wensen. Behandelverboden,
inclusief het niet-reanimeren,
gelden 24 uur na de operatie
immers wél weer.

Zo’n behandelverbod moet in
het ziekenhuis dus altijd worden
gerespecteerd, met uitzondering
van het niet-reanimeren tijdens een
operatie?
Jazeker, in de Wet op
de geneeskundige
behandelingsovereenkomst
(WGBO) staat: ‘Iedere arts moet
weten dat een schriftelijke
behandelweigering niet als
een verzoek moet worden
opgevat, maar als een dwingend
voorschrift.’
Wel moet duidelijk zijn dat u
wilsbekwaam was tijdens het
opstellen van uw wilsverklaring,
waarin u dit behandelverbod
heeft opgenomen. Zorg voor een
duidelijke tekst, die niet voor
meerdere interpretaties vatbaar
is.

V

V

Ik vind het een moeilijke keuze. Hoe
maak ik die afweging?
Dat is voor iedereen persoonlijk.
Als u eigenlijk wel klaar bent
met het leven, kan het misschien
logischer zijn de operatie
helemaal niet te ondergaan. Wilt
u de operatie toch? Laat de arts
dan weten hoe u erin staat en wat
uw wensen zijn voor het geval
er een paar dagen na de operatie
nog steeds veel complicaties zijn,
bijvoorbeeld.

Is die verklaring ook geldig als ik niet
meer wilsbekwaam zou zijn?
Als u de verklaring heeft
opgesteld bij wilsbekwaamheid,
is dat volgens de wet inderdaad
het geval. Helaas blijken veel
artsen dat niet te weten. Zij
luisteren dan bijvoorbeeld naar
de familie, die er soms een ander
idee over heeft. Bespreek dus
uw wensen met uw naasten
en uw huisarts, zodat zij de
behandelend arts hiervan op de
hoogte kunnen stellen.

V

V

Als ik kies voor een behandelverbod,
laten ze me dan aan mijn lot over?
Zeker niet. Artsen zullen
eventuele pijn en ongemakken
zoveel mogelijk bestrijden.
Tenzij u daar zelf bezwaar

V

Kan ik een behandelverbod eigenlijk
als een soort alternatief voor
euthanasie beschouwen?
Nee, bij euthanasie is er sprake
van actief en bewust levens

beëindigend handelen door een
arts. Bij een behandelverbod gaat
het er juist om dat de arts níét
handelt. Uiteraard kan een behandelverbod het moment van
overlijden vervroegen. Maar u
sterft een natuurlijke dood. Dat
is bij euthanasie niet het geval.
V

Klopt het dat ze mij ook vragen of
ik gereanimeerd wil worden als
ik bijvoorbeeld met een gebroken
been op de Spoedeisende Hulp (seh)
terechtkom?
Dat is tegenwoordig inderdaad
onderdeel van het protocol
bij opname en bij een bezoek
aan de seh. De vraag wordt
gesteld in het kader van wat
Advanced Care Planning (acp)
heet. Het doel daarvan is om in
overleg te komen tot passende
zorg, die aansluit bij wat de
patiënt belangrijk vindt. De
vraag is dus bedoeld om de arts
inzicht te geven in uw wensen
over het levenseinde, zodat hij
zorgvuldig kan handelen mocht
dit nodig zijn.
V

Lijkt me wel schrikken, zo’n vraag.
Alsof er iets heel ernstigs aan de hand
is.
Ook hier geldt: er kunnen zich
nu eenmaal altijd complicaties
voordoen. Dat de vraag wordt
gesteld, is geen reden tot zorg.
Artsen geven trouwens aan
dat die vraag er in de praktijk
regelmatig bij inschiet. Aarzel
dus niet om het zelf aan te
kaarten. Uiteraard kan een
familielid dat goed op de hoogte
is van uw wensen dit ook doen,
mocht u er zelf op dat moment
niet toe in staat zijn. Z

desirée bekker | foto: rené ten broeke
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Allard en Desirée beschrijven hun ervaringen nadat hij door herseninfarct is getroffen

‘Zo pijnlijk en
				 rauw was het’
Martien Versteegh

Allard
‘Dit is een verhaal van angst, afscheid, eenzaamheid,
lijden, onbegrip, onmacht, (ongelijke) strijd en vooral
verandering. Om te weten is het belangrijk dat is mijn
waarheid en subjectief. Geen (ver)oordelen, gewoon
mijn mening. Geen de aanklaag van de zorg of mijn
omgeving. Ik ben het probleem, niet anderen. Wel is
het verhaal een beetje doorspekt van cynisme. Op dat
vlak ben ik niet veranderd.’

Smaak van pindakaas, zo noemt Allard Felderhoff
het verhaal dat hij – in door zijn aandoening
aangetaste bewoordingen – optekent na zijn
herseninfarct in augustus 2015. Tot die tijd at hij
elke ochtend twee boterhammen met pindakaas.
Zijn smaak is voor altijd veranderd, net zoals
zijn leven. Een week voor zijn zelfgekozen dood,
tweeënhalf jaar later, vertrouwt ook zijn vrouw
Desirée Bekker haar gevoelens toe aan het papier.
Ze noemt haar verhaal Wachten op de dood.

kon je goed met hem voeren, maar iets diepere
gesprekken werden snel te moeilijk. Hij voelde
zich daarin zo beperkt. Er waren mensen die
zeiden dat hij zich toch prima kon redden, maar
Allard had vooral last van wat hij niet meer kon
zeggen. Hij was altijd heel scherp geweest, ook
in zijn humor. Ik vond dat hij dat nog steeds had,
maar dat voelde voor hem niet zo.
Dat hij zich niet meer kon uitdrukken zoals
hij wilde, frustreerde hem. Ik begreep hem
gelukkig goed, maar wij kenden elkaar dan ook al
vijfentwintig jaar. Samen oefenden we. We hebben
alle letters van het alfabet uit zitten schrijven. Ik
deed de uitspraak voor. Ook probeerde ik hem
de grammatica opnieuw bij te brengen. Maar het
beklijfde niet. De fouten die hij in zijn geschreven
tekst maakte, zag hij zelf niet. Terwijl hij dat met
spreken wel door had.’

Allard
Desirée
‘Ik lees jouw verhaal. Het is zoals het was, echt zoals
het was. Zo pijnlijk en rauw. Ik kijk mee vanuit
jouw ogen. En ik begrijp het zo goed. Je bent jezelf zo
kwijtgeraakt.’

Een van de gevolgen van het herseninfarct bij
Allard is afasie. Dat is een door hersenletsel
veroorzaakte taalstoornis, die in veel vormen
voorkomt. Sommige mensen kunnen niets meer
zeggen. Dat was bij Allard in het begin ook zo,
vertelt Desirée in het gezellige jarentwintighuis
in Bussum, waar ze bijna twintig jaar met Allard
heeft gewoond.
‘Ik denk dat hij dankzij zijn taalgevoel veel heeft
teruggewonnen. Een oppervlakkig gesprekje
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‘Privé en werk is taal zeer belangrijk voor mij.
Spreken, lezen en schrijven is mijn vak. Expressie is
de basis van het wezen gaat onderuit. Een belangrijke
pijler is ingestort.’

Met het delen van hun verhaal hoopt Desirée
een stem te geven aan lotgenoten met afasie, die
dat zelf vaak niet goed meer kunnen. ‘Tijdens
het afscheid heeft mijn schoonzus stukken
voorgelezen uit Allards verhaal. Dat zorgde
voor veel herkenning, met name binnen zijn
afasiegroep. Mensen werden er diep door geraakt.’
In zijn verhaal neemt Allard de lezer mee langs
zijn ravijn. Zijn twijfels, beperkingen, pijn en
verdriet, die uiteindelijk leiden tot zijn besluit dit
leven niet te willen. Begrip voor dit besluit is de
tweede reden dat Desirée graag wil vertellen over
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het proces. Ze heeft zelfs besloten er een boek over te
schrijven.
In zijn omgeving had namelijk niet iedereen
meteen begrip voor Allards keuze en ook in de
gezondheidszorg stuitte hij op veel onbegrip. ‘Allard
gaf al heel snel aan dat als dit zijn leven zou zijn, hij
het niet meer wilde. Van alle mensen in de zorg die
we zijn tegengekomen, waren er eigenlijk maar twee
die oprecht naar die wens luisterden.’

Allard
‘Maatwerk en oprecht aandacht ver te zoeken. Professionele en empathische therapeuten zijn zeldzame parels
vastgeklonken in de grijze betonnen muur. Er uitbikken
is een lastige klusje, zeker met één arm. Het gaat om
betrokkenheid, aandacht, menselijkheid en steun zonder
te oordelen.’

Desirée vervolgt: ‘Allard besloot serieus zijn best te
doen om te kijken of er door therapie verbetering
mogelijk was, maar hij wilde ook het andere traject
meteen onderzoeken; voor als het eindresultaat
niet goed genoeg zou zijn voor hem. Daarvoor vond
hij eigenlijk geen gehoor. Ook dat zorgde voor veel
frustratie.’
Op sommige gebieden wordt verbetering zichtbaar,
maar op veel andere fronten gaat Allard alleen maar
achteruit. Uiteindelijk heeft hij overal pijn.

Allard
‘Oordeel niet over anderen, wanneer je last nog niet hebt
gedragen. Ik strompel over een steeds smallere pad, beide
de kanten een ongelofelijk diepe ravijn. Teruglopen kan
niet, omdraaien is onmogelijk. Een wankel evenwicht.
Op de lange weg terug ben ik opeens weer gestruikeld.
Achteruit gevallen, meegesleurd in een lawine en tot
stilstaan in een diep gat. Hoe diep kun je zinken. Ik zie
geen licht meer in het duister. Het lukt mij niet meer naar
boven klauteren. Ik kan een uitgang niet meer vinden.’

Als de huisarts aangeeft niet mee te willen werken
aan euthanasie, omdat ze zich te betrokken voelt, ook
bij Desirée, besluit Allard contact op te nemen met de
Levenseindekliniek. Dat is in de zomer van 2017. Hij
is dan 55 jaar.
Desirée: ‘De arts gaf aan dat hij hem begreep en wilde
helpen, maar hij was ook heel eerlijk over het feit dat
hij niet wist of het zou gaan lukken. Maar dat zowel

de arts als de verpleegkundige echt begrip voor hem
had, dat hij eindelijk écht werd gehoord, gaf hem al
zoveel rust. Ik voelde me daarentegen vreselijk na dat
eerste bezoek. Ik ging Allard echt kwijtraken.
Tot ongeveer twee weken voor zijn euthanasie
bleef hij bang dat het niet zou lukken. Dat hij nóg
een therapie zou moeten proberen. Dat ze zouden
zeggen dat hij een depressie had, waar hij weer uit
zou kunnen komen.’
Daar was in het begin vermoedelijk ook wel sprake
van. Maar dankzij medicatie en een goed gesprek
met een therapeut, die hem adviseert het een jaar de
tijd te geven, klimt Allard daar uit. Hij kan de artsen
ervan overtuigen dat hij zijn keuze voor de dood niet
maakt omdat hij depressief is.

Allard
‘Onvermijdelijke conclusie. De vraag was of ik accepteer
dat ik een andere mens geworden. Ik heb de balans
opgemaakt. Het antwoord is nee.’

Desirée
‘Onze dochter Nadia en ik huilen soms, we knuffelen
nog, soms nog wat zeggend. Angstig kijk ik telkens uit
het raam. Wachten op de dood. Dadelijk staat hij voor de
deur en belt aan.
Om half 9 komt de ambulancemedewerker. Hij prikt het
infuus. “Ik wens u rust toe”, zegt hij. Mooie woorden.
Goed gedaan.’
“Weet je het nog steeds zeker, Allard?”, vraagt de arts. Ja,
je weet het zeker. Het infuus wordt even doorgespoten.
Naan en ik houden elkaar vast. We kunnen je
rechterhand niet vasthouden, het doet je te veel pijn. Het
slaapmiddel wordt ingespoten. Ik zie hoe het je ader in
loopt. Na een paar seconden zeg je “ik ben er nog hoor”
met een lach op je gezicht. Het zijn je laatste woorden.
Dan valt je hoofd opzij. Je snurkt 2 keer hard. Ik moet
daar ook een beetje om lachen, snurken kun je altijd goed!
En dan ben je weg. In slaap. In diepe coma zelfs, zegt de
arts. Het eerste wat ik zeg is: “Och lieverd, ik ben zo blij
dat je van je pijn af bent.” Maar ik moet ook zo vreselijk
huilen.’

Allard
‘Het gaat er niet om de duisternis kwijt te raken, het gaat
er om het licht binnen te laten.
Ik voel vlaagwind, er moet een uitgang zijn. Maar waar?
Plotseling ik zie licht in het duisternis. Eindelijk rust.’
\

21

De vrijwilliger

Sámen in gesprek over
levenseinde
Hans van Amstel

M

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:
Hans van Amstel
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eestal worden wij, medewerkers van
de Presentatiedienst van de nvve,
uitgenodigd door zorgorganisaties,
patiëntenverenigingen, Alzheimercafés,
zorgopleidingen of maatschappelijke
organisaties. Soms bij een serviceclub of
kerkelijke organisatie. De afgelopen tijd ben ik
twee keer op bezoek geweest bij een bijzondere
groep mensen, een groep die anders is dan die
waar wij normaliter komen.
De eerste bijzondere groep bestond uit zes
mensen die elkaar hadden leren kennen in een
rouwverwerkingsgroep. Ze hadden allemaal hun
partner verloren. Toen de groep stopte, bleven ze
bij elkaar. Nog steeds maken ze samen uitstapjes
en verdiepen ze zich in onderwerpen die hen
bezighouden.
Het bijzondere aan deze groep vind ik dat ze
op elkaar letten, elkaar in de gaten houden. Zij
vroegen de nvve om iets te komen vertellen
over keuzes rond het levenseinde. Ze hebben
ervaringen met het levenseinde van hun partners
en denken na over die van henzelf. Het werd
een sfeervolle, intieme huiskamerbijeenkomst.
Gezeten aan de eettafel, met koffie en
zelfgebakken koek.
De tweede bijzondere groep bestond uit
ongeveer twintig mensen die allemaal ‘import’
zijn in een klein Brabants dorp. Ook zij
ondernemen activiteiten samen en ontmoeten
elkaar in huiselijke sfeer. Naar aanleiding van
gebeurtenissen rond het overlijden van een van
de groepsleden was er behoefte meer te weten
te komen over keuzes rond het levenseinde. De
bijeenkomst was bij een van hen thuis. Op het
tv-toestel kon ik zelfs de powerpointpresentatie
laten zien, die we bij lezingen altijd gebruiken.

Na afloop van de presentatie waren beide
groepen ervan overtuigd dat het wijs zou
zijn om na te denken over het opstellen
van wilsverklaringen. Beide groepen deden
hetzelfde, unieke verzoek: of ik nog een
keer langs wilde komen om samen met hen
de wilsverklaringen op te stellen. Ik heb
onmiddellijk ja gezegd.
Natuurlijk is een wilsverklaring heel
persoonlijk. Maar er een open gesprek
over voeren met mensen die onderling een
sterke band hebben, werkt verhelderend
en ondersteunend. Regelmatig hoor ik
tijdens huisbezoeken of op het spreekuur
wilsverklaringen dat men niemand heeft om een
goed gesprek over het levenseinde mee te voeren.
In de twee groepen waar ik was, kon dat juist
wel. In de wilsverklaringensessies die volgden,
gingen de deelnemers soms stevig met elkaar in
discussie. Zo ontstond een goed gesprek, met als
resultaat dat iedereen verder kon met zijn eigen
persoonlijke wilsverklaring.
Het mooie ervan is dat deze mensen nu ook wat
betreft hun levenseinde met elkaar verbonden
zijn. Als een van hen echt voor een keuze ten
aanzien van het levenseinde komt te staan, kan
hij of zij op de anderen rekenen. Ze kunnen de
opties onderling bespreken en elkaar hierin
ondersteunen. Zij hebben niet alleen kennis van
de materie, maar ze kennen elkaar ook goed.
\
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Onderzoek: hulp bij zelfdoding
(drank) is goed alternatief voor
euthanasie (infuus of injectie)

Keuze is
aan de
patiënt en
de arts

De richtlijn voor artsen en apothekers is
glashelder: ‘Uitgangspunt is dat euthanasie
effectief en veilig moet gebeuren. De patiënt
dient zeker en binnen afzienbare tijd te
overlijden en mag het sterven zelf niet
ervaren.’ Wat is de beste methode om dat te
realiseren? Middelen toedienen via injectie of
infuus? De patiënt een dodelijke drank laten
opdrinken? • Leo Enthoven
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D

e injectie- en infuusmethoden gelden wettelijk als
euthanasie, de drank-methode als hulp bij zelfdoding
(hbz). Er zijn slechts enkele gevallen bekend
van een derde manier: het gebruik van een
sonde. Dat gebeurt sporadisch en blijft in dit
artikel verder buiten beschouwing.
In de knmg/knmp-richtlijn Uitvoering euthanasie
en hulp bij zelfdoding spreken artsenfederatie
knmg en apothekersorganisatie knmp
een voorkeur uit voor de infuusmethode.
Orale inname van het euthanaticum kent
wat knmg en knmp betreft verschillende
onvoorspelbaarheden.
De eerste is het risico op uitbraken of
het niet snel genoeg opdrinken van het
euthanaticum. Een ander bezwaar: ‘Patiënten
die enige tijd opioïden (krachtige pijnstillers,
red.) hebben gebruikt, hebben een vertraagde
maagpassage met als gevolg dat het langer
duurt voordat de patiënt in coma raakt en
overlijdt.’ knmg en knmp concluderen:
‘Vanwege de genoemde onvoorspelbaarheden
heeft deze methode niet de voorkeur.’

Ultieme uiting van wens > Een aantal
artsen, onbekend is hoeveel, wijkt om twee
redenen af van de knmg/knmp-voorkeur. In
lekentaal luidt hun redenering: als de patiënt
zelf het dodelijke middel drinkt, is dat de
ultieme uiting van zijn wens het leven te
beëindigen binnen de regels van de euthanasiewet. En een aantal dokters vindt deze
manier minder belastend dan eigenhandig
het dodelijk middel toedienen.
Pieter Jan Stallen, emeritus hoogleraar
toegepaste psychologie, en Michiel Marlet,
onder meer voormalig huisarts en voormalig
scen-arts, vinden dat ook. Zij voelen zich in
hun mening gesterkt door hun analyse van
226 gevallen waarbij hulp bij zelfdoding was
verleend. Zij publiceerden hun bevindingen
in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
(NTvG). Met een vervolgonderzoek hebben zij de 279 hbz-gevallen onder de loep
genomen die in 2017 werden gemeld bij de
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie
(rte’s).
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Marlet put bovendien uit persoonlijke
ervaring. Een aantal keren heeft hij
euthanasie toegepast. ‘Vijf jaar geleden
kreeg ik te maken met een zeer complexe
casus. Een patiënte van 56 jaar leed aan een
groot aantal aandoeningen, waaronder
incontinentie, diabetes, ernstige rugklachten.
Elke huisartsenpraktijk telt enkele tientallen
patiënten met combinaties van meer of
minder ernstige aandoeningen die in veel
gevallen niet of gedeeltelijk te verhelpen zijn.
De meeste willen niet dood. Deze mevrouw
wél. Ze bracht haar doodswens duidelijk en
herhaaldelijk onder woorden. Na meerdere
gesprekken heb ik haar verteld: oké, maar
alleen als je zelf het drankje opdrinkt. Dat
vond ze geen probleem.’

Indianenverhalen > De vrouw was
geruime tijd suïcidaal en had in China
middelen besteld. Marlet raakt zichtbaar
aangedaan als hij over haar vertelt. ‘Ze was
moeder van twee volwassen kinderen. Met
haar dochter had ze al tien jaar geen contact.
De band met haar zoon was goed. Die ontstak
in woede toen zijn moeder over haar suïcide
begon. Hij zei: “Ma, als je dát doet, wil ík
er niks mee te maken hebben. Als hulp bij
zelfdoding door de dokter kan, zal ik je
bijstaan, hoe erg ik het ook vind.” In zijn
hoofd kon de zoon begrijpen wat er stond te
gebeuren, maar zijn gevoel liep achter.’
Marlet ging zich inlezen in hulp bij
zelfdoding met een dodelijke drank.
Hij stuitte op wat hij omschrijft als
‘indianenverhalen’, gebaseerd op
onwetendheid, over bijna-mislukkingen
en angst bij dokters. Hij voerde zeven lange
gesprekken met de vrouw. Een scen-arts
kwam zijn werk doen.
Het hele proces vergde negen maanden.
Liefdevol ingeklemd tussen haar zoon en
diens partner dronk de vrouw het dodelijke
middel in één keer op. Eerder had ze een
antibraakmiddel ingenomen. Binnen
twintig minuten was ze overleden. De
rte’s bestempelde Marlets handelwijze als
‘zorgvuldig’.

Voorspelbaar > Sindsdien laat het onderwerp hem niet los. Hij bleef gegevens over de
methode verzamelen, casussen van hulp bij
zelfdoding opsporen, en ja, indianenverhalen
horen. Met Pieter Jan Stallen analyseerde hij
226 hbz-gevallen, aangereikt door drie huisartsen en vier specialisten. Hun bevindingen
zijn gepubliceerd in het NTvG.
Bij 86 procent trad de dood binnen 30 minuten in. Bij 14 procent duurde dat (iets) langer.
Hun conclusie: ‘Het stervensproces na het
zelf drinken van het euthanaticum is dus
in hoge mate voorspelbaar.’ Bij een eerder
onderzoek (2013-2015) door een apotheker lag
dat percentage op 82.
Zij stellen vast dat de snelheid waarmee de
dood intreedt bij ‘injecteren’ en ‘drinken’
niet wezenlijk verschilt. Dat biedt ruimte om
andere aspecten meer gewicht toe te kennen: de eigen verantwoordelijkheid van de
patiënt, de voorkeur van de arts voor de ene
of de andere methode en het mogelijke effect
op nabestaanden.
De rte’s hebben in 2017 6.585 meldingen
ontvangen; 279 daarvan betroffen
hbz (waarvan 102 keer stapeling van
ouderdomsklachten). In aanvulling op hun
eerdere onderzoek hebben Stallen en Marlet
deze gevallen geanalyseerd. Bij zes op de zeven
trad de dood binnen een half uur in. In 29 van
de 279 gevallen liet de dood langer op zich
wachten dan afgesproken en viel de arts terug
op aanvullende intraveneuze toediening.
In een reactie stelt de knmg: ‘Orale inname
is wel degelijk een methode waar arts en
patiënt voor kúnnen kiezen. Daarover bestaat
geen enkele discussie. Niet voor niets bevat
de richtlijn duidelijke aanwijzingen over de
orale inname van een barbituraatdrank.
Alleen is de methode niet voor alle patiënten
geschikt. Momenteel is een commissie bezig
de richtlijn uit 2012 te actualiseren. Hierbij
worden de meest recente wetenschappelijke inzichten en ervaringen meegenomen.
Uiteraard zullen ook het onderzoek en de
inzichten van de twee artsen die publiceerden
in het NTvG ter harte worden genomen. Naar
verwachting is de richtlijn in de eerste helft
van 2019 gereed.’ Z

illustratie: rhonald blommestijn
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‘RTE’s
‘De toetsingscommissie is
de sluiswachter tussen de
dokter en de rechter’,
zegt mr. Jacob Kohnstamm,
coördinerend voorzitter van
de Regionale Toetsings
commissies Euthanasie
(RTE’s).
Bij elk ‘zorgvuldig’-oordeel
blijft de sluis gesloten.
Bij ‘onzorgvuldig’ gaat die
open om het dossier
door te sluizen naar zowel
het strafrecht als het
tuchtrecht. • Leo Enthoven
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Jacob Kohnstamm, coördinerend voorzitter
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie:

beslissen in unanimiteit’

D

at wel of niet doorsluizen is onderdeel
van de procedure zoals vastgelegd in
de Wet toetsing levensbeëindiging op
verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl)
van 2002, in het spraakgebruik de ‘euthanasiewet’.
De rte’s zijn verdeeld over vijf regio’s:
1 - Groningen, Friesland, Drenthe en bes-eilanden
(Bonaire, Sint Eustasius en Saba);
2 - Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland;
3 - Noord-Holland;
4 - Zuid-Holland en Zeeland;
5 - Noord-Brabant en Limburg.
Elke regio telt drie commissies die ieder bestaan uit
drie leden: jurist/voorzitter, ethicus en arts.
In 2017 hebben de rte’s 6.585 meldingen van
euthanasie ontvangen, 4,4 procent van het aantal
mensen dat in Nederland overleed. In twaalf gevallen
(0,18 procent) hebben de rte’s geoordeeld dat de arts
niet aan alle zorgvuldigheidseisen had voldaan.

Overtuigingskracht > Bij het toelichten van het werk
van de rte’s spreekt Kohnstamm uit eigen ervaring.
Behalve coördinerend voorzitter van álle commissies
gezamenlijk, is hij voorzitter van een rte-commissie.
‘rte’s beslissen niet bij meerderheid van stemmen
maar in unanimiteit’, legt hij uit. ‘Die werken op basis
van de euthanasiewet en de feiten zoals vastgelegd in
dossiers. Uiteindelijk zijn overtuigingskracht en de
kwaliteit van argumenten doorslaggevend.’
Voor de rte’s begint de procedure bij ontvangst
van een dossier. Een ervaren secretaris brengt een
eerste schifting aan: een dossier krijgt het stempel
‘niet vragen oproepend’ (nvo) of ‘vragen oproepend’
(vo). Kohnstamm: ‘Dat doet de secretaris op basis
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van de zorgvuldigheidseisen van de wet en aan
de hand van een checklist zoals die in de loop der
jaren is ontstaan. De wet schrijft ons niet voor hoe
de toetsingsprocedure eruit moet zien. Ook die is
gaandeweg ontstaan en aangepast.’
Zonder volledig te willen zijn somt hij een
aantal onderdelen van de checklist op. Niet
verbazingwekkend noemt hij als eerste of sprake
is van een uitbehandelde ziekte (dat betreft 89,4
procent van alle euthanasiegevallen). Een voorbeeld
is uitbehandelde kanker. ‘Als zelfs het Antoni van
Leeuwenhoek vaststelt: we kunnen niks meer voor
deze patiënt doen, dan nemen wij aan dat aan het
criterium van uitzichtloos lijden is voldaan; dat
er geen redelijke andere oplossing voorhanden is.
Uitzichtloos is het oordeel van de dokter, ondraaglijk
dat van de patiënt. De dokter moet daarom daarnaast
in redelijkheid tot de conclusie komen dat het lijden
ondraaglijk is.’
Andere voorbeelden die Kohnstamm noemt zijn:
(on)volledigheid van het patiëntendossier, verslag
van de scen-arts en verslagen van specialisten bij
complexe gevallen. ‘In het begin van haar bestaan
vormde de Stichting Levenseindekliniek (slk) een vast
element van deze checklist. Dat is niet meer zo.’ Punt
van discussie is soms het beperkte aantal keren dat een
arts de patiënt heeft bezocht. Dat kan zich bij de slk
juist weer wél voordoen omdat slk-artsen soms te laat
in het ziekteproces in beeld komen. ‘Nul gesprekken
is natuurlijk onmogelijk. De wet, richtlijnen en
protocollen schrijven geen minimumaantal voor. Bij
sommige euthanasiegevallen staan we daar langdurig
bij stil.’
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‘Uitzichtloos is het
oordeel van de dokter,
ondraaglijk dat van de
patiënt’

kregen. Dat betrof meldingen die door de secretaris bij
ontvangst als vo waren aangemerkt, of ‘nvo’-gevallen
die door een rte-lid waren veranderd in ‘vo’.

Meediscussiëren > Ten slotte resteert het laatste

Geen enkele grens > Na de eerste schifting in
‘niet vragen oproepend’ of ’vragen oproepend’ gaan
dossiers naar een rte.
Commissieleden beoordelen nvo’s digitaal. Leidend
is de vraag of aan alle criteria van de euthanasiewet is
voldaan. Als een commissielid bij een nvo-zaak ook
maar het minste vermoeden heeft dat iets niet klopt,
verandert ‘nvo’ in ‘vo’. ‘Elk lid kan dat net zo vaak
doen als hij of zij wil. Daarover is geen discussie, we
hanteren geen enkele grens’, benadrukt Kohnstamm.
Neemt een rte het advies ‘nvo’ over met als besluit
‘zorgvuldig’, dan kan de standaard oordeelbrief (odb)
naar de betreffende arts en is de zaak afgehandeld. Dit
is de uitkomst bij 80 procent van de meldingen.
vo’s worden altijd in een commissievergadering
besproken. Ter voorbereiding op de maandelijkse
vergaderingen ontvangen commissieleden 20 tot 25
dossiers. Bestudering vergt 30 tot 45 minuten per
dossier. Eigenlijk treft Kohnstamm bij eerste lezing
van dossiers telkens hetzelfde. ‘Wat hebben die
mensen geleden’, zegt hij met respect in zijn stem.
In 19 procent van de gevallen was in 2017 sprake van
‘vragen oproepend’, die toch het oordeel ‘zorgvuldig’

procent, allemaal ‘vo’-zaken. In een aantal van deze
gevallen roept de rte de arts op om toelichting te
geven, eventueel ook de scen-arts. De commissie
kan een specifieke vraag voorleggen aan een interne
reflectiekamer die de mogelijkheid heeft extern advies
in te winnen.
Als een commissie het voornemen heeft om tot
‘onzorgvuldig’ te besluiten, wordt dat voorgenomen
besluit op het rte-intranet aan alle andere rte-leden
in het land voorgelegd. Ze worden gevraagd mee te
denken en mee te discussiëren. Uiteindelijk beslist de
betreffende rte. Dezelfde procedure wordt gevolgd
als de commissie meent dat het oordeel ‘zorgvuldig’
moet luiden, maar er sprake is van een ingewikkelde
of nieuwe ontwikkeling in de desbetreffende
melding. Ook dan worden alle andere rte-leden
uitgenodigd hun gedachten over de melding aan de
verantwoordelijke commissie mee te geven.
Daarna gaan ‘onzorgvuldig’-oordelen naar
het Openbaar Ministerie (om) en de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (igj). De wet schrijft voor
dat een arts uiterlijk na 42 dagen het oordeel van de
rte moet ontvangen. Tegenwoordig is dat gemiddeld
binnen dertig dagen, met enkele uitzonderingen die
meer tijd vergen.
Kohnstamm: ‘Bij “onzorgvuldig”-oordelen wordt
de betreffende arts als het ware getoetst door om en
igj. Maar wij ook! Het om heeft andere middelen tot
zijn beschikking dan wij. Het kan getuigen horen.
Daarmee kan nieuwe informatie op tafel komen
en die kan het om doen besluiten af te zien van
vervolging.’Z
De cijfers van 2018 worden in het voorjaar van 2019 bekendgemaakt.
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bij leven & welzijn rein smit

marijke hilhorst

REIN SMIT

Leo Enthoven
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Politie, surveillanceagent,
meldkamer
PRIVÉ
Weduwnaar, vriendin
LID VAN DE NVVE SINDS
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fijn maar het gemis wordt er niet

praat en zo is het gekomen. Ik heb

optelsom van maken, anders word

pensioen.’

minder van.’

een ouwe mountainbike voor haar

je hoorndol.’Z
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Enige nuchterheid is wel geboden

foto: maurits giesen
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in beeld

€

Warner Prevoo en Karin Overmars
Echte dokters huilen ook

Mieke Kerkhof
Klaar is Kees

–
Uitgeverij Ambo/Anthos
€ 20,- (e-book € 14,99)

–
Uitgeverij Nieuw Amsterdam
€ 15,- (e-book € 8,99)

‘Kanker was mijn vak; nu is het
mijn lot’, concludeert Warner
Prevoo in januari 2016. Hij is dan
53 jaar en werkzaam als interventieradioloog in het Antoni
van Leeuwenhoekziekenhuis in
Amsterdam.
Het patiënt-zijn overvalt hem.
Voor het eerst ervaart hij
gevoelens van angst, onzekerheid, eenzaamheid. Daar komt
de vervreemdende ervaring bij
dat collega’s zijn behandelaar
zijn. Hoe vaak heeft hij het zelf
niet gedaan: even een stukje
longweefsel ‘weghappen’? Zo
gebeurd. Maar nu hij longkanker heeft en er een biopt wordt
genomen, ervaart hij het als zeer
indringend. Letterlijk.
Het verandert zijn kijk op het vak
in die zin dat hij zich realiseert
hoe opmerkingen als ‘ik begrijp
wat u voelt’ goed bedoeld zijn,
maar nietszeggend. ‘Artsen
begrijpen er geen snars van.’
Warner Prevoo is niet van plan
zich te laten regeren door een
‘klote-ziekte’. Hij pakt zo snel
als het kan zijn werk weer op.
Van zijn privéleven weten we
dit: hij leeft alleen, heeft een
studerende zoon, is een feest-

beest, zeer competitief, beresterk, een player, kickbokser,
zeiler en hij heeft naar eigen
zeggen een grote mond. Type
alfamannetje, ongetwijfeld het
middelpunt van de hechte groep
vrienden met wie hij wekelijks in
een café samenkomt.
Dat hij ook humor heeft en
eerlijk durft te zijn, daarvan getuigt dit boek, geschreven door
journalist Karin Overmars.
Kort na zijn eigen diagnose
blijkt ook Warners vader kanker
te hebben. Prevoo ziet hoe een
niet-medicus als zijn vader
zijn lot volledig in handen
van de artsen legt, op elke
voorgestelde behandeling ingaat
– hoe zinloos ook – en blijft
denken dat genezing nog tot de
mogelijkheden behoort.
Het is Warner die zijn vader
uit de droom helpt. Achteraf
meent hij dat hij veel eerder had
moeten zeggen: ‘Je wordt niet
meer beter, pa.’ Zijn vader leed
ondraaglijke pijn. Omringd door
zonen en vrouw sterft hij door
euthanasie. Warners levensverwachting is opgerekt door
medicatie, genezing zit er ook
voor hem niet in. Z

Nadat de oma van Mieke Kerkhof
in haar slaap was overleden,
kreeg zij haar bed. Hoewel
de familienaam anders doet
vermoeden, begon met deze
ervaring Miekes fascinatie voor
de dood. Ze was bang ook ’s
nachts ‘gehaald te worden’.
Pas tijdens haar opleiding tot
gynaecoloog werd de dood
gewoon; iets onvermijdelijks,
een van de weinige zekerheden
die we hebben in het leven.
Maar wel een met een zwart
randje.
En daar wil Kerkhof iets
aan doen met haar bundel
verzamelde anekdotes,
pakkende citaten en korte
teksten van bekende andere
schrijvers. Waarom niet de
humoristische kant van het
levenseinde laten zien, vroeg
dokter Kerkhof zich af. Dat is
gelukt. De stukjes zijn grappig.
Zo grappig dat het geheel veel
weg heeft van een bomvolle
moppentrommel, en dan bestaat
het risico van over-eten. Z

Ann Callebert
Herstel als antwoord op
euthanasie?
–
Uitgeverij Acco
€ 25,75
De Belgische Ann Callebert is
klinisch psycholoog en ervaringsdeskundige. Zij bracht een
groepje psychisch zeer kwetsbare mensen met een al ingewilligd euthanasieverzoek samen
in een ‘herstelwerkgroep’.
De leden gaan actief op zoek
naar kwaliteit van leven. Niet
om iemand te redden of van
zijn euthanasievraag af te
helpen, louter en alleen om
de smaak van herstel te laten
proeven.
Het boek beschrijft de zoektocht
naar hoe je toch nog mens
bent. Het lijkt erop dat de (toegezegde) dood soms een kans
biedt op nieuw leven. De groep
bestaat inmiddels twee jaar. De
samenstelling is licht gewijzigd
omdat niet iedereen is blijven
kiezen voor het leven. Iemand
beschrijft de deelname aan de
herstelwerkgroep als ‘een rood
draadje dat gloeit in het donker
van haar bestaan’.
Psychiater Dirk De Wachter
schrijft in zijn voorwoord dat
‘het belang van dit boek niet
kan worden overschat. Voor
het eerst in de geschiedenis
wordt de eindigheid van het
leven zo functioneel en klinisch
benaderd.’ Z

Marijke Hilhorst
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Francien van de Beek
Dag lief zusje

Paul Frissen
Staat en taboe

Ian McEwan (scenario)
The Children Act (dvd)

–
Uitgeverij Van Warven
€ 14,95

–
Boom uitgevers
€ 29,90

–
Cinéart (distributeur)
€ 17,99

‘Omdat je de laatste vier jaar van
je leven zoveel bent vergeten,
wil ik je nog één keer alles vertellen. Zo neem ik afscheid van
je en geef ik je uit handen aan
de lezer.’ Dat schrijft Francien
van de Beek (67) bij wijze van
opdracht in dit als dagboek
opgetekende geschrift. Het geeft
een inkijkje in het leven van
haar jongste zus Wilma, vanaf de
dag dat zij weet dat ze alzheimer
heeft – ze is dan 58 – tot aan
haar dood.
Zodra Wilma hoort dat ze niet
langer zelfstandig kan leven, is
euthanasie voor haar de enige
optie. Francien probeert met
andere ogen naar de dementerende mens te kijken. ‘Waar de
feitelijke herinneringen steeds
meer vergeten worden, wordt
de impact van ons zielsbewustzijn groter en rest ons enkel de
liefde.’
Tot het eind voeren de zussen
goede gesprekken. Hoewel
Francien het verloop van de
ziekte graag had willen delen,
respecteert ze het besluit van
haar ‘lief zusje’. Z

In dit diepgravende werk beschrijft Paul Frissen (1955), politiek filosoof, het grootste taboe:
de dood. Hij concludeert daarin
onder meer dat in Nederland de
staat weliswaar het geweldsmonopolie heeft, maar dat ook een
dokter iemand mag doodmaken
– wat gelijk staat aan ‘geweld
uitoefenen’. Van die term schrikken dokters, maar toch is het zo,
stelt Frissen. Immers, een dokter
mag iemand die ondraaglijk en
uitzichtloos lijdt en om euthanasie verzoekt, doodmaken. Mits
hij zorgvuldig handelt, gelden er
‘strafuitsluitingsgronden’. Frissen
vindt dat het geweldsmonopolie
aan de staat voorbehouden moet
blijven en dat de euthanasiewet
eerder aangescherpt dan versoepeld moet worden.
Nederlanders zeggen autonoom
te willen handelen maar laten
de uitvoering van de euthanasie
over aan een ander, aan de arts.
Daar stelt Frissen vraagtekens bij:
hoezo zelfbeschikking?
Verder pleit de politiek filosoof
voor toetsing vooraf, bij de
reguliere rechtspraak. Nu gebeurt
het achteraf door een commissie
van een jurist, arts en ethicus.
Het is geen medisch-ethische
kwestie, maar een juridische,
stelt Frissen. Z

De film is gebaseerd op de
gelijknamige bestseller van de
Britse auteur Ian McEwan. In
het Nederlands verscheen de
roman als De kinderwet. McEwan
schreef zelf het scenario van deze
indrukwekkende film.
Briljant spel van Emma
Thompson in de rol van de alom
gerespecteerde rechter Fiona
Maye, die bekendstaat om haar
professionele en weloverwogen
uitspraken binnen het complexe
familierecht.
De zaak die haar in deze
film bezighoudt, is deze: de
17-jarige Adam heeft leukemie
en zal sterven als hij geen
bloedtransfusie krijgt. De ouders
houden zielsveel van hun enige
zoon. Ze willen het beste voor
hem, maar weigeren in te
stemmen met deze behandeling,
op basis van hun geloof. Ze zijn
Jehova’s getuigen. Vandaar de
rechtszaak.
Omdat Adam minderjarig is, kan
de rechter de levensreddende
transfusie eenvoudig afdwingen.
Maar, overwegende dat hij
binnenkort 18 wordt – dus
volwassen –, besluit zij in
een opwelling haar uitspraak
op te schorten en hem in het
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ziekenhuis op te zoeken.
Adam laat tijdens deze
ontmoeting weten zijn ouders
in hun rigoureuze opstelling te
volgen. Maar er gebeurt meer
in dit gesprek dan dat de wet
van God en die van de mens
botsen. En dat maakt de film zo
interessant.
Naast de problemen waarmee
de kinderloze rechter van
middelbare leeftijd thuis wordt
geconfronteerd – haar man en
grote liefde heeft aangekondigd
een affaire met een ander te
willen beginnen –, worstelt ze
met de vraag wie er beslist over
leven en dood.
Zo eenvoudig blijkt deze niet te
beantwoorden: God, de rechter
in naam van de staat, de ouders,
de artsen, de patiënt zelf? En
kennen al deze partijen hun
eigen motieven, durven ze de
zuiverheid ervan te bevragen en
daarnaar te handelen?
De film kent geen slechte acteurs
en het verhaal blijft boeiend tot
en met het verrassende einde. Z

30

nvve-nieuws

9 TOT EN MET 16 FEBRUARI

T

ijdens de Week van de Euthanasie wordt dit jaar
speciale aandacht geschonken aan het moeilijke
vraagstuk van euthanasie bij dementie. De
mogelijkheden die de euthanasiewet biedt om zoveel mogelijk
regie over het eigen levenseinde te houden, staan centraal in de
bijeenkomsten die de nvve tussen 9 en 16 februari houdt.

Film en nagesprek
[
In Rotterdam, Breda, Enschede, Schagen en Oss wordt de
aangrijpende documentaire Voor het te laat is vertoond. De
makers volgen Annie Zwijnenberg en Margriet Hermans in
de laatste maanden van hun leven. Zij lijden aan alzheimer
en besluiten uit het leven te stappen voordat de ziekte hen
helemaal in de greep krijgt.
Aansluitend is er gelegenheid in gesprek te gaan met een panel
van deskundigen, nvve-medewerkers en betrokkenen bij de
documentaire.
Toegangskaarten kosten € 7,50.

Inloopbijeenkomsten
[
In Amsterdam, Arnhem, Epe, Delft en Hoorn worden
informatieve inloopbijeenkomsten gehouden. Belangstellenden
kunnen hier terecht met vragen over euthanasie en de
keuzemogelijkheden aan het einde van het leven. Een korte
lezing informeert over de zorgvuldigheidseisen die de wet
stelt aan het verlenen van euthanasie. Ook het belang van een
heldere wilsverklaring om uw wensen kenbaar te maken, komt
aan de orde.
De inloopbijeenkomsten zijn vrij toegankelijk.
NVVE Jongerensymposium
[
De Week van de Euthanasie wordt zaterdag 16 februari
afgesloten met het jaarlijkse nvve Jongerensymposium. Daar
wordt dieper ingegaan op de reikwijdte van de euthanasiewet
vanuit het perspectief van jonge mensen.
Alle informatie is te vinden op nvve.nl/weekvan.
\

NIEUW NVVE-STEUNPUNT
OVER DEMENTIE
[

Voor mensen met (beginnende)
dementie en hun naasten heeft
de nvve sinds kort een Steunpunt
Levenseinde en Dementie. Zij kunnen
vijf dagen per week tijdens kantooruren
bellen met (020) 620 06 90. Ook
zorgverleners kunnen met hun vragen
bij het steunpunt terecht. Het algemene
telefonische advies is gratis, voor het
vervolgtraject moeten mensen lid zijn
van de nvve.

NIEUW BESTUURSMODEL
[

De Algemene Ledenvergadering van de
nvve heeft op 8 december ingestemd
met een nieuw bestuursmodel. Het
huidige bestuur wordt Raad van
Toezicht en de huidige directie wordt
Raad van Bestuur. In de praktijk
werkten beide partijen al volgens dit
model, waarbij het bestuur ‘op afstand’
toezicht hield op de dagelijkse leiding,
de directie. Taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden zijn nu
formeel vastgelegd. De Algemene
Ledenvergadering blijft het hoogste
orgaan van de vereniging.

RELEVANT NIET MEER
IN PLASTIC
[

Met ingang van dit nieuwe jaar valt
Relevant zonder de gebruikelijke plastic
verpakking op uw deurmat. Hiertoe
is besloten mede naar aanleiding van
reacties van lezers, die wezen op de
milieubelasting van het plastic. Net als
sommige andere tijdschriften, zoals
de vpro-gids of de Kampioen, wordt
Relevant nu zonder een beschermend
omhulsel bezorgd.
\
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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 nvve.nl. Dat is gratis.
Wilsverklaringen op papier kosten E 10.
De penning waarmee u verklaart dat
u niet wilt worden gereanimeerd, is
te bestellen via patiëntenfederatie.nl.
De Patiëntenfederatie nam de nietreanimerenpenning vorig jaar van de
nvve over.

SPREEKUUR
[

Heeft u hulp nodig bij het opstellen
van uw wilsverklaringen? Dan kunt u
op diverse plekken in Nederland
terecht voor een gratis nvve-spreekuur.
De spreekuren zijn wekelijks. Tijdens het
gesprek kunt u uw vragen persoonlijk
met een nvve-medewerker bespreken.
Dat kan ook telefonisch. De gesprekken
zijn bedoeld voor korte vragen over
uw wilsverklaringen. Voor zowel het
telefonisch spreekuur als voor een gesprek
op locatie moet u een afspraak maken.
Daarvoor belt u met (020) 620 06 90. Het
kan ook online via nvve.nl/mijnnvve.
Een persoonlijke aanvulling op uw
euthanasieverzoek of behandelverbod
maakt uw wilsverklaringen overtuigender.
Tips en hulpteksten staan op de website.
Ze zijn te vinden op de pagina die opent
zodra u inlogt op Mijnnvve vanaf de
homepage. U kunt ze ook op schrift
krijgen door te bellen met de ledenservice
(020) 620 06 90.
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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
betrekken 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.

LEDENADVIESRAAD

intakegesprek door een coördinator kan
een consulent op huisbezoek komen.
Het Adviescentrum is tijdens kantooruren
bereikbaar.

LEZINGEN, PRESENTATIES EN
WORKSHOPS
[

De nvve verzorgt op verzoek lezingen,
presentaties en workshops over het
zelfgekozen levenseinde. Ze zijn bedoeld
voor zowel professionals als particulieren.
Voor aanvragen kunt u mailen naar
lezingen@nvve.nl.

[

REGIOBIJEENKOMSTEN

De Ledenadviesraad (lar) biedt leden
de gelegenheid om bij te dragen aan
het realiseren van de maatschappelijke
opdracht van de nvve. De lar vervult
een krachtige adviesfunctie, heeft
een onafhankelijke positie binnen de
vereniging en fungeert als oog en oor voor
de leden. Meer informatie op nvve.nl.
Mailadres is: ledenadviesraad@nvve.nl.N

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. Kijk voor de agenda op
nvve.nl/agenda.

[

CAFÉ DOODNORMAAL

RAAD VAN TOEZICHT

Om het gesprek over jongeren en het
zelfgekozen levenseinde mogelijk te
maken, organiseren de nvve Jongeren
maandelijks Café Doodnormaal. Deze
bijeenkomst vindt elke keer in een andere
studentenstad plaats. De agenda is te
vinden op nvve.nl/agenda.

prof. dr. Job Cohen (voorzitter)
mr. Barbara Middeldorp (secretaris)
drs. Maarten ten Doesschate (penningmeester)
prof. dr. Eddy Houwaart
drs. Flip Sutorius
Jos van der Geest

NIEUWSBRIEF

RAAD VAN BESTUUR

Om leden op de hoogte te houden van
de actualiteiten publiceert de nvve
niet alleen nieuwsberichten op haar
website, maar mailt zij ook geregeld een
nieuwsbrief rond. Wilt u deze ontvangen?
Meld u dan aan op nvve.nl.

Agnes Wolbert
Dick Bosscher

[

[

ADVIESCENTRUM
[

nvve-leden kunnen bellen met het
Adviescentrum voor informatie, advies
en steun bij keuzes rond het levenseinde.
Het Adviescentrum bemiddelt ook
bij problemen. Na een telefonisch

[

[

ADRES
[

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

nvve-diensten

WAT KAN
DE NVVE
VOOR U
DOEN?
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Zij die achterblijven…
marijke hilhorst

Als in een sprookje
Geldt de lente als voorbode van nieuw

De dagen waarop vrienden en familie

haar man beleefde, viel Thea zwaar.

leven, die 21ste maart kreeg Hennie de

leden afscheid kwamen nemen, waren

Om half zeven kwam de dokter weer

dood aangezegd: alvleesklierkanker,

‘eigenlijk geweldig’, vindt ze. Hennie keek

terug. Hennie sliep rustig. Thea hield zijn

uitzaaiingen, onbehandelbaar. Hij was

er nuchter naar, precies zoals hij was.

hand vast.

pas 48.

Op de vraag van zijn zus die bewuste

Nadat de arts de definitieve handeling

Ondanks toenemende pijn hield hij het

ochtend van de 21ste november, hoe hij

had verricht, kuste Thea Hennie op zijn

maanden vol. Toen de herfstbladeren

zich voelde, had hij geantwoord: ‘Het is

voorhoofd. Op dat moment gebeurde er

vielen, vroeg Hennie de huisarts of hij

alsof je naar de tandarts gaat. Dan weet je

iets onwaarschijnlijks: Hennie opende

hem kon helpen. Het moment verraste

ook niet precies wat je kunt verwachten.’

zijn ogen, keek Thea aan en sloot ze weer.

zijn vrouw Thea weliswaar, maar ze vond

Die middag diende de dokter Hennie een

‘Die blik!’, zegt ze. ‘Het duurde niet langer

het vooral dapper van hem.

slaapmiddel toe. Het besef dat ze de al-

dan een seconde, maar die seconde is me

lerlaatste bewuste momenten samen met

zo dierbaar. Het was als in een sprookje.’
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