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Relevant goes international! Om alvast
in de stemming te komen voor de
Wereldconferentie die van 11 tot en met 14
mei in de Amsterdamse rai wordt gehouden
en door de nvve wordt georganiseerd, is
deze Relevant grotendeels gewijd aan het
buitenland. Alleen al door haar inhoud
wordt deze editie vast een collector’s item,
want het komt niet vaak voor dat de situatie
wereldwijd rond waardig sterven, dying with
dignity, zo overzichtelijk in kaart is gebracht.
Bekijk vooral de wereldkaart midden in
het blad eens.
In diverse artikelen gaan onze redacteuren
in op de stand van zaken in de landen om
ons heen en verder weg. Els Wiegant ging
op onderzoek uit in Zwitserland en bracht
de verschillen met collega-organisaties exit
en Dignitas in kaart. Inge Klijn sprak met de
Amerikaanse advocaat en politicus George
Eighmey over wetgeving in de diverse
Amerikaanse staten, en Koos van Wees
doet verslag van de recente en verrassende
ontwikkelingen in Canada. Uit het artikel
van Marijke Hilhorst wordt begrijpelijk
waarom ‘euthanasie’ in Duitsland (en in veel

andere landen) zo’n beladen term is.
Terwijl elders in de wereld hard wordt
gestreden om überhaupt wetgeving
tot stand te brengen, houden wij ons
in Nederland bezig met de optimale
toepassing van de euthanasiewet en met de
groepen die daar (nog) niet onder vallen,
zoals mensen met een voltooid leven. Het
begin dit jaar uitgebrachte rapport van
de commissie-Schnabel maakt duidelijk
dat daarover het laatste woord nog niet is
gesproken. Lees de Opinie van Yvonne van
Baarle van Uit Vrije Wil.
Ook tijdens de recente ledenberaden, een
nieuwe vorm van ledenparticipatie, kwam
voltooid leven volop ter sprake. In onze
Strategienota, waarover tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 14 mei zal worden
gediscussieerd en gestemd, neemt het
onderwerp een belangrijke plaats in.
Een gevarieerde en unieke Relevant vraagt
dus om uw aandacht.
Veel leesplezier!
Fione Zonneveld, hoofdredacteur Relevant

22

34

Inhoudsopgave

28

18
April 2016, jaargang 42, nummer 2

Achterzijde omslag

4

Zwitserland: geen euthanasiewet, wel artikel 115

10

De term ‘euthanasie’ ligt gevoelig

12

Grote vorderingen in Canada

14 	Discussie in België staat weer op scherp
18

Duitsland: beladen onderwerp door naziverleden

22

Rol arts in vs kleiner dan in Nederland

28 	Jonquière: ‘Andere landen zijn jaloers op ons’

saskia stehouwer (Alkmaar, 1975) studeerde
Nederlands en Engels aan de Universiteit van
Amsterdam. Ze werkte ruim tien jaar als redacteur
en projectleider bij savusa, het Zuid-Afrika instituut
van de Vrije Universiteit. Haar gedicht Glimp haalde
de top 20 van de Türing Nationale Gedichtenprijs
2012 en diverse van haar gedichten werden
gepubliceerd in tijdschriften en bloemlezingen.
In oktober 2014 verscheen haar debuutbundel
Wachtkamers bij uitgeverij Marmer, die bekroond
werd met de C. Buddingh’-prijs 2015.
saskiastehouwer.nl

Verder in dit nummer:
34

In Beeld

36

nvve-nieuws

Relevant | april 2016

ZWITSERLAND
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Zwitserse situatie rond levenseinde lijkt veel op Nederlandse

Euthanasie mag
niet, hulp bij
zelfdoding wel

Wandelend in de Züricher
Bahnhofstrasse waan je je in de
Amsterdamse P.C. Hooft. Moderne,
goedgeklede en zelfbewuste mannen
en vrouwen flaneren langs de sjieke
winkels. Niet alleen in uiterlijkheden,
maar ook in hun manier van denken
lijken Zwitsers en Nederlanders
op elkaar. Hun omgang met het
levenseinde vertoont opvallende
gelijkenissen, én verschillen. Een
reportage uit het land dat geen
euthanasiewet heeft, maar wel hulp
bij zelfdoding toestaat.
Els Wiegant

het meer van zürich, midden in de stad.

5

O

p twintig minuten rijden van de mondaine
Bahnhofstrasse, in een onopvallend kantoor in
een onopvallende straat, zit het hoofdkantoor
van exit, de grootste right-to-die-vereniging in
Zwitserland. Het ledenaantal van exit Deutsche Schweiz is de
afgelopen zeven jaar bijna verdubbeld en nadert de 100.000 (ter
vergelijking: de nvve heeft er 165.000). Zwitsers zijn zeer gesteld
op hun zelfbeschikkingsrecht, vertelt exit-woordvoerder en exjournalist Bernhard Sutter, strak in het pak, rap Engels sprekend.
‘Het zit ingebakken in onze cultuur. Wij stemmen over zo ongeveer
alles. Niet de politicus, rechter of agent en ook niet de dokter beslist,
maar de burger zelf.’

Geen zelfzuchtige motieven > exit bestaat sinds 1982. Aanleiding voor de oprichting was de rechtszaak tegen de chef-arts van het
Triemli-ziekenhuis, waar chronisch zieke, uitzichtloze patiënten
die kunstmatig werden gevoed, alleen nog water kregen toegediend. In het kanton Zürich werd een voorstel aangenomen om in
heel Zwitserland een euthanasiewet in te voeren. Het referendum
kreeg weliswaar een meerderheid, maar het voorstel sneuvelde bij
de federale regering.
Doel van exit was aanvankelijk alleen informatie te verstrekken
over hoe burgers desgewenst zelf op een veilige manier een einde
aan hun leven konden maken. Was je drie maanden lid, dan kon
je een brochure te leen (!) krijgen. In 1984 vroeg een exit-lid de
organisatie om hulp bij zijn zelfdoding. In de zoektocht naar legale
mogelijkheden om aan zijn verzoek te voldoen, stuitte een advocaat
op artikel 115 in het Zwitserse Wetboek van Strafrecht. Daarin
staat dat hulp bij zelfdoding strafbaar is wanneer die hulp uit
‘zelfzuchtige’ motieven wordt geboden. De omgekeerde juridische
redenering luidt dat die hulp dus níét strafbaar is als je die motieven
níét hebt. Iedere Zwitserse burger mag onder die voorwaarde een
ander helpen om te sterven.
Vanaf dat moment informeert en begeleidt exit haar leden niet
alleen, maar helpt hen – in het uiterste geval – ook om hun leven
te beëindigen. De vereniging krijgt jaarlijks 3500 verzoeken om
hulp bij zelfdoding, waarvan er 1100 worden goedgekeurd en 782
worden uitgevoerd (cijfers 2015). Daarom is het onopvallende
kantoor in twee opzichten opvallend anders dan andere: in de kluis
liggen geen documenten, maar doses van het dodelijke middel
pentobarbital-natrium en in een van de kamers staat geen bureau,
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maar een bed met stoelen eromheen. Die kamer wordt gebruikt
voor Freitodbegleitungen, zoals de Zwitsers het noemen. ‘Maar dat
gebeurt zelden. 99 van de 100 mensen helpen we thuis’, vertelt
Sutter.

Totenbeinli > Even buiten Zürich, in het rustige dorpje Forch,
ligt het hoofdkantoor van die andere bekende, maar veel kleinere
right-to-die-vereniging: Dignitas (7300 leden). Op de glimmende
plaat naast de deurbellen van het kantoorverzamelgebouw is de
naam Dignitas niet te vinden. ‘We houden dit adres geheim. Anders
komen mensen hier onaangekondigd naartoe omdat ze nú dood
willen. Die kunnen we niet helpen’, legt de boomlange Silvan Luley,
medewerker en bestuurslid, uit. In de vergaderzaal worden de
gasten welkom geheten met thee, koffie en ‘Totenbeinli’, een hard hazelnootkoekje met de bijnaam ‘dodenbeenderen’. ‘Dat is geen opzet
hoor,’ glimlacht Luley, ‘die hadden we toevallig in huis.’
Dignitas is in 1998 opgericht door Ludwig A. Minelli. De journalist,
advocaat en mensenrechtenactivist is in Zwitserland zowel gehaat
als geliefd en regelmatig onderwerp van controverse. Hij is 83,
maar van pensionering wil hij niet weten. Met zachte stem en in
een Engels waar het Zwitsers zwaar doorheen sijpelt, vertelt hij hoe
onenigheid tussen de leden en de toenmalige directeur van exit,
een vriend van hem, tot de oprichting van Dignitas leidde.
Onderwerp van dispuut was de intentie om exit ook actief te
laten zijn op het gebied van zelfdodingspreventie, de directie
wilde dat graag, de leden hoonden het voorstel weg. Minelli was
het met de directie eens en richtte met dat doel Dignitas op. Hij
schuift een printje over de tafel met het landelijke aantal mislukte
zelfdodingspogingen in Duitsland van 2010: elke 64 seconden één,
40.919 in een maand, gezamenlijke kosten per jaar: 20 miljard euro.
De cijfers worden dit jaar geactualiseerd.
Taboe doorbreken > Om zelfmoord te voorkomen moet je het
idee dat iemand zich het leven wil benemen, in zijn volle omvang
aanvaarden. Minelli: ‘Wij accepteren dat het voor iemand een mogelijkheid kan zijn en veroordelen niet. We vragen: wil je dood? Prima,
daar kunnen we je bij helpen. Maar waarom wil je dat? Laten we
eerst eens kijken of de dood wel de juiste optie voor je is.’
Luley vult aan: ‘Het belangrijkste startpunt is dat je het taboe
doorbreekt. Door te zeggen dat zelfdoding niet mag, voelt iemand
zich miskend, betutteld, niet gerespecteerd. Als je mensen de reële
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optie geeft om op een waardige manier een einde aan hun lijden te
maken, hoeven ze niet van een flat of voor een trein te springen. Het
is de beste methode om het lijden te verzachten.’
Hoewel ze het wetenschappelijk niet hard kunnen maken, hebben
Minelli en Luley de sterke indruk dat hun begeleiding, met als
‘nooduitgang’ daadwerkelijke hulp bij zelfdoding, mensen er juist
van weerhoudt om zelfmoord te plegen of dat te proberen. ‘Hoewel
je natuurlijk niet weet wat ze doen als ze de telefoon hebben
opgehangen’, relativeert Luley.
In het Dignitas-kantoor staan molens met gekleurde ordners. De
witte bevatten de gegevens van mensen die na een procedure van
zo’n drie tot vier maanden het ‘voorlopige groene licht’ voor een
hulp bij zelfdoding hebben gekregen. Luley: ‘Slechts 14 procent
maakt daar daadwerkelijk gebruik van.’
Bij exit is de ervaring niet anders, vertelt Bernhard Sutter. ‘Van de
mensen die wij begeleiden na een verzoek om hulp bij zelfdoding,
kiest 80 procent uiteindelijk voor een andere weg.’

open te stellen is te danken aan de politieke en activistische
motivatie van oprichter Minelli. Hij begon op zijn 44ste aan een
rechtenstudie nadat hij geboeid was geraakt door het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens. Sindsdien, zegt hij, strijdt
hij daarvoor. ‘Het recht om over je eigen leven én dood te beslissen
is zo’n universeel mensenrecht, niet alleen van Zwitsers. Pas als
burgers in de hele wereld dezelfde vrijheid hebben als wij, heffen we
onszelf op.’
Met gepaste trots vertellen Luley en Minelli hoe Dignitas heeft
bijgedragen en nog bijdraagt aan de strijd om het recht op een
waardige dood wettelijk vastgelegd te krijgen in onder meer
Canada, Australië, Schotland, Nieuw-Zeeland en Engeland. ‘Things
are moving’, constateert Minelli tevreden. En voor dat doel is hij niet
vies van een beetje provoceren en de grenzen proberen op te rekken,
gniffelt hij. ‘Zonder dat is er nog nooit enige vooruitgang geboekt.’
‘Maar we hebben allebei rechten gestudeerd en we gaan tót de
grens, nooit eroverheen’, benadrukt Luley.

Tegen betaling > Dat Zwitserland, vooral bij tegenstanders, ook

Doodvriezen > Dat iedere burger een ander mag helpen bij zijn

wel het imago van land voor ‘zelfmoordtoerisme’ heeft, komt vooral
op het conto van Dignitas. In tegenstelling tot exit (Sutter: ‘Het is
niet onze taak problemen van andere landen op te lossen’) mogen
daar namelijk ook niet-Zwitserse ingezetenen lid van worden en
gebruikmaken van de hulp bij zelfdoding. De Freitodbegleitung wordt
uitgevoerd in een huis op een industrieterrein dat daarvoor speciaal
is ingericht.
In totaal boekten in vier jaar tijd 611 mensen uit 31 landen een
‘vakantie naar de eeuwige jachtvelden’ (cijfers begin 2014): 268
Duitsers, 126 Britten, 66 Fransen, 44 Italianen, 21 Amerikanen en 12
Canadezen. Op vier na kozen ze allemaal voor Dignitas.
De keuze om zijn Dignitas hulpverlening ook voor buitenlanders

zelfdoding betekent nog niet dat een waardige, pijnloze en snelle
dood in alle gevallen voor de Zwitsers makkelijker bereikbaar is dan
voor Nederlanders. Om veiligheids- en kwaliteitsredenen wordt
voor een Freitodbegleitung bij zowel exit als Dignitas pentobarbitalnatrium gebruikt. Alleen artsen kunnen dit voorschrijven. exit en
Dignitas vragen voor het recept de medewerking van onafhankelijke dokters.
Tenzij je bereid bent je te laten doodvriezen op een gletsjer of
slinkse wegen weet te vinden om met behulp van een naaste jezelf
te doden, ben je in Zwitserland dus net zo goed afhankelijk van de
medewerking van een arts als in Nederland. In 2004 formuleerde
de Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften

Minelli:

‘Het recht om over
je eigen leven én
dood te beslissen
is een universeel
mensenrecht’

7

FREITODBEGLEITER: GEDEGEN TRAINING
Meerdere keren per jaar een zelfdoding

EXIT-begeleiders krijgen een tweedaagse

begeleiden, wat moet je kunnen om dat te

training, werken een aantal maanden onder

kunnen? Dertig vrijwilligers bij EXIT doen de

begeleiding van een ervaren collega en

begeleiding van mensen met somatische

ondergaan een assessment aan de universiteit.

ziekten, twee professionals de psychische.

Ervaringen wisselen ze uit in intervisiegroepen.

Twee derde is vrouw. Het merendeel is tussen

Regelmatig mensen zien sterven, schuilt

de 60 en 70. In ongeveer de helft van de

daarin niet het gevaar dat het te ‘gewoon’

gevallen leidt een begeleiding tot de dood.

wordt? ‘Routine heeft het voordeel dat het de

De medewerkers zijn mensen met een brede

begeleider zekerheid geeft in het proces. Dat

levens- en werkervaring, vertelt coördinator

is prettig voor de betrokkene en de naasten.

Heidi Vogt. Ze moeten goed hebben nagedacht

Maar het risico kan zijn dat je niet meer invoelt

over sterven en dood, empathie en goede

dat het om een situatie gaat die voor alle

communicatieve vaardigheden hebben en

omstanders heel uniek en buitengewoon is

hun grenzen kunnen aangeven. ‘Je moet in

en dat je daardoor signalen van familieleden

de gaten hebben wanneer het te veel voor je

bijvoorbeeld mist. Daar moet je alert op

wordt.’ Om ‘zelfzuchtige motieven’ of de schijn

blijven. Altijd.’

daarvan te voorkomen, moeten ze bovendien
financieel onafhankelijk zijn.

(samw) richtlijnen voor een Freitodbegleitung door een arts, een
physician assisted suicide. Die richtlijnen hebben echter uitsluitend
betrekking op situaties waarbij het aannemelijk is dat de dood van
de patiënt ‘nabij’ is. Voor alle andere situaties zijn er geen richtlijnen
en mag een arts, net als ieder andere burger, zijn medewerking
verlenen, mits aan de eisen van de wet is voldaan. Die bepalen dat
de ‘hulpvrager’ wilsbekwaam is, zijn doodswens geheel vrijwillig,
consistent en weloverwogen is, dat hij zelf de handeling uitvoert
(drankje opdrinken of infuuskraantje openzetten), en dat de
‘helper’ geen zelfzuchtige motieven heeft.
Het conservatieve deel van de samw wil de vrijheid van artsen
beteugelen en er ligt nu een voorgestelde richtlijn om de hulp van
dokters te beperken tot situaties waarin de patiënt zes maanden
of minder te leven heeft. Daarover moeten artsen zich eind dit jaar
uitspreken.

Begeleiding > Net als in Nederland is de ene Zwitserse arts huiveriger om hulp bij zelfdoding te verlenen dan de andere. En dat
heeft tot gevolg dat er in Zwitserland rond precies dezelfde thema’s
als hier discussie en frictie bestaat: psychiatrische problematiek,
dementie, voltooid leven.
Sutter van exit: ‘Onze organisatie is er alleen voor mensen met
een ernstige medische conditie, mensen die ondraaglijk lijden,
lichamelijk of geestelijk. Wat ondraaglijk is, bepaalt de betrokkene.
Maar een dokter moet dat wél kunnen begrijpen.’
Volgens Luley is vooral de vraag of er nog iets kan worden gedaan
om de kwaliteit van leven te verbeteren, belangrijk. ‘Want wat is
ondraaglijk? Als een arts niets meer voor mij kan doen, dan mag ik
hem vragen mijn lijden te beëindigen.’
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heidi vogt

Bij verzoeken van mensen met psychische problematiek is het
oordeel van een psychiater nodig, zo oordeelde het Zwitserse
federale hof in 2006. Hulp bij zelfdoding aan psychiatrisch
patiënten komt in Zwitserland zelden voor: bij Dignitas betrof het
in de periode van 2001 tot 2004 3 procent van de gevallen, bij exit 2
(in Nederland 0,8 in 2014). Net als in Nederland krijgen mensen met
een doodswens die een symptoom is van hun ziekte, bijvoorbeeld
een depressie, nul op het rekest. Alleen wilsbekwame personen
met een weloverwogen en persistente doodswens komen voor
Freitodbegleitung in aanmerking.
Toch steekt zowel exit als Dignitas veel tijd en energie in de (crisis)opvang van mensen met psychische problemen die dood willen.
exit heeft er twee professionele Freitodbegleiter voor in dienst die
soms jarenlang contact blijven houden. En naast de hulp die de
medewerkers van Dignitas bieden, liet Ludwig Minelli zelfs eens
vijf dagen een 20-jarige Duitser bij hem logeren die om andere
redenen dan een ziekte een einde aan zijn leven wilde maken. ‘Hij
leeft nog steeds’, glimlacht hij.

Ouderdomsgebreken > Omdat wilsbekwaamheid een wettelijke
voorwaarde voor Freitodbegleitung is, is de praktijk rond dementie
eveneens vergelijkbaar met de Nederlandse. ‘In een vroeg tot middelgevorderd stadium is hulp bij zelfdoding mogelijk, daarna niet
meer. Maar we maken het zelden mee, ongeveer vier gevallen per
jaar’, zegt Sutter. Luley en Minelli bevestigen dat beeld.
De praktijk rond de wilsverklaring (Patientenverfügung) ligt in
Zwitserland ietsje anders. In je wilsverklaring omschrijf je je
wensen over je (toekomstige) medische behandeling. Artsen zijn
er sinds 2013 wettelijk aan gehouden die te respecteren. Je kunt
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Sutter:

‘Het is niet onze
taak problemen
van andere
landen op te
lossen’

aangeven in welke situatie je geen behandeling meer wilt, wanneer
je niet meer wilt worden gevoed of wanneer dokters de apparatuur
die je in leven houdt mogen uitschakelen. Maar eisen dat een arts
je een spuitje geeft, kan niet. Als je dood wilt, moet je de laatste
handeling immers zelf verrichten.
Mensen die ‘oud en der dagen zat’ zijn, vormen ook in Zwitserland
een groep waarover discussie is. Net als in Nederland is het
afhankelijk van de vraag hoe de arts je situatie inschat en in
hoeverre je lijden als ondraaglijk wordt getypeerd als gevolg
van medische kwalen. Sutter beschrijft het voorbeeld van een
hoogbejaarde weduwnaar die diverse lichamelijke klachten heeft
en dood wil omdat hij niet zonder zijn vrouw kan. ‘Dan is een
Freitodbegleitung niet mogelijk.’
Ludwig Minelli vertelt over zijn hoogbejaarde moeder die in
een verzorgingshuis woonde, niet ziek was, maar graag dood
wilde. Op de vraag of Dignitas een arts bereid had kunnen vinden
om het benodigde recept uit te schrijven als zij daarom zou
hebben gevraagd, antwoordt Luley: ‘Ja, ik denk het wel. Want
wat is: niet ziek? Veel 85-, 90-jarigen hebben een hele lijst aan
ouderdomsgebreken. Ben je dan gezond?’

Halfgoden > Hoewel noch Minelli, noch Luley, noch Sutter de wet
in Zwitserland zouden willen veranderen, hebben ze wel wensen.
Minelli en Luley zouden graag zien dat de Zwitserse autoriteiten
minder bureaucratisch met de afhandeling van gevallen van Freitodbegleitung zouden omgaan. Minelli: ‘Elke keer weer komt er een
schouwarts, een politieagent en een officier van justitie om te kijken
of er geen misdaad is gepleegd. Terwijl er van de 2200 gevallen die
wij sinds 1998 hebben uitgevoerd, nog nooit één door het Openbaar
Ministerie is vervolgd.’
exit lobbyt om de beoordelingsprocedure door artsen, die maanden
in beslag kan nemen en een herhaling van lichamelijke onderzoeken
vergt, voor oude mensen te versoepelen. Sutters grootste wens
echter heeft betrekking op de houding van de besturen van
artsenorganisaties. ‘Het merendeel van de leden, 70 procent, is voor
Freitodbegleitung. Maar besturen proberen druk op hen te leggen,
hen te ontmoedigen, hen ertoe te bewegen het alleen te doen bij
patiënten die zes maanden of minder te leven hebben... Als ik één
ding mag veranderen, zou ik willen dat dokters zekerder van hun
recht zijn en geen angst hebben dat recht uit te oefenen.’ Minelli
onderschrijft die ambitie: ‘De eerste helft van de vorige eeuw waren
dokters goden, de tweede helft halfgoden. Wij proberen er weer
gewone stervelingen van te maken.’ Z

Morta bella, de mooie

stond: ‘Dankzij Exit, Dignitas

dood, was dit jaar het

& Co kun je tegenwoordig

thema van het Basler

sterven wanneer je wilt. Vind

Mittwoch-Gesellschaft

je dat niet leuk, of is dat te

voor zijn deelname aan de

duur voor je? Vlieg dan maar

carnavalsoptocht. De leden

lekker naar het Midden-

van de ‘clique’ deelden

Oosten. Ga naar Syrië als het

kaartjes uit met: ‘Sterf nu,

kan. Dan bent u binnen twee,

betaal later’. In een ‘Zeedel’,

drie dagen ook dood’.

een flyer met ironische tekst,
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In tegenstelling tot EXIT

Robert Schurink

komt Dignitas, en vooral
ook oprichter Ludwig A.
Minelli, soms negatief in
de publiciteit. ‘Relletjes’
in de – Zwitserse – pers
gaan onder meer over het
financiële gewin dat Minelli
van Dignitas zou hebben.
Leugens, verdedigt Luley
hem. Een ‘assisted suicide’
bij Dignitas kost een kleine
2300 euro. Wanneer Dignitas
bijvoorbeeld extra artsen
moet raadplegen, de
administratieve afhandeling
doet en de begrafenis regelt,
kunnen de kosten 9600 euro
bedragen. Maar voor leden
die het niet kunnen betalen,
is de hulp gratis. Luley: ‘Wij
zijn een kleine organisatie
en doen veel werk achter de
schermen. Dat moeten we
wel kunnen bekostigen.’
Reden dat Dignitas vaker
in de krant staat, is
omdat het een politiek
gemotiveerde organisatie
is, die misstanden aan de
kaak wil stellen en burgers
sterk en onafhankelijk van
machthebbers wil maken,
denken Luley en Minelli.
De laatste: ‘Wij willen de
vrijheid van het individu
vergroten.’
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H

et is bijna zover. Na maanden
van voorbereiding is de start van
de Wereldconferentie Euthanasia2016 in zicht. Van 11 tot 14 mei verzamelen
honderden conferentiegangers uit de hele
wereld zich in de Amsterdamse rai.
Op de conferentie, door ons georganiseerd
op verzoek van de World Federation of Right-toDie Societies, wisselen we kennis en ervaringen uit met een internationaal gezelschap
van zusterverenigingen, artsen, juristen, wetenschappers en beleidsmakers. We bieden
hun een uitermate interessant programma
dat u kunt lezen op euthanasia2016.com.
Als lid bent u uiteraard van harte welkom.
U kunt deelnemen voor de helft van de prijs.
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering (alv) op zaterdag 14 mei is er in
de ochtend bovendien een speciaal (gratis)
programma voor leden, in het Nederlands,
waar alle hoogtepunten van de conferentie
worden belicht. Lees voor meer informatie
het verhaal op pagina 30-31. Het belooft een
boeiend evenement te worden.
Die zaterdagmiddag bespreken we tijdens
de alv het Jaarplan 2016 en de strategienota
Waardig Sterven, te vinden op onze website.
Op de ledenberaden van 14, 15 en 16 maart
hebben we de mening van de 130 aanwezige
leden gepeild. Hun opmerkingen hebben we
gewogen en verwerkt in een aangepaste nota
van bestuur en directie. Daarin gaan we uit
van twee naast elkaar bestaande einddoelen:
het autonome en het medische scenario.
De hulpverlenersroute, waarover tijdens de

ledenberaden veel vragen werden gesteld
en opmerkingen gemaakt, hebben we nu
ondergebracht in het autonome scenario. De
komende periode willen we ons sterk maken
voor het realiseren van een legaal alternatief
naast de huidige euthanasiewet.
Vorig jaar hebben ongeveer 5500 mensen
hun euthanasieverzoek gehonoreerd gekregen, waarvan 365 via de Levenseindekliniek.
Maar niet iedereen met een doodswens
voldoet aan de zorgvuldigheidseisen van de
wet. Sommigen staan alleen drastische middelen en methoden van zelfeuthanasie ter
beschikking. Wij vinden dat zelfbeschikking
inhoudt dat je zelf de regie voert over je levenseinde en dat je zelf een keuze maakt uit
het volledige palet van wettelijke mogelijkheden. Dat is de essentie van de autonome
route.
Daarom vinden we het belangrijk om concrete stappen te zetten op weg naar de legale
introductie van een laatstewilpil. Samen met
onze bijzonder hoogleraar, Suzanne van de
Vathorst, werken we aan een wetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan een pilot met
de laatstewilpil.
Nu de Commissie Voltooid Leven van Paul
Schnabel geen oplossing heeft geboden
voor mensen met existentieel lijden, is er
voor hen een alternatief nodig. Wij zijn van
mening dat zij de beschikking moeten krijgen over een legaal verstrekte laatstewilpil.
Zodat zij op een zelfgekozen tijdstip, in een
liefdevolle omgeving, een waardig einde aan
hun leven kunnen geven. Z
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Een boeiend
evenement

NEGATIEVE PERS VOOR
DIGNITAS (EN MINELLI)
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Inge Klijn

Het woord ‘euthanasie’ ligt gevoelig
Op de wereldconferentie in Amsterdam praten
vertegenwoordigers uit tweeëntwintig landen met elkaar.
De voertaal is Engels, dat spreekt iedereen wel. Toch
ligt spraakverwarring op de loer. Waar de een het over
euthanasie heeft, gruwt de ander van dat woord. En ook
de letterlijke betekenis van het begrip ‘euthanasie’ is niet
in alle landen hetzelfde. Een overzicht van termen die
internationaal worden gebruikt.

Euthanasie > In Nederland is de term
‘euthanasie’ ingeburgerd, de meeste mensen
weten wat we ermee bedoelen: een zachte
dood op verzoek, met hulp van de dokter die
de dodelijke middelen toedient. Maar over
de grens zorgt het gebruik van dit woord al
snel voor misverstanden. In de meeste landen
betekent euthanasie niet meer dan ‘doodgaan
door ingrijpen van de dokter’. Artsen die
zonder verzoek hun patiënten doden, doen
daar dus ook aan euthanasie. Daar komt
nog bij dat de term dankzij het euthanasieprogramma van het naziregime historisch
beladen is (zie pagina 18-19). Begrijpelijk dus
dat de Duitsers liever spreken over Sterbehilfe,
stervenshulp. Als er al landen zijn die het
omstreden woord gebruiken, dan meestal
met het woordje vrijwillig ervoor: voluntary
euthanasia.
Hulp bij zelfdoding > Nederland, België, Luxemburg en Colombia zijn de enige
landen waar artsen euthanasie verlenen. Dat
gebeurt meestal met een injectie of infuus,
maar de dokter kan ook een drankje geven
dat de patiënt zelf opdrinkt. Dat laatste
heet formeel: hulp bij zelfdoding. In andere
landen waar een waardige dood wettelijk is
geregeld, zoals in Zwitserland, is de rol van
de arts kleiner dan bij ons. Hij schrijft het
recept voor de dodelijke middelen uit en is

er meestal niet bij. De term ‘hulp bij zelfdoding’, assisted suicide, dekt de lading dan goed,
zou je denken. Toch is er weinig enthousiasme voor deze term. In de Verenigde Staten
is suicide een hard woord dat vooral veel
afschuw opwekt. De voorstanders van een
‘waardige dood’ hebben het liever over: Aid
in Dying (hulp, steun bij het sterven) of Dying
with Dignity (sterven in waardigheid). De
Britten zijn overigens minder gevoelig op dit
vlak: daar heet een van de zusterorganisaties
van de nvve gewoon: Society for Old Age
Rational Suicide.

Sterven met hulp van de dokter >
Physician assisted dying (sterven met hulp
van een arts) is een uitdrukking die vrij veel
wordt gebruikt. Toch heeft ook deze term
nadelen. Het is namelijk niet zonder meer
duidelijk wat de spreker ermee bedoelt.
Palliatieve sedatie, het in slaap brengen
van een terminale patiënt, is namelijk ook
sterven met hulp van de dokter.

Recht om te sterven > Right to Die (het
recht om te sterven) is een wat algemene term
die in verschillende landen al langer wordt
gebruikt. De wereldfederatie van zusterorganisaties van de nvve heet: The World
Federation of Right to Die Societies. Ook een
van de organisaties in Canada draagt deze

naam, maar de Franse tak heeft een naam die
de lading beter dekt: Droit de Mourir dans la
Dignité (het recht om te sterven in waardigheid). Een begrip dat de Fransen in Europa
en de Spanjaarden ook graag gebruiken.

Waardig sterven > Dying with Dignity, de
Engelse term voor Mourir dans la Dignité, is nu
de meest gebruikte term. Ook de nvve heeft
het over ‘waardig sterven’. Het begrip roept
geen weerstand, maar wel vragen op. Ook
zonder dodelijke middelen kun je namelijk
waardig sterven. Toch lijkt het de beste term
in het internationale gesprek, de meeste landen zijn er vertrouwd mee. Maar welke term
de sprekers op het congres ook gebruiken, ze
ontkomen er niet aan om steeds zorgvuldig
uit te leggen wat zij er precies mee bedoelen.
Dat kan niet anders, de grote cultuurverschillen klinken door in de taal. Z
Oud-NVVE-directeur Rob Jonquière houdt op het
congres de voordracht ‘What’s in a name?’ over
de terminologie. Kijk voor meer informatie op
euthanasia2016.com.
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de wilsverklaring van jane redder-tjin wong joe

Leo Enthoven

LEEFTIJD
59
WOONPLAATS
Zeist
WERK
werkte als
bedrijfseconoom
PRIVÉ
getrouwd, een dochter

‘Ik wil niet dat het mensen overvalt’
VERWARREND
‘Ik ben in Suriname geboren,
mijn ouders komen oorspronkelijk uit China. Toen ik acht
was, stierf mijn moeder. Ze had
kanker maar zo mochten we het
niet noemen, ze was ziek. Heel
verwarrend. Ik heb daarom zelf
altijd open over mijn aandoening gepraat.’
DRUKKE BAAN
‘Drieëntwintig jaar geleden
werd de diagnose gesteld. Mijn
dochter was negen en ik had
een drukke baan. Het was SLE,
een auto-immuunziekte, en
ik zou nog een jaar te leven
hebben. Met hulp van een
aardige mevrouw van de NVVE
heb ik toen gelijk mijn wensen
opgeschreven. Als ik volledig
afhankelijk van zorg word, als
ik langer dan een paar dagen in
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coma lig of als ik dement word,
dan wil ik niet verder leven.’
SCHOKKEND
‘Vervolgens organiseerde ik
een gesprek met mijn huisarts,
de specialist, mijn man en de
dame van de NVVE. Ik kom uit
het bedrijfsleven, ik wil de
dingen goed geregeld hebben.
In die tijd was dat schokkend,
euthanasie was nog nauwelijks
bespreekbaar. Mijn artsen
voelden zich overvallen en ze
vonden me wel erg jong. Ik heb
gelijk ook alle familie, vrienden
en buren op de hoogte gebracht
en uitgelegd dat het mijn
beslissing was. Zodat achteraf
niemand zou kunnen zeggen dat
het idee van mijn man kwam.
Wat ik van hem vraag, is dat hij
me laat gaan, in plaats van me
bij zich te houden zoals dat zo

mooi in het Nederlandse woord
“houden van” ligt besloten.
Iedereen had moeite met
mijn beslissing. De katholieke
schoonfamilie net zo goed
als mijn familie in Suriname.
Hoewel die wel gewend was dat
ik mijn eigen gang ging.’
MEER LEF
‘Doordat de artsen uiteindelijk
akkoord gingen met mijn
wensen, kreeg ik rust om te
genieten van mijn “resttijd”. Ik
hoefde niet bang te zijn dat ik,
als het fout zou gaan, de rest
van mijn leven zou zitten te
creperen in een rolstoel, als een
gevangene van mijn lichaam.
Omdat ik wist dat de artsen
me eruit zouden helpen, had
ik meer lef. Ik ken mensen die
volkomen afhankelijk al jaren in
een verpleeghuis zitten. Zo gaan

er drie levens naar de knoppen:
mijn eigen, dat van mijn man en
van mijn dochter. Zij kunnen in
zo’n geval ook niet verder.’
ZELFGEKOZEN MOMENT
‘Als ik stop met de zware
medicijnen die ik slik, dan ben
ik zo dood. Maar ik wil dat het
op een goede manier gebeurt,
zodat ik in rust afscheid kan
nemen op een zelfgekozen
moment. En ik wil niet dat het
mensen overvalt.’ 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.

tekst: inge klijn | foto: maurits giesen
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Hooggerechtshof geeft regering opdracht euthanasiewet te maken

Grote vorderingen in Canada
Canada heeft de afgelopen jaren enorme
stappen gezet in het legaliseren van euthanasie.
Was legalisering in eerste instantie alleen
gericht op patiënten met een terminale ziekte,
inmiddels lijkt ondraaglijk en uitzichtloos lijden
voldoende. Het Canadese Hooggerechtshof
heeft de regering opdracht gegeven een wet
te ontwerpen. Centraal daarin staat dat een
dokter mag helpen als een wilsbekwaam iemand
vraagt om een eind aan zijn leven dat als gevolg
van een medische aandoening ondraaglijk en
uitzichtloos is.

N

et als in Nederland waren er een paar spraak
makende gevallen nodig om de publieke opinie in
beweging te krijgen. Na de oprichting van de Right
to Die Society in 1991 was er in 1992 de rechtszaak
van ALS-patiënte Sue Rodriguez tegen de Canadese overheid. Die
had eerder zelfdoding niet strafbaar gesteld, maar de strafbaarheid
van hulp bij zelfdoding wel gehandhaafd.
Rodriguez betoogde dat de staat haar discrimineerde. Doordat haar
functies uitvielen was ze niet in staat zichzelf te doden, en daarom
aangewezen op hulp als ze een eind aan haar leven wilde maken.
Doordat die hulp illegaal was, werd ze ongelijk behandeld, stelde
ze, en eiste hulp. De rechtszaak verloor Rodriguez, maar twee jaar
later overleed ze met de assistentie van een onbekend gebleven arts.
Daarop traden diverse dokters naar voren die bekenden ook wel
eens een patiënt te hebben geholpen bij diens dood.

Jarenlange gevangenisstraf > Een andere zaak die veel stof deed
opwaaien en steeds meer Canadezen achter een euthanasieregeling
kreeg, was die van een 12-jarig spastisch meisje, Tracy Latimer, dat
de meest verschrikkelijke pijnen leed. De medicijnen die ze kreeg
om haar spasmen tegen te gaan, gingen niet samen met pijnstillers.

Dokters stelden nieuwe operaties voor en een voedingssonde, wat
tot gerichtere pijnbestrijding kon leiden. Haar vader vond dat ze al
genoeg operaties had gehad en genoeg had geleden. Hij zette haar
in zijn auto en liet de uitlaatgassen binnenstromen. ‘Hoe kun je
beweren dat dit een gelukkig klein meisje was? Ze werd verminkt
en gemarteld’, zei hij, alvorens te worden veroordeeld tot een
jarenlange gevangenisstraf. Driekwart van de Canadezen vond die
straf onterecht.
De zaak van Sue Rodriguez kreeg later een vervolg: Kay Carter
en Gloria Taylor, beiden lijdend aan degeneratieve spierziektes,
beriepen zich wegens dezelfde gronden op hulp bij het sterven.
Lagere rechtbanken oordeelden dat hun eis terecht was: de
rechten van de ernstig zieken werden aangetast door hen hulp bij
zelfdoding te onthouden.
Zo kwam de zaak opnieuw bij het Hooggerechtshof. Oordeelde dat
bij Rodriguez nog dat ze géén zaak had, nu, in 2015, werden Carter
en Taylor wél in het gelijk gesteld. Postuum, dat wel, want Carter
was al naar Dignitas in Zwitserland gereisd om daar te overlijden,
en Taylor overleed voor de uitspraak.
Wat mede bijdroeg aan de omslag in het denken bij lagere en hogere
rechtbanken waren getuigenissen als die van de terminaal zieke
Donald Low, een bekende Canadese microbioloog, verantwoordelijk
voor de bestrijding van de sars-crisis aldaar. Zijn vrouw Maureen
Taylor, als oud-tv-journaliste ook al een bekende verschijning, is
sinds 2013 de spreekbuis voor de euthanasie-voorvechters. ‘Ik denk
dat Don trots op me zou zijn geweest’, zegt ze (zie het interview
hiernaast). Z

13

maureen taylor

Koos van Wees

Euthanasievoorvechter Taylor over dood van haar man:

‘Hij stierf in mijn armen,
maar ik voelde me bestolen’

‘M

ijn man Donald Low was 67 en een gerespecteerd
microbioloog toen hij ziek werd tijdens een
fietsvakantie in Myanmar, in 2013. Als we
terugkwamen in het hotel, viel hij meteen als
een blok in slaap, dat was niets voor hem. Hij dacht aan een griepje.
Maar toen ook zijn gehoor en kortetermijngeheugen slechter
werden, liet hij bij thuiskomst een scan maken. Daaruit bleek een
hersenstamtumor, opereren was niet mogelijk.
Vanaf dat moment ging hij op zoek naar een vredig levenseinde.
We verdiepten ons in hoe het er in Zwitserland aan toeging, in
Nederland en België. Ik sloot me aan bij Dying with Dignity Canada
in de hoop zo de dodelijke barbituraten te krijgen, maar het enige
dat ze konden bieden was: stoppen met eten en drinken. Dat vond
Don te zwaar, hij was gek op eten. Ondertussen verslechterde hij
steeds meer, zijn kwaliteit van leven ging hard achteruit.
Ik verdiepte me ook in de Mexico-route. Daar kun je de middelen
krijgen, maar de controle daarop is hier in Canada te streng. We
verzamelden geneesmiddelen, die we hoopten te kunnen gebruiken
als ‘peaceful pill’, de laatstewilpil. Maar daarbij waren we weer bang
dat hij zou overgeven, en voor wat dat zou betekenen. Je wilt geen
911 bellen, want dan zouden ze weten dat je hulp bij zelfdoding gaf
en dat is strafbaar.
Mijn man werd steeds gefrustreerder. Hij maakte zich zorgen over
hoe hij zou sterven. Tien dagen voor hij doodging, werd hij voor een
internetfilmpje geïnterviewd. Daarin zei hij dat hij niet meer zou
kunnen eten, drinken, slikken, goed ademhalen. Palliatieve zorg
zou dat kunnen verlichten, maar niet verhinderen. Hij beklaagde
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zich erover dat er in Canada geen mogelijkheid is om waardig te
sterven.
Uiteindelijk kreeg hij palliatieve sedatie en raakte in coma. Er was
geen moment meer om te zeggen dat dát het moment was, dat we
echt afscheid konden nemen. Hij viel gewoon in slaap. Hij stierf in
mijn armen, maar toch voelde ik me bestolen.
In een necrologie in de landelijke krant The Globe and Mail werd
aangehaald dat hij een pleitbezorger was voor verandering
van de wet. Dat internetfilmpje werd op tv uitgezonden en de
artsenorganisatie speelde het af tijdens een congres. Uit peilingen
bleek al steeds dat een meerderheid van de Canadese bevolking voor
euthanasie is, maar door dat filmpje werd die nog groter. De artsen
beloofden niet dwars te zullen liggen als er een wetswijziging zou
komen.
De regering moet nu een wet ontwerpen voor euthanasie aan
mensen in een ernstige medische conditie, zonder uitzicht op
verbetering. Dat gaat dus niet alleen over mensen die terminaal
zijn. Op een hoorzitting van het parlement heb ik namens de
patiënten gesproken. Ik word uitgenodigd door ziekenhuizen,
kerken en patiëntenorganisaties om mijn verhaal te doen. Ik denk
dat Don trots op me zou zijn geweest.’ Z
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Artsen in België zijn ‘een beetje kopschuw’ geworden

Euthanasie bij psychisch lijden
De discussie over euthanasie is in
België weer opgelaaid. Steen des
aanstoots is euthanasie bij psychisch
lijden. Wim Distelmans, de centrale
figuur in het euthanasiedebat, ziet het
klimaat veranderen.

foto: josje deekens
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Koos van Wees

zet discussie weer op scherp

‘I

k heb geen enkele reden meer om te leven. Als
ik de dokter zie binnenkomen met het spuitje,
zal dat de gelukkigste dag van mijn leven zijn’,
zei Simone de Moor vlak voordat zij euthanasie
kreeg. Voor Simone werd het de vervulling van haar
allergrootste wens, de arts die haar daarbij hielp wacht
een onzekere toekomst.
Marc van Hoey, tevens voorzitter van de vereniging
Recht op Waardig Sterven, zal zich mogelijk moeten
verantwoorden voor de rechter. Voor het eerst sinds de
invoering van de euthanasiewet in ons buurland heeft
de zestienkoppige Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie een zaak doorverwezen naar
Justitie.
Van Hoey gaf de euthanasie op basis van ‘een reactieve depressie’, veroorzaakt door het overlijden van
De Moors dochter. De arts gaf haar medicijnen, maar
haar doodswens bleef bestaan. Hij consulteerde geen
psychiater alvorens hij haar hielp, in tegenstelling tot
wat de Belgische wet voorschrijft. ‘Als er twijfel is over
de voorwaarden, moeten we het doorspelen naar het
gerecht’, zei Wim Distelmans, voorzitter van de commissie, erover tegen de pers.

Vijftig gevallen > De euthanasie van De Moor

wim distelmans:
‘de politiek gaat de wet
niet terugschroeven, het
maatschappelijk draagvlak
is namelijk verpletterend.’
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leidde mede tot een felle opleving van het debat over
euthanasie en hulp bij zelfdoding in België. Mede,
omdat meer gevallen de aandacht trokken. Zoals
die van de 24-jarige Laura, die tegenover zowel haar
artsen als journalisten vertelde hoe ze ondraaglijk
leed aan een ongeneeslijke depressie. Laura had
al toegezegd gekregen dat haar euthanasiewens
gerespecteerd zou worden, maar zag er uiteindelijk
vanaf. Of van Tine Nys, die volgens haar zussen in
2010 onterecht euthanasie op psychische gronden zou
hebben gekregen.
Psychisch lijden als grond voor euthanasie zou nader
bekeken moeten worden, betoogden 65 professoren,
psychiaters en psychologen in een open brief in de
Belgische krant De Morgen. Het gebeurde te vaak

dat wie eerst als ongeneeslijk ziek werd gezien en
toestemming kreeg voor euthanasie, later daarvan
afzag. Ergo: bij psychisch lijden is de ongeneeslijkheid
niet vast te stellen en zou als grond van euthanasie uit
de wet moeten worden geschrapt, aldus de schrijvers.
De vijftig gevallen van euthanasie wegens psychisch
lijden die jaarlijks voorkomen in België, trokken meer
vuur. Zoals van de Nederlandse euthanasie-criticaster
Theo Boer, die Distelmans hoogstpersoonlijk
verantwoordelijk stelde voor alles wat in zijn ogen
maar fout ging met euthanasie in België. Met als
opvallendste verwijt dat Distelmans zowel voorzitter
van de euthanasiecommissie is als uitvoerder van
euthanasie. Een kwestie van de slager die zijn eigen
vlees keurt, aldus Boer.

Niet over één nacht ijs > Een paar maanden na
die frontale aanval van wat hij omschrijft als ‘een
hardnekkige opiniegroep’ probeert Wim Distelmans
te duiden wat het debat nu zo heeft doen oplaaien.
Distelmans is niet alleen voorzitter van de Belgische
toetsingscommissie, maar tevens hoogleraar Waardig
Levenseinde van deMens.nu aan de Vrije Universiteit
Brussel en voorzitter van het LevenseindeInformatieforum (leif), waar mensen zich kunnen
informeren over euthanasie en palliatieve zorg. Hij is
ook oncoloog en palliatief arts.
Volgens Distelmans is het een gering aantal zaken
geweest dat de zaak in beroering heeft gebracht. ‘Er is
een hardnekkige opiniegroep die naar aanleiding van
een beperkt aantal casussen ineens vindt dat de wet
veranderd moet worden en dat psychisch lijden eruit
moet worden geschrapt.’
Op de vraag of die groep een punt heeft, antwoordt
hij: ‘Nee. Die mensen zeggen dat er onzorgvuldig
wordt gehandeld bij psychiatrische aandoeningen,
maar in zo’n geval wordt altijd een psychiater ingeschakeld. Dat is verplicht. Er zijn twee externe
adviezen verplicht, waarvan één van een psychiater.
Zo staat het bij ons in de wet, en die wordt heel strikt
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nageleefd. In tegenstelling tot in Nederland, waar
het alleen maar een richtlijn is van de beroepsgroep
van psychiaters zelf. Gemiddeld duurt het ook negen
maanden voor een verzoek op grond van psychisch
lijden ten gevolge van een psychiatrische aandoening
wordt gehonoreerd. Men gaat dus niet over één nacht
ijs, maar handelt heel zorgvuldig.’

‘Het is natuurlijk
complete onzin dat
alles therapeutisch
op te lossen is’

Verpletterend draagvlak > Distelmans noemt het
opvallend dat de roep om verandering juist is gebaseerd op een casus die naar Justitie is doorverwezen,
die van Van Hoey. Waar hij dat ziet als bewijs dat de
wet werkt, zien de tegenstanders het blijkbaar als
bewijs van het tegendeel.
Uit de open brief in De Morgen blijkt een groot geloof
in de heilzame werking van de psychiatrie. Dat de
dood een optie kan zijn, noemen de schrijvers ‘het
radicale failliet van de mentale zorgsector’. ‘Het is
natuurlijk complete onzin dat alles therapeutisch op
te lossen is’, reageert Distelmans. ‘Dat is psychiatrische
hardnekkigheid. Op een bepaald moment is het op.
Als je iemand al dertig jaar behandelt en die persoon is
nog net zover als toen je begon, moet je durven erkennen dat het niet werkt. In de wet staat ook dat een
behandeling redelijk moet zijn. Wordt daar dan nog
aan voldaan?’
Hij weet zich gesteund door een ‘tegenbrief’ van 250
psychiaters en psychologen. ‘Banaliseer het psychisch
lijden niet’, was daarvan de insteek. De brief van hun
tegenstrevers ‘illustreert niet alleen een gebrek aan
inlevingsvermogen, maar bovendien is het een paternalistische reflex: “Jij denkt dat je lijden uitzichtloos
is, maar wij weten beter”’, zo schrijven zij.
‘Onder die 65 zag je nauwelijks mensen met ervaring
met euthanasie. Bij die 250 zaten de mensen uit de
praktijk, die ook zelf betrokken zijn bij het geven van
euthanasie’, observeert Distelmans.
Het is een argument dat Theo Boer en anderen
juist tégen Distelmans gebruiken. Omdat hij zelf
euthanasie geeft, zou hij ongeschikt zijn als voorzitter
van de commissie. ‘Als je de parlementaire verslagen
nakijkt, zie je dat van het begin af aan is geopteerd
voor een commissie met ervaren mensen. Het zou
beangstigend zijn als zij die geen fluit ervaring
hebben, over collega’s zouden moeten oordelen.’
Toch signaleert Distelmans dat de discussie haar
effect niet mist. Er is een luide roep om een evaluatie
van de wet en de commissie. Tot grote veranderingen
zal het niet leiden, vermoedt hij. ‘De politiek gaat
de wet niet terugschroeven, het maatschappelijk

draagvlak is namelijk verpletterend. Ik betwijfel
sowieso of er aan de wet getornd wordt. Want op het
moment dat mensen de wet willen beperken, staan
anderen op die hem juist willen uitbreiden. Daar is
een grote politieke meerderheid voor. Wat bij jullie
in Nederland kan, euthanasie bij dementie, kan bij
ons niet, zelfs niet als er een wilsverklaring is. Uit een
enquête van Maurice de Hond bleek 80 procent van
de ondervraagden voor uitbreiding van de wet met
dementie.’

Steeds meer telefoontjes > Dat zijn commissie
in veertien jaar slechts één zaak heeft doorverwezen
naar Justitie verklaart Distelmans onder meer uit de
strikte formulering van de Belgische euthanasiewet.
‘In Nederland zijn de regels meer open voor
interpretatie door de arts, hier zegt de wet: er móét
een schriftelijk verzoek liggen, er móét sprake zijn
van een aandoening of ziekte. Vooropstaat dat aan
de grondvoorwaarden moet zijn voldaan, van onder
meer ondraaglijk en uitzichtloos lijden, ongeneeslijke
aandoening, wilsbekwaamheid en een vrijwillig
verzoek. Daar mag nóóit aan getornd worden. Die
duidelijkheid betekent ook dat iedereen weet waar hij
zich aan te houden heeft.’
Het klimaat is onder druk van alle media-aandacht
wel gewijzigd, vertelt hij. ‘We krijgen steeds meer
telefoontjes van artsen die vragen of euthanasie in
bepaalde situaties kan. Terwijl ze vroeger gewoon
hadden uitgevoerd. Artsen zijn toch wel een beetje
kopschuw geworden.
Wat erger is: in België is het verplicht om bij mensen
die niet terminaal zijn, minstens een maand te
nemen tussen het verzoek en de uitvoering. Na die
mediatoestand zei een bekende politicus dat die
periode een jaar moest worden. Een vrouw wilde zo
lang niet wachten, sprong in een vijver en verdronk’,
vertelt Distelmans, die dat van haar dochter hoorde.
‘Het was geen psychiatrisch patiënt, maar een
bejaarde dame met allerlei kwalen.’ Z
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LUXEMBURG

Katholiek groothertog Henri weigerde handtekening te zetten

Bijna had Luxemburg toch
geen euthanasiewet gehad

H
Het groothertogdom
Luxemburg schudde in 2008
op zijn grondvesten toen
groothertog Henri weigerde
zijn handtekening te zetten
onder de wet die euthanasie in
het land mogelijk maakt. Waar
het parlement na emotionele
debatten met een krappe
meerderheid (30 voor, 26 tegen,
drie onthoudingen) de wet
aannam, daar dreigde Henri
deze alsnog te laten sneven.
Zonder zijn handtekening
zou de wet immers niet
rechtsgeldig zijn.
Koos van Wees
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enri, een vurig katholiek,
kon het niet met zijn
geweten in overeenstemming brengen de wet te
ondertekenen. Vanuit het Vaticaan werden de
groothertog en het parlement door de paus
opgeroepen de ‘moreel onjuiste’ euthanasiewet te verwerpen.
Misschien dat Henri nog even dacht de
weg van de Belgische koning Boudewijn te
kunnen volgen. Die trad voor één dag terug
toen de abortuswet moest worden getekend,
waarop de Belgische regering de eigen
handtekening ook wel voldoende vond.
In Luxemburg liep het anders. De rol van
Henri werd door een overweldigende
meerderheid van het parlement, 56 van de
60 parlementariërs, definitief teruggebracht
tot een puur ceremoniële. Zijn laatste
handtekening onder een wet was die waarin
zijn eigen macht werd ingeperkt. Daarna was
zijn handtekening niet meer nodig onder een
wet, dus ook niet onder de euthanasiewet.

Euthanasie in ziekenhuis > De weg was
nu vrij voor het in werking treden van de wet.
Dat gebeurde in 2009, waarmee Luxemburg
het derde land ter wereld werd dat euthanasie
wettelijk regelde. De wet is vergelijkbaar met
die in Nederland en België, met een centrale
rol voor artsen, die van rechtsvervolging
worden vrijgesteld als ze zich aan een aantal
voorwaarden houden. Een verschil met
Nederland is dat er altijd een schriftelijk
verzoek moet zijn. Verder moet, net als hier,

een tweede arts worden geraadpleegd en
oordeelt een commissie achteraf of aan alle
voorwaarden is voldaan.
Die commissie brengt tweejaarlijks
rapport uit aan het parlement. Wat opvalt
uit de cijfers is dat veel meer dan in
Nederland euthanasie wordt gegeven in
het ziekenhuis. Uit de rapportage over de
jaren 2013 en 2014, de laatst gepubliceerde
van de commissie, blijkt dat van de vijftien
gehonoreerde verzoeken er elf plaatsvonden
in het ziekenhuis. Drie keer werd in een
verpleeghuis euthanasie gegeven, en slechts
één keer thuis. Ook opvallend: van de vijftien
waren er elf vrouw en vier man.

Mensen met kanker> In Luxemburg,
met bijna 550.000 inwoners, werd sinds
de invoering van de wet tot en met 2014
aan 34 mensen euthanasie gegeven. In de
overgrote meerderheid van de gevallen ging
het om mensen met kanker. Bij een klein
aantal betrof het mensen met wat wordt
omschreven als ‘neurodegeneratieve’ ziektes
(zoals Parkinson en alzheimer). In alle
gevallen had de arts volgens de commissie de
voorschriften gevolgd.
De commissie beklaagde zich bij de
aanbieding van de laatste rapportage over
de slechte bekendheid onder artsen van wat
met de euthanasiewet mogelijk is. Zij deed
dan ook de aanbeveling om daarover vanuit
overheid en beroepsgroep veel actiever
voorlichting te geven. Z

DUITSLAND
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Nieuwe wet maakt in Duitsland geen einde aan onduidelijkheid

Beladen onderwerp door
Het woord ‘euthanasie’ zal men niet gauw
horen uit de mond van een Duitser, het is te
belast. En ook het onderwerp ligt nog steeds
bijzonder gevoelig. Aan de onduidelijkheden
over wat wel en niet mag, heeft een nieuwe
wet die de Bondsdag eind 2015 aannam, in
ieder geval geen einde gemaakt.

10.000 stalen gezichten; een kunstwerk van de israëlische beeldhouwer en schilder menashe kadishman, ter nagedachtenis van de holocaust-slachtoffers.
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naziverleden

D

e Duitse aversie van het woord dat in
Nederland juist veelal associaties oproept
met een goede, waardige dood, is niet zo
merkwaardig als je bedenkt wat de nazi’s
onder ‘euthanasie’ verstonden: ‘het vernietigen
van als minderwaardig beschouwd leven’. Op bevel van Hitler
werd vanaf eind jaren 30 een euthanasieprogramma uitgevoerd op
mensen die lichamelijk of geestelijk gehandicapt waren, sociaal
onaangepast of ongeneeslijk ziek en die om die reden geen positieve
bijdrage konden leveren aan het arbeidsproces.
Aktion T4, vernoemd naar het hoofdkwartier van het nazieuthanasieprogramma dat gehuisvest was aan de Tiergartenstrasse
4 in Berlijn, maakte naar schatting tussen de 200.000 en 300.000
slachtoffers. Het ging om systematische uitroeiing: de artsen van
Aktion T4 ontwikkelden een programma waarbij op verschillende
locaties zo’n twintig patiënten tegelijk konden worden vergast.

Stervenshulp > Wanneer zij hulp bij zelfdoding bedoelen, dan
spreken de Duitsers over actieve of passieve Sterbehilfe. Valt het
begrip euthanasie in een discussie toch, dan is het meestal bij wijze
van waarschuwing, om aan te geven op welk hellend vlak de ‘stervenshulp’ zich wel niet bevindt.
Uit peilingen blijkt dat de meerderheid van de Duitsers zelf wil
kunnen beslissen over het einde van hun leven. 81 procent vindt dat
artsen terminaal zieke patiënten hulp bij zelfdoding mogen bieden.
Een kleinere groep, 68 procent, vindt dat een arts het dodelijke
middel ook mag toedienen als de patiënt dat zelf niet meer kan.
Het aan de patiënt onthouden of staken van levensverlengende
behandelingen is algemeen geaccepteerd.
Al langere tijd is in Duitsland een aantal organisaties actief
die terminale patiënten op hun verzoek kunnen voorzien van
dodelijke medicijnen. Die kunnen zij vervolgens zelf innemen.
Deze organisaties zijn geregistreerd als Vereine (verenigingen) en de
leden betalen contributie. Het recept voor de dodelijke middelen
werd verstrekt door bereidwillige artsen. De beroepscode van de
Bundesärtzenkammer, de koepel van artsenorganisaties, stond dit
echter niet altijd toe. Soms deed deze organisatie aangifte tegen een
arts en mocht hij zijn beroep niet meer uitoefenen, een andere keer
had de medewerking geen gevolg. Dat verschilde per geval en per
deelstaat.
Omdat in Duitsland hulp bij zelfdoding verboden noch toegestaan
was, opereerden artsen en verenigingen dus in een juridisch
schemergebied en bestond er behoefte aan duidelijkheid. Daarom
heeft de Bondsdag in november 2015, na een twee uur durend
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Marijke Hilhorst

emotioneel debat, en na zich een jaar te hebben beraden, over een
viertal wetsvoorstellen gestemd die inhoudelijk fors uiteenliepen.
Ze varieerden van een vrijwel compleet verbod op hulp bij
zelfdoding tot volstrekte legalisering van wat in Nederland
euthanasie wordt genoemd, hoewel deze variant in het publieke
debat helemaal niet aan de orde was geweest. En dat zal voorlopig
ook niet het geval zijn, want Nederland fungeert bij de oosterburen
vaak als negatief voorbeeld: zó moet het in ieder geval niet.

Zakelijke overeenkomst > Het voorstel dat de steun had van
bondskanselier Merkel en minister van Gezondheid Hermann
Gröhe (cdu, de grootste partij), kreeg in de Bondsdag de meeste
stemmen: 360 van de 602. Parlementsleden wilden de enorme
conservatieve, christelijke achterban niet voor het hoofd stoten en
kozen voor de meest behoudende variant.
Liberaler is de nieuwe wet dus bepaald niet geworden, wel schept
zij – nog steeds – veel onduidelijkheid. Toegestaan is: hulp bij
zelfdoding ‘op individuele basis en uit altruïstische motieven’.
Wordt deze hulp geboden op ‘zakelijke’ basis dan is deze strafbaar,
evenals ‘georganiseerde, op herhaling gerichte hulp’.
Grote onzekerheid over de juridische consequenties van handelen
is het gevolg, want de vraag luidt: wanneer doet een arts zaken?
Als hij in zijn hoedanigheid van arts stervenshulp verleent, dan is
dat onderdeel van zijn beroepsuitoefening. Daarmee verdient hij
geld en dus riskeert hij ook onder de nieuwe wet strafrechtelijke
vervolging en kan hij voor vier jaar achter de tralies verdwijnen.
Bovendien krijgen artsen niet eenmalig maar herhaaldelijk te
maken met verzoeken van patiënten die willen sterven, dus zit ook
daar een angel.
De wet komt neer op een verbod van organisaties die mensen
helpen hun leven te beëindigen, zo stelt Sterbehilfe Deutschland,
de grootste Verein op dit gebied. Lidmaatschapsgeld kan immers
worden beschouwd als een zakelijke overeenkomst (wat overigens
in Zwitserland niet het geval is, zie pagina 4-8). Bovendien bieden
zij hulp ‘bij herhaling’ en ‘georganiseerd’. Sterbehilfe Deutschland
besloot daarom al haar activiteiten op te schorten.
De onzekerheid onder artsen en patiënten is ook na aanname van de
nieuwe wet dus onverminderd groot. Net als in Nederland vóór de
legalisering van euthanasie zullen er artsen blijven die de grenzen
van de wet opzoeken. Zoals de gepensioneerde arts Uwe Arnold,
een van de weinige bekende Sterbehelfer in Duitsland. Hij vindt dat
iedereen vrij moet kunnen bepalen hoe hij zijn leven wil beëindigen
en is bereid daar gevangenisstraf voor te riskeren. Z

20

21

Relevant | april 2016

ILLUSTRATIE: BERNET RAGETLI

VERENIGDE STATEN
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Oregon was de eerste staat in
de Verenigde Staten waar hulp
bij zelfdoding werd toegestaan.
Parlementslid George Eighmey
stond aan de wieg van de Death with
Dignity-wet in Oregon. Tegenwoordig
werkt hij bij een organisatie die ijvert
voor een waardige dood in zoveel
mogelijk staten in de VS. Er zijn er
inmiddels vijf. • Inge Klijn

Hulp bij zelfdoding toegestaan in vijf Amerikaanse staten

Rol arts kleiner dan in Nederland

D

ankzij de Death with Dignity Act
kunnen patiënten in Oregon onder
strenge voorwaarden een recept
krijgen voor dodelijke middelen die
ze zelf innemen. De rol van de arts is aanmerkelijk
kleiner dan in Nederland. De dokter mag het middel
niet toedienen, want dat zou euthanasie zijn en dat is
verboden.
‘Dat er in de vs geen arts bij de waardige dood aanwezig
hoeft te zijn, is een voordeel’, vindt voorvechter van
de wet, advocaat George Eighmey (74). ‘Het is heel
privé om zo te sterven, daar wil je geen vreemde bij
hebben. Bovendien is het jouw beslissing, niet die van
de dokter. Wij hechten aan zelfbeschikking en op deze
manier ben je onafhankelijk. Er is ook een praktische
reden: je kunt het moment helemaal zelf kiezen.’

Slechts tien artsen > George Eighmey verdedigde
de wet in het parlement van de staat Oregon en was
directeur van de organisatie Compassion and Choices,
waar patiënten, artsen en apothekers informatie kunnen krijgen en waar mensen worden opgeleid om hen
te begeleiden. Toen de wet in 1998 in werking trad,
waren artsen nauwelijks op de hoogte van de inhoud en
wilden slechts tien artsen meewerken. Inmiddels zijn
dat er ruim tweeduizend.
De voorwaarden om voor het dodelijke middel in
aanmerking te komen zijn: patiënten mogen niet meer
dan zes maanden te leven hebben en moeten helder van
geest zijn, ze moeten een schriftelijk en een mondeling
verzoek indienen bij twee artsen, en na vijftien dagen
dit verzoek herhalen. Al met al een behoorlijke
papierwinkel, ook omdat de patiënt moet tekenen
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Hulp bij zelfdoding, oftewel Death with Dignity, is
mogelijk in de staten Oregon, Vermont, Washington,

in het bijzijn van twee getuigen. In de twaalf jaar dat
Eighmey directeur was van Compassion and Choices
hielp hij zo’n 450 mensen met de procedure.

nieuws te verzinnen’, vertelt Eighmey. ‘We vonden het
in een combinatie van alcohol en andere medicijnen.
Dat gebruiken we tot op de dag van vandaag. Het
kost ongeveer 400 dollar. Nadeel is wel dat je er een
brandend gevoel van in je maag krijgt, maar daar geven
we dan wat voor. Het werkt en iedereen sterft binnen
twee tot vier uur. Desondanks zouden we willen dat we
de pentobarbital terug konden krijgen, maar dat lukt
voorlopig niet.’

3000 dollar > Als onderdeel van zijn functie moest

Stoppen met eten en drinken > In Nederland

Eighmey destijds op zoek naar een effectief en betaalbaar middel om het leven te beëindigen. Het werd een
zoektocht met veel hindernissen. In de eerste jaren na
de legalisering schreven artsen secobarbital voor, in
Nederland bekend onder de naam vesparax (inmiddels
niet meer verkrijgbaar), een ouderwets slaapmiddel
dat oplosbaar is in water en dat je dus kan drinken.
Dat is belangrijk want het is in de vs verboden om de
dodelijke middelen te injecteren of via een infuus toe
te dienen. Maar de prijs van secobarbital steeg tot 3000
en soms zelfs 10.000 dollar voor de 10 gram die nodig
is. Het werd onbetaalbaar omdat het als slaapmiddel
nauwelijks meer werd voorgeschreven.
Eighmey ging op zoek naar een ander middel. Het werd
pentobarbital, een middel tegen epilepsie. Dat medicijn
kwam echter in 2011 in opspraak bij een doodvonnis
in de staat New Mexico. De Deense fabrikant besloot
niet meer mee te werken aan de doodstraf en stopte de
levering aan de vs. ‘Er zat niks anders op dan weer iets

geven artsen soms ook euthanasie aan mensen met dementie. In de vs is dat onmogelijk, alleen patiënten die
binnen zes maanden zullen sterven komen immers in
aanmerking. Eighmey vertelt dat hij wel wordt gebeld
door patiënten in het vroege stadium van alzheimer.
‘Ik vind het dan altijd verdrietig om hen te vertellen
dat ik niet kan helpen. Het enige dat ze kunnen doen is
stoppen met eten en drinken. Dat duurt zo’n veertien
dagen en op de vijfde of zesde dag val je in slaap. Dat
is niet alleen een uitweg voor alzheimerpatiënten, dat
doen veel mensen in de Verenigde Staten die niet voor
hulp bij zelfdoding in aanmerking komen of daar niet
voor kiezen .’
In het grootste deel van de vs is een zelfgekozen
waardige dood niet mogelijk. Dat betekent niet dat
artsen de dood nooit bespoedigen. Eighmey illustreert
de gang van zaken in een katholiek ziekenhuis met het
verhaal van zijn moeder. ‘Zij stierf in 2013, ze was 94
en woonde zelfstandig in haar eigen huis in de staat
Illinois, waar hulp bij zelfdoding niet is toegestaan.
Na een ernstige val werd ze met inwendige bloedingen
opgenomen in het ziekenhuis, ze zou binnen korte tijd
sterven en ze vertelde me dat ze daar klaar voor was.
Haar arts stelde toen voor om haar elke paar uur 200
mg morfine te geven, een extreem hoge dosis. “Mijn
doel is om haar zonder pijn te houden”, zei de dokter.
Dat zeggen ze altijd in katholieke ziekenhuizen en ze
weten dat de dood dan snel komt. Ik was de arts enorm
dankbaar voor haar hulp. Mijn moeder is vredig en
binnen drie dagen gestorven. Morfine is niet zo slecht.’
Eighmey is erg gelukkig dat de wet in Californië er
na jaren strijden doorheen is gekomen. ‘De inwoners
daar zijn overwegend katholiek en de kerk zette
parlementsleden zwaar onder druk. De bisschop zei:
“Als je voor deze wet stemt, ga je niet naar de hemel om
je geliefden te zien. Dan kom je in de hel”.’
De advocaat heeft goede hoop dat nu ook andere staten
zullen volgen. Samen met de moeder van Brittany
Maynard (zie pagina 24), Debbie Ziegler, voert hij
nu campagne om de wet ook in de staat New York
aangenomen te krijgen. Z

Montana en sinds kort ook in Californië.

NEDERLANDERS KIEZEN MEESTAL INFUUS
In de staat Oregon is het alleen

proces is controleerbaar: blijkt de dosis

toegestaan om ‘waardig te sterven’

te laag, dan kan de arts alsnog een

door middel van een drankje. Het

hogere dosis toedienen.

lijkt aantrekkelijk omdat je zo zelf
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niet voor het drankje: in 95 procent

minder populair is, wordt duidelijk op
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eerst een middel dat hem in diepe slaap

‘richtlijn euthanasie’ op de nadelen

brengt en daarna een spierverslapper

ervan. Het duurt langer, twee uur of

waardoor hij overlijdt. De dood komt

meer, voordat de dood intreedt en er

snel, binnen een kwartier of een half
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CALIFORNIË

Hoe Brittany
de wet in
Californië
veranderde

H

aar verhaal laat zich vertellen als een filmscript. Het is 2014. De prachtige, talentvolle Brittany Maynard is net getrouwd
en van plan met haar minstens zo knappe echtgenoot
Dan Diaz een gezin te stichten, als ze last krijgt van
vreselijke hoofdpijnen. Ze blijkt een snelgroeiende
tumor te hebben en heeft nog maar zes maanden te
leven.
Brittany neemt een paar ingrijpende besluiten. Ze ziet
af van verdere behandeling. Ze gaat elke dag die ze
nog heeft, goed besteden: avontuurlijke reizen maken
en bergen beklimmen. En ze verhuist met haar man
en moeder naar Oregon, waar ‘waardig sterven’ is
toegestaan. In Californië, waar ze dan woont, kan dat
niet.

Ontroerend filmpje > Als ze is gesetteld in haar
huurhuis in Oregon, zoekt Brittany contact met
Compassion and Choices, een organisatie die
terminale patiënten helpt bij de formaliteiten die
nodig zijn om een recept voor de dodelijke middelen
van de dokter te krijgen. Samen maken ze een
ontroerend filmpje, waarin Brittany vertelt hoe
oneerlijk het is dat de meeste Amerikanen geen recht
hebben op een waardige dood. Ze vertelt over haar
ziekte en hoe erg ze het vindt dat ze geen kinderen
zal krijgen. De kijker ziet de bruidsfoto, de mri van de
vuistgrote tumor en een door haar ziekte wat pafferig
geworden Brittany, die buitengewoon goed uitlegt dat
ze niet wil lijden en thuis wil sterven, omringd door
haar dierbaren op een moment dat zij zelf kiest. Ze
roept politici in de hele vs op om in actie te komen.
Het filmpje gaat het internet op en wordt door vijf
miljoen Amerikanen bekeken. Een tweede filmpje,
waarin ook haar man en moeder aan het woord
komen, trekt bijna twaalf miljoen kijkers. Twee
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Sinds kort heeft ook de staat Californië een Death
with Dignity Act. Het is het resultaat van de publiciteit
rond de jonge kankerpatiënte Brittany Maynard. Ze
vertelde in YouTube-filmpjes dat ze geen pijn wilde
lijden en zelf het moment van haar dood wilde kiezen.
Haar emotionele oproep deed de publieke opinie
kantelen. • Inge Klijn

weken voor haar dood vertelt de 29-jarige Brittany
op de landelijke tv-zender cbs dat ze op 1 november
zal sterven. In het interview weerlegt ze rustig de
argumenten van tegenstanders.
Nee, ze ziet het niet als zelfmoord. De kanker maakt
haar dood, zij kiest slechts het moment.
Vier maanden na haar dood behandelt de senaat van
Californië het voorstel voor de Death with Dignity Act.
De wet haalt het, na 25 jaar strijden. Brittany’s man en
moeder zitten met tranen in hun ogen op de publieke
tribune. Z

brittany maynard in
goede tijden (boven) en
in het filmpje waarin ze
haar keuze voor de dood
uitlegt.
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COLOMBIA

Colombia is enige Latijns-Amerikaanse land met euthanasiewet

Constitutioneel Hof
speelde sleutelrol
Naast drie Europese landen waar euthanasie is
toegestaan, is er één Latijns-Amerikaans land met
een euthanasiewet: Colombia. De 79-jarige Ovidio
González had juli vorig jaar de twijfelachtige eer
om de eerste Colombiaan te zijn die euthanasie
kreeg. Dat ging niet zonder slag of stoot. 'Ik ben de
enige die de dood kennelijk niet wil hebben', zei de
bejaarde, die zijn gevoel voor humor desondanks
niet was verloren. • Els Wiegant

H

julio césar alias matador:
euthanasieverzoek ingewilligd.
‘ovidio, waarom pak je je koffers?’
‘ik sterf van verlangen om op reis te gaan.’

et Colombiaanse strafrecht ziet
euthanasie als homicidio por piedad
(moord uit compassie, piëteit).
In 1997 maakte het Constitutioneel Hof
een uitzondering voor dokters. Wanneer
een patiënt een vrijwillig en weloverwogen
euthanasieverzoek doet en een terminale
ziekte heeft die ‘lijden’ veroorzaakt, is
een arts niet strafbaar als hij dat verzoek
inwilligt. Het Hof stelde zelfs dat de dood in
zulke gevallen een ‘derecho fundamental’, een
grondrecht, is.
Hoewel de hoogste rechter de regering tevens
opdracht gaf om richtlijnen en procedures
voor de uitvoering van zijn uitspraak op te
stellen, duurde het nog bijna twee decennia
voordat de eerste euthanasie in Colombia
plaatsvond. De richtlijnen bleven namelijk
uit en artsen durfden om die reden niet aan
euthanasieverzoeken te voldoen.

samen met haar familie, een rechterlijk verzoek in, maar ze stierf voordat dit de hoogste
rechter bereikte.
Begin februari 2015 gaf het Constitutioneel
Hof het ministerie van volksgezondheid
opdracht om binnen dertig dagen een
protocol en richtlijnen op te stellen.
Zorgverleners moesten bovendien
multidisciplinaire comités vormen om
patiënten en hun familie te adviseren
bij hun besluitvorming over euthanasie,
om te voorkomen dat zo’n beslissing zou
voortkomen uit een impuls of depressie.
Het Hof stelde dat dokters zonder duidelijke
regels en procedures niet kunnen weten
wanneer ze een misdaad begaan of juist
‘bijdragen aan de uitvoering van het
grondrecht’ van iemand. In mei 2015 bracht
het ministerie de langverwachte richtlijnen
eindelijk uit.

Duidelijke regels > Wegens dit ‘gebrek aan

Ontreddering > Die richtlijnen openden
voor José Ovidio González Correa de deuren
naar een zelfgekozen levenseinde. Hij leed
sinds 2010 aan terminale keelkanker, die zijn
gezicht ernstig aantastte en hem hevige pij-

regelgeving’ weigerde het Colombiaanse
Health Promotion Agency in 2012 het euthanasieverzoek van een onbekend gebleven
vrouw die aan kanker leed. In 2013 diende zij,
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cartoon van de zoon van ovidio gonzález,

nen bezorgde. Bij het ziekenhuis in Pereira,
in het westen van Colombia, diende hij een
formeel euthanasieverzoek in.
In de overtuiging dat de dood binnen
handbereik lag omdat zijn verzoek was
goedgekeurd, nam hij afscheid van zijn
dierbaren, onder wie zijn zoon Julio César.
Deze cartoonist, die onder – o ironie – de
naam Matador (de moordenaar) landelijke
bekendheid geniet, had de publiciteit
gezocht om het verzoek van zijn vader kracht
bij te zetten.
Groot waren de ontreddering en het verdriet
toen de familie, al onderweg naar het
ziekenhuis voor de euthanasie, te horen
kreeg dat één lid van het wetenschappelijk
ziekenhuiscomité toch zijn medewerking
had geweigerd en de euthanasie
dientengevolge niet door kon gaan.
Pas nadat de zieke González een beroep
op zijn wettelijke recht had gedaan, gaf
het comité enkele dagen later alsnog
toestemming. Op 3 juli kreeg Ovidio
González zijn vurig gewenst euthanasie.Z
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Marijke Hilhorst

Voorzitter Evangelische Kerk in
Duitsland joeg het debat aan
Theoloog Nikolaus Schneider gaf eind 2014 zijn functie
als voorzitter van de Evangelische Kerk in Duitsland
(EKD) op om zich volledig aan zijn zieke vrouw Anne
te kunnen wijden. Zij zei zich te kunnen voorstellen
dat zij voor hulp bij zelfdoding naar Zwitserland zou
afreizen. Hij, altijd fervent tegenstander daarvan, zei dat
hij haar zou vergezellen. Zijn uitspraak leidde tot felle,
emotionele debatten.

A

nne Schneider, godsdienstlerares,
kreeg begin 2014 de diagnose
borstkanker. Uit ervaring wist
het echtpaar hoe belangrijk het is om een
periode van ernstige ziekte met elkaar, als
familie, te beleven. Hun jongste dochter
Meike, die theologie studeerde, stierf in
2005 aan leukemie. Ze was net 22 jaar. In een
vraaggesprek vertelde Nikolaus Schneider
(1947) daarover: ‘Ze heeft steun gehad van
haar geloof maar niet tijdens het sterven,
want ze wilde niet dood. “Ich will leben”, waren
haar laatste woorden.’
In een interview met het Duitse weekblad
Stern spraken beide echtelieden zich openlijk
uit over euthanasie. Mocht het lijden
ondraaglijk worden, zo vertelde Anne, dan
kon ze zich goed voorstellen dat zij eventueel
naar Zwitserland zou uitwijken om daar hulp
bij het sterven te vragen. Haar man zei dat hij
tegen elke vorm van euthanasie is. ‘Maar’, zo
verklaarde hij, ‘ik heb haar gezegd dat – als
ze deze weg wil bewandelen – ik bereid ben
tegen mijn theologische overtuiging in te
handelen en dat ik haar zal begeleiden. Uit

nikolaus schneider:
‘we hebben elkaar trouw
beloofd in voor- en tegenspoed.’

liefde. We hebben elkaar trouw beloofd in
voor- en tegenspoed, ook na 44 jaar.’

Emotionele debatten > De voormalige
ekd-voorzitter gooide met deze uitspraak de
knuppel in het hoenderhok. Hij had zich tot
dan toe altijd zeer pertinent als tegenstander
van euthanasie opgesteld en altijd gezegd
alles te willen doen om te voorkomen dat
hulp bij zelfdoding door artsen ooit als
normaal medisch handelen zou worden
beschouwd.
Felle, soms emotionele debatten volgden,
niet alleen in zijn eigen kerk, maar ook in
de media. Zo werd de vrees geuit dat hij
voorstanders van euthanasie in de kaart
speelde. De ekd liet weten dat haar officiële
standpunt ongewijzigd bleef. Het standpunt
dat Schneider – toen nog in functie, als haar
hoogste vertegenwoordiger – innam, was
een ontoelaatbare vermenging van privé en
beroep en betekende een ondermijning van
de positie van de kerk, zo werd hem verweten.
Toch werd Schneider over het algemeen met
respect, zelfs begrip, tegemoet getreden.

Sterrenstatus > In februari 2015, als zijn
vrouw de behandelingen goed lijkt te
doorstaan, zitten ze dikwijls samen aan tafel
in praatprogramma’s. Anne met net weer wat
haar op het door de chemo kaal geworden
hoofd. Het echtpaar bereikt zelfs op een
bepaald moment een soort sterrenstatus:
gastheer Frank Plasberg van het
praatprogramma Hart aber fair raakt zichtbaar
ontroerd bij het aanschouwen en -horen van
zoveel echtelijke eendracht, terwijl ze beiden
zo verschillend denken over deze heikele
kwestie. In september van dat jaar ontvangt
Nikolaus Schneider zelfs het Grootkruis van
Verdienste uit handen van bondspresident
Joachim Gauck. Z
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Els Wiegant

Geen euthanasie,
wel een ‘waardige dood’
In Argentinië is en blijft euthanasie verboden,
maar de casussen van de 3-jarige Camila
Sánchez en de 50-jarige Marcelo Diez zorgden wel
voor een wettelijk recht op een ‘muerte digna’, een
‘waardige dood’.

S

inds eind 2009 kent het
overwegend rooms-katholieke
Argentinië een wet omtrent
patiëntrechten. Deze Ley de Derechos
del Paciente geeft iemand het recht
om ‘bepaalde medische of biologische
therapieën of handelingen’ te weigeren; een
behandelverbod dus.
Ongeveer een half jaar voordat de regering
deze wet aannam, werd in een ziekenhuis
in de hoofdstad Buenos Aires een baby’tje
dood geboren. Na twintig minuten
reanimeren werd de kleine Camila Sánchez
aan de beademing gelegd. Vanaf dat moment
verkeerde zij in vegetatieve toestand,
een toestand die – zo bevestigden drie
deskundige comités – ‘onomkeerbaar’ was.
Ondanks die conclusie en het herhaaldelijke,
dringende verzoek van de ouders mochten de
artsen Camila niet van de beademing halen.
Omdat de wet uit 2009 door het ministerie
van Volksgezondheid nog steeds niet
voldoende was uitgewerkt, zouden zij zich
schuldig maken aan moord als ze dat deden.
De ouders, Selva en Carlos, legden zich er
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‘marcelo diez leeft.
onwaardige dood’

niet bij neer en begonnen een kruistocht
langs het Argentijnse Congres om steun te
krijgen voor een muerte digna. De wet die
terminale patiënten met een ‘onomkeerbare’
gezondheidssituatie en hun familieleden het
recht geeft om medische, levensverlengende
handelingen te weigeren, werd uiteindelijk
op 24 mei 2012 van kracht. De kleine Camila,
een maand daarvoor drie jaar oud geworden,
stierf op 7 juni.

Geen euthanasiegeval > Vorig jaar
bereikte de regelgeving een nieuwe mijlpaal
dankzij de inspanningen van de zussen van
Marcelo Diez. Op weg naar huis, even buiten
de gelijknamige hoofdstad van de zuidelijke
provincie Neuquen, kreeg de toen 29-jarige
Marcelo in 1994 een motorongeluk, waardoor
hij ernstig hersenletsel opliep.
Hij ontwaakte uit zijn coma maar kreeg
als gevolg van een infectie een zware
hersenbloeding. Net als baby Camila
verkeerde Marcelo in een vegetatieve
toestand. Gedurende veertien jaar probeerde
de familie Diez daar een ommekeer in te

forceren, maar al hun liefdevolle pogingen
waren vergeefs: zijn situatie was en bleef
‘onomkeerbaar’. Toch weigerden diverse
gerechtelijke instanties het verzoek van
Marcelo’s zussen om zijn behandeling en
verzorging te staken.
In juli 2015 bekrachtigde het Argentijnse
Hooggerechtshof een uitspraak van het
provinciale gerechtshof en mocht Marcelo
Diez eindelijk sterven. Het hof bevestigde
dat de wet uit 2012 het mogelijk maakt om
kunstmatige voeding en toediening van
vocht te weigeren. Het hof stond met zijn
uitspraak een ‘waardige dood’ wettelijk toe,
maar benadrukte wel dat het hier geen geval
van euthanasie betrof. Z
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Secretaris communicatie WfRtD-Societies Rob Jonquière:

‘Andere landen zijn jaloers
Oud-NVVE-directeur Rob Jonquière reist regelmatig
naar de andere kant van de wereld om uit leggen hoe
de Nederlandse euthanasiewet in de praktijk werkt.
Hij is secretaris communicatie bij de federatie van
zusterorganisaties van de NVVE: de World Federation
of Right to Die Societies. • Inge Klijn

Heeft Nederland het goed geregeld in vergelijking met
andere landen?
‘Nederland is een gidsland, waar andere landen
naar kijken als ze het recht op een goede dood
juridisch willen regelen. Wij waren de eerste met een
euthanasiewet en we doen onderzoek naar hoe het
er in de praktijk aan toegaat. We weten bijvoorbeeld
precies in welke gevallen mensen euthanasie krijgen
en of dokters zich aan de regels houden. Interessante
informatie voor landen die nog niet zover zijn. Ik
word regelmatig uitgenodigd voor voordrachten bij
zusterorganisaties van de nvve in het buitenland.
Zij zijn nieuwsgierig en jaloers op wat er bij ons
allemaal kan. Het enige land waar de nvve nog wel
eens jaloers naar kijkt, is Zwitserland. Daar hoeft er
geen arts aanwezig te zijn bij het verlenen van hulp bij
zelfdoding. De Zwitsers zijn op hun beurt weer jaloers
op onze wet: bij ons mogen artsen de patiënt met
euthanasie helpen.’
Hoe komt het dat Nederland vooroploopt?
‘Wij hebben het geluk dat we een bijzondere
doktersorganisatie hebben. De knmg stond vanaf
het begin achter het voorstel voor de euthanasiewet.
Nederland is daarin een uitzondering; in de meeste
landen zijn dokters juist fel tegen. De wereldfederatie
van artsen, de World Medical Association, heeft
dat zelfs als formeel standpunt opgenomen in
een verklaring: “Euthanasie is nooit ofte nimmer
toegestaan”. Nederlandse vertegenwoordigers
van de knmg krijgen op elke bijeenkomst van hun
internationale collega’s te horen dat wat zij doen, toch
echt niet kan.’

Groeit het aantal landen waar euthanasie mogelijk is?
‘Het afgelopen jaar zijn er successen geboekt. Onlangs
is nog een wet in Californië aangenomen. In de vs kan
je nu in vijf staten waardig sterven. In Canada treedt in
juni een wet in werking die erg lijkt op Nederlandse.
Nieuw-Zeeland staat op het punt een dergelijke wet
aan te nemen. En Colombia heeft sinds vorig jaar een
euthanasiewet die veel lijkt op de onze. In Zuid-Afrika
en in Australië is het nog niet zover, maar ook daar
wordt aan een wetsvoorstel gewerkt.’
Nemen andere landen onze wet over, of verzinnen
ze iets nieuws?
‘Iedereen die een wet maakt, wil voorkomen dat er
misbruik van wordt gemaakt. Veel landen bouwen
bij elk kritiekpuntje van tegenstanders een nieuw
regeltje in. Bijvoorbeeld dat het verzoek schriftelijk en
minstens twee weken voor de euthanasie moet worden
ingediend en dat er een onafhankelijke getuige bij
aanwezig moet zijn. Het resultaat is een gecompliceerd
proces waardoor de dokter of de patiënt zegt: ik ga hier
niet aan beginnen.
Ik heb pas nog advies gegeven aan parlementariërs in
Nieuw-Zeeland die een wetsvoorstel schrijven. Hou
het simpel. Er moet een verzoek zijn voor euthanasie
en er moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk
lijden. Je moet de moed hebben om het vervolgens aan
het contact tussen arts en patiënt over te laten. Er is
geen dokter die graag een patiënt doodmaakt en veel
patiënten vinden het moeilijk om de vraag te stellen.
Dat zijn genoeg veiligheidsgaranties, meer hoef je dus
niet te regelen.’
In welke landen is een euthanasiewet nog ver weg?
‘In Frankrijk is het sinds kort mogelijk om legaal
palliatieve sedatie te krijgen. Dat is voor Frankrijk al
een hele stap. En de dokter mag een patiënt die niet
meer lang te leven heeft, in slaap brengen. Sinds kort
heb je ook het recht om een behandeling te weigeren
of te stoppen. Frankrijk heeft een redelijk patriarchale
gezondheidszorg. De dokter bepaalt wat er gebeurt.
Daar is het ongebruikelijk om een gesprek te voeren
over wat de patiënt wil. In Zuid-Europa is weinig
beweging. Dat komt door de grote weerstand vanuit
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op ons’
met name de katholieke kerk. Als ik daar ga praten,
zeg ik vaak: “Bij jullie gebeurt het ook, maar dan in
het geheim, niet op een nette manier.” Als euthanasie
is toegestaan, kun je de juiste middelen gebruiken
en hoef je niet te knoeien met een overdosis van
medicijnen die daar niet geschikt voor zijn. De Engelse
Dignity in Dying-organisatie doet haar best, maar
ook daar lukt het nog steeds niet zo hard. En wat mij
blijft verbazen is dat de Scandinavische landen zo
achterblijven.’
Waar verbaast u zich nog meer over?
‘Over de kracht van de tegenstanders, de Pro-lifebeweging. Zij worden financieel gesteund door de
kerken en slagen erin om in grote delen van de wereld
legalisering van euthanasie of (medische) hulp bij
zelfdoding tegen te houden. Deze beweging geeft
voortdurend een verkeerde voorstelling van zaken. Ze
zeggen bijvoorbeeld dat mensen in Nederland met een
kaartje op zak moeten lopen dat ze geen euthanasie
willen, omdat ze anders het risico lopen doodgemaakt
te worden. Die verhalen krijg je niet uit de wereld
want ze luisteren niet naar de informate die wij geven.
Op het vorige congres van de wereldfederatie, twee
jaar geleden in Chicago, werden de deuren van het
conferentiecentrum geblokkeerd door een grote antidemonstratie. Not Dead Yet heet die internationale
groep: allemaal mensen in rolstoelen. Ze denken
dat wij ze dood willen hebben. Je kunt veertig keer
uitleggen dat je pas euthanasie krijgt als je erom vraagt,
het helpt niks.’
In Nederland voeren we de discussie of dementerenden of
ouderen die hun leven voltooid vinden euthanasie kunnen
krijgen. Hoe kijken andere landen daar tegenaan?
‘nvve’s zusterorganisaties zijn daar niet altijd even
blij mee. Onze discussie wordt door de tegenstanders
graag aangevoerd als bewijs dat het van kwaad tot erger
wordt als je euthanasie legaliseert. Het is een glijdende
schaal, a slippery slope, zeggen de Pro-life-organisaties.
Ik leg dan uit dat in de wet staat dat mensen euthanasie
kunnen krijgen als ze uitzichtloos en ondraaglijk
lijden. Termination of suffering, beëindiging van het
lijden, is de essentie van onze wet. Of het nou om

Jonquière:
‘Veel landen bouwen bij elk

lichamelijk of psychisch lijden gaat, elke vorm van
lijden kan in principe onder onze euthanasiewet
vallen. De internationale weerstand verplicht ons wel
om goed uit te leggen dat wat wij doen nog steeds
zorgvuldig is.’
Moeten we blij zijn met onze euthanasiewet zoals die is?
‘Elk jaar krijgen zo’n vijfduizend mensen een waardige
dood dankzij de euthanasiewet. Daar moeten we
zeker blij mee zijn. Je moet natuurlijk praten over de
gevallen die niet in aanmerking komen, maar er is geen
wet die waterdicht is, er blijven altijd grensgevallen.
Het mooie van de Nederlandse euthanasiewet is dat die
heel ruim is geformuleerd. We moeten dokters zover
krijgen dat ze de wet ruimhartig toepassen. Aan de
wet zelf moeten we voorlopig niet tornen. Als je in het
parlement opnieuw over euthanasie gaat praten, loop
je het risico dat de tegenstanders nog wel wat puntjes
hebben die ze opgenomen willen zien. En voor je het
weet, zit je met een onnodig ingewikkelde wet.’ Z
De website van de wereldfederatie: worldrtd.net
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kritiekpuntje van tegenstanders
een nieuw regeltje in.’
foto: reinier gerritsen

‘De internationale
weerstand
verplicht ons wel
om goed uit te
leggen dat wat wij
doen nog steeds
zorgvuldig is’
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Vier thema’s: campagne, recht, wetenschap en geneeskunde

Euthanasia 2016 richt zich op

De wereldconferentie
Euthanasia2016,
georganiseerd door
de NVVE, is groot
opgezet. Doelgroep
vormen professionals
uit de hele wereld.
Plaats van handeling
is de Amsterdamse
RAI, waar gelijktijdig
lezingen in vier zalen
worden gehouden.
Bert Keizer, Boris van
der Ham, Suzanne
van de Vathorst en
Sjef Gevers zijn ieder
verantwoordelijk voor
de voorbereiding
van een deel van de
conferentie.
Inge Klijn

‘WEES ONVERMOEIBAAR
IN HET DEBAT’

‘MET SUCCES BEROEP
DOEN OP GRONDWET’

Boris van der Ham is onder meer voorzitter van het
Humanistisch Verbond. Daarvoor zat hij tien jaar in
de Tweede Kamer voor D66. Hij is voorzitter van het
thema: campagne.

Sjef Gevers is emeritus hoogleraar Gezondheidsrecht
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was lid van het
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Hij is
voorzitter van het thema: recht.

Wat gaat u doen op het congres?
‘Ik houd een inleiding over hoe onze euthanasiewet tot stand is gekomen. In Nederland is
het in vergelijking met andere landen relatief snel gegaan. Dat heeft misschien met de
politieke cultuur te maken. Door het grote
aantal politieke partijen in de Tweede Kamer
komen ingewikkelde vraagstukken eerder op
de politieke agenda dan in landen met bijvoorbeeld maar twee partijen. Wat ook meespeelt is
dat Nederland een traditie heeft om dilemma’s
als prostitutie, drugs en euthanasie openlijk te
bespreken. In andere culturen zeggen ze eerder:
laten we het maar een beetje toedekken.’

Wat gaat u doen op het congres?
‘Ik bereid het congres met anderen voor en ik zal
een aantal sessies voorzitten, maar ik spreek zelf
niet. Dat is niet nodig, er komen zoveel interessante mensen lezingen geven.’

Tips voor actievoerders in andere landen?
‘Je kunt de Nederlandse ervaring niet zomaar
overzetten naar andere landen, maar er zijn wel
tips te geven. Lobby niet bij partijen, maar bij
individuele politici en creëer zo meer draagvlak.
Euthanasie is namelijk geen rechts of juist links
thema. Wees zorgvuldig en baseer je op feiten.
Neem de argumenten van de tegenstanders van
euthanasie serieus. Wees onvermoeibaar en rustig in het debat. Wees scherp op spookverhalen,
die moet je uit de wereld helpen.’Z

Wat verraste u bij de voorbereidingen?
‘Ik vind het interessant om te zien dat sommige
Right-to-die-organisaties in landen waar geen
wettelijke regeling is, met succes een beroep
kunnen doen op de grondwet of op internationale verdragen. Het Europees Hof heeft het recht
op zelfbeschikking erkend: burgers hebben in
principe het recht om zelf te bepalen hoe en wanneer ze willen overlijden. Daarna komt de vraag:
mag iemand daarbij helpen? En dan wordt
het moeilijk. Tot nu toe verwijst het Europees
Hof uiteindelijk naar de bevoegdheid van de
lidstaten om dit te regelen. Maar in Colombia
was een dergelijk beroep op grondrechten voor
het Hooggerechtshof reden om de regering te
manen een wet te maken om meer ruimte te bieden bij een zelfgekozen levenseinde voor ernstig
zieken.’Z
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professionals

‘MISVERSTANDEN UIT DE
WERELD HELPEN’

‘ANGST VAN DOKTER
VOOR DE DOOD’

Suzanne van de Vathorst is bijzonder hoogleraar Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven in het
AMC in Amsterdam. Daarnaast werkt ze in het Erasmus MC bij de afdeling medische ethiek. Zij is voorzitter
van het thema: wetenschap.

Bert Keizer is verpleeghuisarts, filosoof en schrijver.
Sinds kort is hij verbonden aan de Levenseindekliniek.
Hij is voorzitter van het thema: geneeskunde.

Wat gaat u doen op het congres?
‘Ik houd een inleiding over hoe we in Nederland euthanasie hebben geregeld. Dat doe ik om
misverstanden uit de wereld te helpen. Gisteren
sprak ik nog een Japanner die dacht dat artsen in
Nederland verplicht zijn om euthanasie te geven
als de patiënt daarom vraagt.’
Wat verraste u bij de voorbereidingen?
‘Ik heb me gerealiseerd hoezeer wij in Nederland voor de troepen uit lopen. Wij zijn bezig
met kwesties als voltooid leven of euthanasie bij
dementerenden. In andere landen vechten ze
nog voor het recht om een medische behandeling
te stoppen. Daar zouden ze willen dat ze onze
problemen hadden.’
Wat hoopt u?
‘Ik hoop dat er naast wetenschappers, ook veel
niet-wetenschappers komen. Mensen die in allerlei landen actie voeren voor een “goede dood”
hebben belang bij feitelijke informatie. Iedereen
kan zijn voordeel doen met de onderzoeksresultaten die wetenschappers op het congres zullen
delen.’ Z

Relevant | april 2016

WILT U OOK DEELNEMEN?
Als lid van de NVVE kunt u voor
de helft van de prijs aan de

Wat gaat u doen op het congres?
‘Ik houd een voordracht over angst bij de dokter
die euthanasie geeft. Het is een internationaal
congres en je hoopt dat buitenlanders begrijpen
dat het voor Nederlanders ook geen makkie is. We
hoeven niet weg te moffelen dat wij een euthanasiewet hebben waar menig land jaloers op is, maar
het congres moet geen preekstoel worden voor het
Nederlandse euthanasiebeleid. Mensen komen om
van elkaar te leren. Enige relativering en zo min
mogelijk borstklopperij zijn daarom gepast.’
Wat vertelt u over de angst van de dokter?
‘Ik heb het over de psychologie van die angst, ik
denk dat het doodsangst is. Euthanasie is zo eng
voor de dokter omdat het onomkeerbaar is. Bij elke
andere ingreep is na afloop nog een gesprek met
de patiënt mogelijk. Maar bij euthanasie kun je
niet vragen: “Is dit nu wat u bedoelde?” De dood
is griezelig, het is toch iets waar je in verdwijnt en
waar je niet uit terugkomt. Artsen die géén euthanasie verlenen, zeggen nogal eens dat de artsen die
het wél doen, daar kennelijk minder moeite mee
hebben. Dat is lekker: zij zijn veel gevoeliger en
daarom moet ik het maar doen. En het klopt niet.
Het is net zo moeilijk voor de dokters die het wél
doen als voor hen die het níét doen.’Z

conferentie deelnemen. De voertaal
is Engels. Op de registratiepagina
van euthanasia2016.com vindt u de
prijzen en kunt u zich inschrijven
als ‘regular delegate NVVE member’,
onder vermelding van uw naam en
lidmaatschapsnummer.
Op zaterdagochtend 14 mei is er
een programma speciaal voor
NVVE-leden (in het Nederlands)
georganiseerd, met na afloop lunch.
Daar worden de hoogtepunten
uit het conferentieprogramma
gepresenteerd. U kunt zich opgeven
op nvve.nl/ledenprogramma.
Na de lunch wordt de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van de NVVE
gehouden. Wilt u alleen daaraan
deelnemen, geef u dan op via
nvve.nl/alv.
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opinie

Yvonne van Baarle

Rapport-Schnabel:
meer een afstudeerscriptie
Voltooid leven, over hulp bij zelfdoding
aan mensen die hun leven voltooid
achten. Zo heet het rapport van de
Adviescommissie Voltooid Leven, dat
op 4 februari aan de ministers van VWS
en Veiligheid en Justitie werd aangeboden. Na anderhalf jaar studie. Een
studieus rapport van 243 bladzijden
literatuuronderzoek, een afstudeerscriptie van studenten zonder sturende
leiding is het geworden, vindt Yvonne
van Baarle, initiatiefneemster van Uit
Vrije Wil. In drie stappen legt zij uit
waarom zij het advies volstrekt onvoldoende vindt.
Missers > De voornaamste vraag van de ministers is niet
beantwoord. De commissie onder leiding van Paul
Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal en
Cultureel Planbureau, had tot taak te adviseren over
de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke
dilemma’s met betrekking tot hulp bij zelfdoding
aan mensen die hun leven voltooid achten. Er wordt
echter uitsluitend gerapporteerd over de juridische
onmogelijkheden.
De groep waar het om gaat, lijkt klein. De euthanasiewet
biedt voldoende ruimte om het merendeel van de
‘voltooid leven’-problematiek te ondervangen, stelt
de commissie. Men weet niet hoe groot de doelgroep
is, waarover men rapporteert. Wat is ‘waarschijnlijk
klein’? Enkele tientallen of vele duizenden? Studenten

zouden van hun scriptiebegeleider aanvullend
onderzoek hebben moeten doen.
Een visie op de toekomst ontbreekt. Van welke prognoses
over de vergrijzing gaat de adviescommissie uit?
Geen! Terwijl bronnen als scp en cbs toch onder
handbereik liggen. Wat betekenen de toename van
het aantal ouderen en de gemiddelde levensduur
voor het verschijnsel ‘voltooid leven’? Hoe gaan de
vrijgevochten babyboomers zich opstellen? Moet
de overheid zich daarop niet voorbereiden? De
adviescommissie doet er het zwijgen toe.
Het ervaren van een voltooid leven valt te voorkomen. De
adviescommissie komt met een aantal algemene
aandachtspunten als antwoord op de vraag hoe kan
worden voorkomen dat mensen hun leven voltooid
achten: eenzaamheid bestrijden en zelfredzaamheid
vergroten. Maar slaan deze aandachtspunten wel op
voltooid leven? De commissie geeft zelf als definitie
van mensen met een voltooid leven dat zij veelal op
leeftijd zijn, naar hun eigen oordeel geen levensperspectief
meer hebben en dat zij als gevolg daarvan een persisterende, actieve doodswens ontwikkeld hebben. Daar helpen bezoekjes of vaker dingen zelf doen dan toch niet
meer tegen?

Verdediging van de status-quo > De commissie
zegt dat er geen aanleiding is om de euthanasiewet
te wijzigen. De wet biedt voldoende ruimte om in
de interpretatie met veranderende inzichten mee
te bewegen. De wet functioneert goed. Daar wordt
als nieuwsfeit aan toegevoegd dat een stapeling
van ouderdomsklachten óók onder de wet valt. Die
stapeling dateert echter al van 2011 toen de knmg dit
onder druk van Uit Vrije Wil ging toestaan. Alles blijft
dus bij het oude.
Aan nieuwe voorstellen kleven vooral nadelen, vindt de
commissie. Dus geen opheffing van de strafbaarstelling
van hulp bij zelfdoding, geen inwilliging niet-artsen-

illustratie: peter de wit
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worden uitgelegd, zeker als men erkent dat alle lijden
uiteindelijk existentieel is. Maar dan nog is het de arts
die overtuigd moet zijn van dat lijden. Bij dit uitgangspunt blijft zelfbeschikking een holle frase.
Daarom stel ik het volgende voor.

De hulpverlenersroute > Hulp is noodzakelijk en
hulp, geen tweede wet zoals Uit Vrije Wil heeft ontwikkeld, geen pilot van de Coöperatie Laatste Wil (cwl) en
nvve. Zijn er de laatste jaren dan niet voldoende signalen afgegeven dat er iets moet veranderen?
In 2010 lanceerde Uit Vrije Wil het Burgerinitiatief
Voltooid Leven. Doelstelling daarvan was de
legalisatie van hulp bij zelfdoding aan ouderen die
hun leven voltooid achten, op hun uitdrukkelijk
verzoek en onder voorwaarden van zorgvuldigheid en
toetsbaarheid. Binnen de kortste keren werden 116.871
steunbetuigingen ontvangen. Het burgerinitiatief
werd betrokken bij de tweede evaluatie van de
euthanasiewet en is mede aanleiding geweest tot het
instellen van de adviescommissie Voltooid Leven.
Hoe ernstig de situatie al in 2010 en 2011 werd ervaren,
daarvan getuigde ook de actie van de nvve getiteld
GeachteTweedeKamerleden.nl. Aan het mailadres
werden meer dan drieduizend brieven gestuurd met
schrijnende verhalen.
De beide ministers borduren hierop voort als zij in hun
brief aan de Tweede Kamer als kern van het onderzoek
aangeven: hoe invulling kan worden gegeven aan de
wens van een toenemende groep Nederlanders om
meer zelfbeschikkingsrecht te krijgen in de vorm van
hulp wanneer zij hun leven voltooid achten.

menselijk als degene die hulp nodig heeft zichzelf niet
kan helpen. De hulpverlenersroute biedt veel ruimte
voor zelfbeschikking en doorbreekt het monopolie van
artsen. Ook anderen dan artsen kunnen dan zorgvuldig
en toetsbaar hulp bij zelfdoding verlenen. Een nieuwe
beroepsgroep van stervenshulpverleners kan op twee
manieren worden gevormd: door ‘leken’ zoals geestelijk verzorgers, consulenten nvve of door consulenten
euthanasie (verpleegkundigen) van de Levenseindekliniek. De laatsten zijn al opgeleid en veel mensen zullen
vinden dat de technische handeling bij hen in deskundige handen is. Deze stervenshulpverleners gaan
in gesprekken na of de oudere voldoet aan de criteria
‘vrijwillig, weloverwogen en duurzaam’. In beide opties
wordt een recept uitgeschreven door een arts. Ook hier
gelden standaarden, protocollen en toezicht parallel
aan de euthanasiewet.

Een proefneming > Om de patstelling te doorbreken
die het rapport-Schnabel heeft veroorzaakt, wordt de
overheid gevraagd een ‘proefneming stervenshulp
voltooid leven’ toe te staan, als tussenstap. Onderzocht
zou moeten worden of een zorgvuldige, toetsbare en
veilige werkwijze mogelijk is om ouderen met een
persisterende, actieve doodswens in de zin van voltooid
leven, zonder of met weinig medische aandoeningen,
bij zelfdoding te helpen.

Oplossingsrichting > Halverwege het rapport wordt
gesteld dat het nu al mogelijk is om voltooid leven
onder de euthanasiewet te brengen. De wet vereist namelijk niet dat er sprake is van een medische grondslag
of een medisch classificeerbare ziekte of aandoening.
De eis van ondraaglijk en uitzichtloos lijden kan ruim
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Nu de adviescommissie het probleem ontkent en alles
bij het oude wil laten, moeten anderen het stokje overnemen. Uiteindelijk is het de politiek als wetgever die
het laatste woord heeft. De progressieve partijen kunnen de handen ineenslaan en een doorbraak forceren.Z

in beeld
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Anton van Hooff
Sterven in stijl

Bas van den Bosch
Klem

Willemien Lenstra
Mevrouw wil versterven!

–
Uitgeverij Ambo/Anthos

–
Uitgeverij Atlas Contact
€ 21,95

–
Uitgeverij Passage
€ 12,50

Als zijn doodzieke moeder haar
armen naar hem uitstrekt en
vraagt of hij nog even bij haar
komt liggen, rent Paul weg. Die
middag sterft ze en de 11-jarige
jongen denkt dat het zijn schuld
is: ‘Ik ben een moordenaar.’
Maar erover praten kan hij niet
en van onschuldige opmerkingen
schrikt hij. Bijvoorbeeld als zijn
vader controleert of hij zijn
handen goed heeft gewassen
en zegt: ‘Schone nagels, schoon
geweten.’ Paul heeft het gevoel
er helemaal alleen voor te staan
tot hij kennismaakt met een
brugwachter, een eenvoudige
man, die naar hem luistert. En
daar, in zijn huisje, komt het
tot een – wel heel letterlijke –
ontlading.
De lezer weet inmiddels uit
een gesprek tussen de vader en
zijn broer, die missionaris is,
dat moeder euthanasie heeft
gekregen. ‘Je vindt dat ik voor
God heb gespeeld’, zegt hij
tegen zijn broer.
Klem is een ontroerende roman
die zich afspeelt in de jaren
zestig, over een vader en een
zoon die elkaar in hun verdriet
niet kunnen bereiken.Z

Naar hospice Gasthuis Groningen
komen mensen om te sterven.
Maar tot het zover is, proberen
verpleegkundigen en vrijwilligers
het leven dat hen nog rest zo
aangenaam mogelijk te maken.
Willemien Lenstra, die al zestien
jaar als vrijwilligster in het hos-

€ 22,90
Historicus Anton van Hooff laat
zien hoe de mens in de klassieke
oudheid omging met de dood.
Dat doet hij aan de hand van
archeologisch materiaal, zoals
grafbeelden, -reliëfs en -schriften, en literaire en filosofische
teksten uit die tijd.
Soms voelen antieke opvattingen
vertrouwd aan, vaak verbazen
ze ons. Deze herkenning en bevreemding zijn de ideale voorwaarden voor een dialoog tussen
heden en verleden en die wordt
dan ook niet uit de weg gegaan
in dit boek. Omdat zelfdoding als
onderwerp van historische mentaliteitsgeschiedenis Van Hooff
al lang fascineert, besteedt hij
ruim aandacht aan dit thema,
evenals aan hulp bij zelfdoding
en euthanasie.
De rol van artsen in de GrieksRomeinse wereld was fundamenteel anders dan nu: wet
noch artseneed stond hulp bij
zelfdoding in de weg. Het begrip
‘zelfmoord’ bestond niet. Men
sprak van ‘vrijwillige dood’,
mors voluntaris.
Toen Seneca ging sterven, trok
hij zich niet terug maar riep zijn
vrienden bij elkaar. De arts was

destijds een instrument voor het
uitvoeren van de eigen wil van
de mens, weet Van Hooff, de
dokter hielp Seneca om de dood
te voltrekken. Zo ging het: een
man vroeg of er nog hoop was,
zo niet, dan stapte hij uit het
leven. ‘Dat mensen zo’n besluit
nemen, daar ben ik hartelijk
vóór’, zei Van Hooff daarover in
een interview.
De historicus vindt dat de oudheid ons kan leren angst voor
en schaamte over de dood te
overwinnen. Er moet in alle
openheid over worden gesproken, dan kunnen degenen die
achterblijven zich er beter mee
verzoenen. Het is een bomvol
en levendig boek waarin de
geschiedenis ons als een spiegel
wordt voorgehouden.
Sterven in stijl is opgedragen
aan Veroni Steentjes, een jonge
vrouw die volledig verlamd is en
die zichzelf niet kan doden als ze
dat zou willen. Geen arts durfde
haar hulp daarbij in het vooruitzicht te stellen. De Levenseindekliniek deed dat wel. Nu ze over
haar eigen leven kan beschikken, is het leven voor haar weer
‘levenswaardig’. Z

pice werkt, schetst in Mevrouw
wil versterven! hoe verschillend
bewoners hun laatste levensfase
doorbrengen. Lenstra beschikt
over een vaardige pen en heeft
maar weinig woorden nodig
om een persoon te beschrijven:
‘Ze zat roerloos rechtop in bed,
gesteund door vele zachte kussentjes. Een jonge vrouw van
veertig, Brechtje, doorzichtig als
glas. Ze was zo misselijk dat ze
zich niet kon bewegen en woog
nog geen veertig kilo.’
Knap is dat Willemien Lenstra
nooit in de valkuil van het sentiment valt, ze heeft ook niets
zweverigs, maar wél gevoel voor
humor. Z

Marijke Hilhorst
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Marijke Prins
De gaande
–
2010 Uitgevers
€ 17,50
Marijke Prins begeleidde als
geestelijk verzorger zieken in de
palliatieve fase, en daar is de
dood constant aanwezig. In ‘een
vertelling over het stille zwijgen
van mensen die gaan sterven’
stelde zij te boek wat mensen
doormaken, wat van betekenis is
en wat hen het meest nabij ligt
vlak voor hun overlijden.
Het besef niet lang meer te leven
maakt stil, zo is haar ervaring,
en dat is spijtig. ‘Ik ween om
woorden die onuitgesproken
bleven,/Om al, wat ik verzweeg
– en gij niet weet’, citeert ze de
dichteres Jacqueline E. van der
Waals.
Helaas is de vorm van die vertelling ongelukkig: de gesprekken
en gedachten van de gaande (de
stervende) lijken letterlijk weergegeven, alsof je een toneelstuk
leest. Deel 2 van het boek is
algemener en is een reflectie op
de vertelling. Z
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Peter Pontiac
Styx of de zesplankenkoorts waarin in 14 acten
de dood van uw en mijn
vlees bezongen wordt
–
Uitgeverij Podium
€ 29,50
Peter Pontiac, de veelvuldig bekroonde striptekenaar, of liever:
beeldschrijver, had zijn uitgever
al veel eerder een boek over de
dood beloofd, maar het kwam er
niet van. En toen hij er eindelijk
aan begon, haalde de dood hem
in. Hij stierf op 20 januari 2015
aan de gevolgen van een hepatitis C-infectie die hij ooit door een
vervuilde naald moet hebben
opgelopen.
Styx of de zesplankenkoorts is zijn
‘Unvollendete’. ‘Maar’, zoals zijn
broer Joost Pollmann laat weten,
‘omdat een Onvoltooid Opus
vragen oproept, gaat het boek
postuum door.’ In het tweede
deel zijn nagelaten schetsen
en prachtig geschreven e-mails
opgenomen waarin het boek, de
hepatitis en het verband daartussen aan bod komen.
‘Waarom is niet iedereen gefascineerd door de dood?’, vroeg
Peter Pollmann alias Pontiac zich
verbaasd af in een interview. ‘Het
is een enorm geheim en het staat
ons allemaal te wachten. En het
gaat tenminste ergens over.’ Z

Hendrik Groen
Zolang er leven is
–
Uitgeverij Meulenhoff
€ 19,99
Ook om dit nieuwe dagboek van
Hendrik Groen, pseudoniem voor
een angstvallig geheim gehouden
auteur, moet je lachen, huilen,
en soms allebei tegelijk. Centraal
staan de wederwaardigheden
van de inmiddels 85-jarige
bewoner van een bejaardenhuis in Amsterdam-Noord, zijn
‘huisgenoten’ en de leden van
de Omanido-club (Oud Maar Niet
Dood).
De weg naar het einde van zijn
beste vriend Evert loopt als een
rode draad door het boek. Zonder
opsmuk of valse sentimentaliteit
doet Groen er verslag van. Als
Evert hem vertelt dat hij kanker
heeft, schrijft hij: ‘Vervolgens
kwam er na enig aandringen uit
dat hij de laatste maanden elke
twee, drie weken ongeveer een
kilo afviel en dat hij, als hij zo
doorging, over anderhalf jaar
gewichtloos zou zijn. De huisdokter had hem doorverwezen
naar een internist. “Daar kan ik
over twee kilo terecht”, zei hij
met een grijns. En of ik er verder
tegenover iedereen mijn kop over
wilde houden. Ik heb er slecht
van geslapen.’

Op een luchtige, maar niettemin realistische manier komen
allerlei ingrediënten van het
leven van oude mensen voorbij,
inclusief dementie en euthanasie. Groen vindt dat alleen hijzelf
beslissingsbevoegd is over zijn
levenseinde, maar het euthanasieverzoek blijft oningevuld op
zijn nachtkastje liggen.
‘Ik heb dan wel een grote mond
over zelfbeschikking, maar het
is toch een ander verhaal om de
daad bij het woord te voegen.
Ik word er nogal nerveus van’,
schrijft hij. Het is, net als álle andere gebeurtenissen, gedachten
en gevoelens in het boek, heel
herkenbaar. Ook voor de lezer die
nog lang niet bejaard is. Z
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nvve-nieuws

(NVVE) JONGEREN
SCHENKEN BEELD ELS
BORST AAN MINISTERIE
Op het ministerie van VWS staat sinds begin
dit jaar een beeld van Els Borst. Het standbeeld is geschonken door de nvve Jongeren
en vier politieke jongerenorganisaties, die
samen het initiatief voor dit eerbetoon hadden genomen. De jongeren onthulden het in
januari samen met minister Schippers van
Volksgezondheid.
Zij deden dit uit dankbaarheid voor haar
grote verdiensten als politica en minister
en met name voor haar bijdrage aan het
debat omtrent euthanasie en een vrijwillig
levenseinde, en aan de totstandkoming van
de euthanasiewet. De minister toonde zich
zeer verheugd met het beeld.
Eind maart startte de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de man die de
oud-minister van Staat heeft vermoord. Hij
zei Els Borst vanwege de bijdrage die door de
jongeren juist werd geëerd, te hebben omgebracht. Het was ‘een goddelijke opdracht’, zo
bekende hij. Z

JACOB KOHNSTAMM NEEMT STOKJE
VAN SWILDENS BIJ RTE’S OVER

STRATEGIENOTA CENTRAAL
OP ALV VAN 14 MEI

Met ingang van 1 april is Jacob Kohnstamm
coördinerend voorzitter van de regionale
toetsingscommissies euthanasie (Rte’s).
Hij is voor vier jaar benoemd. Kohnstamm
volgt Willie Swildens op wiens termijn op 1
januari afliep.
Kohnstamm is tot 1 augustus (parttime)
voorzitter van de Autoriteit Persoons
gegevens (voorheen College bescherming
persoonsgegevens). Deze functie vervulde
hij sinds 2004. Kohnstamm, van oorsprong
advocaat, werd in 1981 lid van de Tweede
Kamer voor D66. Van 1982 tot 1986 was hij
partijvoorzitter en tot 1994 woordvoerder
op diverse dossiers, waaronder volksgezondheid. In 1994 werd hij staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en in 1999 trad hij toe
tot de Eerste Kamer.
Jacob Kohnstamm was van 2000 tot 2006
voorzitter van de nvve. De sgp en de ChristenUnie maakten bezwaar tegen zijn benoeming. De laatste eiste dat hij zijn lidmaatschap van de nvve opzegde. Minister Edith
Schippers schreef in antwoord op schriftelijke vragen dat zij dat niet van Kohnstamm
verlangde en dat ze daar bovendien de wettelijke bevoegdheid niet voor heeft. Z

Aansluitend aan de Wereldconferentie wordt
op zaterdag 14 mei in de Amsterdamse rai
de Algemene Ledenvergadering (alv) van de
nvve gehouden. De vergadering begint om
14.00 en duurt tot 16.00 uur.
Naast het Jaarplan 2016 en andere stukken
staat de strategienota Waardig Sterven van directie en bestuur ter discussie. Na de inbreng
van leden tijdens onder meer de ledenberaden half maart is de oorspronkelijke nota
van november 2015 aangepast. Belangrijkste
wijziging is dat de zogeheten hulpverlenersroute een herkenbare plek binnen het
streven naar een autonoom scenario heeft
gekregen.
De nota en de informatie over de alv zijn te
vinden op nvve.nl/alv. Z

illustratie: hajo
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IN MEMORIAM: ADRIENNE
VAN DEN WILDENBERG

VEEL BELANGSTELLING VOOR
EERSTE DRIE LEDENBERADEN
De proef met drie ledenberaden heeft zo’n 130
belangstellende NVVE-leden getrokken. Op
14, 15 en 16 maart werden bijeenkomsten in
Rotterdam, Eindhoven en Zwolle gehouden.
Het initiatief werd door veel bezoekers zeer
gewaardeerd. ‘Heel goed dat de NVVE dit doet.’

In de nacht van 31 maart is Adrienne van
den Wildenberg was overleden. Haar
optimistische hart had het opeens begeven.
Adrienne is vele jaren lid geweest van het
bestuur van de nvve. Wij waren enorm blij
met haar inzet. Door haar achtergrond als
onder meer arts en verpleeghuisbestuurder
bracht zij veel deskundigheid in. Het was
een voorrecht om met haar te besturen.
Ze had een verfrissende inbreng in het
euthanasiedebat. Geen geklaag over hoe
moeilijk de handeling is voor een arts. ‘Het is
het meest dankbare en belangrijke wat je als
dokter kunt doen.’ Het was logisch dat zij de
‘linking pin’ werd tussen het nvve-bestuur
en het bestuur van de Levenseindekliniek. Zij
zorgde ervoor dat de besturen elkaar goed bij
de les hielden.
Behalve een deskundige met een originele
inbreng was Adrienne een heerlijke
persoonlijkheid. Warm en aandachtig,
stralend, energiek en levenslustig. Ze wist
precies wat er speelde en reageerde alert op
bestuurlijke aangelegenheden. Het was niet
iemand om verstek te laten gaan.
Het bestuur van de nvve treurt om
haar. We gaan niet alleen haar enorme
betrokkenheid missen, ook haar aandacht
voor het welbevinden van medemensen en
medebestuurders. Z
Margo Andriessen, voorzitter nvve-bestuur

De bijeenkomsten waren georganiseerd naar
aanleiding van het verzoek van een aantal
nvve-leden om meer mogelijkheden voor
betrokkenheid bij de vereniging te creëren.
Directie en bestuur besloten ook om later in
het jaar ontmoetingen voor kleinere groepen
leden te faciliteren. Beide activiteiten waren
in overleg met de Werkgroep Ledenparticipatie (wglp) voorbereid.
De ledenberaden trokken een breed en
gevarieerd publiek. Er waren mensen die nog
maar net lid waren en anderen die al jaren
actief zijn in de nvve, de Coöperatie Laatste
Wil (clw) en/of (voorheen) Uit Vrije Wil.
Gespreksthema was de strategische nota,
die november vorig jaar werd gepresenteerd. Elke bijeenkomst werd ingeleid door
bestuursvoorzitter Margo Andriessen en
directeur Robert Schurink. Er werd in kleine
groepjes gediscussieerd. Voor de pauze ging
het over het autonome scenario, na de pauze
over het medische.

in de strategienota van 2008 was aangenomen: de medische route (alleen een rol voor
de arts), de hulpverlenersroute (ook anderen
mogen helpen) en de autonome route (volledige zelfbeschikking). ‘Dat schept alleen
maar verwarring’, zei Wouter Beekman,
actief nvve-lid en lid van het voormalige
Burgerinitiatief Uit Vrije Wil.
Directie en bestuur beloofden de inbreng van
de ledenberaden mee te nemen in de formulering van de definitieve strategienota, die op
14 mei door de Algemene Ledenvergadering
(alv) zal worden besproken. Z

Verwarring > Wat vrijwel alle gespreksdeelnemers met elkaar gemeen bleken te hebben,
was een groot verlangen naar zelfbeschikkingsrecht en onvrede over de grenzen van
de huidige euthanasiewet. Op de vraag of de
aanwezigen vonden dat deze voldoet, waren
de opgestoken rode kaarten (nee) telkens in
de meerderheid.
De discussie werd bij tijd en wijle fel in het
laatste deel van de bijeenkomsten, waarin
ruimte was voor vragen en opmerkingen
richting nvve-bestuur en -directie. Veel kritiek was er, vooral van langjarige en actieve
leden, op het verlaten van de driedeling die

foto’s anne meyer
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Zeer geslaagde Week van de Euthanasie
De NVVE kan terugkijken op
een zeer geslaagde – vijfde –
Week van de Euthanasie (13
t/m 20 februari). Niet alleen
trokken de bijeenkomsten veel
belangstellenden, ook naar twee
tv-documentaires keek een
groot publiek. Een ervan, over
de Levenseindekliniek, leidde tot
felle debatten.
Informeel begon de ‘week’ eigenlijk al op
4 februari, toen de commissie-Schnabel haar
langverwachte rapport over de voltooidlevenproblematiek uitbracht. Formeel ging
de week van start op zaterdag 13 februari met
het congres van de nvve Jongeren. Tijdens
de bijeenkomst spraken onder meer Kluun,
wiens vrouw euthanasie kreeg, schrijfster
Myrthe van der Meer, die zich liet opnemen
omdat ze naar de dood verlangde, en filosoof
Lammert Kamphuis, die de dag afsloot met
filosofische stellingen over het leven en de
dood. De deelnemers waardeerden de dag
met een 8,5.
In het Amsterdamse Felix Meritis was zondag
14 februari de première van De strijd om het
einde, de documentaire die journalist en filmer Nan Rosens over de totstandkoming van
de euthanasiewet maakte. Aan de hand van
getuigenissen van een kleine twintig betrokkenen worden de gebeurtenissen gerecon-

strueerd die tot de eerste euthanasiewet ter
wereld leidden. Niet alleen ‘hoofdrolspelers’
als Klazien Sybrandy-Albeda en Roger van
Boxtel, maar ook ‘tegenstanders’ als sgpfractievoorzitter Bas van der Vlies en oudcda-premier Lubbers komen aan het woord.
De laatste laat zich in de film ontvallen dat
hij een niet-reanimerenpenning draagt en lid
van de nvve is.
Na afloop debatteerden deskundigen als
Eugène Sutorius, Pia Dijkstra, Willie
Swildens en Suzanne van der Vathorst
met het publiek over de vraag of de wet
toekomstbestendig of aan vernieuwing toe is.
Datzelfde gebeurde die week, met wisselende
panels, nog twee keer in Amersfoort, waar
driehonderd leden de film en het debat
volgden. De documentaire werd dinsdag 16
februari op npo2 uitgezonden.

Huppakee, weg > De film die de discussie het meest aanwakkerde, was die over de
Levenseindekliniek, die op 15 februari werd
uitgezonden. In de film worden drie complexe euthanasieverzoeken gevolgd: van een
man met psychiatrische problematiek, een
hoogbejaarde vrouw met een voltooid leven
en een vrouw met semantische dementie.
Deze laatste, Hannie Goudriaan, verloor door
haar ziekte grotendeels haar spraakvermogen en uitte haar verlangen naar de dood (en
andere zaken) met de woorden ‘huppakee,
weg’. Vooral haar euthanasie ontketende
heftige reacties: van instemming, maar ook
van scherpe kritiek. In het debat na afloop
werden zelfs de termen ‘moord’, ‘executie’ en
huppakee-euthanasie gebezigd. Z

VACATURE

WERKGROEP POLITIEK
ZOEKT NIEUWE LEDEN
De Werkgroep Politiek van de nvve
zoekt nieuwe leden. De werkgroep
bestaat uit vrijwilligers of nvve-leden
die actief zijn in politieke partijen. De
leden brengen de nvve-doelstellingen
onder de aandacht binnen hun eigen
partij en leveren gezamenlijk input voor
politieke activiteiten van de nvve.
De werkgroep komt twee keer per jaar
bijeen en daarnaast op ad-hocbasis. Een
vertegenwoordiger van het nvve-bureau
is bij de vergaderingen aanwezig.
Heeft u interesse of wilt u meer
informatie? Neem dan contact op met
nvve-beleidsmedewerker
Krista Jansen, tel. (020) 620 06 90,
of mail naar: k.jansen@nvve.nl.
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wat kan
de nvve voor
u doen?
WILSVERKLARINGEN

WERKGROEP LEDENPARTICIPATIE

LEZINGEN, PRESENTATIES EN WORKSHOPS

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 10 euro.

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.

NIET-REANIMERENPENNING

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.

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.
SPREEKUREN
Heeft u hulp nodig bij het opstellen van
uw wilsverklaringen? Dan kunt u een
afspraak maken voor een van de gratis nvvespreekuren. 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.
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REGIOBIJEENKOMSTEN

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: werkgroepledenparticipatie@upcmail.nl of schrijf naar:
nvve, t.a.v. wglp, Postbus 75331, 1070 AH
Amsterdam.

BESTUUR NVVE
mr. dr. M.F. Andriessen (voorzitter)
mr. B.L.M. Middeldorp (secretaris)
prof. dr. H. Schreuder (penningmeester)
dr. D.J.B. Ringoir (auditcommissie)
drs. Ch. Leeuwe
drs. C.M.J.C. Pauw-van Doormalen

ADVIESCENTRUM

DIRECTEUR NVVE

nvve-leden kunnen gratis bellen met het
Adviescentrum voor informatie, advies en
steun bij keuzes rond het levenseinde. Het
Adviescentrum bemiddelt ook bij problemen. Na een telefonisch intakegesprek door
een coördinator kan een consulent op huisbezoek komen. Het Adviescentrum is tijdens
kantooruren bereikbaar.

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
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band

Saskia Stehouwer

op verjaardagen gedraagt hij zich redelijk
neemt altijd een cadeautje mee
onopvallend maar met zorg uitgezocht
ik word gedragen
ik ben soepel en licht
als het druk is loopt zijn hoofd om
koopt een visje schrijft een boek
als het terugkomt is het al laat
ik ben de vogel boven de parkeerplaats
thuis voert hij de woorden aan anderen
die hij die dag heeft gehoord
het huis maakt zich van hem los
ik zie mezelf op papier
mijn hoofd wordt uitgegumd

foto: maurits giesen

