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Steeds meer leden van de NVVE willen weten hoe het ervoor
staat met de laatstewilpil. Zeker is dat zij er klaar voor zijn.
Maar hoe zit het met de rest van de maatschappij? Hoe wordt
daar over deze “pil” gedacht en is het wel een onderwerp van
discussie?

10 HET LOKET VAN DE NVVE
Wie naar de NVVE belt, krijgt een van de vrijwilligers van de
Telefoondienst aan de lijn. Vijf dagen per week zitten zij klaar
om al uw vragen over euthanasie, hulp bij zelfdoding en de
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NVVE te beantwoorden.

14 GRENZEN HULP BIJ
ZELFDODING ONDUIDELIJK
Op 10 april veroordeelde de rechtbank in Groningen Willem
Muns van Stichting de Einder-Noord voor ongeoorloofde hulp bij
zelfdoding. Psychologe Martine Cornelisse van de NVVE werd
twee maanden later vrijgesproken in een min of meer vergelijkbare zaak. Hans van Dam legde de twee zaken naast elkaar:
vooral het Openbaar Ministerie lijkt de weg kwijt.
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19 SYMPOSIUM V & V
Verpleegkundigen en verzorgenden vervullen een belangrijke
rol bij euthanasie en hulp bij zelfdoding. Helaas wordt dat door
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pleegkundigen en Verzorgenden van de NVVE organiseerde een
symposium met als thema: Levensbeëindiging: mijn zorg?

20 ALS UW BEHANDELVERBOD
WORDT GENEGEERD
In situaties dat u uw wil niet meer kenbaar kunt maken, gelden
uw wensen zoals u die heeft neergelegd in het behandelverbod.
Artsen zijn verplicht deze na te leven. Helaas gebeurt dat niet
altijd. De NVVE heeft bij vier advocatenkantoren in Nederland een
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conceptdagvaarding klaar liggen, zodat er meteen tot actie kan
worden overgegaan.
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In de troonrede op Prinsjesdag heeft het tweede kabinet
Balkenende haar visitekaartje afgegeven. Het beleid voor
de komende periode is met vette kalkstrepen uitgezet. En
dat zullen we weten. Sociale zekerheid wordt door dit kabinet omgezet in sociale onzekerheid – met alle geweld
dat nodig is om dat te bewerkstelligen en dat daarvan het
onvermijdelijke gevolg is – en het mes gaat in de zorg.
Donkere wolken pakken samen. Dat geldt ook voor medisch-ethische kwesties. Op het eerste gezicht lijkt de
troonrede hierover weinig bijzonders te zeggen, maar wie
de eigenheid van versluierend politiek taalgebruik kent,
zal zich niet in slaap laten wiegen. Integendeel. Het zo onschuldig ogende, is vaak niet zo onschuldig. Achter een
open deur kan springstof liggen.
Hier volgt de hele passage over de ethische kwesties: De
komende jaren zal veel aandacht besteed worden aan
medisch-ethische vraagstukken. In 2004 zal de wetgeving
op het gebied van euthanasie en afbreking van zwangerschap worden geëvalueerd. Uitgangspunt daarbij is dat
de geldende regels daadwerkelijk worden nageleefd.
Het begint allemaal fraai. Veel aandacht voor ethische
kwesties – en dat van een kabinet dat vooralsnog weinig
anders doet dan rekenen. Vervolgens de aankondiging
van de evaluatie van de euthanasie- en abortuswet. Ook
niet iets om van te schrikken. En dan de laatste zin: uitgangspunt is daadwerkelijke naleving van regels. Nogal
logisch, zult u misschien zeggen. Regels zijn er om te worden nageleefd. Overbodige opmerking dus? Een open
deur? Inderdaad, maar juist dan wordt het in de politiek
gevaarlijk. Over medisch-ethische kwesties is dit kabinet
tot op het bot verdeeld. Tegenover het traditioneel conservatieve CDA staan VVD en D66, twee partijen die
liberalisering van zowel abortus als euthanasie hoog in

het vaandel hebben staan. In dit licht lijkt de passage in
de troonrede een compromistekst. Maar is dat zo? Kort
gezegd: hoeveel wantrouwen is op z’n plaats? Meer dan
de tekst suggereert.
Ten eerste stelt de historie niet gerust. Traditioneel is het
CDA op dit punt dwingend: het legt eigen inzichten op aan
anderen en zowel PvdA als VVD zijn daar in het verleden
voor gezwicht. Ten tweede, hierbij aanhakend: de tekst
stelt niet gerust. Het venijn zit in de staart, in de laatste,
zo overbodig lijkende zin, in de overdaad aan logica daarin. In dat daadwerkelijk naleven. Concreet: intrekken of
veranderen van de wet is niet aan de orde, zover zou het
CDA misschien wel willen gaan, maar kan het eenvoudigweg niet gaan. Maar het lijkt wel zeker dat men er alles,
maar dan ook alles aan zal doen om de reikwijdte van de
wet te beperken. Men zal het zoeken van de grenzen van
de wet frustreren en de huidige hantering ervan onder
mogelijk verscherpte controle zetten. Met twee CDA’ers
op sleutelposities, Donner op Justitie en Ross op VWS,
lijkt het pleit al beslecht. Te vrezen valt dat onder de
noemer van correct bestuur de andere partijen deze Balkenendiaanse evaluatie zullen toestaan. Onlangs floten
Donner en Ross de hoogste baas van het Openbaar
Ministerie, Joan de Wijkerslooth, terug van zijn onzalige
idee om versterven en terminale sedatie ook te gaan
toetsen, omdat het iets met euthanasie te maken zou
kunnen hebben. Versterven en terminale sedatie behoren
ook volgens de bewindslieden tot normaal medisch handelen. Chapeau! Maar pas op. Hiermee is wat geen
euthanasie is weliswaar veilig gesteld, maar meer ook
niet. Euthanasie zal naar het zich laat aanzien in de teugels wordt gezet, met twee CDA’ers op de bok. De NVVE
zet zich schrap.
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DE LAATSTEWILPIL:
STAND VAN ZAKEN
Veel leden van de NVVE vinden het idee dat ze mogelijk
ooit in een situatie terecht kunnen komen van aftakeling en afhankelijkheid ondraaglijk. Daarom willen ze op
voorhand over een pil kunnen beschikken waarmee ze
zelf – mocht die situatie zich ooit voordoen – op een
humane manier een einde aan hun leven kunnen maken.
Het gaat dus om mensen die op het moment dat ze om
deze pil vragen niet ziek zijn, laat staan dat er sprake is
van ondraaglijk of uitzichtloos lijden op medische gronden, maar die “klaar met leven” zijn. Het is dus een
soort verzekering voor een humane dood als de natuurlijke dood langer op zich laat wachten dan voor iemand
aanvaardbaar is.
De laatstewilpil (voorheen de pil van Drion) staat, sinds
de euthanasiewet een feit is, hoog op de agenda van de
NVVE. En als het aan het overgrote deel van de leden
van de NVVE ligt, zal deze pil er snel komen. Maar het
valt sterk te betwijfelen of dat ook zal gebeuren. Zeker
als we bedenken hoe lang het heeft geduurd voordat de
euthanasiewet werd aangenomen! Daarbij is het nog
maar zeer de vraag of de maatschappij er klaar voor is.
Uit onderzoek blijkt dat slechts de helft van de bevolking het idee van het beschikbaar komen van een laatstewilpil ondersteunt; een grote groep mensen moet
dus nog overtuigd worden van de noodzaak van zo’n pil.
Ook over de voorwaarden waaronder de laatstewilpil
beschikbaar moet komen, is – zowel binnen als buiten
de NVVE – alles behalve overeenstemming te vinden.
En de politiek lijkt zich aan een heikel onderwerp als dit
niet te willen branden. Het mag duidelijk zijn dat er nog
een lange weg te gaan is voordat tot verstrekking van
een pil kan worden overgaan. Relevant peilde de stand
van zaken.
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Frans van Wijmen
Hoogleraar gezondheidsrecht Universiteit
Maastricht
‘Vanzelfsprekend volg ik het debat over het
zelfgewilde levenseinde op de voet. Onder
vakgenoten is de laatstewilpil echter geen
uitdrukkelijk onderwerp van discussie, al
zou ik dat wel wensen. Het is goed dat, nu
de euthanasiewet er is, de NVVE het debat
over de laatstewilpil nadrukkelijk op de
agenda heeft gezet. Zelf ben ik over de
laatstewilpil wat terughoudend. De beschikbaarheid daarvan gaat uit van de autonomie. Dat doe ik ook. Rechtlijnig doorgedacht past die pil in dit denken. Mensen
moeten kunnen beschikken over het meest
eigene, hun eigen leven en levenseinde.
En voor bepaalde mensen moet dat, denk
ik, ook mogelijk zijn. Zeker als je hierbij betrekt dat gemiddeld dagelijks drie mensen
in radeloosheid op een gruwelijke manier
een eind aan hun leven maken. Dat kan
niet en daarom moet een andere weg worden ontsloten. Maar als ik mij vanuit louter
autonomie de praktijk van de laatstewilpil
voorstel, dan moet iedereen desgewenst
de mogelijkheid hebben om hiermee zijn of
haar leven te beëindigen. Ongeacht de gemoedstoestand.
En hier begint mijn aarzeling. Want – en ik
sluit hier ook mezelf niet uit – het is toch
mogelijk dat iemand onder druk van heftige emoties van het moment of van een
heel moeilijke periode naar zo’n middel
grijpt als het voorhanden is. Uitgaan van
jezelf is een verraderlijke positie, dat doe
ik dan ook niet, maar het lijkt mij vrijwel
zeker dat de beschikbaarheid van zo’n pil
het gevaar in zich heeft dat mensen “gemakkelijker” toegeven aan de drang om
die te nemen.
Sommigen zeggen dan: “So what”? Dan
was het op dat moment voor die persoon
de juiste beslissing. Maar mensen kunnen
door een gitzwarte periode ook enorm veranderen. Ik weet, het is een afgezaagd
argument en je kunt altijd zeggen dat dat
alleen geldt voor wie er nog is, maar dan
gaat het werkelijk ook om mensen die,
om het zo te zeggen, voor hetzelfde geld
er niet meer waren geweest. Ik vind dat wij
de verantwoordelijkheid hebben om elkaar
tot op zekere hoogte tegen onszelf te beschermen.

Toch wil ik niet van de laatstewilpil af. Ik
verwijs naar wat ik in het begin zei, ook ik
vind autonomie een groot goed. De consequentie van mijn aarzeling is dat ik zo’n pil
niet in het nachtkastje wil, maar voorstander ben van een traject waardoor de laatstewilpil binnen handbereik komt. Daarom
vind ik het initiatief wel sympathiek om
een steunpunt op te richten, waar mensen
beschikbaar zijn die inzicht hebben in wat
iemand doormaakt die het leven als een
te zware last ervaart en op hun beurt gesteund worden door een groep mensen die
beschikbaar is voor advies. Zo’n steunpunt
fungeert als een soort veiligheidspal: een
zinvolle schakel tussen voornemen en uitvoeren. Overigens zou in mijn ogen een
steunpunt ook beschikbaar moeten zijn
voor artsen en andere betrokken hulpverleners.
In deze discussie vind ik het ook belangrijk
dat het levenseinde en de eigen keuzes
hierin open bespreekbaar worden. Gewoon,
onder de bevolking. Volgens mij is het gesprek hierover nog te veel beladen met
emoties uit de laatste decennia van de
vorige eeuw. Mensen moeten “leren” om
er diep en genuanceerd over te denken,
ook dat voorkomt onomkeerbare beslissingen in een opwelling.
Ten slotte wil ik ook eerlijk zeggen dat ik
er nog niet helemaal uit ben. Ik wil mensen
autonomie geven en tegelijk wil ik de mogelijkheid open houden ze tegen zichzelf
in bescherming te nemen. Het probleem is
dat het levenseinde steeds meer een publieke aangelegenheid is geworden, terwijl
dat tot een van de intiemste momenten
van het menselijk bestaan hoort. In de verantwoording ligt een paradox: je hebt het
recht zelf te beslissen, maar je moet je
verantwoorden, ook als je het niet zou willen. Zo’n verantwoording is eigenlijk gênant. Iets van de scherpte verdwijnt mogelijk als we het publieke van die verantwoording zo ver mogelijk terugdringen. Mogelijk
is in een soort steunpunt een aanvaardbare formule te vinden.’

Jean Pierre Wils
Katholiek theoloog Universiteit Nijmegen
‘Ik heb de Nederlandse euthanasieprocedure vaak verdedigd. Daarom ben ik in
mijn eigen rooms-katholieke milieu een
beetje een dissident. Het officiële standpunt van de rooms-katholieke kerk ten aanzien van euthanasie is afwijzend, dus een
pleidooi voor de laatstewilpil zal dan ook
gezien worden als een soort apotheose
van smakeloosheid. Het zal wel interes-

sant zijn om te volgen hoe de maatschappelijke discussie hierover loopt – als die er
komt, want ik ben daar nog niet zo zeker
van. Volgens mij is er zelfs in Nederland
weinig kans van slagen. Zo’n discussie zou
ook aan de beeldvorming in het buitenland
een slechte dienst bewijzen. Daar heeft
men al moeite met de euthanasiepraktijk
hier. Ik denk dan ook dat niemand in het
buitenland begrip heeft voor de laatstewilpil.
Zelf wijs ik de laatstewilpil ook af. Ten aanzien van de euthanasiewet was ik een
soms wat aarzelende en kritische commentator, maar per saldo vind ik de wet
een goede optie. De laatstewilpil daarentegen vind ik een akelige optie. Het is een
simplificatie van een bijzonder ingewikkelde problematiek. De pil wekt de suggestie
dat hiermee de “tragiek” weggehaald kan
worden die nu eenmaal bij het leven hoort.
Daarmee bedoel ik niet bijzonder heldhaftige toestanden of onverdraaglijk lijden,
maar de in bepaalde mate tragische onoplosbare situaties die er nu eenmaal in ieder leven zijn en die men zou moeten accepteren. Het is een illusie dat wij de levenstragiek zo ver mogelijk kunnen uitbannen. En die suggestie wekt de laatstewilpil
wel. Op den duur zou ook de bereidheid
van mensen om door te bijten, om een bepaalde tragiek te doorstaan, afnemen of
niet meer bestaan. Uiteindelijk is de manier waarop wij dán tegen het leven aankijken er één van: voor alle crisissen een farmaceutische oplossing.
De laatstewilpil is een totale farmaceutische ontmanteling van het bestaan, die de
sociale stervenscultuur zwaar treft. Het
sterven wordt clean en hygiënisch, het is
een kwestie van slikken. Dat is wel erg gemakkelijk. Het innemen van een laatstewilpil kan bovendien een zeer eenzame individuele handeling zijn. Ook dat heeft een
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mindere kwaliteit van sterven tot gevolg.
De laatstewilpil wekt de suggestie dat
mensen helemaal alleen kunnen besluiten
hem in te nemen en dat zij zichzelf min of
meer losmaken uit sociale verbanden. Een
volstrekte autonomie dus, maar ook een
uiterste subjectiviteit. Wat mij betreft is
zo’n vergaande autonomie niet mogelijk
(dus ook een illusie) en overschrijdt het
ook het idee van autonomie.
De euthanasiewet biedt een voldoende
breed spectrum aan mogelijkheden. Ook
ondraaglijke “levensmoeheid” kan een
grond zijn voor euthanasie. Als de laatstewilpil beschikbaar zou zijn, zouden we daaraan bepaalde voorwaarden moeten verbinden. Maar ongeacht welke voorwaarden
dat zouden zijn, zouden we ons moeten
buigen over de vraag welke subjectiviteit
nog wel en welke niet meer geoorloofd is.
Voor mij is de laatstewilpil dus vooral een
stap te ver omdat hij illusies wekt die niet
zijn waar te maken en, indien wel beschikbaar, bovendien de kwaliteit van sterven
minder maakt.
De laatstewilpil is een finaal oordeel over
het leven, een eindoordeel dat onderhevig
is aan een onvoorstelbaar grote subjectiviteit. Ieder mens heeft een oordeel over zijn
of haar eigen leven. Dat is normaal, en
juist. Maar omgekeerd: moeten wij de mogelijkheden bieden om dit oordeel om te
zetten in doden? Ik vind van niet.’

Evelien Tonkens
Tweede Kamerlid GroenLinks,
woordvoerder Volksgezondheid
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‘In de politiek is de pil van Drion, of zoals
de NVVE voorstelt de laatstewilpil, momenteel geen onderwerp van discussie. Dat
was het wel ten tijde van de parlementaire

behandeling van het wetsvoorstel euthanasie. Achteraf kun je zeggen dat politieke
aandacht voor de laatstewilpil typisch
paars was. De coalitiepartners VVD en D66
zijn er nu mee akkoord gegaan dat abortus
en euthanasie kritisch worden doorgelicht,
zoals het CDA wil. Aan de wetgeving zal
niet veel veranderen, maar te vrezen valt
wel dat onder de noemer “betrouwbaar bestuur” onder regie van het CDA de teugels
maximaal zullen worden aangehaald. Zeker
is dat men de grenzen van de wet niet zal
opzoeken!
D66 heeft als enige partij de pil van Drion
met zoveel woorden in het verkiezingsprogramma staan. Maar D66 mag zich feitelijk
slechts op twee terreinen profileren: onderwijs en bestuurlijke vernieuwing. Dat weten
ze heel goed en dus zullen ze zich verder
koest houden, in elk geval op een onderwerp als dit, waarmee men met elk woord
het CDA al per definitie voor het hoofd
stoot. Nee, het ziet er niet naar uit dat D66
de moed van hun eigen oud-minister Borst
om hier wel open naar te kijken, vasthoudt.
Er is weliswaar een VVD-minister op Volksgezondheid, Hans Hoogervorst, maar die
toont tot nu toe alleen belangstelling voor
cijfers, euro’s in het bijzonder. Dit collectief
zwijgen over maatschappelijk reële problemen die om onconventionele maatregelen
vragen, past overigens naadloos in het neoconservatieve denken en doen dat dit kabinet tekent en ons nog lelijk zal opbreken.
Ik zie nog niet snel een politieke partij het
initiatief tot een debat over de laatstewilpil
nemen. Ook GroenLinks op dit moment
niet. Natuurlijk zijn wij voorstander van een
maatschappelijk debat, maar als het je al
zou lukken om er een debat over op gang
te krijgen, is het vrij zeker dat je daar nu
niets mee bereikt. Het zou zelfs averechts
werken, want ondertussen zou je wel je
kans hebben verspeeld om het de komende jaren weer aan te zwengelen.
Gelukkig is het maatschappelijk debat over
de laatstewilpil niet afhankelijk van de politiek. De problematiek die Drion schetste is
heel reëel. De politiek mag daarom het
maatschappelijk debat niet frustreren. Bij
euthanasie is gebleken dat de praktijk zeer
wel in staat is tot het uitkristalliseren van
een zorgvuldige praktijk, dat zou ook bij de
laatstewilpil kunnen gebeuren.
Debat dat uitmondt in concrete voorstellen
over beschikbaarheid. Belangrijk hierin vind
ik dat het debat een beetje uit de tegenstelling autonomie-bevoogding wordt getrokken. Het besluit te sterven is altijd een
hoogst individuele beslissing, maar trekt
ook een zware wissel op de omgeving, dierbare naasten in de eerste plaats, maar ook
op hulpverleners. Zeker bij de laatstewilpil,

waarbij het lijden, anders dan bij euthanasie sterker sociaal gekleurd is. Hierin past
de tegenstelling autonomie-bevoogding niet
goed. Het draait eerder om de spanning
tussen het individuele en de sociale verantwoordelijkheid voor hoe iemand zich
voelt. Hoe je je voelt, is nooit iets van jezelf alleen, daar is ook altijd de omgeving
bij betrokken.
Vanwege het sociale van het lijden dat
Drion bedoelt, vind ik persoonlijk de laatstewilpil moeilijker dan de euthanasie.
Sociaal lijden, of lijden aan voortbestaan
is niet minder erg – zeker niet – maar wel
minder individueel. Als ik tegen mijn naasten of tegen mijn arts zeg dat ik niet meer
wil leven, roept dat bij hen onmiddellijk de
vraag op wat ze kunnen doen om mij weer
levenslust te geven. De vraag is wanneer
die inzet legitiem en goed is en wanneer
niet. Bij euthanasie is dat ondertussen wel
helder geworden: het gaat om uitzichtloos
medisch of psychiatrisch lijden. Dat is
lijden dat niemand kan verhelpen en dus
appelleert de vraag nauwelijks meer op
artsen of anderen in de naaste omgeving.
Belangrijk is ten slotte ook dat we nog
geen manier van praten hebben voor hoe
we omgaan met het soort lijden dat de
reden is om over zo’n laatstewilpil te beschikken. De taal hiervoor moeten we
eerst nog ontwikkelen.’

Dat gaat natuurlijk over meer dan de laatstewilpil, maar er wordt binnen de commissie wel specifiek over gesproken. Een
belangrijk discussiepunt is de vraag wat
wel en niet behoort tot de taak van de
arts. Met andere woorden: tot hoever hebben we het hier over verantwoordelijkheden van de dokter en wanneer niet
meer? Waar eindigt de rol van de arts? Ik
kan me niet goed voorstellen dat er een
situatie ontstaat waarin artsen daar niets
meer mee te maken hebben. Wel dat artsen in sommige gevallen meer op afstand
komen te staan. Maar het is niet voor
niets dat artsen, zoals dat heet, de sleutel tot de medicijnkast in handen hebben.
Artsen staan heel wisselend tegenover de
laatstewilpil. Een deel vindt dat je daar ver
in moet gaan, een andere groep vindt dat
artsen zich strikt aan de wet moeten houden. Ten behoeve van de discussie moet
eerst transparant worden gemaakt wat er
nu in Nederland gebeurt op het gebied

Lode Wigersma
Directeur-secretaris Beleid en
Advisering KNMG
‘In wezen gaat de discussie rond de pil
van Drion (door de NVVE omgedoopt tot de
laatstewilpil) over het zelfbeschikkingsrecht
van de mens. De KNMG hecht veel belang
aan dit zelfbeschikkingsrecht. Het is in
principe ook heel natuurlijk dat iedereen
uiteindelijk zelf beslist over zijn of haar leven en ook levenseinde. Maar een van de
belangrijkste bedenkingen bij de discussie
rond het beschikbaar komen van zo’n middel is toch dat mensen ook in een opwelling of tijdens een depressieve periode
zo’n “pil” kunnen willen. Dit is een bijzonder lastige problematiek.
Als artsenorganisatie hebben we ook nog
te maken met een ander probleem. Voor
ons is de vraag: hoe gaan wij om met dit
zelfbeschikkingsrecht? En in het verlengde
daarvan met de vraag naar het beëindigen
van het leven in relatie tot de taak van de
arts. De KNMG heeft in 2001 de Commissie Dijkhuis ingesteld die zich buigt over de
rol en verantwoordelijkheid van artsen in
verband met levensbeëindigend handelen.
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van levensbeëindiging, want er is in bredere zin een “grijs gebied”. En dat onderzoek moet niet alleen gebeuren door de
Commissie Dijkhuis, maar zeer zeker ook
door de politiek.
Wij vinden dat een aantal vraagstukken
ten principale niet door artsen moeten
worden opgelost, maar door de politiek –
en dus dat ze maatschappelijke discussie
vergen. Dat geldt ook voor de vraag of iemand op grond van het feit dat hij of zij
“klaar met leven” is door middel van een
“pil” een eind aan zijn of haar leven mag
maken. In het geval van euthanasie is er
inmiddels de euthanasiewet, maar voor
een laatstewilpil is er geen wetgeving.
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Zo lang er op dit gebied niets geregeld is,
kunnen wij niet vóór de laatstewilpil zijn.
Aan de andere kant kun je je afvragen of
alles in een wet moet worden neergelegd.
Binnen de KNMG voelt een aantal mensen
wel wat voor de opvatting dat het beter
is niet álles in wetgeving te “gieten”. Misschien kunnen we volstaan met goede
afspraken binnen de beroepsgroep. Het
lastige van een wet is namelijk dat er altijd
situaties zijn die er buiten vallen. Dat zie
je ook bij de euthanasiewet en dat zou ook
het geval zijn als er wetgeving was voor
een laatstewilpil. Dat betekent overigens
niet dat artsen geen regels zouden willen.
Wij willen goede toetsingsmogelijkheden en
afspraken voor handelingen die nu formeel
buiten de wet vallen. Maar dan wel zo dat
justitie er niet direct mee gemoeid is.
We zouden met betrekking tot de laatstewilpil regels kunnen opstellen binnen de
beroepsgroep, waar iedere arts geacht
wordt zich aan te houden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om afspraken hoe te handelen bij mensen die levensmoe zijn. Ook
moet er een vorm van onderlinge toetsing
en openbare verantwoording worden afgesproken.
Ik denk overigens dat de ontwikkeling van
een goede regeling of wetgeving rondom
de laatstewilpil nog lang zal duren – als
deze er ooit komt. En als deze er komt,
zou de laatstewilpil wat ons betreft in de
toekomst slechts onder zeer strikte voorwaarden beschikbaar moeten komen.’
(Het advies van de Commissie Dijkhuis
wordt begin 2004 verwacht.)

Peter de Wit
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Walburg de Jong
Voorlichter NVVE
‘Heel veel leden van de NVVE zijn voorstander van het vrij verstrekken van een
middel waarmee ze zelf een einde aan hun
leven kunnen maken als ze “klaar met leven” zijn. De vereniging maakt zich daar al
enige tijd sterk voor. Maar als je me vraagt
of die laatstewilpil er snel komt, dan moet
ik eerlijk zeggen dat dat nog wel eens heel
lang kan gaan duren.
Aan de ene kant heeft de NVVE autonomie
heel hoog in het vaandel staan, maar aan
de andere kant wil je ook zorgvuldig zijn in
wat je doet. De vraag voor ons is steeds:
waar ligt de grens tussen autonomie en
betutteling? Moet de pil vrij verstrekt worden of willen we dat iemand die om deze
pil vraagt bijvoorbeeld eerst nog langs een
commissie moet, die kijkt of je voor zo’n
pil in aanmerking komt?
Ook de leden zijn daar nog lang niet uit.
Dat merken we tijdens de regiobijeenkomsten die de NVVE door het hele land organiseert. We verdelen de aanwezigen dan
in twee groepen: de ene groep is de vrager
van de laatstewilpil en de andere de verstrekker. Je merkt dan dat de vragers veel
autonomer zijn dan de verstrekkers, die
toch altijd voorwaarden aan het verstrekken stellen. Deze discussies zijn voor de
NVVE belangrijk om zo ook voor onszelf
duidelijk te krijgen waar de grens ligt. Hoe
kun je een balans vinden tussen autonomie en betutteling?
Artsen staan veelal negatief tegenover de
verstrekking van de laatstewilpil. En dat
kan ik ook wel begrijpen, want je kunt je
afvragen of je hier wel met een medisch
probleem te maken hebt. Ik denk het niet.
Veel eerder praat je over een maatschappelijk probleem. De verstrekker van zo’n
pil zou dan ook niet een arts hoeven te
zijn, maar bijvoorbeeld een instantie, waarbij ik me zou kunnen voorstellen dat de
NVVE die taak op zich zou nemen.
Tegenstanders van de laatstewilpil voeren
vaak aan dat mensen zo’n pil in een opwelling in zouden kunnen nemen. Uitgangspunt is daarom ook niet langer dat
mensen de pil thuis in het nachtkastje
hebben liggen, maar dat we praten over de
garantie op verstrekking. Je krijgt dan bijvoorbeeld een briefje mee en kunt de pil
op gaan halen op het moment dat je hem
wilt innemen. Zo bouw je toch een drempel in en voorkom je dat mensen de pil in
een opwelling innemen. Als je de pil (voor
de duidelijkheid het kan natuurlijk ook een
drankje zijn) op gaat halen, zou je je kunnen voorstellen dat er iemand is die dan

Oproep tot deelname aan een
ONDERZOEK OVER
EENZAAMHEID EN LIJDEN
door dr. Berna van Baarsen
senior onderzoeker, psycholoog, ethica
Het doel van het onderzoek is de relatie
tussen eenzaamheid, lijden en levenseinde te onderzoeken. Het onderzoek is
van belang om inzicht te krijgen in de
invloed die eenzaamheid kan hebben op
de kwaliteit van leven, het lijden en de
wens het leven te bekorten.

nog even met je praat, maar ook dat hoeft
niet de procedure te zijn. Dit is bijvoorbeeld ook zo’n grens die we proberen te
vinden.
Er zijn mensen die ronduit zeggen: “Een
laatstewilpil? Nee dat kan niet, punt.”
Maar het probleem ligt er en dan moet je
er ook over praten en proberen een oplossing te vinden die voor iedereen acceptabel is. Je hoort van zoveel leden dat het
hun rust zou geven te weten dat als ze
“klaar met leven” zijn, er een humane
manier is om uit het leven te stappen.
Ik denk ook dat er veel minder mensen
gebruik van die pil zullen maken dan vaak
wordt gedacht. Als je de zekerheid hebt
dat je een middel kunt krijgen als je “klaar
met leven” bent, dan ben je denk ik eerder bereid door te leven. Je hoeft je energie dan niet meer te steken in alsmaar te
denken: ik wil dood, maar hoe kan ik dat
bereiken als niemand mij wil helpen? Deze
energie zou je dan weer voor andere dingen kunnen gebruiken.
Een andere veel gehoorde kritiek is, dat
het zo’n eenzaam besluit is. Dat denk ik
juist niet. Jezelf ophangen of voor de trein
springen, wwarbij er dus niemand is om
je hand vast te houden of met wie je het
kunt bespreken, dat is pas eenzaam. Zo’n
pil hoeft echt niet in eenzaamheid genomen te worden. Als zo’n pil geaccepteerd
is, kun je het met je familie en dierbaren
bespreken en zij kunnen er bijvoorbeeld
ook bij zijn als je het middel inneemt.
Veel rond de laatstewilpil staat dus nog
ter discussie, maar één ding is zeker:
we hebben nog een lange weg te gaan.’
Hans van Dam, Marleen Peters,
Marleen Swenne

Het onderzoek richt zich op gezonde
en chronisch zieken, oudere en jongere
mensen die zich regelmatig eenzaam voelen en zichzelf vragen stellen over de zin
van hun leven. Door middel van diepteinterviews worden vragen gesteld over
ervaringen en verwachtingen met betrekking tot het ouder worden, gezondheid
en (chronische) ziekte, eenzaamheid,
sociale isolatie, kwaliteit van leven, zingeving en lijden. Onderwerpen die te
maken hebben met het levenseinde, zoals
euthanasie, zullen eveneens aan de orde
komen.
De interviews zijn gebaseerd op vrijwillige deelname (tussendoor stoppen is
uiteraard mogelijk). De gegevens zullen
zeer vertrouwelijk worden behandeld
en worden anoniem verwerkt. De interviews duren circa 1,5 tot 2 uur en worden afgenomen bij u thuis, tenzij u een
voorkeur heeft voor een andere plek.
Als u deel wilt nemen aan dit onderzoek of nadere informatie wilt ontvangen kunt u schrijven naar
B. van Baarsen, VUmc, Medische
Faculteit, Centrum voor Ethiek en
Levensbeschouwing
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam;
e-mail: b.vbaarsen.metamedica@
med.vu.nl, o.v.v. “eenzaamheid en
lijden”.
Na ontvangst van uw brief krijgt u een
bevestiging. In de week van 27 oktober
wordt schriftelijk of telefonisch contact
met u opgenomen. Indien u om
aanvullende informatie heeft gevraagd,
wordt deze zo spoedig mogelijk
toegestuurd.
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TELEFOONDIENST:
HET LOKET VAN DE NVVE
Dagelijks komen er meer dan honderd telefoontjes binnen bij
de Telefoondienst van de NVVE. De vragen variëren van administratieve mededelingen – zoals nieuwe aanmeldingen of meldingen van overlijden – tot hulpvragen met een crisiskarakter.
De spil van de Telefoondienst is coördinator Hans Maliepaard.
Binnenkort werkt hij twintig jaar voor de NVVE.
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‘Twintig jaar, dat lijkt lang’, vertelt Maliepaard, ‘maar in de loop der jaren is er
binnen de NVVE zoveel veranderd, dat het
een nieuw baantje lijkt.’ Hij begon als algemeen medewerker. Samen met twee collega’s runde hij de telefoon, de administratie
en de kleine kas. Pas toen de NVVE groter
werd, zijn deze diensten opgesplitst en
nam hij begin 1993 de Telefoondienst
onder zijn hoede.
In de loop der jaren heeft hij veel zien veranderen. ‘In het begin werden mensen
vaak lid om de vereniging te steunen. De
laatste tijd zijn de meeste mensen die zich
aanmelden vooral “consumenten” die op
de eerste plaatst de wilsverklaringen willen
regelen. Het lidmaatschap van de NVVE
nemen ze dan op de koop toe.’
Ook de vragen die telefonisch (en sinds
kort ook per e-mail) worden gesteld, hebben een ander karakter gekregen. ‘Je ziet –
nu de euthanasiewet er is – een duidelijke
verschuiving van heel basale vragen als:
wat is een euthanasieverklaring en hoe
werkt het, naar veel moeilijker vragen.
Mensen willen nu veel meer weten over

zaken waarvan niet duidelijk is of ze wel of
niet onder euthanasie vallen, zoals terminale sedatie, dementie en “klaar met leven”. Je merkt dat er onder leden een grote begripsverwarring bestaat. Voor de vrijwilligers betekent dit dat ze zich voortdurend op de hoogte moeten stellen van de
laatste ontwikkelingen en de nieuwste begrippen.’
Pillen
Ook volgens vrijwilligster Annet van Giezen
hebben de ontwikkelingen in de afgelopen
jaren invloed gehad op de aard van de vragen. Toch zijn er volgens haar ook vragen
die voortdurend terug komen. ‘Nog steeds
moeten we uitleggen wat een euthanasieverklaring precies inhoudt, dat de verklaring bijvoorbeeld geen garantie is dat je
ook euthanasie krijgt.’ En niet alleen onder
“leken” bestaan er veel misverstanden.
‘Je staat soms versteld van de gebrekkige
informatie die sommige artsen aan hun patiënten geven over euthanasie en hulp bij
zelfdoding. Ook denken nog veel mensen
dat wij artsen in dienst hebben die de euthanasie kunnen uitvoeren of dat we pillen
in huis hebben om uit te delen. Dat misverstand was er altijd al en is er nog steeds.’
Intensief werk
De vrijwilligers van de Telefoondienst vormen als het ware het loket van de NVVE.

In de negen jaar die Van Giezen als vrijwilliger voor de dienst werkt, zijn alle vragen
wel eens de revue gepasseerd.
‘Nou ja alle vragen…’, relativeert ze. ‘Ook
na zoveel jaren komt het nog wel eens
voor dat je een vraag krijgt waarvan je
denkt: dat heb ik nog nooit eerder gehoord, maar dat is zeldzaam.’
Van Giezen benadrukt dat de telefoonvrijwilligers zeker geen telefonisten zijn die
slechts de binnenkomende gesprekken
doorverbinden. ‘De telefoontjes die wij
afhandelen, variëren van administratieve
mededelingen, zoals nieuwe aanmeldingen
of meldingen van overlijden, tot hulpvragen
met een crisiskarakter. Dat laatste is wel
het zwaarste deel van ons werk. Laatst
had ik bijvoorbeeld een man aan de telefoon wiens vrouw ineens geconfronteerd
werd met een ernstige progressieve ziekte.
Zij hadden nog nooit over euthanasie gesproken en nu moest ineens een spoedverklaring worden geregeld. Ik probeerde
eerst het een en ander toe te lichten over
de verklaring en de procedure, maar hij
reageerde heel fel en wilde er niets over
horen. De spanning en emoties om binnen
zeer korte termijn zijn vrouw te verliezen,
reageerde hij op mij af. Zo’n reactie moet
je wel kunnen inschatten.’
De moeilijkste gesprekken vindt Van Giezen met mensen die suïcidaal zijn. ‘Zij zijn
vaak heel dwingend: “Als je nu niets doet,
spring ik van het dak”, heb ik meer dan
eens te horen gekregen. De bedoeling is
niet dat wij dan oplossingen gaan aandragen, maar luisteren en hen doorverwijzen
naar een van de deskundigen die de NVVE
in dienst heeft. Maar in eerste instantie
heb je ze natuurlijk wel aan de lijn, dat is
heel intensief.’
Flexibel
De vrijwilligers van de Telefoondienst zijn
veelal boven de zestig. Er wordt Havo-niveau gevraagd, maar Maliepaard benadrukt
dat persoonlijkheid, goede uitdrukkingsvaardigheden en goed kunnen luisteren
veel belangrijker zijn dan leeftijd. ‘We kiezen niet voor schoolverlaters, maar voor
dertigplussers. Mensen met levenservaring
dus. Om eerlijk te zijn: het klinkt ook beter
als de telefoon wordt opgenomen door iemand die wat ouder is. Mensen die bellen
moeten het idee hebben dat ze begrepen
worden. Een leeftijdsgrens naar boven is er
niet. Het gaat er om dat je flexibel genoeg
bent om nieuwe dingen aan te leren.’
De achtergrond van de vrijwilligers is heel
verschillend: van elektrotechnicus, vormingswerker, verzekeringsagent, bedrijfsleider tot pianolerares. Wat wel opvalt is dat
elf van de dertien vrijwilligers vrouw is.

Maliepaard: ‘Ik denk dat vrouwen meer gewend zijn om om te gaan met en na te
denken over vragen rond leven en dood.
En daarbij zijn vrouwen eerder bereid en
in staat om vrijwilligerswerk te doen.’
Lot
Per dienst – de meeste vrijwilligers werken
twee dagdelen per week – krijgt een medewerker van de Telefoondienst gemiddeld
25 telefoontjes te verwerken. Het drukst
is het nadat Relevant is verschenen. ‘De
vragen gaan dan niet zozeer over de inhoud van Relevant,’ vertelt Maliepaard.
‘Maar als het blad weer op de deurmat is
gevallen, denken ze: ik moet doorgeven
dat iemand overleden is of ik wil een verklaring. Maar ook als de media veel aandacht geven aan een zaak rond euthanasie
en hulp bij zelfdoding is het veel drukker
dan normaal. Voor de rest is het vrij onvoorspelbaar.’
Van Giezen: ‘Nadat vorig jaar de euthanasiewet is aangenomen en de NVVE zich
ook is gaan richten op de laatstewilpil, bellen heel veel mensen over dit onderwerp.
Je merkt dat veel NVVE-leden het lot graag
in eigen hand willen houden.’
Voldoening
Maandagochtend is voor de telefoonvrijwilligers het drukste moment van de week.
Aan het eind van de week is het rustiger
en tijdens de ochtenduren is het drukker
dan ’s middags. ‘Dat is wel een goede
tip voor de leden’, zegt Maliepaard, ‘bel
’s middags aan het eind van de week,
dan weet je zeker dat je ons te pakken
krijgt. En als alle lijnen bezet zijn, kun je
je naam en telefoonnummer inspreken
en word je teruggebeld. Meestal is dat
binnen een uur.’
Zowel Van Giezen als Maliepaard benadrukken dat het werk niet alleen maar
zwaar en belastend is. Van Giezen: ‘Een
deel van het werk wordt toch routine, al is
dat nooit te voorspellen als je de telefoon
opneemt. Op het moment dat je een moeilijk telefoontje krijgt, ben je zeker invoelend, maar je leert om het van je af te
zetten en het werk niet mee naar huis te
nemen. Daarbij gaat het er heus niet altijd
serieus aan toe. Soms is lachen een goede ontlading na een intensief gesprek. Het
klinkt misschien wat afgezaagd, maar het
is best dankbaar werk. Het geeft voldoening om mensen op deze manier te kunnen
helpen.’
Marleen Peters
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Rouwproces makkelijker na
euthanasie
Familie en vrienden van iemand die door euthanasie
overlijdt, blijken het rouwproces beter aan te kunnen dan
nabestaanden van iemand die
een natuurlijke dood sterft.
Dit blijkt uit een onderzoek
van het Universitair Medisch
Centrum Utrecht (UMCU) dat
op 26 juli werd gepubliceerd in
een speciale editie van het
British Medical Journal getiteld A good death. De onderzoekers geven drie verklaringen voor de uitkomst van het
onderzoek: bij euthanasie zijn
de nabestaanden beter in
staat afscheid te nemen van
de patiënt als die nog aanspreekbaar is, familie en
vrienden worden bij euthanasie beter voorbereid op de manier en het moment van overlijden en bij euthanasie wordt
er doorgaans openlijker over
het naderende einde gesproken.
De onderzoekers benaderden
189 familieleden en vrienden
van 54 terminale kankerpatiënten die tussen 1992 en
1999 in het UMCU door euthanasie overleden en 316 nabestaanden van vergelijkbare
patiënten die een natuurlijke
dood stierven in het ziekenhuis. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de
medische begeleiding van de
familie van een patiënt die
door euthanasie overleed op
een hoger niveau staat dan die
van patiënten die een natuurlijke dood stierven. Dat betekent
geen pleidooi voor meer euthanasie, maar veeleer een oproep om alle terminale patiënten en hun nabestaanden intensief te begeleiden.
Pijn niet meer belangrijkste
reden voor euthanasie
Pijn is niet langer de belangrijkste reden voor patiënten
om hun arts om euthanasie of
hulp bij zelfdoding te vragen.In
1977 werd pijn in 50 procent
van de euthanasieverzoeken
als belangrijkste reden ge-
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noemd. In 2001 was dat nog
maar voor een kwart van de
patiënten het hoofdmotief. Dit
blijkt uit een onderzoek van
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) dat op 26 juli werd
gepubliceerd in het British Medical Journal. De angst voor
ontluistering en in mindere
mate de uitzichtloosheid van
het lijden zijn belangrijker motieven geworden voor de vraag
om stervenshulp. Als redenen
voor deze verschuiving noemen de onderzoekers een verbetering van de methoden van
pijnbestrijding en dat gevoelens van zelfrespect en eigenwaarde zwaarder zijn gaan wegen. Het Nivel baseert zijn
conclusie op jarenlang verzamelde gegevens uit zestig
huisartsenpraktijken. De verwachting dat het aantal euthanasieverzoeken zal afnemen
bij betere pijnbestrijding is
niet uitgekomen. Hoewel pijn
minder vaak als reden wordt
genoemd bij een euthanasieverzoek, is het aantal verzoeken sinds 1995 stabiel gebleven op 9700.
Aantal hospices sterk
toegenomen
In de afgelopen drie jaar is het
aantal hospices spectaculair
gestegen. Op dit moment telt
Nederland 139 hospices. In
2001 waren dat er nog maar
95 en vorig jaar 109. Koploper
is de regio Rijnmond: in Rotterdam en omgeving alleen al
zijn er 17 instellingen.
In deze “ster fhuizen” waar
doodzieke patiënten hun laatste levensdagen doorbrengen,
wordt palliatieve zorg verleend. De bewoners zijn niet
meer te genezen en daarom in
een ziekenhuis niet op hun
plaats. Verzorging en behandeling thuis blijkt vaak onmogelijk. In de hospices krijgen
ze van vrijwilligers en medisch
personeel verzorging, begeleiding en waar nodig medische
hulp, zoals pijnbestrijding.
Doel is de kwaliteit van leven,
ook in de laatste levensfase
zo goed mogelijk te houden.

Nederlandse artseneed
vernieuwd
De standaard artseneed die
dokters uitspreken aan het
eind van hun studie is verouderd. Daarom hebben acht
Nederlandse medische faculteiten (verenigd binnen de Vereniging van Universiteiten) en
de artsenorganisatie KNMG
het initiatief genomen de artseneed te moderniseren. De
nieuwe eed werd op 27 augustus aangeboden aan
staatssecretaris Ross van
Volksgezondheid. De eed is
niet langer alleen op de eigen
beroepsgroep gericht, maar
ook op de maatschappij.
Juridische betekenis heeft de
artseneed niet.
De nieuwe tekst luidt:
Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan
zal uitoefenen ten dienste van
mijn medemens. Ik zal zorgen
voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de
patiënt voorop en eerbiedig
zijn opvattingen. Ik zal aan de
patiënt geen schade doen. Ik
luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat
mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen
van mijn mogelijkheden. Ik zal
mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van
de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik
van mijn medische kennis,
ook niet onder druk. Ik zal zo
het beroep van arts in ere
houden. Dat beloof ik.
of Zo waarlijk helpe mijn God
almachtig.
BUITENLAND

Belgische artsen melden
euthanasie vaak niet
Sinds de euthanasiewet op 23
september vorig jaar in werking trad, zijn in België 170 gevallen van euthanasie gemeld
bij de federale controlecommissie. Het aantal keren dat

euthanasie is toegepast,
wordt echter geschat op ongeveer zeshonderd. Wim Distelmans, arts en voorzitter van
de federale controlecommissie, ziet in het niet melden van
euthanasie door artsen een
teken van “paternalisme”: ‘Zij
houden niet zo van controle.
En dan zijn er natuurlijk, naast
euthanasie, andere mogelijkheden om de patiënt te laten
sterven.’
Belgische artsen kunnen voor
informatie en advies over euthanasie een beroep doen op
een van de 150 LEIF-artsen
(Levenseinde Informatieforum),
te vergelijken met de SCENartsen in Nederland. Deze artsen houden zich niet alleen
bezig met euthanasie, maar
met alle zorg rond het levenseinde. Volgens Distelmans weten echter maar weinig artsen
van hun bestaan, wat ook een
verklaring kan zijn dat euthanasie vaak niet wordt gemeld.
(Bron: Medisch contact, 12-92003)

Parlement Nieuw-Zeeland
verwerpt euthanasiewet
Het parlement in Nieuw-Zeeland heeft een wet verworpen
die hulp bij zelfdoding door een
arts aan terminale patiënten
zou toestaan. Met 60 tegen
57 stemmen werd de wet op
een “waardige dood” verworpen. De wet, die leek op de
Nederlandse euthanasiewet,
had de steun van 73 procent
van de bevolking.
Internationale steun voor
Nederlandse aanpak
euthanasie
De commissie Social, Health
and Family Affairs van de Parlementaire Vergadering van de
Raad van Europa heeft op 5
september een ontwerpresolutie over euthanasie aanvaard.
De afgelopen jaren is er in het
buitenland veel kritiek geuit
op het Nederlandse euthanasiebeleid. Daarin lijkt nu langzamerhand verandering te komen. De resolutie stelt vast
dat medische beslissingen

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Sprekerskader
De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor het
Sprekerskader (SK) in Groningen en Friesland.
Het Sprekerskader bestaat uit vrijwillige medewerkers die
spreekbeurten, lezingen en gastlessen verzorgen op aanvraag. Deze worden gecoördineerd vanuit het bureau te Amsterdam.

rond het levenseinde, waaronder euthanasie, in vrijwel alle
landen van Europa voorkomen. Maar alleen in België en
Nederland kan er openlijk over
gesproken worden en is een
vorm van controle mogelijk. In
andere landen spelen dergelijke medische beslissingen zich
af in de illegaliteit en is geen
controle mogelijk en wordt de
patiënt overgelaten aan willekeur. Voorgesteld wordt dat
de lidstaten van de Raad van
Europa onderzoek doen naar
de mate waarin medische beslissingen rond het levenseinde in de praktijk voorkomen,
dat zij daarover discussie onder burgers stimuleren en de
mogelijkheid overwegen wetgeving tot stand te brengen
die de mogelijkheid van euthanasie en of hulp bij zelfdoding opent. Eind september
zal de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa
beslissen of de Raad de ontwerpresolutie aanvaardt.

KORT
Samengesteld door
Marleen Peters

Ledenondersteuningsdienst
De NVVE is op zoek naar vrijwilligers voor de
Ledenondersteuningsdienst (LOD) in de regio’s:
Utrecht en Rotterdam en omstreken.
De LOD bestaat uit vrijwilligers die informeren,
ondersteunen, bemiddelen en advies geven over
vragen of problemen rondom euthanasie. Ze worden
begeleid door twee coördinatoren vanuit het bureau
in Amsterdam.

Wij vragen:
• Relevante ervaring
• Flexibele tijdsinvestering
• Bij voorkeur ook Engels en/of Duits sprekend
• Beschikking over een auto

Wij vragen:
• relevante werkervaring, bij voorkeur vanuit het
maatschappelijk werk of de gezondheidszorg
• zeer goede contactuele eigenschappen
• flexibele tijdsinvestering
• beschikking over een auto
• bij voorkeur 35 jaar en ouder

Wij bieden:
• Training en begeleiding
• Deskundigheidsbevordering
• Reis- en onkostenvergoeding

Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Caroline Nicolai (coördinator SK) tel. 020 – 531 59 14.
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u richten aan:
NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.

Informatie: Marion Ebbinge of Simone Postma
(coördinatoren LOD) via tel. 020 – 620 06 90
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u richten
aan: NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam
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DE JURIDISERING VAN
HET ZELFGEWILDE STERVEN
Nu euthanasie en hulp bij zelfdoding onder voorwaarden
toelaatbaar zijn, rijst de vraag waar de grenzen van die hulp
precies liggen. De positie van artsen is vastgelegd in regels
en is inmiddels min of meer uitgekristalliseerd. Maar hoe zit
het nu precies met de positie van niet-artsen? In twee min
of meer vergelijkbare rechtszaken komt het tot respectievelijk
veroordeling en vrijspraak. Verwarring alom. Vooral het Openbaar Ministerie lijkt de weg kwijt.
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Op 10 april 2003 veroordeelde de rechtbank in Groningen Willem Muns, consulent
van Stichting De Einder-Noord. Hij had een
81-jarige vrouw op haar verzoek voorzien
van informatie over zelfdodingmethoden en
was bij haar zelfgekozen dood aanwezig.
Behalve uit het geven van informatie bestond zijn “misdaad” met name uit het op
verzoek van de vrouw opendraaien van een
jampotje – zij kon dat niet vanwege verstijfde gewrichten – waarna de vrouw de zelf
verzamelde middelen door de jam mengde
en vervolgens innam. Naast Muns waren
nog drie mensen aanwezig, onder wie nog
één medewerker van De Einder. De rechtbank veroordeelde Muns tot een half jaar
celstraf voorwaardelijk, met een proeftijd
van twee jaar. Muns ging in hoger beroep
(zie ook Relevant nr. 3 2003), de uitspraak
volgt op 30 september.
Precies twee maanden later, op 10 juni
2003, sprak de rechtbank in ’s-Hertogenbosch NVVE-psychologe Martine Cornelisse
na een slepende rechtsgang (zie overzicht)
vrij van ongeoorloofde hulp bij de zelfdoding aan een 43-jarige vrouw met ernstige
psychische problemen. De psychologe had
mevrouw op diens verzoek voorzien van informatie over zelfdodingmethoden en had
kort voor en na inname van de dodelijke
dosis medicijnen telefonisch contact met
de vrouw, beide gesprekken op initiatief
van de vrouw. De vrouw zocht het telefonisch contact omdat ze op deze laatste
bewuste momenten van haar leven contact
wilde, al was het slechts in de vorm van
een menselijke stem per telefoon.
De twee situaties verschillen in mijn ogen
met name waar het gaat om de aard van
aanwezigheid in de cruciale uren. Muns
was lijfelijk aanwezig, Cornelisse via de
telefoon. Muns heeft een jampotje opengedraaid, Cornelisse heeft vooral geluisterd
en af en toe iets gevraagd, bijvoorbeeld
hoe de vrouw zich voelde. Het eerste is bestraft, het tweede niet. Het klinkt allemaal
wat ridicuul, het verschil dat zich vooral
concentreert op het opendraaien van een
jampotje, maar er is niets anders van te
maken.
Krampachtig
Van dichtbij bekeken wordt het nog verwarrender. Zo heeft het Openbaar Ministerie
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(OM) voor het eerst geprobeerd om het
handelen van Cornelisse strafbaar te stellen via artikel 450. Eenvoudig gezegd gaat
het hier om het nalaten van hulp aan een
hulpbehoevende. De psychologe had, wetend dat mevrouw de dodelijke pillen zou
nemen, respectievelijk genomen had,
alarm moeten slaan. Niet eerder is dit
wetsartikel opgevoerd bij een zaak rond
zelfdoding en het lijkt een noodsprong van
justitie om nog iets van “haar gezicht” te
redden. Helaas voor justitie: nadat het gerechtshof ’s-Hertogenbosch overtreding
van dit artikel open had gehouden, heeft
de rechtbank het nu naar de prullenmand
verwezen: mevrouw wist wat zij deed en
wenste geen levenshulp, dus is er geen
sprake van nalatigheid van Cornelisse.
Toch is er niet enkel kommer en kwel van
het OM te melden. Het OM mag dan vervolging hebben ingezet, de eigen officier
van justitie, Stokman, verraste vriend en
vijand met de moed om ter zitting vrijspraak te vragen! Met andere woorden: de
officier achtte de psychologe niet schuldig
aan datgene waar hij haar voor vervolgde.
Dat lijkt gedraai, maar van dichtbij bezien
is het moedig. Bij navraag benadrukt Stokman dat hij er diep van overtuigd was dat
er in deze situatie niets verkeerds was
gedaan en de psychologe dus zorgvuldig
had gehandeld.
Zijn vraag om vrijspraak illustreert wel de
krampachtigheid die het Openbaar Ministerie aan de dag legt. Eerst denken dan
doen, blijkt het apparaat vreemd, getuige
ook het machtsvertoon dat rondom deze
zaak is getoond. NVVE-voorzitter Jacob
Kohnstamm beschreef in de vorige Relevant de huiszoeking van de politie bij de
NVVE, waarbij men het bestuur uren in gijzeling hield en zelfs contact met de buitenwereld verbood. Justitie is de weg kwijt.
Helderheid
Terug naar de kwestie die in de rechtszaken tegen Muns en Cornelisse centraal
staat: de grenzen van hulpverlening door
niet-artsen. Waar ligt nu de helderheid?
Die komt in mijn ogen het eenvoudigst
dichtbij als gekeken wordt naar het handelen van Cornelisse. Haar handelen is namelijk als zorgvuldig aangemerkt, zelfs
door de officier van justitie. Haar bemoeienis betrof een 43-jarige vrouw die al jaren
kampte met ernstige psychische problemen. Ze was door diverse psychiaters behandeld, die op de hoogte waren van haar
vreselijk lijden en van haar verlangen om
haar leven te beëindigen. Ook haar huisarts was op de hoogte. In de loop der tijd
heeft zij diverse pogingen tot zelfdoding gedaan. In 1998 is zij lid geworden van de

NVVE en heeft een euthanasieverklaring ingevuld. Begin maart kwam zij in contact
met Martine Cornelisse. Deze heeft op uitdrukkelijk verzoek mevrouw geïnformeerd
over manieren om het leven te beëindigen.
Ondermeer heeft zij hierbij verwezen naar
het Schotse boekje. Het was de NVVE-psychologe heel duidelijk dat het de vrouw
ernst was. Ze had een indrukwekkende geschiedenis achter de rug van zeer ernstig
psychisch lijden, vanaf haar jeugd. Een
vriendin van de vrouw bevestigde in een
gesprek dat Cornelisse met haar had in
aanwezigheid van de cliënte, de neergaande lijn. De vrouw heeft vervolgens zelf pillen verzameld en aangekondigd dat ze
haar voornemen in daden wilde omzetten.
Dat is op 1 mei gebeurd. Op die dag zocht
ze tweemaal contact met Cornelisse: kort
voor en onmiddellijk na het innemen van
de pillen. De vrouw had behoefte aan een
menselijke stem tijdens het wegglijden in
de dood. Behandelaars hebben verklaard
dat de vrouw volledig wilsbekwaam was.
Behulpzaam zijn bij
De rechtbank heeft in het finale vonnis
gesteld dat het geven van informatie over
zelfdoding, inclusief informatie over soort
en hoeveelheid medicijnen en wijze van innemen, geen hulp bij zelfdoding is, zoals
de wet dat bedoelt in het begrip “behulpzaam zijn bij”. Ook het geven van psychische steun op het moment zelf niet. De
rechtbank verwees hierbij naar de uitspraak van de Hoge Raad van 5 december
1995, waarin deze zich ook uitsprak over
de vraag wat wel en niet “behulpzaam bij”
is. Samengevat is de conclusie dat het verstrekken van louter informatie en het geven van morele steun hier niet onder vallen. Onder die morele steun valt ook de
aanwezigheid bij de zelfdoding. Het geven
van instructies valt daarentegen volgens
de Hoge Raad wel onder “behulpzaam zijn
bij”.
Van belang is wel dat het begrip instrueren
duidelijk wordt gedefinieerd. Het gaat om
instructies in de concrete situatie. Essentieel hierbij is dat de regie overgaat in handen van degene die instrueert. De laatste
zegt in de concrete situatie, dus tijdens de
zelfdoding wat er moet gebeuren. Hij dicteert, de betrokkene volgt. Onder instructies valt niet het informeren over welke
middelen in welke hoeveelheid dodelijk zijn
en op welke manier die het beste kunnen
worden ingenomen. Dat is informatie die
ook via boeken en internet vrij beschikbaar
is. Dat zijn antwoorden op vragen, waarbij
het aan de persoon in kwestie is wat te
doen. Behulpzaam is het toedienen van de
middelen en – een stap eerder – het (hel-

Officier van
justitie Stokman
verraste vriend
en vijand met
de moed om
ter zitting
vrijspraak
te vragen
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pen) verzamelen van pillen voor een ander
waarbij het doel bekend is. De laatste toevoeging is wezenlijk, de wet beperkt de
strafbaarheid tot opzettelijke behulpzaamheid, dus het doel van de hulp moet bekend zijn en dan ook nog direct met het
sterven te maken hebben.
Gelijke behandeling
Van dit alles was mijns inziens bij de hulp
die zowel Martine Cornelisse als Willem
Muns gaf geen sprake. Beiden beperkten
zich tot vrije informatie en hebben zich
tijdens de zelfdoding beperkt tot morele
steun, in fysieke aanwezigheid of per telefoon. Beiden verdienen gelijke behandeling, en wel de vrijspraak die Cornelisse
kreeg en Muns niet. Voor de duidelijkheid:

OVERZICHT VAN VIER JAAR RECHTSGANG
NVVE-PSYCHOLOGE MARTINE CORNELISSE
1999
8 maart Mevrouw V. (43) die overweegt een eind aan
haar leven te maken, neemt contact op met Martine Cornelisse.
15 maart V. en een vriendin komen voor een gesprek
met Cornelisse naar het bureau van de NVVE.
31 maart t/m 30 april V. zoekt in deze periode negenmaal contact met Cornelisse.
1 mei V. doet poging tot zelfdoding. Cornelisse heeft die
avond nog tweemaal contact met haar.
3 mei V. wordt bewusteloos aangetroffen in haar woning
en naar het ziekenhuis gebracht en ondanks protest van
gevolmachtigde behandeld.
21 mei V. overlijdt na achttien dagen coma.
10 augustus Broer mevrouw V. vraagt strafvervolging
Cornelisse aan.
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2000
10 mei Politie start opsporingsonderzoek tegen Cornelisse op verdenking van overtreding van art. 294 WvS.
23 mei Cornelisse wordt door politie als verdachte verhoord.
12 juli Hoofdofficier van justitie ‘s Hertogenbosch ziet af
van rechtsvervolging op grond van het feit dat er geen bewijs voorhanden is dat Cornelisse op strafrechtelijke relevante wijze hulp bij zelfdoding heeft verleend.
24 juli Broer beklaagt zich over dit besluit bij het hof.
20 november De advocaat-generaal van het hof adviseert de klacht af te wijzen.
2001
6 februari Verhoor Cornelisse door raadkamer Gerechtshof ‘s Hertogenbosch.
6 maart Het Gerechtshof in ‘s Hertogenbosch verklaart
beklag gegrond en beveelt vervolging Cornelisse.
17 april De officier van justitie vordert dat de rechtercommissaris onverwijld zal overgaan tot een gerechterlijk vooronderzoek.
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het opendraaien van een jampotje valt niet
onder instructies geven, jam is geen dodelijk gif.
De beperkte reikwijdte van de term “behulpzaam zijn” is al lang duidelijk en verdraagt zich niet met het vervolgingsbeleid
van justitie, dat zelfs zover gaat dat men
vervolgt in wie men geen schuld vindt. Het
wordt de hoogste tijd dat justitie correcte
en humane begeleiding van het zelfgewilde
sterven niet langer verdacht maakt. De hele gang van zaken dwingt er wel toe om de
consequenties van de onmiskenbare juridisering van het zelfgewilde sterven in het
vervolg kritisch te bekijken.
Hans van Dam

16 mei Het Nederlands Instituut voor Psychologen verklaart dat de door Cornelisse gekozen uitgangspunten
en werkwijze niet in tegenspraak zijn met de Beroepscode voor Psychologen.
2002
23 januari Rechter-commissaris vraagt dossier mevrouw
V. op bij bestuurslid NVVE.
31 januari Bestuurslid meldt dat in verband met beroepsgeheim van psychologe het dossier niet vrijgegeven
wordt.
5 februari Rechter-commissaris geeft bevel tot uitlevering van de stukken. Cornelisse, directeur en bestuur van
de NVVE worden door rechter-commissaris op het bureau
van de NVVE gegijzeld. Echtgenoot Cornelisse wordt gegijzeld in privé-woning. Dossier mevrouw V. wordt in beslag genomen.
11 februari Cornelisse en de NVVE dienen klacht in tegen de inbeslagname van de stukken.
8 maart Zitting raadskamer Arrondissementsrechtbank
‘s Hertogenbosch over klaagschrift.
19 april De rechtbank in ‘s Hertogenbosch bepaalt dat
de rechter-commissaris het bevel tot uitlevering van de
stukken heeft mogen verrichten. Klacht wordt afgewezen.
28 augustus Drie gedragsdeskundigen die waren betrokken bij de behandeling van V. worden gehoord door
de rechter-commissaris ‘s Hertogenbosch.
18 oktober Verhoor Cornelisse en NVVE- voorzitter Kohnstamm door rechter-commissaris ‘s Hertogenbosch.
21 oktober Gerechterlijk vooronderzoek wordt gesloten.
14 december Cornelisse ontvangt “kennisgeving van verdere vervolging”.
2003
27 mei Zitting rechtbank ‘s Hertogenbosch.
10 juni Cornelisse wordt vrijgesproken van hulp bij zelfdoding.
4 september Advocaat van Cornelisse dient bij rechtbank ‘s Hertogenbosch verzoek in tot vergoeding van de
gemaakte kosten.

R E L E VA N T E K W E S T I E S

INTERVIEW

WANNEER U EEN ANDERE HUISARTS KRIJGT
Om verschillende redenen kunt u
geconfronteerd worden met een
nieuwe huisarts: de oude gaat
met pensioen of verhuist, of u
verhuist zelf naar een andere gemeente. Wanneer uw huisarts zijn
praktijk overdraagt aan zijn opvolger dan “verhuist” u automatisch
mee. Uw medisch dossier wordt
overgedragen aan de nieuwe arts
en men gaat er van uit dat u in de
praktijk blijft. Uw dossier komt
pas op tafel wanneer u de eerste
keer de nieuwe huisarts bezoekt.
Uit de praktijk weet de NVVE echter dat het zeer wenselijk is om
een kennismakingsgesprek aan
te vragen. Hoe eerder u namelijk
weet hoe uw huisarts denkt over
uw wensen met betrekking tot uw
levenseinde (en de arts weet wat
uw wensen zijn) hoe minder misverstanden er zullen zijn wanneer
u ernstig ziek bent en met een
concreet verzoek om euthanasie
komt. Want als de arts op dat
moment aangeeft dat hij tegen
euthanasie is, is het voor u (prak-

tisch) onmogelijk nog een andere
arts te vinden die u eventueel wil
helpen. De “verhuizing” is dus
een goede gelegenheid om uw
wensen kenbaar te maken.
De vraag om een gesprek dient u
wel te concretiseren, want de arts
of (meestal) zijn assistent, zal u
uitleggen dat de dokter geen tijd
heeft om met iedereen persoonlijk kennis te maken. Heeft u
reeds een euthanasieverklaring
gedeponeerd bij uw vorige huisarts, dan kunt u uitleggen dat u
hierover met de nieuwe arts van
gedachten wilt wisselen. Heeft u
geen verklaring, maar wilt u toch
de mening weten van uw huisarts
over beslissingen rond het levenseinde, dan kunt u aangeven dat
zo’n gesprek voor u zeer belangrijk is. In beide gevallen is het
raadzaam om een dubbel consult
aan te vragen na het gewone
spreekuur. Dergelijke gesprekken
zijn niet af te handelen in tien minuten. Vraag uw arts om een duidelijk antwoord. Is hij voor eutha-

nasie of tegen? Laat u niet afschepen met de woorden: ‘Ach,
zover is het nog lang niet’ of
‘dat zien we wel als het zover is.’
Wanneer uw huisarts om principiële redenen tegen euthanasie
is (en dat recht heeft hij) dan is
het niet meer dan een blijk van
goede zorg dat hij u verwijst naar
een huisarts die een andere mening is toegedaan. Blijkt dat de
arts zelfs niet aan een verwijzing
wil meewerken (wat soms voorkomt) dan kunt u naar namen van
andere artsen vragen bij het ziekenfonds. Particulier verzekerden
zullen zelf moeten zoeken. Een
goede methode is vaak om buren
en kennissen in uw omgeving te
vragen welke huisarts zij hebben.
Vanwege het tekort aan huisartsen zijn wij er ons van bewust
dat het niet gemakkelijk is om
een andere huisarts te vinden.
U kunt hierover overleggen met
de Ledenondersteuningsdienst van
de NVVE, tel. 020 – 620 06 90.
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REGIOBIJEENKOMSTEN
De NVVE organiseert informatiebijeenkomsten waar leden en introducés
praktische vragen kunnen stellen over euthanasie en alles wat daarmee
te maken heeft. Tijdens de komende bijeenkomsten zal vooral gesproken
worden over de “laatstewilpil”. Wilt u een regiobijeenkomst bijwonen?
De bijeenkomsten worden gehouden in:
Dordrecht 28 oktober
19.30 - 22.00 uur in Schouwburg Kunstmin
Deventer 11 november 14.00 - 16.30 uur in Deventer Schouwburg
Sneek 9 december 19.30 - 22.00 uur in Hotel Daaldersplaats
Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de
NVVE, t.a.v. de Ledenadministratie,
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam. Toegang gratis.

BRIEVEN
Zorgcentrum
Graag wil ik reageren op de brief van K.A.
Warschouwer in Relevant nr. 3 2003. Hij
schrijft dat hij nog een toekomst ziet in
een zorgcentrum. Hoop van harte dat hij
daar nog een gelukkige tijd zal hebben.
Echter, ik ben het meer eens met Marten
Toonder (Relevant nr. 1 2003). Als je zo
veel verdriet hebt gehad dan voel je je nu
wel te ellendig om dit allemaal te verwerken. Ik vind afhankelijkheid ook een kwaal
die moeilijk te accepteren is. Ook ik heb
mijn portie gehad aan ziektes, familie en
dergelijke. Op een gegeven moment is de
“rek” er uit; je kunt niets meer verwachten. Ik zeg nu: ‘Tel je zegeningen, mag ik
nu weg?’ Overigens: heerlijk dat er een
blad is als Relevant waarin je je gedachten
eens kunt uiten.
A.J. Nauta-Houtschilt, Amsterdam
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NVVE dertig jaar
Het was bijzonder aardig in het laatste
nummer van Relevant enkele leden van het
eerste uur vermeld te zien naar aanleiding
van het feit dat de NVVE dertig jaar bestaat. Wel vond ik het jammer dat niets
van het “voorspel” vermeld werd bij de
herinnering aan de daad van mevrouw
Postma die in 1972 haar moeder hielp te
sterven. Ik was destijds predikant in Friesland en maakte mee hoe achttien Friese
artsen verklaarden ook euthanasie te hebben toegepast en tien doopsgezinde predikanten hun sympathie met haar hebben
betuigd. Ik vond dat toen zeer bijzonder en
in een ingezonden stuk in NRC heb ik daar
toen aandacht voor gevraagd. Voor mij en
mijn vrouw was dit aanleiding om bij de
oprichting van de NVVE vrijwel direct lid te
worden.
A. van Santen, Middelburg

Alzheimer
Elke arts accepteert dat hij niet alle zieken
kan genezen, al doet hij daartoe zijn uiterste best. Het doel van de genezer is de
patiënt zo goed mogelijk, zo niet geheel, in
staat te stellen zijn eigen leven te leiden
en daarmee ook zo onafhankelijk mogelijk
te worden. In het geval van Alzheimer kan
de arts momenteel nog niet veel anders
doen dan de ziekte constateren.
Het is tot op heden een ongeneeslijke ziekte, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld
kanker, waar de patiënt het gehele ziekteproces bewust meemaakt, wéét de patiënt
alleen in het beginstadium wat hem te
wachten staat. Het grootste deel van het
verdere verloop ervan onttrekt zich steeds
Relevant 4/2003

meer aan eigen waarneming, omdat de patiënt steeds meer alleen de meest directe
prikkels zoals pijn, honger en lichamelijk
welbehagen ondervindt, zonder die te kunnen vasthouden. Zo ontstaat het beeld dat
mensen in dat stadium “nog best kunnen
genieten”. Dit als argument om geen gevolg te hoeven geven aan hun tevoren uitdrukkelijk vastgelegde wens in dat stadium
niet meer door te hoeven leven, maar rustig te mogen inslapen.
Ofschoon artsen nog op geen enkele wijze
in staat zijn het ziekteproces te keren, blijven zij zich veelal verzetten tegen de hulp
die zij zouden kunnen bieden: de zelfgewenste waardige milde levensbeëindiging.
De angst dit probleem eerlijk te bespreken,
beschouw ik als een kardinaal tekort.
H.C. Renardel de Lavalette, Den Haag

Palliatieve zorg
Door het interview met Paul Beers in Relevant nr. 3 2003 ben ik aan het denken gezet over het begrip palliatieve zorg. Voor
mij als geboren Française heeft het woord
altijd al een negatieve klank gehad. Mijn
Frans woordenboek meldt onder “palliatif”:
met een onvolledige en slechts tijdelijke
werking. Onder “palliation” staat: geneesmiddel dat een ziekte maskeert zonder
haar te genezen. Verder zegt mijn oude
Van Dale: onder andere tijdelijk hulpmiddel, lapmiddel en uitvlucht, bewimpeling,
bemanteling.
Ik vind dat er een hernieuwde discussie
moet komen over palliatieve zorg. De palliatieve zorg lijkt nu bepaald door de professionals in de gezondheidszorg. Zolang
de zieke voldoende bij zinnen is, moet er
een keuze zijn, ook in de palliatieve zorg.
Ik zou graag van de term af willen. De ene
keer is het in feite pijnzorg, de andere
keer gemakzorg. Een ziekte kan heel verschillende onaangename gevolgen hebben. Pijn aan de ene kant, maar ongemakken van allerlei aard aan de andere kant.
Hoeveel pijn ik bereid ben te verdragen is
een individuele zaak. Hoeveel ongemak
eveneens. Hierin zit een element van keuze, tot ik zover ben dat ik mijn keuze niet
meer tot uitdrukking kan brengen. In zo’n
geval lijkt het mij vanzelfsprekend dat artsen en verpleegkundigen er alles aan
doen om mijn onuitspreekbare pijnen te
verzachten, volledig los van wat zij en ik
van euthanasie vinden.
De NVVE moet meer helderheid scheppen
in de strijd tegen ideologisch gesol met
palliatieve zorg en tegen deze hypocriete
term, zeker als palliatieve zorg ten onrechte wordt voorgesteld als een alternatief
voor euthanasie.
M. Daru, Amsterdam

Bijdragen, bij voorkeur niet langer
dan 250 woorden,
worden op prijs
gesteld. De redactie beslist over het
al dan niet plaatsen
en behoudt zich het
recht voor brieven
te redigeren en in
te korten.

SYMPOSIUM

De rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij actieve levensbeëindiging

EXPERTISE VERPLEEGKUNDIGEN EN
VERZORGENDEN VAN GROTE WAARDE
Formeel hebben verpleegkundigen en verzorgenden geen rol
bij euthanasie en hulp bij zelfdoding; informeel echter des
te meer. Dat werd duidelijk tijdens het symposium Levensbeëindiging: mijn zorg? dat de Commissie Verpleegkundigen
en Verzorgenden van de NVVE op 18 september in Ede organiseerde.
Dat het symposium geen overbodige luxe
is, wordt in de loop van de dag steeds duidelijker. Jacob Kohnstamm, voorzitter van
de NVVE, geeft in zijn inleiding de invalshoek aan die dit symposium volgens hem
moet hebben: die van de scheidslijn en
het verschil in verantwoordelijkheden tussen arts en verpleegkundigen of verzorgenden. De uitvoering van euthanasie is
niet te delegeren. De arts is de enige die,
mits deze zorgvuldig handelt, euthanasie
mag toepassen en dan niet strafbaar is.
Toch zijn verpleegkundigen en verzorgenden vaak wel degelijk betrokken bij euthanasie; en hun expertise en mening kan
van groot belang zijn. Verpleegkundigen
en verzorgenden staan vaak het dichtst bij
een patiënt, worden dikwijls het eerst door
patiënten in vertrouwen genomen en krijgen vaak eerder dan de arts te maken
met een euthanasievraag. Daarnaast kunnen zij ook betrokken worden bij de uitvoering van euthanasie, bijvoorbeeld door het
uitvoeren van bepaalde voorbereidende
handelingen. Soms is het niet duidelijk
wat zij in dit geval wettelijk wel en niet
mogen doen of is die grens erg vaag. Het
is voor hen dan van belang dat zij op de
hoogte zijn van wat wettelijk wel en niet
is toegestaan en weten wat hun eigen positie is binnen dit proces. Het is belangrijk
dat hun taken duidelijk omschreven en afgestemd worden, maar ook dat zij geen
verplichtingen krijgen opgelegd.
Tijdens het ochtendgedeelte houden vier
sprekers een inleiding over de juridische
en morele implicaties die de euthanasiewet voor verpleegkundigen en verzorgenden heeft. Vragen als: mag ik assisteren
bij euthanasie, mag ik zelf een infuus inbrengen waarmee de euthanasie wordt uitgevoerd en welke informatie mag ik wel en
niet geven aan patiënten en familieleden,
komen aan de orde.

Het verschil in verantwoordelijkheden tussen arts en verpleegkundige/verzorgende
en de tweespalt tussen er formeel niets
mee te maken hebben en informeel wel,
speelt de hele dag een belangrijke rol.
Niet alleen in theoretische zin, maar ook
in de vele praktijkverhalen. Tijdens de
workshops is er veel ruimte voor het vertellen van die ervaringen. Er worden levendige discussies gevoerd, waaruit blijkt dat
er vooral op beleidsniveau in de instellingen nog veel moet gebeuren om goed om
te gaan met euthanasie. Een van de knelpunten is dat er onvoldoende kennis en
vaardigheden zijn. Instellingen zouden
meer mogelijkheden tot scholing moeten
bieden, zodat de medewerkers beter kunnen omgaan met euthanasievragen, maar
bijvoorbeeld ook met de druk die familieleden vaak op verpleegkundigen en verzorgenden blijken uit te oefenen.
‘Als er discussie is over euthanasie gaat
het bijna altijd over de vraag of het lijden
wel of niet draaglijk is. Hier ligt een rol
voor verpleegkundigen en verzorgenden,’
zegt directeur Rob Jonquière in zijn slotwoord. Hij vertolkt de gevoelens van het
merendeel van de aanwezigen: verpleegkundigen en verzorgenden zijn, meer dan
wie ook, zeer betrokken bij hun patiënten.
Hun expertise is kortom van onschatbare
waarde en zij kunnen een belangrijke functie vervullen als het gaat om een waardig
levenseinde van patiënten.
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Tekst en foto’s: Marleen Swenne

De lezingen die tijdens het symposium
zijn gehouden, zijn terug vinden op
www.nvve.nl.
De Commissie Verpleegkundigen en Verzorgenden adviseert het bestuur van de
NVVE en houdt het bestuur op de hoogte van wat er zich binnen het vakgebied
afspeelt. Wilt u als verpleegkundige of
verzorgende overleggen over een casus,
dan kunt u bellen naar de NVVE 0900 –
606 06 06 (€ 0,20 p.m.). Desgewenst
kan doorverwezen worden naar een
deskundige.
E-mail: commissievenv@nvve.nl

KO
BR
O TE K E N

John Franken
Meld me morgen ziek...
ik zal dit leven
nooit accepteren!
€ 18,90
ISBN 90 90154 06 x
www.sceer.org/
meldmemorgenziek
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Bram Hulzebos
Een te dunne huid
Uitgeverij Contact,
2003, € 18,90
ISBN 90 254 0192 9
Relevant 4/2003

Leven met een dwarslaesie
De ene dag ben je nog
(kern)gezond. De volgende
lig je voor 80 procent permanent verlamd te bed, voor de
rest van je leven. Probeer je
maar eens voor te stellen
hoe dat is. Het overkwam
John Franken (1959). Na tien
jaar invaliditeit doet hij moedig verslag over wat hij samen met vrouw en zoontje
heeft moeten doorstaan.
Stap voor stap beschrijft hij
in het boek Meld me morgen
ziek... Ik zal dit leven nooit
accepteren! (soms iets te
breedsprakig) wat er in tien
dagen ziekenhuis, de eerste
zes weken, de acht maanden
revalidatie, de eerste week
weer thuis en de tien jaren
daarna met zijn lichaam en
vooral met zijn geest gebeurt. Hoe hij reageert op
verzorgenden, vrienden en
kennissen en viceversa. Hoe
moeilijk het is om geduld te
hebben, alles altijd te moeten vragen, voortdurend in
pijn te leven, niets zelf te
kunnen, zelfs niet voor een
trein springen! Hij ergert zich
(terecht) aan de bruutheid,
lippendienst en bureaucratie
bij alle hulpverlenende instanties. Franken vecht voor zijn
recht, speelt het klaar om
zijn oude baan op te pakken,
zelfstandig een auto te besturen en zijn gezin bij elkaar
te houden. Maar de angst
voor depressies en het verlangen naar de dood keert
regelmatig terug. Hij heeft er
inmiddels voor gezorgd dat
hij de noodzakelijke hulp kan
krijgen als hij niet meer verder kan en hij weet in welk
bos hij die laatste daad wil
uitvoeren.
Door het hele boek (340
pagina’s) heen verzet John
Franken zich tegen het dogma als zou dwarslaesie niet
te genezen zijn. Na een mislukte (en dure!) paranormale
ervaring in Brazilië komt hij
achter het bestaan van de
internationale Spinal Cord

Society. Franken stort zich erin, zet een fondsenwervingsactie op, haalt ƒ 19.383,95
binnen en veel publiciteit en
gaat vervolgens op tournee
om heel Nederland te vertellen ‘hoe klote het is om een
dwarslaesie te hebben’. Wanneer hij van twee specialisten
hoort over genezingsmogelijkheden, richt hij een nieuwe
stichting op – Spinal Cord Europe Education & Research –
die beoogt om onderzoek, resultaat, expertise en nazorg
in één Spinal Unit te centraliseren. Een toekomst”droom”
die best wel eens haalbaar
zou kunnen zijn.
Edith Donck

Het zelfgekozen levenseinde
Wat is het verschil tussen
zelfmoord en euthanasie?
Wat zijn de overeenkomsten?
Wanneer valt zelfmoord te
rechtvaardigen? En wanneer
euthanasie? Die vragen dringen zich op bij het lezen van
Een te dunne huid van Bram
Hulzebos. Hulzebos, journalist bij het Dagblad van het
Noorden, dook in het verleden van zijn vader die zelf
een einde aan zijn leven
maakte.
De vader van Hulzebos was
chronisch psychiatrisch patiënt, heimelijk homoseksueel en alcoholist. Zijn zoon
beschrijft hoe langzaam maar
zeker het gezin waarin hij opgroeide gedomineerd werd
door de steeds meer drinkende vader. Zijn ouders gingen
uit elkaar, zijn zusjes en hijzelf namen steeds meer afstand van hun vader die regelmatig beterschap beloofde, maar die belofte nooit
kon nakomen.
Hulzebos beschrijft de teloorgang van zijn vader, die
steeds verder afzakte, vervuilde en vereenzaamde. En als
hij zelf kinderen krijgt, besluit
hij dat hij zijn vader niet meer
wil zien. Uit (emotioneel) zelfbehoud. Ook zijn zusjes houden afstand. Door dit boek te

schrijven wil hij voor zichzelf
deze beslissing nog eens
rechtvaardigen. Ook wil hij
achterhalen of voor zijn vader
het leven zo ondraaglijk was
geworden dat het terecht was
dat hij er een einde aan
maakte.
In een aantal hoofdstukken
gaat Hulzebos in op het zelfgekozen levenseinde in het
algemeen. Hij wijst er op dat
er een groot verschil kan zijn
tussen theorie en praktijk.
Omdat hij zelf nog zo persoonlijk betrokken is bij de
zelfmoord van zijn vader, kan
Hulzebos de afstand tot dit
onderwerp, die nodig is om
objectief te zijn, niet bewaren. Dat is een zwakte, maar
tegelijkertijd ook de kracht
van dit boek. Omdat hij zoveel vragen stelt en het duidelijk is dat hij het ultieme
antwoord zelf ook niet heeft,
schopt hij ook de zogenaamde zekerheden die wij “koesteren” ten aanzien van wat
wel en wat niet geaccepteerd
is omver.
Omdat het zo’n persoonlijk
verslag is, is het ook juist de
moeite waard. Hij vertelt van
een huisarts die een oude
man, die niet alleen levensmoe was maar ook “lijdensmoe”, een handje hielp: hij
belde niet de ambulance
toen hij ontdekte dat de man
een zelfmoordpoging had gedaan, maar een collega en
beiden bleven ze bij hem tot
hij gestorven was. Ik ben het
er eigenlijk niet mee eens,
schrijft Hulzebos, maar ik kan
me er wel iets bij voorstellen.
Het is een ambivalentie die
door het hele boek heen een
rol speelt. Daarmee vertegenwoordigt Een te dunne
huid precies dat grijze gebied
tussen emotie en objectiviteit, dat zo moeilijk te vatten
is, maar wel een belangrijke
rol speelt in discussies over
een zelfgekozen levenseinde.
Marleen Swenne

C O M M E N TA A R
De pil
Een van mijn werkzaamheden is het beantwoorden van brieven van leden van de
NVVE. Vragen van allerlei soort belanden op mijn bureau, maar het laatste half
jaar krijg ik meer en meer vragen over de pil van Drion. Wanneer is die nou eens
beschikbaar? Heb ik nog de tijd van leven of is de NVVE bezig voor mijn kleinkinderen?
Het ongeduld dat uit sommige brieven spreekt is begrijpelijk. Het is tenslotte toch
al weer ruim tien jaar geleden dat Drion zijn geruchtmakende artikel publiceerde.
Het is ook al weer zo’n tien jaar geleden dat de NVVE daarover een eerste rapport het licht liet zien. En het is toch ook niet de eerste keer dat op bijeenkomsten en ledenvergaderingen van de NVVE de vraag naar (of moet ik zeggen de
roep om?) de pil (van Drion dan) wordt gesteld.
Dat klopt. Maar ook klopt het dat al sinds enige jaren vanuit bestuur en bureau
werd gemeld dat we eerst moesten kiezen voor legalisering van euthanasie en
ons pas dan bezig moesten gaan houden met de pil van Drion.
Nu de euthanasiewet er is, zijn er stappen gezet: er is een symposium georganiseerd (2001), er is een notitie verschenen (ALV 2002), doelstellingen en naam
van de vereniging zijn veranderd (ALV 2003) en we hebben de naam van de pil
veranderd in laatstewilpil. Gebleken is ook dat het maatschappelijk klimaat (nog
maar nauwelijks 50 procent van de bevolking ondersteunt het idee) en vooral de
politieke realiteit (het CDA weer aan de macht) zich keren tegen elke vorm van
uitbreiding van het recht op (vrije) keuzes rond het levenseinde. En dat geldt de
euthanasiewet, dus zeker ook de ontwikkeling naar een laatstewilpil.

De enige hoop is dat een
coalitie met het CDA
niet te lang blijft zitten
Maar – blijkt mij op de regionale bijeenkomsten waar we dit jaar met de vele (!)
aanwezige leden spreken over deze pil – er is ook nog heel veel onduidelijkheid
over de voorwaarden onder de leden zelf. De een is voor volstrekte autonomie,
onder het motto: als ik die laatstewilpil wil, dan moet niemand me lastigvallen
met vragen over het waarom. Dezelfde persoon reageert vervolgens wel met
afgrijzen op de optie dat die pil dan via een automaat verkrijgbaar moet zijn:
dat gaat toch wel weer te ver. Een ander voelt wel voor wat controle, maar tovert
bij doorvragen hele commissies tevoorschijn met dokters, juristen, dominees en
allerlei andere soorten deskundigologen.
Er valt dus nog heel wat te doen alvorens tot verstrekking van een pil kan worden
overgaan. Een procedure moet worden ontworpen die een juiste balans vindt tussen autonomie en controle. Maatschappelijke acceptatie van zo’n pil moet worden verworven als antwoord op vragen van mensen die weloverwogen besluiten
niet verder te willen leven, zonder dat ze ziek zijn en dus niet voor euthanasie in
aanmerking komen. De politiek moet worden voorbereid op een snelle besluitvorming als het klimaat daarvoor rijp is. Ik zie de tijd die dat alles kost ook wel als
een voordeel; op voorwaarde dat we
hem benutten! En dat gebeurt, zij het
niet erg zichtbaar. Zo werkt dat nou
eenmaal niet. De enige hoop is dat
een coalitie met het CDA niet te lang
blijft zitten. Je weet maar nooit welke
pil er dan weer uit het pakket gaat!
Rob Jonquière
directeur NVVE
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NVVE NIEUWS
Behandelverbod genegeerd
De Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst
(WGBo) regelt dat wilsbekwame mensen vanaf zestien
jaar niet tegen hun wil behandeld kunnen worden. Ook niet
als door weigering van een
behandeling de dood sneller
intreedt. In situaties dat u uw
wil niet meer kenbaar kunt
maken, en u heeft deze eerder in een behandelverbod
vastgelegd, gelden de in die
verklaring opgenomen wensen en moet de arts deze
nakomen.
In de praktijk zijn er echter
situaties bekend dat artsen
weigeren het behandelverbod
na te leven en blijven doorbehandelen, ondanks herhaald
verzoek van de patiënt of
diens vertegenwoordiger.
Mocht u in een dergelijke
situatie terecht komen, dan
is het verstandig zo spoedig
mogelijk contact op te nemen
met de NVVE. De NVVE gaat
in eerste instantie uitzoeken
of er voldoende grond is voor
een klacht richting arts/ziekenhuis (mogelijk is de verklaring van de patiënt onduidelijk
of ondeugdelijk). Als er geen
reden is om aan de geldigheid van verklaringen te twij-
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felen, wordt nogmaals het
stopzetten van behandeling
gevraagd, per direct of zo
spoedig mogelijk. Wordt
hierop niet gereageerd, dan
wordt een advocaat ingeschakeld die de zaak overneemt.
Op dit moment zijn er vier
advocatenkantoren in Nederland waar een concept dagvaarding ligt: Leeuwarden,
Amsterdam, Nijmegen en
Den Haag. Er zijn ook vier
advocaten die onmiddellijk
aan de slag kunnen als dat
nodig is. Op deze manier kan
dreigen met juridische stappen nu ook binnen enkele
uren worden gerealiseerd.
Mogelijk zelfs dat een simpele telefonische aankondiging
van een kort geding door de
advocaat aan bijvoorbeeld
de directie van het ziekenhuis al het gewenste effect
sorteert.
De kosten voor het kort geding worden niet vergoed
door de NVVE, maar zijn voor
rekening van de patiënt of
diens vertegenwoordiger.
Steunfonds Wilfred van Oijen
In 1997 diende huisarts Wilfred van Oijen het spierverlammende middel alloferine
toe aan een hoogbejaarde
84-jarige vrouw die in een
ontluisterend stervensproces
verkeerde. Het lichaam van

Vacature bestuur
Op de ALV van april 2004 ontstaat door het reglementair aftreden van mevrouw
dr. H.E. Zoethout een vacature in het bestuur. Zij stelt zich niet herkiesbaar.
Belangstellenden voor deze vacature worden gevraagd nu al daarvan blijk te
geven. Van hen wordt voor de vervulling van de vacature in elk geval verwacht:

•
•
•
•
•

affiniteit met de doelstellingen van de NVVE
visie op en ervaring met besturen, ondersteund door een persoonlijke visie
maatschappelijke betrokkenheid
actieve deelname aan/in een voor de NVVE relevant netwerk
representativiteit

Kandidaten met specifieke kennis, vaardigheden en/of ervaring op het terrein
van ethiek of public relations worden vooral gevraagd te reageren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Jonquière, directeur
NVVE, tel. 020 – 531 59 16. Ook als u iemand voor deze positie meent te
kunnen aanbevelen, wordt u verzocht contact op te nemen met de directeur.
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de vrouw verkeerde op meerdere plekken in staat van ontbinding. Zij werd niet meer
verzorgd, omdat de verpleging
vreesde dat zij tijdens die behandeling zou overlijden. In
overleg met haar dochters besloot Van Oijen het sterven
van de vrouw te bespoedigen.
Het gerechtshof in Amsterdam
veroordeelde huisarts Wilfred
van Oijen voor deze daad op 2
juni tot één week voorwaardelijke gevangenisstraf met een
proeftijd van twee jaar. Van
Oijen heeft besloten in hoger
beroep te gaan. De Stichting
Steunfonds Wilfred van Oijen
steunt de Amsterdamse huisarts. Voor de stichting is het
belangrijk dat de zaak zonodig
tot in de hoogste instantie
wordt uitgevochten. Zij meent
dat ook andere huisartsen
daarmee gediend zijn, omdat
hetgeen Van Oijen is gebeurd,
elke huisarts kan overkomen.
Om Wilfred van Oijen te kunnen blijven steunen is veel
geld nodig. Giften zijn dan ook
welkom op gironr. 5572797
t.n.v. NVVE/Steunfonds Wilfred van Oijen, Amsterdam.
Schenkingen
De verdere ontwikkeling van
beleid op het terrein van de
zelfbeschikking rond het levenseinde en de juridische
ondersteuning van degenen
die in dat kader vaak ten onrechte met justitie in aanraking komen, blijft tijd en geld
vragen. U kunt de NVVE op
veel manieren steunen. Bijvoorbeeld door middel van
een schenking. Dit is een éénmalige bijdrage die u verder
tot niets verplicht. Een prettige bijkomstigheid is dat een
schenking aan de NVVE in
beginsel fiscaal aftrekbaar is.
Op het belastingformulier kunt
u uw bijdrage vermelden onder het hoofdstuk ‘giften’.
Giften zijn aftrekbaar voorzover zij meer bedragen dan 1
procent van het onzuiver inkomen (met een minimum van
€ 60,-) en niet meer bedragen
dan 10 procent van het onzuiver inkomen.
Een andere manier om de

NVVE te steunen is via een
periodieke uitkering. Een dergelijke schenking dient in een
notariële akte te worden vastgelegd. U verplicht zich dan
tegenover de NVVE om gedurende een periode van tenminste vijf jaar ieder jaar een periodieke schenking te doen ter
grootte van een door uzelf te
bepalen bedrag. De bedragen
zijn zonder beperking fiscaal
aftrekbaar.
Een derde manier om de
NVVE te begunstigen is met
een legaat. De notaris zal deze vorm vaak adviseren aan
mensen zonder kinderen die
hun vermogen of een deel
ervan na hun overlijden willen
nalaten aan een goed doel.
Die wens kan in uw testament
worden vastgelegd. Ook roerende en onroerende goederen kunnen op deze wijze worden nagelaten. Tot een bepaald bedrag hoeft de NVVE
hierover geen successierechten te betalen. Is de erfrechtelijke verkrijging hoger, dan
betaalt de NVVE 11 procent
successierechten over het
hele bedrag. (Ter vergelijking:
het percentage voor legaten
aan verre familieleden ligt
tussen de 41 en 68 procent,
aanzienlijk hoger dus.) Wanneer u een legaat overweegt,
kunt u daarvoor zelf de volgende tekst notarieel laten
vastleggen: Ik legateer, vrij
van rechten en kosten, een
bedrag van € …,... aan de
Nederlandse Vereniging voor
een Vrijwillig Levenseinde,
gevestigd te Amsterdam.

NIEUWS NVVE

Wilt u meer informatie over
dit onderwerp, dan kunt u
contact opnemen met Rob
Jonquière, directeur NVVE,
tel. 020 – 531 59 16.

Door Marleen Peters

Voor in de agenda

IM Govert Verheul
Op 29 juli is onverwacht
Govert Verheul overleden.
Verheul was een toegewijd lid
van de NVVE. Jarenlang nam
hij de Presentatiedienst onder zijn hoede en bezocht hij
met de NVVE-stand beurzen,
symposia en studiedagen in
het hele land. Ook zijn kennis op het gebied van PR
was van grote waarde voor
de vereniging. Govert Verheul
is 85 jaar geworden.

De Algemene Ledenvergadering van de NVVE
wordt gehouden op zaterdag 24 april 2004. Let
op: op verzoek van verschillende leden is
deze keer gekozen voor
een meer centrale locatie: De Eenhoorn te
Amersfoort.

BESTELBON
❍ Graag ontvang ik informatie over het lidmaatschap van de NVVE.
❍ Ik ben al lid. Graag ontvang ik het aanvraagformulier voor de wilsverklaringen.
❍ Wilt u mij de volgende publicatie(s) toesturen (zie achterzijde):
aantal

€

aantal

€

aantal

€

Knipselkrant (abonnement)

aantal

€

Documentatiepakket

aantal

€

Vertalingen wilsverklaringen Duits/Engels/Frans/Spaans*

aantal

€

(*doorhalen wat niet gewenst is)

Totaal

€

Brochures titel(s):

Ik machtig de NVVE om eenmalig het genoemde bedrag af te schrijven van
BESTUUR NVVE:
mr. J. Kohnstamm
(voor zitter)
drs. A. Baars-Veldhuis
(vice-voor zitter)
dr. H.E. Zoethout
(secretaris)
drs. J.P. Griede
(penningmeester)
prof. dr. C. Jonker
J. Huisman, psychiater
mr. A.V. van Nierop
directeur:
drs. R. Jonquière

bank- of girorekening nr.
NAAM
ADRES
POSTCODE

WOONPLAATS

LIDMAATSCHAPSNUMMER
DATUM

HANDTEKENING

Houdt u rekening met een levertijd van ongeveer twee weken.
Stuur deze bon (of een kopie) in een gefrankeerde envelop naar

NVVE , POSTBUS 75331, 1070 AH AMSTERDAM

POST
NVVE, Postbus 75331
1070 AH Amsterdam
TELEFOON
De NVVE is telefonisch bereikbaar op werkdagen
van 9.00 - 17.00 uur
via nummer 020 - 620 06 90 (leden)
0900 - 606 06 06 (niet-leden € 0,20 p.m.)
INTERNET
Informatie over de NVVE en euthanasie in het
algemeen is te vinden op de NVVE-site
http://www.nvve.nl
e-mail: euthanasie@nvve.nl

OV E R I G E D I E N S T E N
■ Procesfonds
Artsen en verpleegkundigen en
leden die ons inziens ten onrechte
door justitie worden vervolgd voor
euthanasie of hulp bij zelfdoding
of daarover zelf een proces willen
beginnen, kunnen een beroep doen
op het procesfonds van de NVVE.
U kunt het procesfonds steunen
door een bijdrage te storten op
giro 6335188 van de NVVE, o.v.v.
“procesfonds”.
Lezingen
Het Sprekerskader van de NVVE
verzorgt door het hele land lezingen
over euthanasie. Enkele sprekers
zijn gespecialiseerd op het gebied
van het “zelfgewilde einde van oude
mensen”.
Aanvragen graag vier weken van te
voren. Honorarium in overleg.
■

Presentatiedienst
Op beurzen, symposia en
studiedagen kan een NVVE-stand
worden ingericht. Aanvragen graag
vier weken van te voren.
■

LEDENSERVICE
■ Wilsverklaringen € 9
(voor het hele pakket)
■ Niet-reanimerenpas € 9,25
■ Niet-reanimerenpenning incl.
ketting € 37,50 (verguld), € 22,50
(zilver) (de penning kan uitsluitend
worden besteld indien u in het bezit
bent van een niet-reanimerenpas).
■ Voor leden die onmogelijk in
eigen kring een gevolmachtigde
kunnen vinden, bestaat (onder
voorwaarden) de mogelijkheid dat
een vrijwilliger van de Gevolmachtigdendienst als zodanig optreedt.
■ V iermaal per jaar wordt Relevant
gratis toegestuurd aan leden.
Voor visueel gehandicapten is er
een gesproken versie.
Jaarabonnement Nederland voor
niet-leden € 10. Overige landen op
aanvraag.

Vertaling wilsverklaringen
De wilsverklaringen van de NVVE
zijn ook verkrijgbaar in het Duits,
Engels, Frans en Spaans. De setjes
bestaan uit een behandelverbod,
euthanasieverklaring en een
volmacht. Kosten € 2,25
■

Te bestellen via de bon op pag. 23.

Ledenondersteuningsdienst
Leden van de NVVE kunnen in een persoonlijk contact informatie en
ondersteuning krijgen bij vragen en problemen rond euthanasie
en zelfdoding. Afspraken via het bureau: 020 - 620 06 90.

■

D O C U M E N TAT I E
■ Knipselkrant
Een abonnement op de knipselkrant
(tien nummers per jaar) kost € 35
voor leden en € 40 voor niet-leden.
■ Documentatiepakket
Documentatiepakketten voor
scholieren, studenten en andere
geïnteresseerden kosten € 5

■ Brochures
- Het Schotse boekje over
methoden voor zelfdoding, 2003
€ 4 (pas na drie maanden
lidmaatschap te bestellen;
één exemplaar per lid)
- Stoppen met eten en drinken,
2003 € 3, niet-leden € 4
- In gesprek met de arts,
2003 € 3,25, niet-leden € 4,25
- Levensbeschouwing en
euthanasie, 2003 € 4,
niet-leden € 5
- Het laatste stuk, antwoorden op
vragen over euthanasie en hulp
bij zelfdoding, 2003 € 2,
niet-leden € 3
- Christelijk geloof en euthanasie,
2003 € 2,75, niet-leden € 3
- Verpleegkundigen en euthanasie,
hulp bij zelfdoding en andere
beslissingen rond het
levenseinde, 2003 € 3,50
- Geannoteerde bibliografie,
2003 € 3,50, niet-leden € 4,50

Knipselkrant, documentatiepakket
en brochures zijn te bestellen via
de bon op pag. 23.
SCHENKINGEN
Als u een schenking wilt doen aan
de NVVE of wenst te legateren,
verzoeken wij u contact op te
nemen met het bureau. Informatie
over de mogelijkheden tot fiscale
aftrek is aanwezig.
L I D M A AT S C H A P
Minimumcontributie NVVE is € 15
per jaar. Informatie over het lidmaatschap is aan te vragen via de bon
op pag. 23. Tarieven “lidmaatschap
voor het leven” verkrijgbaar bij het
bureau van de vereniging.
Prijswijzigingen voorbehouden

