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Rond de tafel zitten Frederique 

Defesche, Nancy van der Putten en 

Rogier van Ravesteyn, drie van de 

initiatiefnemers, drie actieve nvve-

leden. De vereniging met haar doelstellingen gaat ze 

aan het hart, ze vinden dat er meer plaats en ruimte 

moet zijn voor de invloed van leden. Zodra dat doel 

is bereikt, heft de werkgroep zich op. Het bestuur en 

de directie van de nvve ondersteunen hun initiatief. 

‘We zijn uitsluitend aanjagers,’ zegt Defesche. En 

Van Ravesteyn vult aan: ‘Wij gaan de kar niet blijvend 

trekken. Het is de bedoeling dat de nvve haar leden de 

gelegenheid gaat bieden om elkaar te ontmoeten.’ 

Brandend issue > In januari 2015 deed wglp in 

Relevant een oproep aan leden om zich te melden. 

Hoewel de schriftelijke respons bescheiden was, blijkt 

uit de reacties en uit resultaten van een eerdere nvve-

enquête dat enkele duizenden leden belangstelling 

zouden hebben voor actievere deelname aan de 

vereniging en/of kleinschalige, onderlinge contacten. 

Frederique Defesche legt uit: ‘Bijeenkomsten van 

de nvve, zoals die in de regio, zijn grootschalig. 

De mogelijkheid dat leden onderling in een klein 

verband praten over hun ervaringen, zorgen en 

angsten bestaat nog niet. Terwijl er de intimiteit van 

een huiskamer voor nodig is om de dood bespreekbaar 

te maken en van elkaars verhalen en ervaringen te 

leren.’

Het gaat om bottom up-gesprekken met gelijkgestem-

den, benadrukt ze. ‘In tegenstelling tot hoe het op een 

algemene ledenvergadering toegaat, waar bestuur en 

directeur de leden vertellen welke koers wordt geva-

ren. De alv – en dat geldt ook voor de symposia van de 

nvve – is sowieso te massaal en daarom ontoereikend 

als gelegenheid om kritiek te uiten, vragen te stellen 

die een langer antwoord nodig hebben dan ja of nee, 

of een onder leden brandend issue te bediscussiëren.’ 

Uitstekende gespreksonderwerpen > Op de vraag 

waaraan ze denken als ze spreken over uitwisseling 

van kennis en ervaring, antwoordt Rogier van 

Ravesteyn: ‘Voor juridische en medische vragen 

kunnen mensen natuurlijk bij de consulenten van de 

nvve  terecht, maar toch kan het ook zinnig zijn om 

ervaringen op die terreinen uit te wisselen.’ 

Hij haalt zijn niet-reanimerenpenning tevoorschijn. 

‘Het lijkt simpel: een niet-reanimerenpenning aan-

vragen en om je nek hangen,’ zegt hij. ‘Daar is over 

nagedacht, er is een beslissing genomen. Maar wat 

betekent dat bijvoorbeeld voor je partner? Hoe ga je 

daarover een gesprek aan? Op welk moment? En kan 

je partner het aan? Ervaart hij of zij het niet als een 

afwijzing: ik kan toch voor je zorgen?’

Nancy van der Putten: ‘Mensen maken zoveel mee in 

hun leven. Het vraagstuk van levensbeëindiging leeft 

steeds meer. Ik kan me voorstellen dat er niet alleen 

ervaringen worden gedeeld, maar dat er ook over 

morele en filosofische aspecten van gedachten wordt 

gewisseld. Bijvoorbeeld: wat is zelfbeschikking in het 

kader van een zelfverkozen dood eigenlijk? Er zou 

tevens ruimte moeten zijn voor zorgen of angsten. 

Het bespreekbaar maken van het levenseinde geeft 

rust.’

In kleine groepen van mede-NVVE-leden van 

gedachten wisselen over alles wat er bij een waardig, 

zelfgekozen levenseinde komt kijken. Voor een 

intensievere dialoog tussen leden onderling maakt 

de Werkgroep LedenParticipatie (WGLP) zich al 

enige tijd sterk. ‘Praktijkervaringen zijn uitstekende 

gespreksonderwerpen.’  •  Marijke Hilhorst

     Werkgroep LedenParticipatie wil onderling contact tussen NVVE-leden bevorderen
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Defesche: ‘Praktijkervaringen zijn 

uitstekende gespreksonderwerpen. Laat 

iemand vertellen hoe het er in het ziekenhuis 

aan toegaat als de kinderen rond het 

sterfbed onderling verdeeld zijn. Of hoe je 

ethisch en praktisch omgaat met illegale 

handelingen die jijzelf en/of jouw dierbaren 

moeten verrichten bij een vrijwillige 

levensbeëindiging zonder arts, het “list-en-

bedrog-vraagstuk”? Wat zijn de ervaringen 

met de autonome route?’ 

‘Belangrijk is dat de groepen niet te groot 

zijn, maximaal acht mensen denken wij. Je 

moet rond een tafel kunnen zitten, elkaar bij 

wijze van spreken in de ogen kunnen kijken’, 

benadrukt Van der Putten.

Digitaal platform > Het contact tussen 

leden zou vooralsnog gewoon ‘live’ moe-

ten plaatsvinden, maar de initiatiefnemers 

zouden op termijn ook een digitaal platform 

willen, waar leden vrijuit en onbespied met 

elkaar van gedachten kunnen wisselen. Dat is 

vooralsnog niet realiseerbaar, omdat het veel 

tijd (en geld) vergt om een voldoende veilige 

omgeving te creëren. Bovendien moet eerst 

meer duidelijkheid komen over de vraag hoe 

groot de belangstelling voor de ledenpartici-

patie is en waar precies behoefte aan is. 

Van Ravesteyn: ‘De vrijwilligers van de nvve 

komen regelmatig bij elkaar om casuïstiek 

te bespreken. Onze lijn naar de vereniging 

is kort; wat wij kwijt willen, komt wel door. 

Maar ik kan me voorstellen dat er uit de ge-

spreksgroepjes straks opmerkingen komen 

die men voorgelegd zou willen zien aan het 

bestuur.’ 

Defesche: ‘En dan worden mensen misschien 

nieuwsgierig naar elkaars bevindingen. Het 

zou geweldig zijn als die op een digitaal 

forum kunnen worden geplaatst om zo de 

discussie verder aan te zwengelen.’

Van der Putten wil wel benadrukken dat le-

den niets wordt opgelegd. ‘Let wel: iedereen 

is vrij. Er is geen gespreksleider, er is geen 

hiërarchie. Om te beginnen is het ons te doen 

om contact met gelijkgestemden te bevor-

deren. Gewoon ervaringen delen kan al heel 

waardevol zijn.’ Z

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de 

gespreksgroepen of wilt u meer informatie over de 

WGLP en haar doelstellingen, stuur dan een mail 

naar: werkgroepledenparticipatie@upcmail.nl. Of 

stuur een brief naar Werkgroep LedenParticipatie - 

t.a.v. Nancy van der Putten, Robert Stolzplantsoen 

123, 2555 SG Den Haag. Uw voorkeur voor specifieke 

gespreksonderwerpen is welkom.

foto: rené ten broeke

De Werkgroep LedenParticipatie 
(v.l.n.r.): Frederique Defesche, 
Rogier van Ravesteyn en Nancy 
van der Putten


