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Als hoofd communicatie ben ik nauw
betrokken bij de organisatie van het
wereldcongres van Right to Die-societies
in 2016, waarvan de nvve gastvrouw is.
Eens te meer besef ik daardoor hoe goed
euthanasie in Nederland is geregeld.
Zo is onze euthanasiepraktijk transparant.
Het artikel op pagina 8 en 9 rept over twee
nieuwe documenten op dit gebied: de
Leidraad voor het verslag van de scen-arts
en de Code of Practice. Beide dragen bij aan
die transparantie en stimuleren uniforme
oordeelsvorming en verslaglegging. Een
goed streven, lijkt mij.
Het is op z’n zachtst gezegd dan ook
verwonderlijk dat het in Nederland nog
helemaal mis kan gaan als iemand duidelijk
voor euthanasie in aanmerking komt en
de arts aan alle zorgvuldigheidseisen heeft
voldaan, zoals blijkt uit het verhaal over
Coby Geluk op pagina 4 en 5. Er moesten
twee rechtszaken worden gevoerd om haar
de dood te geven waarnaar ze verlangde. De

Levenseindekliniek speelde een belangrijke
rol in deze zaak.
Zeker als het gaat om een euthanasie
verzoek van iemand die wilsonbekwaam
is (wat overigens niet het geval was
bij mevrouw Geluk), is een duidelijke
wilsverklaring een zwaarwegend
document. Op onze spreekuren
wilsverklaring merken we telkens weer
hoeveel vragen leden hebben over het
bepalen én formuleren van hun wensen.
En, toegegeven, dat is en blijft ook vreselijk
moeilijk. Op pagina 16 en 17 proberen we in
ieder geval duidelijkheid te scheppen over
wat wilsverklaringen precies zijn en wat
het verschil is met een levenstestament.
Geen lichte kost, deze Relevant, maar wel
zeer informatief en lezenswaardig.
Fione Zonneveld, hoofdredacteur Relevant
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esther porcelijn (1985) is schrijver, dichter en
heeft filosofie gestudeerd. Zij draagt veel voor
op festivals en literaire avonden en schrijft vaak
in opdracht. Ze publiceert regelmatig in literaire
tijdschriften als Hollands Maandblad, waarvan
zij in 2013 de Poëzie Aanmoedigingsbeurs ontving
en tweemaal een aanvullend honorarium ter
aanmoediging. Momenteel werkt zij aan een
verhalenbundel en een gedichtenbundel die bij
een grote landelijke uitgeverij uit zullen komen.
Zij denkt graag na over leven en dood en schrijft
er ook over.
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Moeder van Hans Geluk kon pas na twee rechtszaken euthanasie krijgen

Ze zei: ’Het is míjn leven,
De 80-jarige Cobi Geluk wilde
niet verder leven. Een arts
van de Levenseindekliniek
achtte het volgens de wet
gerechtvaardigd dat haar
euthanasieverzoek werd
ingewilligd. Een datum
werd vastgesteld, mevrouw
Geluk nam afscheid. Maar er
waren nog twee rechterlijke
uitspraken voor nodig om het
Zeeuwse verpleeghuis waar
zij woonde, te dwingen haar
rustig thuis te laten overlijden.
Leo Enthoven

5

of niet soms?’

Z

oon Hans Geluk: ‘Mijn moeder was
een zeer zelfstandige vrouw en had
graag het heft in handen. Tot haar
vut is ze als onderwijzeres blijven
werken. Daarna bleef ze actief met een uitgebreide
vriendinnenkring. Ze ondernam reizen, hield van
tuinieren, zat bij een jazzclub en bezocht concerten.
Ze bleek een erg taaie vrouw. Ondanks reuma en een
hartklepoperatie bleef ze redelijk gezond.
Op 6 oktober 2013 vond ik haar bewusteloos op de
vloer van de garage van haar huis in Zoutelande, ze
leefde nog. Een ambulance bracht haar in vliegende
vaart naar het academisch ziekenhuis in Rotterdam.
De avond tevoren moet ze een hersenbloeding
hebben gehad. Vier dagen lag ze in coma. Toen ze
bijkwam was ze nauwelijks verstaanbaar. De eerste
paar maanden bleef dat zo...’

SGP STELT KAMERVRAGEN
Naar aanleiding van deze zaak
stelde het sgp-Kamerlid Van
der Staaij vragen aan minister
Schippers. In haar antwoord
zegt zij dat zorgverleners
dagelijks inschatten of een
patiënt een wilsbekwame
beslissing kan nemen, over
voeding bijvoorbeeld of over een
behandeling. ‘Het is mogelijk
dat een patiënt wilsbekwaam
kan worden geacht ten aanzien
van sommige vragen en ten
aanzien van andere niet.’
De kern van het kort geding
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was of mevrouw Geluk haar
behandelrelatie met de
zorginstelling kon opzeggen.
De uitkomst van de twee
rechterlijke procedures was
dat zij ‘wilsbekwaam was’ om
dat te doen. De zorgverleners
van het verpleeghuis waren
eerder tot een andere conclusie
gekomen. ‘De onderzoeken die
zij hebben gedaan om dit vast
te stellen waren echter, gezien
de uitspraken van de beide
rechters, niet voldoende’, stelt
de minister. Z

Verduveld goed > ‘Na drie weken keerde ze terug
naar Zeeland. Opname op de revalidatieafdeling van
verpleeghuis Ter Reede in Vlissingen vonden mijn
moeder, mijn zus en ik een logische keuze. Het ligt
mooi, ze kende er mensen, kwam er vaak en graag,
ook vanwege de concertzaal in dat tehuis. Helaas
viel er niet veel te revalideren. Ze kon weinig, hing in
een rolstoel of lag in bed. Kort gezegd: in haar hoofd
ging het beter, maar in haar lichaam slechter.
Na acht weken verhuisde ze naar een zorgafdeling.
Vanaf begin 2014 herhaalde ze wat ze vroeger
regelmatig had gezegd. “Zo wil ik niet verder leven.
Dit is niks. Ik kan niets behalve stilzitten”. Steeds
vaker zei ze dat ze euthanasie wilde. De psycholoog
van het verpleeghuis deed een cognitieve screening.
Op basis van de uitkomsten, en waarnemingen door
verpleeghuisarts en personeel besloot het tehuis:
ze is niet wilsbekwaam dus géén euthanasie.
Daar waren wij het mee oneens. Mijn moeder wist
niet altijd waar ze was, welk jaar ze was getrouwd,
haalde soms namen door elkaar, maar ze wist
verduveld goed wat haar situatie was. Tijdens een
wandeling door de duinen – mijn moeder in een
rolstoel, ik erachter – vertelde ik haar dat Ter Reede
niet mee wenste te werken. “Er is een tehuis dat
mensen zoals mij helpt”, antwoordde ze ferm. Ze
bedoelde de Levenseindekliniek. Samen hebben we
de formulieren ingevuld. Die heeft ze eigenhandig
ondertekend.’
Gang naar de rechter > ‘Een Levenseindekliniekarts
heeft vier gesprekken met haar gevoerd, één keer samen met een verpleegkundige. De Levenseindekliniek
heeft haar daarnaast door een psychiater laten onderzoeken. Volgens het boekje is een scen-arts ingeschakeld. Alle drie hebben vastgesteld dat mijn moeder
wat betreft haar euthanasiewens volledig wilsbekwaam was en dat de arts ook aan alle andere eisen
voldeed. Als datum voor haar euthanasie spraken we
19 maart 2015 af. Dat hebben we de verpleeghuisarts
verteld. Mijn moeder begon met afscheid nemen.

foto: josje deekens
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De verpleeghuisarts vertelde ons dat zijn instelling
de euthanasie van mijn moeder binnen de muren
van Ter Reede niet zou toestaan. We besloten de
zorgovereenkomst op te zeggen en haar mee naar
huis te nemen. Vervolgens werden we bij de directie
geroepen en kregen te horen: “Hier geen euthanasie
en we laten haar niet naar huis gaan”. De directie
probeerde haar euthanasie dus te beletten.
Er kwam een gesprek met tien deelnemers: vijf
vertegenwoordigers van wvo Zorg, waar Ter Reede
onder valt, drie mensen van de Levenseindekliniek,
de advocaat die ik in de arm had genomen en ikzelf.
Ons doel was een opening te bereiken maar de
andere partij bleef alleen maar het eigen standpunt
herhalen. Mijn moeder was niet wilsbekwaam, als
gevolmachtigde handelde ik niet in haar belang en
ze waren niet van plan haar te laten gaan.
Even heb ik overwogen met haar de deur uit te
lopen, maar ik was bang dat ze ons dat fysiek zouden
proberen te beletten. Bovendien vond ik het heel
begrijpelijk dat de Levenseindekliniek niet aan
zo’n ontvoering wilde meewerken. Dus was een
gang naar de rechtbank onvermijdelijk. De rechter

Esther Pans
Advocaat
[
‘Tijdens het gesprek hebben
we geprobeerd de impasse
te doorbreken. De andere
partij bleef geharnast op het
eigen standpunt staan. Iedere
patiënt heeft het recht om,
ongeacht welke reden, een
zorgovereenkomst op te zeggen.
Ook als het eten niet bevalt.
Dat kan en mag eenzijdig.
Mijn advies is: besteed zorg en
aandacht aan de keuze van een
tehuis. Ga praten over de cultuur
met de leiding, het personeel
en bewoners. Vraag naar het
standpunt over euthanasie.
Zoek ernaar in jaarverslagen,
zorgovereenkomsten, op
websites. Van directies vind
ik het verstandig als zij in de
zorgovereenkomst helder

in Middelburg bepaalde dat Ter Reede niet over
de deskundigheid beschikt om wilsbekwaamheid
te toetsen en ging mee met de oordelen van de
Levenseindekliniek, scen-arts en onafhankelijke
psychiater. Bovendien had een notaris haar
wilsbekwaamheid getest toen ze akkoord moest gaan
met mijn aanstelling als gevolmachtigde.
Het tehuis ging in hoger beroep en stapte tevens
naar de rechtbank in Utrecht om, in afwachting
van de behandeling daarvan, schorsing van de
uitspraak van de rechter in Middelburg te krijgen. Wij
kregen opnieuw op alle punten gelijk. De rechter zei
afsluitend tegen de directie: “Ik ga ervan uit dat u de
wens van mevrouw respecteert. Dat is het laatste dat
u voor haar kunt betekenen. Ik hoop dat u niet weer
iets verzint om het tegen te houden”. Tot het laatst zei
mijn moeder: “Het is míjn leven, of niet soms?”
Op 22 april heeft ze vastberaden het dodelijke drankje
opgedronken.’ Z
Directeur Jan de Graaf van wvo Zorg wilde geen vragen
beantwoorden of anderszins meewerken aan dit artikel.

het beleid met betrekking tot
euthanasie vastleggen.
Deze rechtszaken laten zien dat
een zorginstelling niet zomaar
de euthanasiewet terzijde
kan schuiven. Het vormen van
jurisprudentie over essentiële
patiëntenbelangen is waardevol.
Een instelling is niet verplicht
mee te werken aan euthanasie
maar mag een persoon niet
vasthouden. Na de uitspraak
van de rechtbank Utrecht
gingen we haar ophalen. Voor
alle zekerheid hadden we een
deurwaarder meegenomen en
de politie gevraagd om de hoek
stand-by te staan.’

Steven Pleiter
Directeur Levenseindekliniek
[
‘Een gang naar de rechter
bleek helaas onvermijdelijk.
Het betekende een enorme
extra belasting voor mevrouw
Geluk die een maand langer
heeft geleefd nadat ze al
afscheid had genomen. Wij
hadden haar wilsbekwaamheid
uitgebreid onderzocht, inclusief
toetsing door een psychiater.
Met haar geheugen was wat
aan de hand, maar níét
met haar wilsbekwaamheid
wat betreft haar zelfgewilde
levenseinde. Het oordeel van de
toetsingscommissie zien we met
vertrouwen tegemoet.’Z
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Lintje

M

et een koninklijke onderscheiding
is de periode waarin Petra de
Jong leiding gaf aan de nvve
in stijl afgesloten. Petra is ridder in de orde
van Oranje-Nassau geworden, vanwege haar
bijzondere verdiensten voor de Nederlandse
samenleving. Met als belangrijkste resultaten:
de oprichting van de Levenseindekliniek en
het op de kaart zetten van het zelfgekozen,
waardige levenseinde voor de zogenoemde
‘vergeten groepen’.
Natuurlijk heeft Petra dat niet in haar eentje
bewerkstelligd en zij was de eerste om de
nvve-leden, de vrijwilligers, het bestuur en de
medewerkers tijdens haar feestelijke afscheid
te bedanken voor hun steun en inzet.
Het lintje voor Petra staat symbool voor grote
maatschappelijke waardering en is een steun
in de rug voor iedereen die zich inzet voor het
waardige, zelfgekozen levenseinde. Er is al
veel bereikt, en daar zijn wij als nvve trots op.
Maar we zijn nog lang niet klaar: er is nog een
aantal belangrijke doelen te verwezenlijken,
zoals ook blijkt uit actuele maatschappelijke
ontwikkelingen.
Met de verrassende uitspraak in het hoger
beroep in de zaak-Heringa, op 13 mei, is weer
een stap in de goede richting van een van die
doelen gezet. Albert Heringa werd door het
gerechtshof in Arnhem ontslagen van alle
rechtsvervolging. Het hof oordeelde dat Albert
zich weliswaar schuldig heeft gemaakt aan
hulp bij zelfdoding van zijn 99-jarige (stief)moeder, maar achtte dit feit onder de gegeven
omstandigheden niet strafbaar. Volgens het
hof verkeerde Heringa in een situatie van
overmacht wegens een ‘conflict van plichten’.
Aan de ene kant stond de wettelijke plicht
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zich niet schuldig te maken aan hulp bij
zelfdoding, aan de andere kant de morele
plicht niet passief toe te kijken terwijl zijn
moeder probeerde een einde aan haar leven
te maken met opgespaarde pillen. In hoger
beroep is erkend, anders dan in eerste aanleg
bij de rechtbank, dat Albert Heringa onder de
gegeven omstandigheden juist en zorgvuldig
heeft gehandeld.
Het is een uitspraak die ook de nvve heeft
verrast. Sinds de totstandkoming van de
euthanasiewet in 2001 is dit verweer –
overmacht wegens conflict van plichten – niet
meer gehonoreerd. Anderzijds is de uitspraak
niet zo baanbrekend als de nvve zou wensen:
voltooid leven wordt nog steeds niet erkend
als grond voor euthanasie. Cassatie zou daarin
duidelijkheid kunnen brengen.
En dan is er het voorstel van de Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde om
euthanasie mogelijk te maken voor kinderen.
Als kinderen ondraaglijk en uitzichtloos
lijden, moeten ook zij om euthanasie kunnen
verzoeken. Kinderartsen vinden het niet juist
dat er een leeftijdsgrens is getrokken om een
verzoek tot euthanasie te doen. De nvve steunt
het voorstel. Onze Belgische buren zijn ons
hierin al voorgegaan, wij kunnen en willen
niet achterblijven.
Als alles volgens planning verloopt, zal de
nieuwe nvve-directeur zich in de volgende
Relevant op deze plek aan u presenteren. Met
natuurlijk nieuwe energie en nieuwe plannen
om onze doelstellingen te verwezenlijken. Er is
nog genoeg te doen. Z
Fione Zonneveld
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Ondanks toename euthanasie en hbz is en blijft aantal SCEN-artsen op peil

KNMG en SCEN
streven naar
uniforme
oordeelsvorming
Elke dokter die overweegt euthanasie of hulp bij
zelfdoding (hbz) te geven is wettelijk verplicht
een onafhankelijke arts in te schakelen. Meestal
is dat een SCEN-arts. Die moet de patiënt
zien en schriftelijk rapporteren of aan alle
zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet
is voldaan. Twee recente documenten, vrijwel
tegelijkertijd gepubliceerd, helpen SCEN-artsen
hun taak nog beter te verrichten: een Leidraad
voor het verslag van de SCEN-arts van de
KNMG en de Code of Practice van de Regionale
Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s).
Leo Enthoven

N

ederland telt 674 scen-artsen, scen staat voor: Steun
en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. De
scen-artsen zijn verdeeld over 31 regionale groepen,
gebaseerd op de voormalige districtsindeling van
huisartsen. Dat daarbij in 1997 werd aangesloten, was niet toevallig.
Verreweg de meeste gevallen van euthanasie en hbz werden en
worden gegeven door huisartsen.
Ondanks dat het aantal gemelde gevallen toeneemt, lukt het de
knmg om voldoende scen-artsen te hebben en houden. Eric van
Wijlick, programmaleider: ‘Artsen zijn betrokken bij de medemens.
Ze hebben ervaring met ingewikkelde problemen rond het
levenseinde en verlenen collega’s graag hulp en ondersteuning.’
Gemiddeld wordt een scen-arts twaalf keer per jaar geraadpleegd
bij euthanasie of hbz.
Het is evenmin verwonderlijk dat de meeste scen-artsen huisarts
zijn: 460. De overige zijn specialist, onder wie 75 specialisten
ouderengeneeskunde en 25 psychiaters. De verdeling man-vrouw is
70-30. De leeftijd ligt tussen 35 en 76 jaar, met een gemiddelde van 59.

Kwaliteitseisen > Basisvereisten voor een scen-arts zijn dat

iemand als huisarts, specialist ouderengeneeskunde of medisch
specialist geregistreerd staat, minimaal vijf jaar artsenervaring én
ervaring met euthanasie en hbz heeft. Er moet bovendien in zijn
regio behoefte zijn aan nieuwe scen-artsen. Pas dan kan iemand
in aanmerking komen voor de opleiding en als scen-arts aan de
slag gaan.
De opleiding duurt 2,5 dag en de kernvraag luidt: hoe steun en
toets ik mijn collega? De knmg-richtlijn Goede steun en consultatie
bij euthanasie (2012), met 25 ijkpunten, vormt de basis. Cursisten
krijgen ‘goede’ en ‘foute’ casussen voorgeschoteld en leren over
het naderende levenseinde te communiceren met patiënten,
van wie een enkeling neigt tot manipuleren, en met – soms
drammerige – familieleden. Schrijven van proefverslagen is
een ‘must’. Er zijn terugkomdagen, nascholingen en regionale
intervisiebijeenkomsten.
scen-artsen staan ingeschreven in het scen-register. Om de
vijf jaar moeten zij zich laten herregisteren. De knmg verbindt
daar kwaliteitseisen aan. Zo moeten scen-artsen deelnemen
aan bijeenkomsten van scen-artsen in hun regio, een aantal
consultaties uitvoeren en een consulstatieverslag bespreken in een
regionale bijeenkomst.

9

illustratie: marco faasen

Onafhankelijkheid > Steun verlenen scen-artsen meestal in

een vroeg stadium wanneer zij collega’s helpen door informatie,
ervaringen en kennis te delen. Sommige regio’s kennen een ‘buddysysteem’. Een arts (wellicht scen-arts) die een collega steunt, kan
daarna omwille van de onafhankelijkheid niet meer als consulent
optreden.
Zowel de behandelend arts als de scen-arts heeft een eigen
verantwoordelijkheid binnen het proces, zeker ook wat betreft de
onafhankelijkheid. Bij familieleden, praktijkgenoten of tennismaatjes
bijvoorbeeld is sprake van onvoldoende onafhankelijkheid.
Omwille van diezelfde wettelijk vereiste onafhankelijkheid kunnen
dokters niet om een bepaalde scen-arts vragen. Min of meer at
random vindt toewijzing plaats: een dokter die euthanasie of hbz
overweegt, belt een telefoonnummer waarna de dienstdoende
scen-arts in zijn regio contact opneemt.
De Code of Practice (CoP) van de rte’s (zie ook pagina 18, 19, 20)
besteedt ruim aandacht aan de consulent en benadrukt het belang
om iedere schijn van afhankelijkheid te vermijden. De commissies
hebben de wettelijke taak het handelen van meldende artsen,
níét dat van de consulent c.q. scen-arts, aan de euthanasiewet te
toetsen. Niettemin trekken rte’s bij de knmg aan de bel als een
scen-arts in negatieve zin opvalt. Van Wijlick: ‘De knmg heeft
sedert 2008 een Klachtencommissie scen-arts. Die heeft tot nu toe
een handvol klachten voorgelegd gekregen, van collega-artsen of
nabestaanden.’
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Open normen > Elke patiënt, elk sterfgeval, elke behandelende
dokter en elke scen-arts is anders. De zorgvuldigheidseisen van
de euthanasiewet zijn open normen. Daardoor ligt het gevaar
van verschillende interpretaties bij (min of meer) gelijkwaardige
situaties op de loer. De knmg streeft op diverse manieren naar
eenduidigheid. Zo krijgt het aspect nadrukkelijk aandacht in de opleidingen van scen-artsen, in de richtlijn Goede steun en consultatie
bij euthanasie en in de Leidraad voor een verslag van de scen-arts.
Deze laatste leidt scen-artsen langs alle relevante vragen van een
consultatie bij euthanasie of hbz. Zij bepalen zelf hoe uitgebreid zij
die beantwoorden.
Van Wijlick: ‘Over het algemeen waren scen-verslagen goed,
maar soms vertoonden ze grote verschillen of onduidelijkheden
en bleken ze niet eenvormig gestructureerd. Deze leidraad
ondersteunt scen-artsen in ons gezamenlijke streven naar
uniforme oordeelsvorming en verslaglegging. De knmg wil,
samen met de scen-artsen, daarmee meer zekerheid bieden aan
consultvragende artsen en hun patiënten, scen-artsen onderling
en rte’s.’
De rte’s schrijven over het scen-verslag in hun Code of
Practice: ‘De arts heeft groot belang bij een degelijk en volledig
consultatieverslag. Soms staat de kwaliteit daarvan ter discussie,
bijvoorbeeld omdat een consulent niet alle zorgvuldigheidseisen
heeft beoordeeld, omdat hij zijn conclusies niet voldoende
onderbouwt of omdat zijn verslag innerlijk tegenstrijdig is.’ De CoP
wijst erop dat het aan de behandelend arts is om de consulent/
scen-arts op tekortkomingen in zijn verslag aan te spreken. Z
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opinie

Ton Vink

Zelf beschikken, zelf kunnen,
Waarom maakt de dokter zich op verzoek
verantwoordelijk voor de dood van een ander als die
ander die verantwoordelijkheid op een betrouwbare
wijze zelf kan dragen? Moet die persoon die
verantwoordelijkheid dan niet ook zélf nemen? We
hebben het in dit kader toch graag over zelf beschikken?
Die vragen stelt dr. Ton Vink zich in deze Opinie. Vink is
filosoof, auteur en consulent bij Stichting de Einder.

D

it voorjaar besteedde het KRO/
NCRV-programma De Monitor voor
de tweede keer aandacht aan de
zaak van Gaby Olthuis, een 47-jarige
vrouw, moeder van twee kinderen, die aan ernstige
tinnitus leed en een verzoek om levensbeëindiging bij
de Levenseindekliniek gehonoreerd kreeg.
Het handelen van de arts van de Levenseindekliniek is
in deze casus door de regionale toetsingscommissies
als ‘onzorgvuldig’ beoordeeld. Het is afwachten wat
het Openbaar Ministerie met dit oordeel gaat doen.
Maakt de Levenseindekliniek het zichzelf moeilijker
dan nodig is? Ik kom daar aan het slot van deze
bijdrage op terug.

Verantwoordelijkheid > Uit het programma – helaas
met enige sensatiezucht gebracht – bleek dat Gaby
Olthuis in haar zonder meer tragische en verdrietige
omstandigheden met haar intimi om haar heen, geheel
onder eigen regie en met de door haar verworven ‘poeder van Drion’ haar leven zelf had kunnen beëindigen.
Onder haar eigen verantwoordelijkheid. De middelen
die zij bezat, waren betrouwbaar (dat werd nog eens
bevestigd in De Monitor).

De interessante – maar zeker niet eenvoudige – vraag
is nu: had Gaby Olthuis deze verantwoordelijkheid
dan ook niet zelf moeten nemen? Dat had gekund.
Betrouwbaar, onder eigen regie, in overleg met haar
naasten, in aanwezigheid van haar naasten: een – binnen de omstandigheden – goede dood of eu thanatos.
Zoals het nu is verlopen, heeft de arts van de
Levenseindekliniek deze verantwoordelijkheid op
zich genomen. Je kunt zeggen: dat siert de dokter. Er
werd een zwaarwegend appel op hem/haar gedaan
en hij/zij heeft gemeend daar binnen de wettelijke
kaders op in te kunnen gaan. Over het lijden van Gaby
Olthuis hoeft weinig misverstand te bestaan en onze
euthanasiewet is er juist voor bedoeld de dokter de
mogelijkheid te geven om, uiteraard binnen de kaders
van de wet, op een verzoek als dat van haar in te
kunnen gaan.

Geen kleinigheid > Maar hier ligt wel een heel prin-

cipiële vraag: waarom maakt de dokter zich verantwoordelijk voor de dood van zijn patiënt als de patiënt
die verantwoordelijkheid zelf kan dragen?
We praten niet over een ‘kleinigheid’ zoals het kopen
van een huis, een auto of een exotische vakantiereis.

illustratie: peter de wit
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dus dan ook zelf doen?

Nee: het gaat om het beëindigen van het leven van
een ander mens.
Als ik mijn leven wil beëindigen, is het goed (en
ik verwacht dat ook) dat naasten, intimi, goede
vrienden, mij indringend en vermoedelijk emotioneel
zouden bevragen: weet je dat zeker? En is er geen
andere oplossing? En zo voort. Maar uiteindelijk is
dit het enige leven waarvan ik kan zeggen: hierover
beschik ik zelf en hiervoor ben ík verantwoordelijk.
Als ik het leven van een ander wil beëindigen,
verandert dit beeld totaal. Over dat leven heb ik
niets te zeggen. Daarover beschikt die ander zelf en
daarvoor is die ander zélf verantwoordelijk.

Zelf beschikken > Maar moeten we dan ook

niet veel meer benadrukken dat die ander die
verantwoordelijkheid ook zélf moet nemen? We
hebben het in dit kader immers graag over: zelf
beschikken.
Onze euthanasiewet is er voor die bijzondere
omstandigheden waarin iemands leven ‘door een
ander dan de betrokkene’ mag worden beëindigd, en
wel ‘opzettelijk’ en ‘op verzoek van de betrokkene’. Die
ander moet een arts zijn en hij/zij moet voldoen aan
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alleszins terechte wettelijke zorgvuldigheidseisen die
aan de arts worden gesteld.
En daarbij sluit ten slotte mijn opmerking richting de
Levenseindekliniek aan. Haar website opent letterlijk
in de allereerste regels met een onjuiste mededeling.
Daar leest u:
‘De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met
een stervenswens die aan de zorgvuldigheidseisen
van de euthanasiewet voldoen, maar die van hun
eigen arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding
krijgen.’
Deze zin suggereert dat er in de euthanasiewet
zorgvuldigheidseisen staan, waaraan de patiënt
moet voldoen, waarna zijn of haar euthanasieverzoek
eigenlijk gehonoreerd zou moeten worden.
Hoe je ook tegenover euthanasie staat – en ik sta
er zeker niet afwijzend tegenover – dit staat niet in
de wet. De wet spreekt over eisen die aan de arts
worden gesteld. Wekt de Levenseindekliniek hier
geen verkeerde verwachtingen waardoor zij zelf in de
problemen komt? Z
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Directeur Petra de Jong neemt afscheid van NVVE

‘Euthanasie zal nooit makkelijk zijn.

H

et was een van de opdrachten aan Petra de Jong
toen ze aantrad als directeur: zorg dat de door het
bestuur vastgestelde beleidslijn om euthanasie
ook beschikbaar te maken voor psychiatrische
patiënten, dementerenden en mensen met een voltooid leven,
bewaarheid wordt.
Geen gemakkelijke opdracht, maar er zijn flinke stappen
gezet, constateert ze. ‘Euthanasie is nu voor veel meer mensen
toegankelijk. Door de oprichting van de Levenseindekliniek,
maar bijvoorbeeld ook door hoe de psychiatrie nu met
euthanasiewensen omgaat. Ik kijk als een tevreden mens terug.’

Levenswens > Onder psychiaters gold lange tijd dat de doodswens van psychiatrische patiënten gelijk stond aan een ‘levenswens’: mensen die zeiden dood te willen, wilden eigenlijk juist
graag leven. ‘Maar die vertaling negeert de doodswens. Mensen
voelen zich niet gehoord, en worden nog ongelukkiger. Nu is er
veel meer besef onder psychiaters dat sommige mensen niet
behandelbaar zijn, dat hun doodswens erkend moet worden. Daar
heeft de nvve een grote rol in gespeeld’, zegt Petra de Jong.
Dé omslag kwam toen de nvve op een congres van de
beroepsvereniging voor psychiaters stencils uitdeelde met twee
beschrijvingen van euthanasie aan psychiatrische patiënten, en
het oordeel van de toetsingscommissie euthanasie daarover. ‘Dat
gaf aan dat het kon. Het werkte als een eyeopener. De helft van alle
psychiaters in Nederland liep op dat congres rond. Dat was in 2010.
Vanaf dat moment zag je euthanasie aan deze groep patiënten ook
toenemen.’
De nvve richtte met ‘gelijkdenkende’ psychiaters een steungroep
op voor vakgenoten die wel stervenshulp wilden geven. Wie
contact zocht, kreeg een nvve-nummer. ‘De psychiater die zijn
collega hielp, kon die tijd declareren bij de nvve. Dat hebben we
drie jaar gedaan, nu moet het uit de beroepsgroep zelf komen’.

foto: bert bulder

13

Koos van Wees

Bijna zeven jaar was Petra de Jong directeur
van de NVVE. Het ledental explodeerde, de
Levenseindekliniek kwam er en mensen wier
euthanasieverzoek steevast werd afgewezen,
kregen alsnog zicht op een waardig sterven. Ze heeft
afscheid genomen. ‘Het waren enerverende jaren
waarin heel veel gebeurd én gelukt is’.

Maar dat moet ook niet’
Handreiking > Dankzij de inspanningen van de nvve voor mensen met dementie werken vws-ambtenaren en artsenorganisatie
knmg nu gezamenlijk aan een handreiking over de wilsverklaring.
De euthanasiewet stelt dat een schriftelijke wilsverklaring de mondelinge wens vervangt als de patiënt die niet meer kan uiten. De
knmg meent niettemin dat een arts van een patiënt moet hóren
dat hij dood wil. Wijlen Els Borst verwoordde bij de minister het
nvve-standpunt dat de wet leidend is, niet een knmg-opvatting
daarover.
‘Veel artsen zullen dat lastig blijven vinden, euthanasie aan
mensen die zelf niet meer kunnen zeggen dat ze dat willen’, zegt
Petra de Jong. ‘Er komen nu echter zoveel mensen met dementie
die hebben vastgelegd in dat geval niet verder te willen leven,
dat de wet van de grote getallen gaat tellen. Artsen zullen vaker
helpen. Het zal nooit makkelijk zijn, maar dat moet ook niet met
euthanasie.’
Persoonlijke betrokkenheid > Voor de derde groep, die met een

‘voltooid leven’, bekijkt een commissie van wijzen hoe hun euthanasiewens kan worden vervuld. Dat de behoefte groot is, zag Petra
de Jong in een verpleeghuis waar drie 80-plussers een einde aan
hun leven hadden gemaakt. ‘Twee door zelfverbranding en één
door verhanging. Een drama, ook voor de verzorgenden. Die krijgen
dat nooit meer van hun netvlies. De zorgmanager verzuchtte: “Laat
in godsnaam die laatstewilpil er komen”.’

‘Euthanasie is nu voor
veel meer mensen
toegankelijk. Ik kijk
als een tevreden mens
terug.’
Relevant | juli 2015

Dat die pil er nog niet is, heeft te maken met de angst voor
misbruik, vertelt ze. ‘Maar de muur begint af te brokkelen. Nu
moeten artsen zeggen dat er een stapeling van ouderdomsklachten
is om mensen met een voltooid leven euthanasie te kunnen geven.
Artsen zeggen steeds vaker dat zij het niet willen doen en dat
mensen het zelf maar moeten oplossen. De volgende stap is dat er
iets legaals en betrouwbaars komt waarmee dat kan.’
Ze voelt bij dit onderwerp ook een sterke persoonlijke
betrokkenheid. ‘Mijn ouders zijn met medicijnen samen uit
het leven gestapt. Mijn moeder schreef in haar dagboek: “Wat
verschrikkelijk dat ik hier als een gifmenger bezig moet zijn.
Wanneer komt nou die laatstewilpil?” Dat heeft me extra
gemotiveerd. Maar veranderingen duren lang, zeker bij zoiets
ingrijpends als dit.’

Huiverig > Soms gaat het wél snel, zoals haar initiatief tot de

oprichting van de Levenseindekliniek. ‘Er waren zoveel mensen
die wel binnen de criteria vielen en toch geen euthanasie kregen,
daar moest iets voor komen. Iedereen was huiverig, het zou ons
als vereniging veel goodwill kosten, zo werd verwacht. In 2010 heb
ik een haalbaarheidsonderzoek laten doen, op 1 maart 2012 begon
de Levenseindekliniek. Dat beschouw ik toch wel als mijn grootste
succes.’
Het sloot ook mooi aan op wat ze als longarts had gedaan, vindt ze.
‘Als longarts gaf ik euthanasie, als directeur van de nvve wilde ik
dat voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar maken.’
De overgang van de artsenij naar het runnen van een organisatie
met uiteindelijk ruim 160.000 leden viel haar mee. ‘Het werd
nooit iets abstracts, ik bleef nieuwsgierig naar al die individuele
leden. Die nieuwsgierigheid hoort bij mij. Ik vond het geweldig ze
te ontmoeten op die ledenbijeenkomsten. En doordat het kantoor
verder professionaliseerde, kon ik het boegbeeld blijven en dat deed
ik ontzettend graag.’ Z
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kort
Colombia legaliseert
eindelijk euthanasie
Colombia heeft dit voorjaar
eindelijk officiële voorwaarden
vastgelegd waaraan artsen
moeten voldoen om euthanasie te mogen verlenen. Al
in 1997 verklaarde het Colombiaanse hooggerechtshof dat
euthanasie, uitgevoerd door
artsen, legaal was. Het hof riep
de regering op om voorwaarden te formuleren die artsen
nodig hebben om zorgvuldig
te werk kunnen gaan, en zo
(tucht)rechterlijke vervolging
te kunnen voorkomen. Achttien jaar lang ondernam de
regering niets, met het gevolg
dat ook welwillende artsen
geen euthanasie durfden te
geven.
Aan deze impasse kwam
een eind doordat het Hof de
regering in april een deadline
stelde. Binnen dertig dagen
kwam de regering met
protocollen voor artsen voor
de uitvoering van euthanasie.
Met België, Luxemburg en
Nederland is Colombia nu het
vierde land ter wereld waar
euthanasie bij wet geregeld
is. Z

Nationaal programma
om palliatieve zorg te
verbeteren
Een palliatieve zorg voor
mensen in hun laatste
levensfase die zo goed mogelijk
aansluit op hun behoeften.
Dat heeft staatssecretaris
Martin van Rijn voor ogen
met het Nationaal Programma
Palliatieve Zorg (NPPZ),
waarvoor hij de komende zes
jaar jaarlijks 8,5 miljoen euro
uittrekt. De staatssecretaris
schrijft dit in een brief aan de
Tweede Kamer, waarin hij het
programma Palliantie. Meer
dan zorg aanbiedt.
Het programma is een van
de twee belangrijkste componenten van het nppz. De
andere is de totstandkoming
van consortia palliatieve zorg.
Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen onder meer netwerken palliatieve zorg, Integraal
Kankercentrum Nederland
(iknl) en academische centra.
De consortia hebben voorstellen ingediend en aangegeven
welke thema’s in hun regio
belangrijk zijn. De plannen
worden dit jaar uitgewerkt.
Het uiteindelijke doel van
het NPPZ is om knelpunten
in de palliatieve zorg te
verminderen en nieuwe
mogelijkheden te benutten,
staat in de brief. ‘We willen in
2020 kunnen zeggen dat we
door het programma tot een
betere en toekomstbestendige
palliatieve zorg zijn gekomen,
die zichtbaar en merkbaar
is voor mensen in de laatste
levensfase en hun naasten.’ Z

Oudere die dood
wil, voelt zich
vooral eenzaam en
overbodig
Ouderen die een eind aan hun
leven willen maken omdat zij
dat voltooid vinden, voelen
zich eigenlijk vooral eenzaam
en overbodig en zijn bang om
afhankelijk te worden. Dat
blijkt volgens Trouw uit het
promotieonderzoek van Els van
Wijngaarden, docent ethiek
aan de Hogeschool Windesheim en onderzoeker aan de
Universiteit voor Humanistiek.
Van Wijngaarden hield diepteinterviews met 25 ouderen.
In de gesprekken kwamen
telkens dezelfde vijf klachten
naar voren: eenzaamheid,
er niet meer toe doen, het
onvermogen om zich te uiten,
geestelijke of lichamelijke
vermoeidheid en een aversie
tegen afhankelijkheid. ‘In het
publieke debat wordt voltooid
leven gezien als een voldongen
feit, waar we een regeling voor
moeten treffen. Daarmee poetsen we belangrijke maatschappelijke problemen weg’, zegt
Van Wijngaarden. Z

de wilsverklaring van leny derksen-vaessen
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Leo Enthoven

LEEFTIJD
63
WOONPLAATS
Nederweert
WERK
was secretaresse, steekt
nu veel tijd in het
recyclen van spullen die
mensen weggooien
PRIVÉ
getrouwd, een dochter,
een stiefzoon en drie
kleinkinderen

‘Het leven gaat vaak aan mijn neus voorbij’
GEEN ENERGIE
‘Stel dat ik kanker krijg,
dan wil ik geen medische
behandeling. Dat staat duidelijk
in mijn wilsverklaring. Het
leven is nu net te doen. Er
moet niet nog iets bijkomen
wat het zwaarder maakt.
Door een stofwisselingsziekte
heb ik geen energie in mijn
spieren. Ik heb altijd pijn en
lig veel op bed. Mijn leven is
beperkt: ‘s ochtends heb ik
fysiotherapie, spierkrachttraining
of acupunctuur. Dat zijn mijn
uitjes, ’s middags kom ik de
deur niet uit. Het is snel te
vermoeiend. Ik rust vaak, maar
heb gelukkig nog wel wat
energie voor mijn hobby.’
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BUITEN HET LEVEN
‘Ik draag altijd een nietreanimerenpenning bij me. Stel
dat ik een hartaanval krijg, dan
mag de natuur zijn gang gaan.
Door mijn ziekte kijk ik anders
tegen de dood aan dan mensen
die midden in het leven staan.
Ik sta buiten het leven, zo voelt
dat. Het leven gaat vaak aan
mijn neus voorbij. Er komen
weinig mensen naar me toe om
te vragen hoe het met me is.
Dan voel je de eenzaamheid en
denk je: wat is iedereen toch
met zichzelf bezig.’
CARNAVALSPAK
‘Ik verzamel spullen, geef ze
een tweede leven en probeer
daarmee mensen te verrassen.

Laatst kreeg ik haarmonsters van
de kapper. Die heb ik op een jas
genaaid en aan mijn dochter
gegeven als carnavalsjas. Of
ik krijg speldjes en dan ga ik
denken wie daar belangstelling
voor zou kunnen hebben. Die
verzamelhobby, daar geniet ik
van. En ik heb het geluk dat we
buitenaf wonen, ik kan de reeën
over het veld zien lopen. Dat is
het mooiste wat er is.’
NIET IN EEN KIST
‘Alles wat met mijn overlijden te
maken heeft, zit in een speciale
doos: mijn wilsverklaring, de
muziek die ze mogen draaien en
liefdevolle afscheidsbrieven voor
mijn man en dochter. En geld
zodat de genodigden een glas

kunnen drinken op het leven.
In de doos zit ook een lijkwade,
een linnen doek, waarin ik
gecremeerd wil worden. Ik
wil niet opgesloten in een kist
liggen.’Z

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

tekst inge klijn | foto: maurits giesen
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Levenstestament niet nodig voor medische wensen rond levenseinde

Wilsverklaringen, wat je erin
Zoveel mogelijk regie houden op je laatste levensfase
begint vaak met het aanvragen en formuleren van
wilsverklaringen. Maar wat schrijf je op, hoe breng je je
wensen onder woorden en wat doe je met de ingevulde
verklaringen? En, wat is een levenstestament en wat
voegt het toe?

eerst even: is het nou
wilsverklaring of
wilsverklaringen?

Er wordt vaak gesproken
over ‘wilsverklaring’, maar
het meervoud is correct.
Het gaat namelijk om vijf
verschillende ‘verklaringen’:
behandelverbod, behandelverbod
aanvulling Voltooid
Leven, euthanasieverzoek,
euthanasieverzoek aanvulling
Dementie en volmacht.

moet ik die ook allemaal
ondertekenen?

Nee, dat hoeft niet. Bent u
gezond en niet levensmoe,
dan is het ondertekenen van
het behandelverbod en de
volmacht voldoende. Met
het behandelverbod kan uw
familielid of degene wiens
naam op de volmacht staat,
zinloze medische behandeling
voorkomen. Dat is nuttig als
u door een ongeluk in coma
raakt en daardoor niet zelf kunt
beslissen. In de vorige Relevant
schreven we uitgebreid over de
rol van de gevolmachtigde.

kan ik nu alvast een
euthanasieverzoek indienen
zodat ik in de toekomst
euthanasie krijg?

Nee. Het indienen van een
euthanasieverzoek heeft
pas zin als u ziek bent, als
duidelijk is dat u kanker heeft
bijvoorbeeld. Veel dokters stellen
er prijs op wanneer patiënten

illustratie: bernet ragetli
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Inge Klijn

schrijft en wat niet
patiënten hun euthanasieverzoek
op papier zetten. De arts bepaalt
uiteindelijk of u euthanasie kunt
krijgen of niet. Het belangrijkste
is dat u er met uw arts over
praat. Met alleen een schriftelijke
verklaring is nog niks geregeld.

wat schrijf ik bij de
persoonlijke toelichting?

Hier kunt u opschrijven wat voor
u het leven de moeite waard
maakt. En waarom u niet meer
wilt leven als u dit niet meer kunt
doen. Bijvoorbeeld dat u graag
concerten bezoekt of wandelt
en dat u het leven niet meer de
moeite waard vindt als u het
huis niet meer uit kunt. Probeer
zo concreet mogelijk te zijn. Het
is overigens niet verplicht om
een persoonlijke toelichting te
schrijven. Valt het u zwaar om het
op papier te zetten: voer dan in
ieder geval het gesprek met uw
huisarts.

moet ik mijn
wilsverklaringen regelmatig
verversen?
Uw wilsverklaringen zijn gewoon
geldig en kunnen niet vervallen.
Toch is het verstandig om uw
wilsverklaringen regelmatig
te actualiseren, zeker als uw
gezondheidssituatie verandert.
Praat af en toe met uw huisarts
over uw wensen zodat hij weet
dat u er nog steeds achter staat.
Sommige huisartsen vinden
het prettig als u het onderwerp
regelmatig aan de orde stelt.
Anderen vinden het voldoende
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wanneer u uw wensen herhaalt
op het moment dat u ernstig ziek
bent.

ik wil niet verder leven als ik
dement word, hoe leg ik dat
vast?
In het euthanasieverzoek
aanvulling Dementie beschrijft

u in uw eigen woorden wat u
zo vreselijk vindt aan dement
worden. Dementie is een (lang)
proces, dus geef zo goed mogelijk
aan in welke omstandigheden
en waarom u juist dan
euthanasie zou willen. Dat
heeft pas echt zin als u ernstige
geheugenproblemen krijgt.
De meeste artsen zijn huiverig
om euthanasie te geven aan
iemand die dement is. Een arts
die in principe wel op uw verzoek
wil ingaan, zal blij zijn met de
verklaring omdat hij dan kan
zien dat u er goed over nagedacht
heeft. Hij zal alleen euthanasie
geven als u op het moment
suprême die wens nog kunt uiten,
ook al staat dat niet in de wet. Een
andere voorwaarde kan zijn dat u
uw euthanasieverzoek regelmatig
actualiseert, bijvoorbeeld om de
drie maanden, zodat duidelijk
is dat het geen ‘bevlieging’ is. U
kunt met uw arts afspreken dat
hij u waarschuwt als u geestelijk
zo hard achteruitgaat dat u uw
euthanasieverzoek niet meer kunt
herhalen.

wie moeten er allemaal
op de hoogte zijn van mijn
wilsverklaringen?

De huisarts en uw familie. De
huisarts zal uw verklaringen
opbergen in het dossier en de
huisartsenpost op de hoogte
stellen als u bijvoorbeeld niet
gereanimeerd wilt worden. Het
spreekt voor zich dat hij dat pas
doet na een persoonlijk gesprek.
Ook voor uw familie of naasten is

het belangrijk om erover te praten.
Als zij bijvoorbeeld weten dat u
niet gereanimeerd wilt worden,
kunnen ze – als u onwel wordt, uw
leven ernstig in gevaar is en uw
overlevingskans klein is – beter de
huisartsenpost bellen.

kan het ook zonder zo’n
voorgedrukt formulier?

Het maakt niet uit waar u uw
wensen opschrijft, als u de datum
en uw handtekening erbij zet, is
dat volkomen rechtsgeldig. De
huisarts noch uw familieleden
hoeven te tekenen.

wat is een levenstestament,
moet ik dat ook hebben?

De notarissen maken reclame
voor het levenstestament. In een
testament legt u vast wat er na
uw dood moet gebeuren. In een
levenstestament beschrijft u wat
er tijdens uw leven moet gebeuren
als u door ziekte (zoals dementie)
of een ongeval niet meer in
staat bent zelf te handelen. Het
gaat dan om vragen als: wel of
niet behandelen, reanimeren,
orgaandonatie of euthanasie.
Wilt u alleen uw wensen rond
medische zaken vastleggen,
dan is de gang naar de notaris

overbodig en duur. Als u zelf bij
uw huisarts langsgaat om uw
wilsverklaring(en) af te geven,
dan hoeft uw arts niet aan
de rechtsgeldigheid ervan te
twijfelen. Daar hebt u de notaris
niet voor nodig.
Wilt u andere zaken regelen, dan
kan een levenstestament wél

handig zijn. Uw financiële zaken
bijvoorbeeld, zoals de schenkingen
die u wilt blijven doen. Of wat er
met uw huis moet gebeuren als
u niet meer thuis kunt wonen
of wie er dan voor de kat moet
zorgen. In een levenstestament
wijst u een gevolmachtigde
aan die namens u beslissingen
daarover kan nemen. Met de
volmacht van de nvve wijst u
ook een gevolmachtigde aan (uw
wettelijke vertegenwoordiger
overeenkomstig de Wet
op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst,
wgbo), maar dan betreft het
uitsluitend beslissingen over
medische zaken.

nog meer vragen?

De nvve houdt in het hele land
spreekuren wilsverklaringen voor
leden die behoefte hebben aan
advies. Ook is er een telefonisch
spreekuur. Op www.nvve.nl
kunt u voor beide online een
afspraak maken. Doet u dat
liever telefonisch? Bel dan op
maandag tot en met donderdag
tussen 09.00 en 13.00 uur met de
spreekuurtelefoon:
(020) 530 49 55. Z
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Code of Practice vat samen hoe RTE’s euthanasiewet uitleggen

‘Het is géén receptenboek’

‘De Code of Practice is géén receptenboek. Het is dus niet: kijk
voor die casus op die pagina om te zien hoe het in elkaar zit.’
Dat willen Willie Swildens, coördinerend voorzitter, en Paul
van Wersch, plaatsvervangend coördinerend voorzitter van
de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s) graag
benadrukken. De onlangs verschenen CoP vat samen hoe
toetsingscommissies de euthanasiewet uitleggen.
Leo Enthoven
foto’s: reinier gerritsen

19

Met de klok mee:
E. Dantema
P. van Wersch
H. Wijsbek
B. Schudel

A

lle casussen zijn anders, legt
Van Wersch uit. ‘Je kunt niet alle
variaties in een algemene Code of
Practice bestrijken. Die weerspiegelt
de hoofdlijnen, geeft ons denkkader weer, hoe wij
de wettelijke normen uitleggen. Het is niet onze
bedoeling met de CoP nieuwe wegen in te slaan.
Niet vernieuwend, wél verhelderend. Het is een
samenvatting van onze ervaringen met duizenden
beoordelingen gedurende de afgelopen dertien jaar.’
Willie Swildens vult aan: ‘Euthanasie en hulp bij
zelfdoding zijn onomkeerbaar. Niet voor niets zijn
die wettelijk heel stevig geregeld. rte’s spelen
een belangrijke rol. Onze toetsingspraktijk moet
transparant zijn, de samenleving moet daar
kennis van kunnen nemen. De CoP is in die zin een
aanvulling op onze jaarverslagen en website. Wij
verwachten dat artsen door deze CoP beter begrijpen
hoe wij werken en wat de wet toestaat.’

Geen handleiding > De oorsprong van de CoP
ligt in de tweede evaluatie van de euthanasiewet,
in 2012. Een van de aanbevelingen aan de rte’s
was om toegankelijk op te schrijven hoe zij tot hun
oordelen komen en wat die inhouden. Het document
is geen handleiding voor artsen geworden, wel
een overzichtelijk naslagwerk dat laat zien hoe de
oordeelsvorming van de commissies over bepaalde
casuïstiek zich in de loop der jaren ontwikkelde.
De code zal regelmatig, als dat nodig is, worden
geactualiseerd.
De procedures beschrijven bleek voor de
samenstellers van de CoP eenvoudiger dan
bijvoorbeeld uitleggen wanneer redelijke
alternatieven ontbreken en er dus sprake is van
uitzichtloosheid. Bij ernstige uitgezaaide kanker is
dat eenvoudiger dan bij mensen met psychiatrische
problemen. Het is niet noodzakelijk, zo staat in de
CoP, om alle denkbare medische mogelijkheden
uit te proberen. Soms geldt: ‘genoeg is genoeg’. Bij
dementie is uitzichtloosheid niet moeilijk uit te
leggen, in de zin dat er geen genezing meer mogelijk
is. Maar daar stuit de dokter op het vraagstuk van
de wilsbekwaamheid en is het moeilijk om de
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ondraaglijkheid van het lijden vast te stellen.
Swildens: ‘De open normen van de euthanasiewet
waren bij uitstek aanleiding om de CoP uit te
brengen. In de praktijk van het toetsen krijgen die
invulling. Onze oordelen laten een ontwikkeling
zien van de interpretatie die we aan de wettelijke
zorgvuldigheidseisen geven. Bijvoorbeeld: wat is
ondraaglijk lijden? Dat is sterk persoonsgebonden.
De arts moet de overtuiging hebben dat de patiënt
ondraaglijk lijdt. Het is een misverstand dat de aard
van de aandoening doorslaggevend is. Het gaat
om het líjden, of dit nu wordt veroorzaakt door een
lichamelijke of een psychiatrische kwaal. Het lijden
moet een medische grondslag hebben zodat een arts
dat kan beoordelen.’
Aan de onafhankelijke consulent, meestal een
scen-arts, besteedt de CoP drie pagina’s. Speciale
aandacht krijgt diens onafhankelijkheid ten
opzichte van de patiënt én de arts die euthanasie
overweegt te verlenen. De wet bepaalt dat de
consulent de patiënt moet ‘zien’. In hun CoP stellen
de rte’s dat ‘zien’ doorgaans betekent ‘bezoeken’
en in verreweg de meeste gevallen ‘zien en
spreken’. De CoP bepaalt eveneens dat de arts in
bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij gevorderde
dementie of psychiatrische patiënten) niet alleen
een consulent moet inschakelen om te beoordelen
of aan de zorgvuldigheidscriteria is voldaan, maar
ook een geriater of specialist ouderengeneeskunde,
respectievelijk een psychiater moet raadplegen.
Die moet de wilsbekwaamheid beoordelen en in
geval van een psychiatrische aandoening ook de
uitzichtloosheid van het lijden.

Bijzondere onderwerpen > Ruim aandacht
besteedt de CoP aan ‘bijzondere onderwerpen’,
zoals minderjarigen, de schriftelijke wilsverklaring,
psychiatrie, dementie en klaar-met-leven. Ook
is er expliciet aandacht voor de eisen die de wet
niet stelt. Bijvoorbeeld dat voor het inwilligen van
een euthanasieverzoek geen ‘toestemming’ van
de consulent nodig is, of dat er per se altijd een
schriftelijke wilsverklaring moet zijn.
Swildens en Van Wersch erkennen dat de CoP
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eric van wijlick, knmg: ‘De CoP
maakt voor artsen duidelijker wat

van de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie (NVvP): raadpleeg een
psychiater die beoordeelt of het

geschikter is voor artsen dan voor het grote publiek.
Swildens: ‘In algemene zin hebben wij, bijvoorbeeld
via onze website en de publicatie van onze oordelen,
een voorlichtende rol. Maar voorlichting specifiek
gericht op burgers behoort niet tot onze taak. Hoe je
het aanpakt als je euthanasie wilt, hoe het werkt met
machtigingen, noem maar op, daar zijn anderen voor.’
Van Wersch: ‘Populaire samenvattingen vol oneliners
doen geen recht aan onze complexe werkelijkheid
en wekken valse verwachtingen. “Een briefje
ondertekenen en afgeven bij het doktersloket,
dan komt het wel goed”, zo simpel is het niet. Een
schriftelijke wilsverklaring kan (mede) de basis
vormen voor euthanasie.’
Zo’n verklaring, hoewel geen wettelijke vereiste,
kan grote waarde hebben en soms noodzakelijk zijn.
‘Bijvoorbeeld’, zegt Swildens, ‘bij plotseling optredend
verlaagd bewustzijn, waarbij de patiënt tekenen van
mogelijk lijden vertoont.’ Het betreffende hoofdstuk
in de CoP behandelt mogelijke varianten, zoals
een coma ten gevolge van medicatie vlak voor de
uitvoering van de euthanasie, en de positie van de
consulent in al die bijzondere situaties.

verzoek vrijwillig en weloverwogen
is en hoe ernstig en uitzichtloos
het lijden. Raadpleeg daarnaast
een scen-arts die in algemene zin
de zorgvuldigheidseisen toetst, om
uit te sluiten dat de psychiatrische
ziekte de beslisvaardigheid
beïnvloedt.’

Geen waarheidsvinding > In de CoP wordt ook

de werkwijze van de toetsingscommissies belicht.
Swildens: ‘De rte’s doen níét aan waarheidsvinding.
Neem ondraaglijk lijden. Onze commissieleden
kunnen dat onmogelijk beoordelen, die zien de
patiënt helemaal niet. Op basis van alle informatie
kunnen we wel tot de conclusie komen of de arts
aannemelijk heeft gemaakt dat het lijden voor
hem invoelbaar was. Onze taak is toetsen of de
arts in redelijkheid kon aannemen dat hij aan de
zorgvuldigheidseisen heeft voldaan. Zo ja, dan eindigt
de procedure en gaat de arts vrijuit. Zo nee, dan
schrijft de wet voor dat we de euthanasiemelding
doorsturen naar het Openbaar Ministerie en de
Inspectie voor de Gezondheidszorg. Meer smaken
hebben de rte’s niet.’ Z
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Wat moedig dat de redactie aandacht
besteedde aan de filosoof Seneca. Deze
filosoof valt namelijk niet te betrappen op
fan-schap van euthanasie. Integendeel. Hij
heeft er nooit een woord aan gewijd, zoals
ook de samensteller van de teksten, Vincent
Hunink, in het nawoord schrijft.
Waarom zou Relevant dan toch aandacht
aan hem besteden? Natuurlijk, wie Seneca’s
teksten leest, kan zien dat hij een groot
voorstander is van zelfstandig handelen,
ook, of misschien zelfs vooral, in relatie tot
de eigen dood. ‘Vrijwillig sterven is goed
sterven’, is een van zijn stellingen.
Op geen enkele manier zinspeelt Seneca
op hulp bij zelfdoding (door een dokter of
een naaste) of euthanasie. Zijn kijk op ‘de

Doorverwijzen
goede dood’ staat ver af van het vrijwillige
sterven zoals dat nu in de samenleving
geregeld is: een wereld vol wetgeving,
procedurele trajecten, zorgvuldigheidseisen
en toetsingscommissies. Anders dan
Relevant misschien wil suggereren is
Seneca zeker geen ‘euthanasiefilosoof’. Z
Rob Bruntink, Hengelo
Naschrift redactie: Artikel en boek
beschrijven dat Seneca ieders fundamentele
recht om het leven te verlaten erkende, en
dat een dokter eventueel een handje kan
helpen (zoals in zijn eigen situatie gebeurde,
nadat het hem niet was gelukt door zelf
toegebrachte verwondingen te sterven).

(...) Het is goed dat er een onderzoek is
gedaan naar de beleving van (huis)artsen bij (verzoek tot) euthanasie. Dat
het gaat om een emotioneel belastende
situatie ook voor de arts, zal niemand
verbazen. Hebben huisartsen, vooral
solisten, voldoende gelegenheid om
hierover met collegae te spreken tijdens de
intervisiebijeenkomsten?
Wat mij verbaast is dat er niets gezegd
wordt/niet onderzocht is hoeveel
huisartsen weten over euthanasie. Wij
als wijkverpleegkundigen komen helaas
regelmatig huisartsen tegen die niet geheel
op de hoogte zijn.
(...) Je kunt van geen enkel mens, dus ook
niet van dokters verwachten dat zij tegen
hun geloof en/of gevoel in medewerking
zullen verlenen aan euthanasie of welke
behandeling of het staken van behandeling
dan ook.
Wat je in zo’n geval wel van een
professional als een dokter mag
verwachten is dat hij/zij bij een
persisterende vraag om euthanasie
doorverwijst naar collegae die daar
wel mee uit de voeten kunnen, zoals de
Levenseindekliniek.
Ik vind het onbegrijpelijk dat dokter ml
dit niet gedaan heeft bij de casus die
hij zelf beschrijft. (...) Ik schrik hiervan.
Ik heb zelf al jaren alles vastgelegd wat
ik wel en vooral niet wil. Mijn zoon is
gevolmachtigde. Ik vind het echt erg dat
je als vertegenwoordiger van een patiënt
moet gaan leuren om de wens van de
patiënt, meestal naaste familie, uitgevoerd
te krijgen.
Laten we hopen dat de Coöperatie Laatste
Wil snel vorderingen maakt, zodat je als
patiënt niet meer afhankelijk hoeft te zijn
van weifelende of oordelende artsen.Z
Jacqueline Rietbergen,
Cordaan Thuiszorg

illustratie: hajo
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ingezonden brieven

Seneca
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kort
NVVE: ERKENNING
VOOR ALBERT HERINGA
De hulp die Albert Heringa in
2008 verleende bij de zelfdoding van zijn (stief)moeder
Moek is niet strafbaar vanwege
de bijzondere omstandigheden
waarin hij zich destijds bevond.
Zo luidde het oordeel van het
gerechtshof in Arnhem in het
hoger beroep tegen Heringa.
Het hof ontsloeg hem van
rechtsvervolging omdat sprake
was van een noodtoestand,
veroorzaakt door een conflict
van plichten. Eerder had de
rechtbank Zutphen Heringa
schuldig verklaard zonder
strafoplegging.
Het gerechtshof oordeelde dat
Heringa ‘zorgvuldig en transparant’ had gehandeld, dat hij
zijn moeder wel móést helpen
en dat deze plicht zwaarder
woog dan de strafwet (die
hulp bij zelfdoding verbiedt).
Het Openbaar Ministerie had
drie maanden voorwaardelijk
geëist.
Na de uitspraak klaterde
applaus op van de publieke tribune. Heringa was tot tranen
toe geroerd en vertelde journalisten na afloop ‘opgelucht en
heel blij’ te zijn. Waarnemend
nvve-directeur Rob Jonquière
deelde die vreugde voor He
ringa. ‘Uit de uitspraak spreekt
duidelijk erkenning voor zijn
hulp aan Moek. Hoewel het hof
uitdrukkelijk stelt dat deze uitspraak alleen Heringa betreft,
is het baanbrekend dat volgens
het hof ook niet-artsen in een
toestand van overmacht hulp
mogen bieden bij zelfdoding.
Wij stellen dat dit een start-

punt kan zijn om te komen
tot een regeling waarin ook
niet-artsen mogen helpen. Een
regeling op weg naar de autonome route (waarbij mensen
er bewust voor kiezen om op
waardige wijze en autonoom
een eind aan hun leven te maken, al dan niet met behulp van
naasten, red.).’
Heringa’s advocaat Wim Anker
meent dat men over tien jaar
zal constateren dat de zaakHeringa uiterst belangrijk, zo
niet baanbrekend is geweest.
Verwacht wordt dat het OM
in cassatie gaat bij de Hoge
Raad. Z
De juriste van de nvve schreef
een uitleg bij de uitspraak. Die
is te vinden onder de nieuwsberichten op www.nvve.nl, onder
de kop Noot bij de uitspraak
van het gerechtshof te Arnhem
in de zaak Heringa.

BELGISCHE ZEDEN
DELINQUENT KOMT NIET
NAAR NEDERLAND
De Belgische tbs’er Frank van
den Bleeken, die levenslang
vastzit voor moord en verkrachtingen, komt niet naar
een Nederlandse tbs-kliniek.
Na jarenlang soebatten had
hij via de rechter toestemming
voor euthanasie afgedwongen,
gesteund door enkele psychiaters. Zij hadden geoordeeld
dat hij na inmiddels dertig
jaar opsluiting ondraaglijk en
uitzichtloos lijdt.
Tot Van den Bleekens grote teleurstelling trok de arts die de
euthanasie zou uitvoeren, zich
op het laatste moment terug.

Daarna startte overleg tussen België en Nederland over
mogelijke plaatsing van Van
den Bleeken in een long stayafdeling van een Nederlandse
tbs-kliniek.
Nieuwsuur meldde onlangs dat
staatssecretaris Klaas Dijkhoff
van Justitie heeft besloten dat
overplaatsing vanwege juridische complicaties niet mogelijk
is. Eerder had zijn voorganger
Fred Teeven de Kamer geschreven dat Nederland en België
weliswaar een verdrag kennen
om gedetineerden in elkaars
gevangenissen te huisvesten,
maar dat zedendelinquenten,
geweldsplegers en tbs’ers
hiervan expliciet zijn uitgesloten. Z

VERENIGING KINDERARTSEN: EUTHANASIE
MOET OOK KUNNEN VOOR
KINDEREN VAN 1-12 JAAR
Ook zieke kinderen van 1 tot 12
jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, zouden euthanasie
moeten kunnen krijgen. Nu is
de leeftijdsgrens 12 jaar. Alleen
voor baby’s jonger dan 1 jaar
bestaat de mogelijkheid van
levensbeëindiging.
Dat is het standpunt van de
Nederlandse Vereniging voor
Kindergeneeskunde (nvk). Begin vorig jaar verlaagde België
de leeftijdsgrens, waardoor
ook minderjarigen euthanasie
kunnen krijgen als de ouders
daarmee instemmen. Minister
Schippers van Volksgezondheid
vroeg de Nederlandse kinderartsen toen om onderzoek te
doen en hun visie te geven. Die
ligt er nu.

De nvk stelt dat de onmogelijkheid van levensbeëindiging
bij kinderen tussen de 1 en 12
jaar door de beroepsgroep als
een probleem wordt ervaren. De nvk stelt voor om te
overwegen niet de leeftijd als
criterium voor euthanasie te
hanteren, maar de ‘werkelijke
bekwaamheid’ om levenseindebeslissingen te nemen. Uit
onderzoek is gebleken dat ook
kinderen onder de 12 in staat
kunnen zijn om de gevolgen
van een belangrijke beslissing
te overzien. De nvk geeft de
minister tevens in overweging
om de regeling zoals die geldt
rond de levensbeëindiging bij
pasgeborenen, eveneens voor
kinderen ouder dan 1 jaar te
laten gelden.
De vereniging van kinderartsen vindt dat gedegen
onderzoek naar de knelpunten
in de huidige zorg rond het
levenseinde moet uitwijzen
of een aanpassing van de wet
nodig is. Tot die tijd heeft de
nvk een commissie in het
leven geroepen die artsen gaat
ondersteunen en adviseren in
voorkomende gevallen.
De Tweede Kamer reageerde
positief op het standpunt. Een
meerderheid van vvd, PvdA
en GroenLinks schaarde zich
erachter. Ook de nvve betuigde
op haar website steun voor het
standpunt. Z
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foto: bert bulder

column

Glazen deur

De voormalig Volkskrantjournalist en adjuncthoofdredacteur van Dagblad
van het Noorden kreeg in
2011 de diagnose Parkinson,
een ziekte die tot een veel
groter risico op dementie
leidt. In de zomer van 2014
stopte hij bij de krant.
Sindsdien schrijft hij aan
Pistoolvinger, een boek
waarin hij ook probeert te
bepalen of en onder welke
omstandigheden hij voor
euthanasie zou kiezen. Voor
Relevant schrijft hij over dit
dilemma een column.
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W

e laten Nico
achter bij een
glazen deur.
Als die deur met een doffe tik in het
slot valt, kijkt de oude schilder ons na.
Verbouwereerde blik. Wat doen jullie
nou? Hij staat daar maar, zijn rode hemd
half uit zijn broek, zijn dunne krullen
ongekamd. Dat we vertrekken weet hij
wel. Niet waarom.
Isabel, zijn vriendin, heeft ons
gebeld. Nico ontmoette haar toen zij
koerierster was in het verzet en hij
identiteitspapieren vervalste. Na de
oorlog pakte hij zijn kunstenaarsbestaan
op en trouwde zij een andere man. Toen
haar echtgenoot overleed, belde ze nog
voor de begrafenis bij haar grote liefde
aan.
Nico woont op de etage onder zijn
atelier. Een man van grote verhalen. Ook
is hij bijna negentig. De laatste jaren
zorgde Isabel voor hem, al werd dat wat
moeilijk. Ze bracht hem thuis toen Nico
haar op een nacht, keukenmes in zijn
hand, aanzag voor een ander.
We vonden Nico tussen muizenkeutels.
In de gootsteen een woekering van
schimmel. Tussen onaanraakbare lakens
de verpakte boterhammen met kaas die
Isabel nog meegegeven had. Het ging
inderdaad niet langer.
Geen idee had Nico wat we kwamen
doen, waarom zijn dochter een
psychiater en een maatschappelijk
werkster had meegenomen, maar toen
we vroegen of hij bij ons wilde logeren,
ging hij liever met ons mee dan met ‘dat
andere stel’.

Thuis trokken we een laken over de sofa.
Nico zou zich zo wel redden. Man van de
wereld, hij. Maar toen we vanaf de vide
toekeken, trok hij het hemd dat hij had
uitgedaan weer aan, en toen weer uit.
Nico staarde naar zijn kleren, het kussen,
het laken. Ademloos keken we toe.
De glazen deur. Elke week zoeken we
hem op, elke week laten we hem achter.
Op een ochtend wijst Nico naar buiten.
‘Die vent’, zegt hij, ‘die staat daar maar,
met al die armen.’ Hij is nu ook het
woord kwijt voor boom.
Later vertelt hij dat ze hem in ‘dit
gesticht’ opgesloten hebben omdat hij
vannacht een man heeft vermoord. Dat
klopt, ongeveer. Nico had een man van
de kade geduwd – in het verzet, niet die
nacht.
‘Zo dement wil ik niet worden’, zeg ik, als
we naar huis rijden. Alsof Nico het wél
wilde, zegt zijn dochter. ‘Hij heeft nooit
iets vastgelegd. Als hij doodgaat, zei hij
altijd, mogen we hem op de stoep bij het
grofvuil zetten.’
Als we Nico een week later eraan
herinneren dat hij niet dement wilde
worden, reageert hij verontwaardigd.
Hij liever dood? Hoe komen we erbij?
Hij is boos en verbitterd. Zijn grote liefde
heeft hem in de steek gelaten. Sinds hij
in deze bajes zit, kijkt zij niet meer naar
hem om. Nico vertelt het ons, nog geen
uur nadat Isabel hem huilend stukjes
brood gevoerd heeft.
Na een jaar begraven we hem. Enkele
jaren later is Isabel naast Nico gaan
liggen. Z
www.henkblanken.nl
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NVVE-vrijwilliger en consulent Adviescentrum, Gerard Baltus:

‘Gesprek is belangrijker dan die
De NVVE kan niet bestaan zonder de inzet
van vele tientallen vrijwilligers. Relevant
portretteert er enkele. In deze aflevering
Gerard Baltus (54), consulent bij het
Adviescentrum van de NVVE. Hij bezoekt
leden ook thuis.

D

e 79-jarige mevrouw B. valt meteen met de
deur in huis als Gerard Baltus zijn jas uit heeft.
Eigenlijk heeft ze geen zin meer om verder te
leven, maar ze is er nooit aan toe gekomen de
wilsverklaringen op te stellen. Ze nodigt Gerard
uit om aan de eettafel te komen zitten waar de papieren al klaarliggen.
Maar Gerard stelt voor eerst eens rustig van gedachten te wisselen, in
de gemakkelijke stoelen in de zithoek. Later zal hij uitleggen dat het
gesprek veel belangrijker is dan het ‘invullen’ van de formulieren. ‘Al
pratend definieer je grenzen: dit wil ik wel en dat niet.’

Grootste angst > Mevrouw B. is niet alleen. Haar 74-jarige broer
is ook bij het gesprek aanwezig. Broer en zus delen een eengezinswoning. Hij is haar steun en toeverlaat en houdt het huishouden
draaiend. Op Gerards vraag of haar doodswens actueel is, antwoordt
mevrouw B. ontkennend. ‘Nee’, zegt ze, ‘maar ik heb wel dikwijls
het gevoel: wat doe ik hier nog? Ik ben getrouwd geweest, werd na
zeven jaar weduwe, heb geen kinderen, geen kleinkinderen om voor
te leven. Door een aangeboren aandoening ben ik instabiel en sinds
mijn herseninfarct vaak duizelig. Hoe vaak ik al niet ben gevallen!
En vaak met nare gevolgen: mijn heup is gebroken, mijn bovenarm
is van staal.’ Ze vervolgt: ‘Ik kom nooit meer buiten. ’s Morgens
wacht ik op iemand van de thuiszorg om me aan te kleden, ’s avonds
om me naar bed te helpen. Zo ben ik in eigen huis ook niet vrij. Ik
ben het zat.’
In de loop van het gesprek dat volgt blijkt het haar grootste angst
dat haar broer iets overkomt en dat zij het zonder zijn steun zal
moeten doen. ‘Hij is hartpatiënt, lag al eens vijf weken in het
ziekenhuis.’ Ze wil de zaken geregeld hebben voor ze alleen komt te
staan, góéd geregeld. Dus, wat staat haar te doen?

foto’s: yvonne brandwijk
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Marijke Hilhorst

formulieren’
Niet in een minuutje > Gerard legt uit wat de verschillende

wilsverklaringen inhouden. Hij benadrukt dat iemand om
euthanasie kan verzoeken, maar dat het geen recht is. Hij vertelt
aan welke wettelijke voorwaarden moet worden voldaan en dat de
eerste stap een gesprek met de huisarts moet zijn om te bespreken
hoe deze tegenover euthanasie staat.
Daar ligt nou net een knelpunt, licht mevrouw B. toe. ‘Ik ken haar
niet goed en zij mij niet’, vertelt ze. ‘Ik was patiënt bij haar man, met
hem had ik een geschiedenis. En bovendien: hoe kom ik daar? We
hebben de auto weggedaan. De wachtkamer zit altijd vol, en het is
niet een onderwerp dat je in een minuutje afraffelt.’
Gerard blijkt niet in bezwaren maar in mogelijkheden te denken.
Hij doet de suggestie om een dubbel consult aan te vragen en
een afspraak te maken aan het eind van het spreekuur. Ook zou
mevrouw B. de huisarts kunnen verzoeken om een huisbezoek
af te leggen. ‘Een dergelijk gesprek behoort tot het normale
takenpakket van een huisarts’, stelt hij haar gerust. Waarna hij
uiteenzet welke wegen mevrouw B. kan bewandelen als de
huisarts zich afwijzend opstelt: naar een andere huisarts of de
Levenseindekliniek gaan, stoppen met eten en drinken, of een
zorgvuldige zelfdoding voorbereiden. Van de Levenseindekliniek
blijken mevrouw B. en haar broer donateur te zijn. De aanvraag
voor een niet-reanimerenpenning is ingevuld, die hoeft alleen nog
maar te worden opgestuurd. De rest van het papierwerk kunnen ze –
gecombineerd met de informatie die ze van Gerard hebben gekregen
– samen wel af. Mevrouw B. wijst haar broer als gevolmachtigde aan.

Geen pastoraal werk > Na anderhalf uur intensief praten is
mevrouw B. moe. Ze zegt ongelooflijk blij te zijn met het bezoek van
Gerard. ‘Daar had ik nooit op durven hopen, dat er iemand thuis

Relevant | juli 2015

met je komt praten.’ ‘Mocht het nodig zijn, dan kom ik nog een keer,’
belooft Gerard.
Gesprekken als die met mevrouw B. en haar broer voert Gerard
ongeveer eens per maand. ‘Meestal blijft het bij één bezoek, maar
een vrouw met ernstige psychische problemen heb ik negen
maanden begeleid. Ze is uiteindelijk gestorven zoals zij wilde. Ik heb
ook een vrouw begeleid die gevolmachtigde was voor haar vader
die in een psychiatrische kliniek verbleef. Zonder de vader ooit te
hebben ontmoet. Zij ondervond daar veel steun aan.’
Gerard werkt als verpleegkundige bij de ggd in Alphen aan den Rijn.
Hij is tevens lid van een ambulant team van de Levenseindekliniek.
Tien jaar geleden werd de verpleegkundige vrijwilliger bij de nvve
omdat hij begaan is met de lijdende mens en had ervaren hoe een
partner – die dacht alles geregeld te hebben – niet door de arts werd
geholpen toen het moment was aangebroken.
Gerard zou graag zien dat het nóg duidelijker zou zijn dat leden
het Adviescentrum van de nvve kunnen inschakelen voor
gesprekken over álle vragen die met een euthanasiewens of een
waardig levenseinde van doen hebben. Hoe ga ik met de huisarts
om? Hoe meld ik me aan bij de Levenseindekliniek? Welke andere
mogelijkheden zijn er behalve euthanasie? ‘Tegenwoordig houdt de
nvve spreekuren voor wilsverklaringen en dat is fijn. Dan kunnen
wij tijdens huisbezoeken andere zaken bespreken. Het moet geen
pastoraal werk worden, maar er is meer van belang dan alleen de
papieren.’Z
Voor de spreekuren wilsverklaringen in het land of het telefonisch
spreekuur kunt u op www.nvve.nl online een afspraak maken. U kunt
dat ook telefonisch doen, van maandag tot en met donderdag tussen
09.00 en 13.00 uur op telefoonnummer (020) 530 49 55. Z

in beeld
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Sander Kollaard
Stadium iv

Mike van Diem
De Surprise

–
Uitgeverij Van Oorschot
€ 16,50

–
Bioscoopfilm

‘Er is geen stadium V’, weet
Sarie Vervoort. De 62-jarige
aardrijkskundelerares heeft
net de diagnose gekregen:
niet-kleincellig longcarcinoom
stadium IV. Ze beseft dat ze gaat
sterven. ‘Het is nu eenmaal zo.
Meer viel er niet te zeggen. Er
was geen keuze. Wat gebeuren
moest, moest gebeuren. Ze liet
zich onderzoeken, bestralen
en vergiftigen. Ze liet zich zelfs
overhalen om mee te gaan
naar de huisarts en haar eigen
overlijden te regelen.’
Barend, net gepensioneerd als
politieman, wil zijn vrouw bij
zich houden, maar Sarie besluit
te stoppen met chemokuren en
andere medische handelingen
die de dood op een afstand
moeten houden. Ze wil op reis.
Terug naar het Zweedse eiland
waar zij Barend in de zomer
van 1968 ontmoette tijdens
een sociaaldemocratische
bijeenkomst van jongeren. Terug
naar Öland waar hun liefde zo
onstuimig begon. ‘Ik wil sterven
en daarvoor gelukkig zijn.’
‘De dood is niet te voorspellen’,
legde de huisarts uit. ‘Er mag

in eerste instantie een zeker
herstel worden verwacht als
de negatieve effecten van de
chemokuur wegebben. Ze zal
fitter worden, alerter. Hoewel
voorspellingen riskant zijn,
verwacht ik dat de fase van
herstel kort zal zijn.’
Omdat rekening moet worden
gehouden met pijn, insulten
en benauwdheid, laat Barend
zich deskundig voorlichten over
de medicatie. Hij bewaakt de
pillendoos.
De reis naar Öland wordt
een wonderbaarlijke, vol
dierbare herinneringen maar
overschaduwd door het
naderende afscheid. Stadium IV
is een ontroerende roman. Hij
schetst een overtuigend portret
van een huwelijk. Mij stoorden
de vele technische passages niet,
al lijken die welhaast letterlijk
uit bijsluiters overgenomen.
Ook komt er een passage
over euthanasie in het boek
voor, geciteerd uit de Richtlijn
Uitvoering euthanasie en hulp
bij zelfdoding van knmp/knmg.
Wel storend vond ik het volstrekt
nodeloos gewelddadige eind. Z

Achttien jaar na zijn Oscarwinnende verfilming van
Bordewijks roman Karakter
maakte regisseur Mike van Diem
een zeer geslaagde romantische
komedie – een ‘romkom-plus’
zegt Van Diem zelf – over liefde
en dood.
De film, gebaseerd op een
verhaal van Belcampo, gaat
over een steenrijke jongeman,
Jacob, die een einde aan zijn
leven wil maken omdat hij niet
in staat is te vóélen en daardoor
in een sociaal isolement zit. Hij
sluit een contract af met een
professioneel bedrijf dat toezegt
hem deskundig naar zijn laatste
bestemming te begeleiden.
Maar het lot wil dat Jacob
(ingetogen gespeeld door Jeroen
van Koningsbrugge), nét als hij
het contract heeft getekend,
Anne ontmoet. Anne, een
beeldschone en stoere Georgina
Verbaan, maakt gevoelens in
Jacob wakker, maar zij heeft
eveneens besloten uit het leven
te stappen.
De film kent enkele onver
wachtse wendingen, die we
niet zullen verklappen, en de
plot moet uiteraard ook een
verrassing blijven. Z

Kris de Bruyne
Op weg naar een goede
dood
–
Uitgeverij LannooCampus
€ 16,99
De Vlaamse zanger Kris de
Bruyne besloot zijn moeder met
raad en daad bij te staan toen
zij te kennen gaf haar leven
geleefd te hebben. Lichamelijk
mankeerde ze weinig, haar geest
was helder, maar het verdriet
over de dood van twee van haar
drie zonen en het verbroken
contact met haar dochters was
onmetelijk. Ze wilde dood.
Kris verhaalt in eenvoudige
bewoordingen over de laatste
anderhalf jaar van en met
zijn moeder. In 2012, een paar
maanden voor ze 99 jaar zou
worden, kreeg ze euthanasie.
Van belang zijn de deskundige
inleiding van LEIF-arts en
neuropsychiater De Deyn, die
levensmoeheid en het recht op
zelfbeschikking een humaan,
maatschappelijk kader acht voor
euthanasie. Ook het nawoord
van oncoloog Distelmans die
beschrijft hoe moeilijk de
zoektocht naar een waardig
levenseinde kan zijn, is zeer
lezenswaardig. Z

Marijke Hilhorst

27

Erik Dyckhoff
Het protocol, de dokters
en de dood
–
www.boekscout.nl

Gerbert van Loenen
Lof der onvolmaaktheid
–
Uitgeverij Ten Have
€ 17,50

€17,15
Als roman stelt Het protocol,
de dokters en de dood niet
zo heel veel voor, en om
het literatuur te noemen is
eveneens veel gevraagd. Maar
toch is het boek een levendig
geschreven en vooral liefdevol
verslag van wat het betekent
voor een huwelijk als een innig
geliefde vrouw wordt getroffen
door een ernstige ziekte, die
uiteindelijk dodelijk zal blijken.
Het boek wekt sterk de indruk
autobiografisch te zijn. Het is
opgedragen aan Diane (19452007), die in het verhaal Anya
wordt genoemd. De auteur, Erik
Dyckhoff (1942), is psychiater.
Hij beschrijft de jaren vanaf
het moment van de diagnose
borstkanker. Tussen de verblijven
in het ziekenhuis door probeert
het echtpaar de tijd die hen
rest zo intensief mogelijk te
benutten met reizen. Dat aan
de behandelingen het een en
ander schort, en waar dat aan
ligt, ligt in de titel van het boek
besloten. Z
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Van Loenen is geen tegenstander
van euthanasie of hulp bij
zelfdoding maar hij wil het debat
over hoe we omgaan met lijden
meer diepte geven. Nu ligt er te
veel de nadruk op zelfbeschikking
en op het voorkomen van lijden,
terwijl ellende accepteren, door
de pijn heen gaan en doorzetten
ook waardige keuzes kunnen zijn,
vindt hij.
Naast een ‘week van de
euthanasie’ zou er een ‘week
van het voortmodderen’ moeten
komen om het publieke debat
nieuwe inhoud te geven, bepleit
Van Loenen.
Met name de media bieden
zijns inziens een eenzijdige kijk
op de zin van het leven, dat
vooral in het genot zou liggen.
Een leven dat veel leed en
weinig genot oplevert, wordt
als mensonwaardig beschouwd.
Zo wordt op mensen druk
uitgeoefend om aan een dergelijk
leven dan maar een einde te
maken. Van Loenen koos voor een
essayistische aanpak. Helaas is hij
niet zo’n heldere denker en veel
verrassends biedt het boek niet.
Toch is het van waarde, omdat
kritiek scherp houdt. Z

Bette Westera (tekst) en
Sylvia Weve (illustraties)
Doodgewoon
–
Uitgeverij Gottmer
€25,95
In dit oogstrelende boek staan
46 gedichten over de dood. Voor
kinderen, en dikwijls vanuit het
perspectief van een kind (van
een jaar of negen) geschreven.
Maar ze zullen volwassenen
zeker niet onberoerd laten.
Ze snijden zeer gevarieerde,
soms ingewikkelde, altijd
maatschappelijk relevante
onderwerpen aan. Zoals de
hemel, de angst voor de dood,
het gemis, herinneringen,
verdriet, bijna-doodervaring,
hospice, reïncarnatie en zelfs
euthanasie en zelfmoord.
Dat levert strofen op als deze: ‘Ze
heeft het zelf gewild, ze heeft
het zelf gedaan./ Ze heeft ervoor
gekozen/ om op eigen kracht te
gaan./ Het was niet onze schuld,/
dat schreef ze in haar brief./ Het
lag aan haar, ze kon niet meer./
Ze vond ons superlief.’
Het wonderlijke is dat de verzen,
ondanks het zware onderwerp,
luchtig blijven. Ze doen denken
aan Annie M.G. Schmidt, maar
van alle dichters die in haar
voetspoor traden, is Bette
Westera wel de overtuigendste.

Sterker nog, ze overtreft
Schmidt. Lees de spitsvondige,
ontroerende, geestige, verzen
hardop en ervaar dat de stem
nergens stokt. Op stoplappen
zul je Westera niet betrappen.
De gedichten zijn briljant, nooit
sentimenteel, wel ontroerend.
Het zijn geen smartlappen, ze
zijn wel troostrijk.
En dan is er nog de oogstrelende
vormgeving! Het grote, bijna
vierkante boek is gebonden,
heeft een linnen rug, drie
leeslinten (hemelsblauw,
oranje en paars) en is voorzien
van bloedmooie, in stijl zeer
gevarieerde, kleurrijke illustraties
van Sylvia Weve, die de
essentie van de verzen precies
weergeven.
Westra en Weve ontvingen
voor Doodgewoon terecht de
Woutertje Pieterse Prijs 2015. Z
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NVVE organiseert
wereldcongres in 2016
De NVVE is organisator van het wereldcongres van
Right to Die Societies, dat van 11 tot en met 14 mei
2016 in de Amsterdamse RAI wordt gehouden. Het
congres zal niet alleen zijn buitenlandse bezoekers,
maar ook NVVE-leden een programma bieden.

D

at werd bekend
gemaakt tijdens
de Algemene
Ledenvergadering
van de nvve, die
op 2 mei in Amersfoort werd gehouden.
De Wereldfederatie heeft de nvve
gevraagd voor de organisatie van het
tweejaarlijkse wereldcongres. Als grootste
euthanasievereniging ter wereld en (een van
de) koploper(s) op het gebied van wetgeving
heeft de nvve een ‘verantwoordelijkheid
naar de rest van de wereld en naar
medestanders’ toe om ‘dying in dignity’ ook
in andere landen mogelijk te maken, zei
hoofd communicatie Fione Zonneveld in
een presentatie over de voorbereidingen. Er
worden tussen de achthonderd en duizend
deelnemers verwacht.

Professionalisering > Zoals gebruikelijk

werd tijdens de ledenvergadering stilgestaan
bij de (financiële) ontwikkelingen van
het afgelopen jaar. Het ledental van de
nvve groeide met 8 procent, tot 162.000
leden eind 2014. Als gevolg ervan was een
professionalisering en efficiëntieslag van het
bureau noodzakelijk, luidde de boodschap

van bestuur en directeur Petra de Jong.
De groei zorgde voor extra inkomsten.
De rooskleurige financiële situatie
wordt nog versterkt door het vrijvallen
van een belegging. ‘Daardoor kunnen
we het komend jaar meer doen dan
we hadden vastgesteld’, constateerde
penningmeester Hein Schreuder tevreden.
Een van die extra activiteiten behelst het ter
beschikking stellen van de expertise van de
Levenseindekliniek aan derden.

Ledenoverleg > Op verzoek van een aantal
leden tijdens de vorige alv hield de nvve
een enquête onder een deel van de achterban. Leden werd onder meer gevraagd of
zij behoefte hebben aan onderling contact.
3 procent van hen antwoordde ‘ja’. Daarom
wordt, bij wijze van proef, op meerdere
plaatsen in Nederland een ledenoverleg
ingesteld.
In de middag zorgde prof. dr. Erik Scherder,
hoogleraar klinische neuropsychologie
aan het VUmc, voor serieus en leerzaam
‘entertainment’. De hoogleraar, onder meer
bekend van optredens bij het tv-programma
De wereld draait door, gaf de zaal uitleg over
pijn(beleving) bij verschillende vormen van

dementie. Met prikkelende stellingen als
‘muziek helpt bij pijnonderdrukking’, ‘met
bewegen kun je de risico’s op dementie
wel verkleinen’ en ‘elke dag nieuwe dingen
aangaan is goed voor uw frontale lob, ook als
ze niet leuk zijn’ hield hij zijn gehoor op het
puntje van de stoel.

Dankwoord > De ledenvergadering

werd afgesloten met een dankwoord van
voorzitter Margo Andriessen aan scheidend
directeur De Jong. Zij noemde De Jong ‘het
lopend uithangbord’ van de vereniging:
‘Al jaren waren we bezig met onze doelen,
maar sinds Petra op het toneel is verschenen,
wéten mensen dat ook.’
De Jong, benadrukte Andriessen, bleef
er – vooral bij haar collega-artsen – op
hameren dat psychisch lijden óók lijden is
volgens de wet, bracht continu de ‘vergeten
groepen’ onder de aandacht en gaf een
belangrijke aanzet tot de oprichting van de
Levenseindekliniek. Z
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LINTJE VOOR BESTUURSLID NVVE
dr. jan ringoir (70), bestuurslid van de
nvve, is dit voorjaar benoemd tot ridder
in de orde van Oranje-Nassau. Jan Ringoir
werkte in Arnhem bij de regionale geneeskundige inspectie voor de geestelijke volksgezondheid en had als eerste ouderenzorg
als bijzonder aandachtsgebied. Ringoir is een
autoriteit op het gebied van alzheimer. In
1984 stond hij aan de wieg van de Alzheimer
Stichting, inmiddels Alzheimer Nederland
geheten. In een interview met de regionale
krant De Betuwe naar aanleiding van zijn
lintje, antwoordt Ringoir, gevraagd naar wat
hij nog nastreeft: ‘Legalisering van hulp bij
zelfdoding en ontwikkeling van rituelen
rond euthanasie en hulp bij zelfdoding.’

ROB JONQUIÈRE TIJDELIJK
DIRECTEUR VAN NVVE
rob jonquière is tijdelijk directeur van de
nvve. Hij trad begin mei aan om de vertrekkende directeur, Petra de Jong, te vervangen.
Jonquière werkt twee dagen per week op
het kantoor in Amsterdam. Hij is tevens
parttime Communications Director bij de
Wereldfederatie van Right-to-Die Societies,
waarin bijna alle nvve-zusterverenigingen
in het buitenland verenigd zijn. In die hoedanigheid is hij zeer goed op de hoogte van de
huidige ontwikkelingen op het gebied van
euthanasie. Jonquière is de voorganger van
Petra de Jong. Hij leidde het bureau van 1999
tot 2008.

STUDIEDAG CASEMANAGERS
DEMENTIE: TIJD VOOR GOED GESPREK
Honderd casemanagers dementie woonden
half juni een studiedag in Amersfoort bij,
georganiseerd door de nvve. De bijeenkomst
ging over de vraag hoe je als casemanager het
gesprek over het levenseinde met cliënten en
hun naasten kunt aangaan.
‘Stel trage vragen. Vragen die verstillen,
maar die niet stilzetten’, adviseerde
psychiater en systeemtherapeute Leny van
Dalen. Sluit aan bij wat ze zeggen, wat ze
antwoorden, vraag dóór waarom ze iets
niet willen, wat voor voorstelling ze bij het
verzorgingshuis hebben als ze aangeven
daar niet naartoe te willen. ‘Als je het zelf
moeilijk vindt om over het levenseinde te
praten, dan vind je het ook moeilijk om
erover in gesprek te gaan. Dus stel jezelf
eveneens trage vragen, en je collega’s. Bij
dementie is het belangrijk om te vertragen,
met aandacht te luisteren naar wat de cliënt,
maar ook familieleden zeggen en voelen.’
Óver mensen met dementie wordt veel
gesproken, maar zelf zouden ze graag willen
dat er mét hen wordt gesproken, benadrukte
Van Dalen.
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Jurist Sven Bakker onderzocht de
jurisprudentie over de schriftelijke
wilsverklaring bij wilsonbekwame
patiënten en vertelde de casemanagers wat
daaruit kan worden afgeleid. Er móét in
ieder geval een schriftelijke wilsverklaring
zijn, zei hij. Het liefst moet daarin zo
concreet mogelijk worden omschreven
in welke omstandigheden iemand niet
meer verder wil leven. Het is tevens aan
te raden de wilsverklaring regelmatig te
actualiseren. ‘Maar’, benadrukte Bakker,
‘de schriftelijke wilsverklaring is slechts
het startpunt. De arts zal ook altijd aan de
zorgvuldigheidscriteria moeten voldoen.’ Z

Naar verwachting zal in het najaar bekend
worden wie het stokje definitief van Petra de
Jong zal overnemen. Z
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foto: anne meyer

NVVE DRAAGT BIJ AAN ONDERZOEK
ADVIESCOMMISSIE VOLTOOID LEVEN
Ook de nvve heeft dit voorjaar een
bijdrage geleverd aan het onderzoek
van de Adviescommissie Voltooid Leven,
onder leiding van Paul Schnabel. De
commissie vraagt partijen en betrokkenen,
waaronder de nvve, naar hun visie op deze
problematiek. Die verwoordde de nvve
schriftelijk en mondeling.
Zo stelt de nvve onder andere dat zij vindt
dat artsen zich op de wet moeten kunnen
beroepen om euthanasie te kunnen verlenen
bij een voltooid leven, maar dat daarvoor
onvoldoende draagvlak onder artsen is. ‘De
tijd is er echter wel rijp voor dat mensen een
route wordt geboden.’ Daarom vindt de nvve
de ‘autonome route’ (zelfdoding met behulp
van een ‘laatstewilpil’) een goede oplossing.
Maar de ‘Heringa-route’ (zelfdoding met
hulp van een niet-arts) is een ‘goede
tussenstap’.
Als voorwaarden hiervoor zou in de wet
kunnen worden opgenomen dat het
verzoek van de hulpvrager ‘vrijwillig
en weloverwogen’ moet zijn en dat de
hulpverlener ‘zorgvuldig, transparant en
toetsbaar’ handelt, suggereert de nvve. Z

VOOR NVVE MEEDOEN AAN
DAM TOT DAMLOOP
Wilt u ook zelf bepalen wanneer u finisht?
Loop dan op zondag 20 september voor
de nvve mee met de Dam tot Damloop.
Voor deze 31ste editie biedt de nvve vijftig
startbewijzen te koop aan, uitsluitend voor
leden. Ze kosten 25 euro en leden wordt
gevraagd tijdens de wedstrijd het speciaal
ontworpen T-shirt te dragen. Voorop het
shirt staat het nvve-logo, achterop: ‘Omdat ik
zelf wil bepalen wanneer ik finish’. Daarmee
helpen zij de naamsbekendheid van de
nvve te vergroten en haar gedachtegoed te
verspreiden. Z
Inschrijven kan via www.nvve.nl/sport.

LINTJE VOOR OUD-DIRECTEUR PETRA DE
JONG
Bij haar afscheid van de NVVE kreeg ouddirecteur Petra de Jong op 2 juli een koninklijke onderscheiding. Ze mag zich ridder in de
orde van Oranje-Nassau noemen. Burge-

STUDIEDAG NIET-REANIMEREN VOOR
(LEKEN-)HULPVERLENERS

meester Victor Molkenboer van Woerden,
haar woonplaats, spelde haar het lintje op.
Het afscheid, in de vorm van een mini-symposium, had plaats in het Singer in Laren.
Het stond in het teken van ‘de vergeten groepen’, omdat De Jong hen in haar bijna zeven
jaar NVVE echt ‘op de kaart heeft gezet’.
Diverse sprekers, onder wie Roger van Boxtel
(tot voor kort voorzitter van het bestuur van
verzekeraar Menzis) en directeur Steven
Pleiter, stonden stil bij haar belangrijkste
wapenfeit: de oprichting van de Levenseindekliniek.
Ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid betuigde in een videoboodschap
haar respect aan de oud-directeur. Z

NVVE OP 50PLUSBEURS

Datum: Donderdag 15 oktober
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: De Nieuwe Liefde, Amsterdam
Hoe ga je als hulpverlener om met de wens
om niet gereanimeerd te worden? Welke
uitingen zijn er en hoe ziet de toekomst
eruit? Een informatieve dag waarin deze
vragen voor (leken-)hulpverleners worden
behandeld. Z

De nvve zal ook dit jaar weer met een
informatiestand aanwezig zijn op de
50PlusBeurs, een groot evenement voor
actieve 50-plussers in de Jaarbeurs in
Utrecht. De beurs is van 15 tot en met
19 september. Er zijn zo’n zeshonderd
exposanten, workshops, proeverijen en
presentaties. Maar ook vele optredens op
podia met muziek, modeshow, dans en
exposities. Z

Meer informatie: www.nvve.nl/studiedag

Meer weten? Kijk op www.50plusbeurs.nl.
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wat kan
de nvve
voor u
doen?
WILSVERKLARINGEN

De nvve is sinds 1973 dé organisatie van Nederland die
steun en advies geeft op het gebied van keuzes rond het
levenseinde. Dankzij de steun van bijna 165.000 leden kan
de nvve zich blijven inzetten voor keuzevrijheid aan het
einde van het leven en voor een optimale uitvoering van
de euthanasiewet. Als nvve-lid profiteert u van diverse
(gratis) producten en diensten. Op www.nvve.nl vindt u alle
informatie over onze vereniging.

ADVIESCENTRUM

CAFÉ DOODNORMAAL

De nvve geeft wilsverklaringen uit waarmee u uw wensen rond het levenseinde
kunt vastleggen. Zo is het voor artsen en
uw naasten duidelijk wat u wilt. U kunt de
wilsverklaringen online opstellen via onze
website www.nvve.nl. Dat is gratis. Wilsverklaringen op papier kosten 10 euro.

Om het gesprek over jongeren en het
zelfgekozen levenseinde mogelijk te maken
organiseren de nvve Jongeren Café Doodnormaal. Deze bijeenkomst vindt maandelijks in een andere studentenstad plaats.

NIET-REANIMERENPENNING

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

De niet-reanimerenpenning is een uniek
en persoonlijk, specifiek behandelverbod,
waarmee u aangeeft dat u te allen tijde niet
wilt worden gereanimeerd. De penning is in
opdracht van de nvve ontwikkeld en alleen
voor leden verkrijgbaar. De penning kost
37,50 euro.
SPREEKUREN
Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw
wilsverklaringen? Dan kunt u een afspraak
maken voor een van de gratis nvvespreekuren. Die worden wekelijks op diverse
locaties in Nederland gehouden. Tijdens het
gesprek kunt u uw vragen persoonlijk met
een nvve-consulent bespreken. Dat kan ook
telefonisch. Deze gesprekken (eveneens op
afspraak) zijn bedoeld voor korte vragen
over uw wilsverklaringen. Uitsluitend
voor het maken van een afspraak voor een
telefonisch spreekuur of een spreekuur op
locatie, belt u (020) 530 49 55. Dat kan van
maandag t/m donderdag, tussen 09.00
– 12.30 uur. Op dit nummer wordt geen
informatie verstrekt.
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BESTUUR NVVE

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

  
LEZINGEN, PRESENTATIES EN WORKSHOPS
De nvve verzorgt op verzoek lezingen, presentaties en workshops over alle onderwerpen die te maken hebben met het zelfgewilde levenseinde. Ze zijn bedoeld voor zowel
professionals als particulieren.
REGIOBIJEENKOMSTEN
Maandelijks organiseert de nvve een regiobijeenkomst, telkens in een ander deel van
het land. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen zowel leden als niet-leden informatie
inwinnen en praktische vragen stellen. De
toegang is gratis.

DIRECTEUR NVVE
drs. Rob Jonquière
ADRES
nvve, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam
telefoon: (020) 620 06 90
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot
17.00 uur
website: www.nvve.nl
e-mail: info@nvve.nl
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Twee Ton afscheid

Esther Porcelijn

In herinnering aan de doden
Blijft het eigen bestaan, met groot gemak
Ons tot betekenis dwingen in alle geboden.
Ik dacht altijd dat mensen wisten wat ze deden
Tot ik een man in pak met een pedaalemmerzak
De poep van zijn bouvier zag kneden.
Zekerheid hebben we nooit gehad
We leven allemaal maar wat.
Uit de bundel De keren dat ik verwaai
(Uitgeverij Telexpress, 2013)

foto: maurits giesen

