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LIJDEN AAN HET LEVEN 
Op 9 december aanstaande organiseert de NVVE een sympo-
sium voor artsen en andere betrokken professionals over lij-
den aan het leven. Dit nummer van Relevant besteedt daarom
extra aandacht aan deze problematiek. Mogen we daar een
eind aan maken...? luidt de prikkelende ondertitel van het sym-
posium. Met dit symposium wil de NVVE bijdragen aan ver-
scherping van het zicht op wat lijden aan het leven heet en de
mogelijkheden aftasten van passende hulp. Veel stelliger kan
de inzet van dit symposium niet worden geformuleerd. De pro-
blemen die zich aandienen, zijn betrekkelijk nieuw. Ze hangen
sterk samen met de stijging van de leeftijd. Steeds meer men-
sen worden steeds ouder. Een aantal van hen gaat aan de ho-
ge ouderdom lijden, in de zin die Marten Toonder eerder in een
interview in Relevant zo indrukwekkend verwoordde. Toonder
had de ervaring dat hij te lang leefde. Dat het leven voltooid
was. En aan die voltooiing kan een mens lijden. Alles is ge-
weest, er is niets meer dat nog wacht. Het leven gaat zich af-
spelen in een merkwaardig vacuüm, dat als zeer knellend
wordt ervaren. Het leven is geleefd, maar de dood wil maar
niet komen. De onmogelijkheid om die leegte te vullen, doet lij-
den aan die leegte. En dan komen we uit bij lijden aan een te
lang leven. Lang niet iedereen krijgt daar last van, maar zeer
waarschijnlijk wel meer mensen dan velen denken. 
Verzorgenden in verzorgings- en verpleeghuizen en in de thuis-
zorg horen vaak verzuchtingen zoals Toonder die deed. Men-
sen zijn niet meer blij met hun drieënnegentigste verjaardag, al
laat een aantal dat niet merken om bijvoorbeeld hun kinderen
niet voor het hoofd te stoten. Hoe het lijden van deze mensen
er in de volle breedte en diepte uitziet, is maatschappelijk nog
niet goed duidelijk. Duidelijk is wel dát er lijden is. En ook uit-
zichtloos en ondraaglijk lijden. In een enkele geruchtmakende
zaak is dat duidelijk geworden. Zoals die van oud-PvdA senator
Brongersma die van zijn huisarts in 1998 op aanhoudend ver-
zoek een dodelijk middel kreeg. De huisarts werd door de recht-
bank vrijgesproken maar in hoger beroep door achtereenvol-
gens het gerechtshof en de Hoge Raad schuldig bevonden. 
Voor een aantal mensen is de stervenswens in geval van lijden
aan het leven een voorbeeld van de glijdende schaal. Zo van:
eerst ernstig zieken, nu hoogbejaarde mensen die niet ziek
zijn. Die reactie – oordelen zonder eerst te kijken – doet on-
recht aan de mensen die het betreft. Om verder te komen in
het denken over en de hulp bij het zelfgewilde einde in geval
van lijden aan het leven, is het zaak dat eerst de aard van het
lijden zichtbaar wordt. Dit lijkt voorlopig de belangrijkste op-
dracht. Niet lijden beoordelen maar lijden begrijpen is de eer-
ste stap naar passende hulp. Zo is het gegaan bij lijden aan
ongewenste zwangerschap, lijden aan een uitzichtloze ziekte
en zo zal het ook nu weer moeten gaan. Het symposium en dit
themanummer wil aan de coming out van lijden aan het leven
bijdragen.  ■ 

3

REDACTIONEEL

10

13

4

21

8



‘Al tien jaar ga ik 

een eindeloze weg en zie ik 

geen horizon meer. 

Ik ben er klaar mee,
helemaal klaar mee’
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‘Mijn moeder is 95 geworden. Ze was een hele sterke
vrouw en nooit ziek. Mijn vader was ook heel sterk,
maar hoe oud hij zou zijn geworden zal ik nooit we-
ten, want hij is tijdens de hongerwinter in 1944 over-
leden door een kogel uit een Duits geweer. Hoe mijn
moeder het heeft ervaren om zo oud te worden weet
ik echt niet. Geen idee, ze klaagde nooit en je vroeg
er niet naar. Ik denk eigenlijk dat ze er wel in berust-
te. Ik schaam me er wel eens voor dat ik dat niet
kan. Andere mensen van mijn leeftijd doen dat schijn-
baar wel. Wat er echt in hun hoofd om gaat weet je
niet, maar ik zie ze nog wel genieten van hun kinde-
ren en kleinkinderen, zich verheugen op een televisie-
programma of vrolijk meezingen als ze muziek van
vroeger horen. Klagen doe ik ook niet. Ik wil niet over-
komen als een ontevreden oud mens. De mensen om
mij heen doen zo hun best voor me, daar zeg je dan
niets negatiefs over. Zo doen mensen van mijn gene-
ratie dat.
Met leeftijdgenoten praat ik bijna niet over mijn jaren-
lange wens liever vandaag dan morgen te mogen
sterven. Praten over de dood is taboe. Mijn buur-
vrouw is 81, maar heeft nog nooit iemand zien ster-
ven. Hoeveel mensen gaan er elke dag dood in Ne-
derland? Honderden? Dan is het toch vreemd dat ie-
mand tachtig kan worden zonder daar ooit bij te zijn
geweest. Dat ligt verankerd in onze cultuur. We stop-
pen dat weg, alsof het er niet bij hoort. Als je zegt
dat je dood wilt terwijl je niet ziek bent, denken ze
dat er een draadje bij je los zit. In andere culturen
gaan ze heel anders met oude mensen om. Het ligt
er dus maar aan waar je wieg heeft gestaan, hoe oud
je moet worden.’

Opgesloten in je gedachten 
‘Met een rollator kom ik nog stapje voor stapje voor-
uit, maar nadat ik in 1992 mijn heup heb gebroken,
ben ik bang geworden om te vallen. Daarom blijf ik
nu het liefst op mijn kamer. Mijn wereld is daardoor
wel erg klein geworden. Ik heb een gehoorapparaat
en als ik het aan de praat krijg, kan ik als mensen
hard praten nog wel goed horen. Op afstand kan ik

nog redelijk goed zien, maar van dichtbij niet. Televi-
sie, kranten, het nieuws dat interesseert me niet
meer. Ik kan het zelfstandig allemaal niet meer vol-
gen. Dan denk ik: laat maar, daar hoor ik toch niet
meer bij.
Mijn huisarts is pas veertig. Die hoort mijn vraag om
te mogen sterven niet of hij begrijpt het niet. Dat
laatste snap ik wel. Als je zo jong en levenslustig
bent, is het moeilijk om je voor te stellen wat het be-
tekent om letterlijk opgesloten te zitten in je kamer
en je gedachten. Ach, hij hoort het vast wel, maar
weet er denk ik geen raad mee. Hij zegt dat hij me
geen middelen mag geven waarmee ik mijn leven kan
beëindigen, omdat de wet dat verbiedt als iemand
niet ernstig ziek is. Toen ik 22 was heb ik struma ge-
had, daar ben ik toen aan geopereerd. Dat was des-
tijds een heel gevaarlijke operatie. Maar ik heb het
overleefd en daarna heb ik nooit meer in een zieken-
huis gelegen tot ik in 1992 mijn heup brak, maar dat
is geen ziekte. Misschien moet ik er nog jaren op
wachten. Ik kom uit een sterk geslacht.’ 

Ontredderd en hulpeloos
‘Mijn leven begon voor mijn gevoel echt toen ik 25
was en mijn man Peter ontmoette. Hij was naast ons
komen wonen in de 1e van Swindenstraat. Hij kwam
zich samen met zijn ouders voorstellen en het was
liefde op het eerste gezicht. Eenenveertig jaar zijn we
getrouwd geweest. We hebben samen een mooie
dochter gekregen en een geweldige tijd gehad. Nóóit
heb ik meer naar een andere man omgekeken en hij
niet naar een andere vrouw. Tot de laatste dag bleef
hij iedere dag zeggen dat hij van mijn hield. In 1971
werd kanker bij hem geconstateerd. Drie maanden la-
ter overleed hij na een kort ziekbed. Voordat hij stierf
zei hij: “Ik wacht daarboven op je.” Dat doet hij ook,
daar ben ik van overtuigd. 
Ik heb na zijn overlijden heel lang gerouwd, jarenlang.
Dat ging heel diep. Er ging geen dag voorbij dat ik
niet huilde. Na een jaar of drie was het ontredderde
gevoel er soms een paar weken niet, maar dan zag
ik bijvoorbeeld iemand op tv overlijden en dan ging ik

‘Mijn wereld is zo groot geworden als dit raam waardoor ik naar buiten kan kijken’, zegt Liesbeth Stevens

(94) starend over de Amstel in Amsterdam. ‘Of eigenlijk is mijn wereld nog veel kleiner, want ik kijk er

wel naar maar ik maak er geen onderdeel meer van uit.’ Liesbeth Stevens leeft voor een groot deel nog

slechts in haar gedachten, die vaak heel verdrietig en angstig zijn. Al tien jaar heeft ze de wens om dit le-

ven te mogen verlaten. Maar haar huisarts kan haar niet helpen omdat ze niet lijdt aan een ernstige ziekte

en daarmee niet zou voldoen aan de zorgvuldigheidseisen die de wet stelt.  Door Marleen Peters

EEN EINDELOZE WEG TE GAAN
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weer. Langzaam werden de periodes dat ik er niet
meer zo intensief mee bezig was langer. Maar het
heeft denk ik wel een jaar of tien geduurd voordat die
pijn was gezakt. Toen pas kon ik zonder in huilen uit
te barsten aan hem denken. Maar verwerkt heb ik
dat verlies nooit. 
Dat wreekt zich nu. De ellende is dat die rouw nu
weer helemaal is teruggekomen. Ik huil weer elke
keer als ik aan hem denk en dat is elke dag. Hardop
als niemand er is, maar nog vaker in stilte. Het doet
letterlijk pijn. Niet op een plekje in je lijf dat je aan
kunt wijzen, maar door mijn hele lichaam. Een weeïge
pijn waar je heel droevig en ontredderd van wordt.
Dezelfde paniek die ik ook voelde toen hij net overle-
den was. Niet wetend hoe het verder moet. Volkomen
hulpeloos.’ 

Pillen
‘Op voorstel van mijn huisarts heb ik er met een psy-
chiater over gesproken. Die zei: “Was vijfendertig jaar
geleden maar naar me toegekomen.” Maar dat deed
je toen niet. Nu kan hij niet veel meer voor mij doen,
behalve luisteren. Hij weet eigenlijk ook niet wat hij
met de situatie aan moet en is met handen en voe-
ten gebonden aan de wet. Hij heeft mij pillen gege-
ven tegen die paniek. Dat helpt wel een beetje. Ik
word er rustiger van en door die pillen val ik meestal
sneller in slaap, dan hoef ik er even niet aan te den-
ken. Maar het lost mijn problemen natuurlijk niet op.

Dat snapt hij ook wel. Hij zegt ook dat het enige dat
mij zou kunnen helpen, is iets te vinden dat mijn ge-
dachten zou kunnen afleiden. Maar dat “iets” moet
dan belangrijk genoeg zijn om voor door te willen le-
ven; iets waarvoor ik mijn vertrek van deze wereld
zou willen uitstellen. Maar dat is er niet meer. Ik zoek
er al tien jaar naar.
Ik heb ook wel eens tegen mijn huisarts gezegd dat
ik nutteloos ben geworden voor deze wereld. Dan zegt
hij: “Ho ho mevrouw. De mensen hier in huis en uw
dochter zijn nog heel blij dan u er bent.” Dat is dan
zo’n ontwijkend antwoord waar je niets mee kunt.
Mijn dochter en kleinzoon zijn mij heel dierbaar maar
zij redden zich wel, ook zonder mij. Van hen mag ik
gaan. Dat heeft mijn dochter ook zo tegen mij gezegd.
Zij begrijpt mijn lijden en gunt me mijn rust. Ze zullen
wel even verdrietig zijn, maar er zal ook een last van
hun schouders vallen als ze zich over mij geen zorgen
meer hoeven te maken, dat weet ik zeker.’

Hongerwinter
‘De psychiater opperde dat ik zou kunnen stoppen
met eten en drinken. Daar ben ik mee aan de slag
gegaan. Het eten heb ik afgebouwd. Ik eet ’s morgens
nog maar een halve boterham en ’s avonds een paar
hapjes. Ik ben nooit een grote eter geweest dus dat
gaat me makkelijk af. Ik weeg nu nog minder dan vijf-
tig kilo. Maar dat stoppen met drinken gaat niet. Dat
heeft ook te maken met die hongerwinter. In Amster-
dam was bijna niet aan eten te komen. Je kon naar
de gaarkeuken waar je gratis soep kreeg, wat niet
meer was dan heet water met wat koolbladeren erin.
En soms was er heel waterige stamppot met kool.
Bij de boeren boven het Noordzeekanaal kon je in
ruil voor waardevolle spullen of koffie en thee, soms

‘Als ik dit geweten had toen
ik jonger was, dan had ik toen
een pistool gekocht en deze
verstopt. Echt, ik zou nu zo een
kogel door mijn hoofd jagen’
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aardappelen en groenten kopen. Mijn vader was er
heel goed in om eten bij elkaar te sprokkelen, vaak
zonder dat hij iets te ruilen had. Hij moest daarvoor
soms helemaal naar de Kop, voorbij Hoorn en Alk-
maar. Barre tochten waren dat, want het was een
strenge winter. Hele gezinnen trokken met handkar-
ren de pont over op zoek naar voedsel. 
Nadat mijn vader op zo’n tocht is betrapt en doodge-
schoten, moest ik op pad. Voor Peter was het te ge-
vaarlijk, mannen van zijn leeftijd liepen de kans opge-
pakt te worden en naar Duitsland te worden gestuurd
om in de fabrieken te werken. Maar ook de vrouwen
liepen gevaar. Op een dag werd ik tegengehouden en
mijn handkar met eten in beslaggenomen. Ik ben
toen gaan rennen. Voor mijn gevoel urenlang, bang
dat ze mij ook dood zouden schieten. Ik had op een
gegeven moment zo’n verschrikkelijke dorst dat ik
een gat in het ijs heb geslagen en het steenkoude
water heb gedronken. Daar kreeg ik vreselijke kram-
pen van en doodziek kwam ik terug in Amsterdam.
Die tocht komt, sinds ik met de psychiater over stop-
pen met eten en drinken heb gesproken, voortdurend
in mijn dromen terug. Inclusief die angst van toen.
Erg is dat, hoe dat werkt in je geest. Terwijl ik in mijn
leven ook zoveel mooie dingen heb meegemaakt,
maar die zijn verdwenen naar de achtergrond.’

Voorgoed slapen
‘Mijn dochter vertelde laatst dat een vrouw is overle-
den die 116 jaar is geworden. Afschuwelijk denk ik
dan. Ik kende haar niet en weet ook verder niets van
haar. Maar ik hoop dat zij op welke manier dan ook
een weg heeft gevonden nog iets uit het leven te ha-
len. Want als ik er nu aan denk dat ik zo nog 21 jaar
moet doorleven... Uítgesloten dat ik dat vol kan hou-
den. Al tien jaar ga ik een eindeloze weg en zie ik
geen horizon meer. Ik ben moe. Ik ben er klaar mee,
hélemaal klaar mee. 
Dat ik voor alles wat ik wil doen afhankelijk ben van
andere mensen vind ik niet erg. Die mensen doen dat
graag en het is gewoon hun werk, ze krijgen ervoor
betaald. Dat vind ik nou wel weer gewoon bij het le-
ven horen dat je op een gegeven moment verzorgd
moet worden. Waar het mij om gaat is de leegheid
van het bestaan en de angsten die ik voortdurend
heb en die niet te onderdrukken zijn. Daar wil ik hoe
dan ook vanaf.
De laatste tijd denk ik er steeds vaker aan om toch
maar door te zetten en helemaal te stoppen met drin-
ken. Een paar weken door die angst en nachtmerries
heen en dan voorgoed slapen. Als ik dit geweten had
toen ik jonger was, dan had ik toen ik nog goed ter
been was een pistool gekocht en deze verstopt. 
Iedereen heeft altijd verteld dan mijn vader meteen
dood was en niet heeft geleden. Echt, ik zou nu zo
een kogel door mijn hoofd jagen. Ik hoef van niets en
niemand meer afscheid te nemen, dat heb ik al lang
gedaan. Misschien dat op die manier ook voor de
mensen die de wet maken, duidelijk wordt hoe diep
lijden aan het leven kan gaan.’  ■

NVVE?          
WHAT’S IN A NAME...
Ik weet niet waaraan het ligt, maar de laatste tijd
word ik vaak geconfronteerd met het vraagteken zo-
als ik dat hierboven achter NVVE heb gezet. Of het
nu gaat om de jaarlijkse acceptgiro voor de contribu-
tie die leden krijgen toegestuurd of om de reacties
die ik aan de telefoon krijg wanneer ik mijzelf intro-
duceer als ‘Rob jonquière van de NVVE’. Steeds va-
ker moeten we weer uitleggen waar die letters voor
staan. Nu hebben we vorig jaar onze naam veranderd
van Vrijwillige Euthanasie naar een Vrijwillig Levens-
einde. Dat wilde het bestuur omdat er nu toch een
euthanasiewet was aangenomen. Het gedachtegoed
van Huib Drion was tot aandachtspunt verkozen en
dus diende de doelstelling van de vereniging daaraan
te worden aangepast. De afkorting NVVE bleef ech-
ter gehandhaafd. Het voorstel om de afkorting van
onze nieuwe naam (NVVL) te gaan gebruiken, stuitte
op grote weerstand bij de op de Algemene Ledenver-
gadering aanwezige leden. Het argument dat we “on-
ze” naam niet zomaar moesten veranderen, won het
uiteindelijk van de argumentatie van geraadpleegde
deskundigen dat het met de naamsbekendheid van
de NVVE nogal mee viel! Het vraagteken hierboven
lijkt dat laatste te bevestigen.
Nu ben ik met onze nieuwe naam (een Vrijwillig Le-
venseinde) nog meer tevreden dan ik al was toen die
werd voorgesteld. Het blijkt namelijk dat ook op het
terrein van de actieve levensbeëindiging (euthanasie
dus) de discussies niet ophouden, maar zich zelfs
uitbreiden naar een breder terrein rond het levens-
einde. Ik hoef daarvoor hier alleen maar de termina-
le sedatie te noemen. In al die discussies blijven
twee zaken kaarsrecht overeind. Twee zaken waar-
over de NVVE graag meer dan één woordje wil mee-
praten: het levenseinde en de vrijwilligheid van welke
beslissing dan ook op dat gebied. Of je nou rustig en
natuurlijk wilt sterven, of dat gebeurt via (terminale)
sedatie, door actief ingrijpen, of middels een laatste-
wilpil, in alle gevallen is voor mij van belang dat het
levenseinde vorm krijgt op de wijze die de stervende
zelf heeft gewild; dus, een Vrijwillig Levenseinde. De
naam geeft ons als NVVE de mogelijkheid om het be-
lang van de eigen keuze te blijven benadrukken.
Maar voluit is het zo’n mond vol. ‘Goedemiddag, met
de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Le-
venseinde, met...’ En weet u (of degene die belt of
gebeld wordt) wat die vereniging dan wel is?    
Nee, ik geef die leden die pleitten voor het behoud
van de afkorting NVVE ook wel gelijk: met die afkor-
ting hebben we ons succes (de wet) behaald en zijn
wij bij de instellingen en mensen die er toe doen be-
kend. En dat die E dan niet meer klopt; wie vraagt
zich nog af wat de speciale positie van de arbeiders
is bij de VARA, van wielrijders bij de ANWB en die van
de eenheidsprijs bij de HEMA?
Dus, NVVE!

Rob Jonquière

directeur NVVE COMMENTAAR
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‘Bij mijn weten is er helemaal niets met het rapport
gebeurd, zegt Nico Mensing van Charante (58), huis-
arts, SCEN-arts en lid van de commissie-Dijkhuis. De
KNMG, die opdracht gaf voor het onderzoek, reageer-
de zeer terughoudend. Ik denk dat de KNMG geschrok-
ken is van het advies. Eind 2001, toen de commissie-
Dijkhuis net aan het werk was gegaan, oordeelde het
gerechtshof in Amsterdam dat lijden aan het leven
niet binnen het medisch domein valt en artsen daar-
om niet mogen ingaan op een verzoek om hulp bij
zelfdoding bij lijden aan het leven. De KNMG onder-
schreef dit oordeel destijds. De commissie-Dijkhuis
komt daarentegen tot de conclusie dat er binnen de
grenzen van de wet wel ruimte is voor levensbeëindi-
ging bij lijden aan het leven, omdat er ook bij lijden
aan het leven sprake kan zijn van uitzichtloos en on-
draaglijk lijden. Ik kan me voorstellen dat de KNMG
daar niet zo blij mee was en dat ze het rapport daar-
om naast zich neer hebben gelegd. Ik heb er tenmin-
ste niets meer over gehoord.’
Daarbij leeft het onderwerp volgens Mensing van
Charante ook helemaal niet onder artsen. ‘Ik heb
naar aanleiding van het rapport her en der in het land
een praatje gehouden. Mijn algemene indruk is dat
het voor artsen een stap te ver is. Sommige huisart-
sen worden er wel degelijk mee geconfronteerd, maar
die hebben iets van: wat moet ik ermee, laat mensen
het maar zelf regelen. Ze worden er kriegelig van: dit
ook nog een keer. Ze hebben andere dingen aan hun
hoofd.’
Dat de KNMG inmiddels opdracht heeft gegeven aan
het VUmc om een speciaal meetinstrument te ontwik-
kelen waarmee artsen een houvast krijgen bij het
vaststellen in hoeverre een patiënt lijdt, is hem niet
bekend. ‘Dat is dan nieuw voor mij. Het kan best waar
zijn, maar daar weet ik niets van. Ik hoef echt niet in
het middelpunt te staan omdat ik in die commissie
zat, maar dat ik daar niets over hoor… Naar mij toe is
er volledige radiostilte geweest.’

Competent
De Hoge Raad oordeelde in 2002 in de zaak-Brongers-
ma dat alleen patiënten met een classificeerbare ziek-
te in aanmerking komen voor hulp bij zelfdoding. De
commissie concludeerde dat dit geen recht doet aan
de complexe praktijk. ‘Het is een illusie dat het lijden
van een patiënt alleen kan worden afgemeten aan

In 2001 vroeg de artsenorganisatie KNMG de commissie-Dijkhuis een advies te schrijven naar aanleiding

van de ophef en discussie rond de zaak Brongersma. Brongersma was levensmoe en kreeg op zijn langdurig

verzoek hulp bij zelfdoding van zijn huisarts Sutorius. In 2002 oordeelde de Hoge Raad dat Sutorius deze

hulp niet had mogen geven en werd schuldig bevonden. Vorig jaar december bracht de commissie-Dijkhuis

een advies uit aan de artsenorganisatie KNMG over deze kwestie. Commissielid Nico Mensing van Charante

vertelt wat er sindsdien met het advies is gebeurd.                                Door Marleen Peters

COMMISSIE-DIJKHUIS

LIJDEN AAN HET LEVEN IS VOOR  
ARTSEN EN POLITICI GEEN ISSUE
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diens ziekte. In situaties waarin er geen sprake is van
een “echte” ziekte kan de lijdensdruk net zo groot zijn.
Binnen de commissie, waarvan maar enkele leden
persoonlijk ervaring hadden met euthanasie, ben ik
steeds degene geweest die gezegd heeft dat het on-
derscheid dat de Hoge Raad maakt niet reëel is. Ik
heb eindeloos moeten discussiëren over hoe ik dat
zag. Ik vind dat het geen enkel verschil maakt of ie-
mand kanker heeft of lijdt aan het leven. Het gaat al-
tijd om het existentiële deel van het lijden. Waarom
zouden artsen dat niet kunnen beoordelen? Dan doen
ze nu ook al zo vaak. Neem bijvoorbeeld een patiënt
die MS heeft of een jongen van 22 jaar met een hoge
dwarslaesie die hun arts vragen om hulp bij zelfdoding,
situaties die ik als SCEN-arts ben tegengekomen. In
beide gevallen is aan het medisch domein volledig vol-
daan. Maar de MS-patiënt kan met zijn ziekte mis-
schien nog wel tien jaar leven en die jongen met die
dwarslaesie misschien nog wel zestig jaar. Ook in die
gevallen gaat de existentiële kant van het lijden een
belangrijke rol spelen bij de beoordeling of hun lijden
uitzichtloos en ondraaglijk is. Dan vraag ik me af:
waarom zou je als arts in die situaties wel competent
worden bevonden om het lijden te bepalen en bij lijden
aan het leven ineens niet meer?’

Zelfbeschikkingsrecht
Mensing van Charante wist zijn medecommissieleden
te overtuigen en het advies aan de KNMG is uiteinde-
lijk opgenomen dat de oorsprong van het lijden niet
van belang is. Met andere woorden: dat in situaties
waarin er geen sprake is van een classificeerbare ziek-
te de lijdensdruk net zo groot kan zijn. De KNMG hield
in een reactie op het advies nog een slag om de arm
en zei dat voor haar lijden aan het leven niet bij voor-
baat binnen het domein van de arts valt. ‘Binnen de
commissie had ook niet iedereen het even makkelijk
met dat standpunt. Kritiek geven op de Hoge Raad,
dat viel niet bij iedereen goed in goede aarde. Com-
missielid Joep Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht
en advocaat, heeft een dag na het verschijnen van het
rapport zijn handen er al publiekelijk vanaf getrokken.’
Dat een meerderheid van de NVVE-leden vindt dat ze

zelf wel kunnen bepalen of ze lijden aan het leven, be-
grijpt Mensing van Charante. ‘Maar het lastige is dat
de rechter niet toetst aan het zelfbeschikkingsrecht.
De wetgeving is niet gebouwd op zelfbeschikkings-
recht, maar op barmhartigheid. Ik snap dat dit voor
veel mensen moeilijk te begrijpen of te accepteren is,
maar het is niet anders. Zoals de situatie nu is, zal ik
als SCEN-arts een arts die erover denkt hulp bij zelf-
doding te geven aan een patiënt die lijdt, behoeden
voor een gang naar de officier van justitie. Want gega-
randeerd dat hij dezelfde weg zal gaan als Sutorius in
de zaak-Brongersma.’

Laatstewilpil
Positief is hij gestemd over de kans dat er voor men-
sen die lijden aan het leven een laatstewilpil zal ko-
men. ‘Ja, ik denk dat de laatstewilpil er wel komt als
de druk op de politiek maar groot genoeg wordt. De
generatie na mij is veel assertiever, ik vraag me af of
die zich nog iets laten zeggen. Maar ik denk wel dat
als je de laatstewilpil wilt realiseren het belangrijk is
dat je het juiste tijdstip kiest. Dat zag je wel toen mi-
nister Els Borst kort na de aanname van euthanasie-
wet door de Eerste Kamer in 2002 in NRC Handels-
blad zei dat zij voorstander was van een pil waarmee
hoogbejaarde mensen die klaar met leven zijn een ein-
de aan hun leven kunnen maken. Dat was niet zo han-
dig van haar. De hele politiek viel over haar heen. Ik
denk dat de tijd nog niet rijp is voor de laatstewilpil.
Politiek is het op dit moment in ieder geval totaal geen
issue. Het onderwerp leeft er niet. Net zo min leeft
het onder artsen en in het verlengde daarvan niet bij
de artsenorganisatie KNMG. Of omgekeerd, het is
maar hoe je het bekijkt.’ ■

Het rapport van de commissie-Dijkhuis Op zoek naar normen
voor het handelen van artsen bij vragen om hulp bij levens-
beëindiging in geval van lijden aan het leven is te vinden via
de website www.knmg.nl, zoek: Commissie Dijkhuis.
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Is hulp bij zelfdoding bij patiënten die lijden aan het leven gerechtvaardigd? En wie bepaalt wanneer het

genoeg is geweest? De patiënt, de arts, zij samen, een onafhankelijke instelling? Oud-huisarts Peter Kalden-

hoven denkt dat veel huisartsen de ernst van lijden aan het leven ontgaat en daarom terugschrikken om in

zulke situaties te helpen. ‘Artsen zijn net mensen. En daarmee zeker niet allemaal even wijs genoeg om de

ernst van lijden aan het leven in te zien. Dat kon ik vroeger ook niet.’ Door John Baars

‘LIJDEN AAN HET LEVEN LOS JE
NIET OP MET EEN KOPJE KOFFIE’

‘Ja ik heb in mijn praktijk wel vaker iemand geholpen
die klaar met leven was bij een zelfdoding’, vertelt Pe-
ter Kaldenhoven zonder blikken of blozen. Sinds enke-
le jaren is hij huisarts in ruste. Hij had een praktijk in
een ‘groot dorp’, zoals hij het zelf noemt, in het noor-
den van het land. Bijna vijfenveertig jaar lang, zeven
dagen per week en vierentwintig uur per dag stond hij
voor zijn patiënten klaar. Hij woont er nog steeds, in
hetzelfde huis waar hij ook zijn praktijk had. Zelfs de
spreekkamer is nog intact. ‘De twee huisartsen die
mijn praktijk hebben overgenomen, zitten nu verderop
in een nieuw pand. Zij werken allebei parttime. Dat
was in mijn tijd wel anders.’ 
Veel van zijn patiënten maakte hij mee van de wieg tot
het graf. ‘En voor velen was en ben ik nog steeds een
vertrouwenspersoon. Als je in zo’n kleine gemeen-
schap woont, kom je je patiënten niet alleen tijdens je

werk tegen, maar ook op straat, in de kerk, de winkel
en de kroeg, dan zie je hele familiegeschiedenissen
aan je voorbij trekken.’
Bewust maakte hij een verzoek om hulp bij zelfdoding
voor het eerst begin jaren zeventig mee. ‘Het betrof
een 86-jarige mevrouw die nadat haar man was overle-
den in een bejaardenhuis was gaan wonen. Tegen
haar zin wel te verstaan. Haar man had altijd voor
haar gezorgd, maar toen hij er niet meer was, kon ze
niet meer zelfstandig blijven wonen. Kinderen had ze
niet. “Als Jan er niet meer is, dan hoeft het voor mij
niet meer”, zei ze vaak. Echt ziek was ze niet, maar
dat ze niet meer goed kon lopen en zien, ervaarde ze
als een groot probleem. De krant lezen, tv-kijken of
zonder hulp naar buiten zat er niet meer in. Ze zat de
hele dag op haar kamer te wachten tot ze weer naar
bed mocht. Eenmaal per week liep ik even bij haar

LIJDEN AAN HET LEVEN
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binnen als ik in het verzorgingshuis visite liep. En dan
herhaalde ze het vaak: “Voor mij hoeft dit niet meer.”’ 

Wanneer kwam de vraag om hulp bij zelfdoding voor
het eerst ter sprake?
‘Normaal ging ik nóóit op vakantie, maar in dat jaar
ben ik een paar dagen met mijn vrouw naar een fami-
liefeest in Luxemburg geweest. Toen ik terug kwam
hoorde ik dat zij geprobeerd had haar polsen door te
snijden. Ik was er letterlijk door ontdaan.’ 

Toen kon u niet meer om haar hulpvraag heen...
‘Destijds vond ik ook niet dat ik dat deed. Ik was echt
wel met haar bezig. Samen met de verzorgenden ver-
zon ik de een na andere oplossing om haar eenzaam-
heid te verdrijven. We regelden dat ze op zondag werd
opgehaald zodat ze naar haar eigen kerk kon gaan,
tweemaal per week ging iemand uit de gemeenschap
bij haar langs voor een praatje, we stimuleerden haar
’s middags met de andere bewoners koffie te drinken
en aan activiteiten in het verzorgingshuis deel te ne-
men. Maar alles wat we voorstelden wees ze af. Tsja
wat moet je dan, dacht ik. Ik vond dat ze er nog iets
van moest proberen te maken.
Toen ik hoorde dat ze een einde aan haar leven had
proberen te maken, ben ik meteen naar haar toege-
gaan. Ik geloof dat het eerste dat ik zei was: “Wat
maak je me nou?” We hebben daarop heel uitvoerig
over haar verlangen gepraat. Toen ik weg ging zei ik:
doe geen gekke dingen, we lossen dit op. Later vertel-
de ze dat die opmerking haar zó goed had gedaan. Dat
ze voor het eerst het gevoel had dat iemand haar be-
greep. Maar ik begreep er helemaal niets van. In mijn
ogen was haar probleem dat ze op een plek zat waar
ze niet wilde zijn, weg uit de gemeenschap waarin ze
was opgegroeid, dat ze eenzaam was en de dagen en
nachten eindeloos duurden omdat ze niets om handen
had. Als we samen maar bereid waren daar iets aan
te doen, dan zou haar probleem zich wel oplossen. Ik
wist haar hulpvraag niet op waarde te schatten.’

De oplossing was dus niet zo makkelijk.
‘Nee natuurlijk niet. Maar dat zeg ik nú, in eerste in-
stantie zag ik dat helemaal niet. Eenzaamheid was
niet de hoofdmoot van haar lijden. De belangrijkste re-
den voor haar vraag was haar totale afhankelijkheid,
dat ze haar leven zinloos vond en ze geen vooruitzicht
had dat het beter zou worden. Ze vond haar leven vol-

tooid en verlangde alleen nog maar naar de dood. Dat
los je niet op door een spelletje met haar te doen en
een kopje koffie. De dingen die ze wel nog zinvol zou
hebben gevonden en haar leven wat kleur hadden kun-
nen geven, werden onmogelijk gemaakt door haar han-
dicaps. Daarvoor kon ik geen oplossingen bedenken,
laat staan aanreiken. Ik voelde me machteloos. Wreed
was het om tot die conclusie te komen, maar zo was
het wel. Uiteindelijk werd haar lijden voor mij heel in-
voelbaar en heb ik haar geholpen.’

Heeft u destijds gemeld dat het geen natuurlijke dood
betrof?
‘Nee. Het was begin jaren zeventig, een tijd dat er he-
lemaal niet over gesproken werd. Ook niet door artsen
onderling. Je sprak er hoogstens met een bevriende
collega over, maar verder loste iedereen die zaken zelf
op. Het was een zaak tussen de arts en patiënt en
dat vind ik nog steeds. Ik heb in de jaren erna nog
driemaal patiënten die klaar met leven waren en daar
ernstig onder leden, geholpen bij zelfdoding, maar dan
door medicijnen voor te schrijven die ze konden opspa-
ren en zelf in konden nemen. Daarbij maakte ik wel de
afspraak dat ze me vooraf zouden inlichten wanneer ze
het zouden doen, zodat ik een oogje in het zeil zou kun-
nen houden en dat is gelukkig steeds goed gegaan.’

En in die gevallen altijd een natuurlijke dood opgege-
ven als doodsoorzaak?
‘Ja, het ging in die gevallen om zeer oude mensen met
allerlei kwaaltjes, dat viel niet op. Destijds meldde je
euthanasie of hulp bij zelfdoding niet, ook niet als de
patiënt in de stervensfase was en je bij ernstig lijden
op verzoek van de patiënt de dood een handje hielp.
Je wist dat je dan kon gaan zitten wachten tot de poli-
tie je met loeiende sirene van je bed kwam lichten.
Het bleef een zaak tussen arts en patiënt. Ik ben blij
en opgelucht dat er nu wel open over gepraat kan wor-
den en er toetsingscommissies zijn die het handelen
van de arts beoordelen en zij een soort buffer vormen
tussen de arts en het OM. Dat nu alles veel transpa-
ranter is, dient de zaak alleen maar. Zoiets moet je
niet hoeven te verbergen. Onder de omstandigheden
zoals ze nu zijn, zou ik mijn handelen zeker hebben
gemeld. Artsen die nu niet melden, mag je dat kwalijk
nemen. Hoewel… zekerheid heb je niet. In geval van
hulp bij zelfdoding bij lijden aan het leven, dat eigenlijk
toch onder de wet zou moeten vallen, raad ik het art-
sen nog steeds niet aan. In de zaak tegen de arts
Sutorius, die oud-senator Brongersma die levensmoe
was hielp een einde aan het leven te maken, oordeel-
de de rechtbank Haarlem dat hij zorgvuldig had gehan-
deld. Maar het Openbaar Ministerie ging, gesteund door
de minister van Justitie, in hoger beroep tegen deze
uitspraak en uiteindelijk werd hij schuldig bevonden.
Waar zijn we dan mee bezig, vraag ik me af. Hoe kun-
nen politici en juristen nou bepalen of iemand die klaar
met leven is wel of niet genoeg lijdt? Hebben ze daar
een meetlat voor? In mijn ogen kunnen alleen arts en
patiënt samen bepalen of het lijden, ook zonder dat er
lichamelijk lijden aan ten grondslag ligt, ondraaglijk en
uitzichtloos is. En als zij samen hebben geconstateerd
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Na een overlijden moet er in korte tijd veel
geregeld worden. Dat gaat gemakkelijker
als u zelf al maatregelen heeft genomen.
Veel mensen vinden het moeilijk of onaan-
genaam om daar over na te denken. Toch
is het belangrijk dat op tijd te doen, want
het geeft veel rust als deze zaken van te
voren goed geregeld zijn.

U kunt de Stichting Steunfonds
Humanisme benoemen als executeur-
testamentair. Het Steunfonds heeft des-
kundige mensen in dienst die uw laatste
wens kunnen uitvoeren. Een jarenlange
ervaring met deze vorm van dienstverle-
ning staat borg voor zorgvuldigheid en
integriteit.

Het Steunfonds Humanisme is opgericht
door het Humanistisch Verbond. Het 
Humanistisch Verbond zet zich in voor een
humane, tolerante samenleving.
Vraag gerust meer informatie, telefonisch
via nummer 020 521 90 36 of met 
behulp van de bon. U kunt ook kijken op: 
www.humanistischverbond.nl/steunfonds

Stuur de bon in een envelop 
zonder postzegel naar: 
Steunfonds Humanisme, 
Antwoordnummer 10938, 
1000 RA Amsterdam

Als 
nalaten 

u een 
zorg is

JA ik wil meer informatie
over een executeur-testamentair
van het Steunfonds Humanisme

naam m/v

adres

pc/woonplaats

telefoon R

S T E U N F O N D S
Humanisme

Ieder mens wil
graag op een pas-
sende wijze 
afscheid nemen
van een dierbare
overledene. 
Als het goed is,
geeft de uitvaart-
plechtigheid uit-
drukking aan de
herinneringen, 
gevoelens en 
gedachten van 
de nabestaanden.
Dat kan in de
vorm van muziek,
gedichten of een
toespraak.

Afscheid nemen van een overledene

Persoonlijke toespraak
Bij het Humanistisch Verbond kunt u terecht voor
sprekers die tijdens de uitvaartplechtigheid een
persoonlijke toespraak houden. 
In één of meer gesprekken met u bereiden zij
zich hier op voor. Humanisten gaan ervan uit dat
de mens zelf inhoud aan zijn leven kan geven. In
de toespraak zal dan ook het leven van de overle-
dene centraal staan. De ruim 300 sprekers van het
Humanistisch verbond hebben een speciale cursus
gevolgd. 
Wilt u meer weten over deze dienstverlening of
zou u zelf de cursus willen volgen?

Het Humanistisch Verbond is
samen met het Steunfonds
Praktisch  Humanisme in het bezit
van het CBF-keurmerk voor goede
doelen.

Meer informatie
Het Humanistisch Verbond biedt ook

geestelijke verzorging en
begeleiding, relatievieringen en

diverse cursussen.
Wilt u meer informatie in het

algemeen of over specifieke 
cursussen of diensten? 
U bent altijd welkom.

Humanistisch Verbond
Sarphatikade 13

Postbus 75490 
1070 AL Amsterdam

telefoon (020) 521 90 55
fax (020) 521 90 80

gironummer 151058
e-mail:

info@humanistischverbond.nl
e-mail diensten:

diensten@humanistischverbond.nl
of bezoek onze site:

www.humanistischverbond.nl

Humanistisch
Verbond

Relevant 4/2005

(Advertenties)
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dat het lijden ondraaglijk en uitzichtloos is, dan valt het
gewoon onder de euthanasiewet zoals die er nu ligt.
De toetsingscommissies hebben dat begrepen. Justi-
tie en poltiek duidelijk nog niet.’

Veel leden van de NVVE vinden dat er een laatstewilpil
beschikbaar moet komen waarmee ze zonder tussen-
komst van een derde zelf het moment van het sterven
kunnen bepalen.
‘Ik geloof dus niet in absoluut zelfbeschikkingsrecht.
Ik denk niet dat alle mensen die denken dat hun leven
alle zin verloren heeft en daardoor hevig verlangen
naar de dood zomaar ergens een pilletje moeten kun-
nen krijgen. In wat voor een maatschappij leven we
dan? Niet iedereen weet wat de mogelijkheden zijn om
hun leven draaglijk te maken of heeft de kennis om de
eigen situatie goed in te kunnen schatten. Ik heb oude
mensen in mijn praktijk gezien die uiteindelijk al gehol-
pen waren doordat ik ze een slaapmiddel gaf zodat ze
de nachten goed door kwamen of doordat ik bemiddel-
de tussen hen en hun kinderen die ze al jaren niet
hadden gezien. En dat zeg ik zonder paternalistisch te
willen zijn, want – zover ik het zelf kan inschatten –
nam ik hun wens later voldoende serieus. Ik begrijp
ook wel dat niet alle artsen even wijs genoeg zijn (of
misschien gewoonweg te jong?) om de ernst van lijden
aan het leven in te zien, dat kon ik vroeger ook niet.
En zeker niet alle artsen zullen zo humaan zijn om in
zulke situaties ook te helpen. Ik heb begrepen dat in
opdracht van de artsenorganisatie KNMG het VU me-
disch centrum in Amsterdam bezig is een speciaal
meetinstrument te ontwikkelen waarmee artsen een

houvast krijgen om vast te kun-
nen stellen in hoeverre een pa-
tiënt lijdt aan het leven. Ik ben
heel benieuwd hoe dat model
eruit gaat zien. Het kan er in
ieder geval toe bijdragen dat
meer artsen de ernst van de
zaak onder ogen gaan zien.’

Is lijden aan het leven wel per definitie een zaak van
de arts? De NVVE heeft voorgesteld om de verstrekking
van zo’n laatstewilpil buiten het medisch domein te
houden. 
‘Ik begrijp dat dit voorstel voortkomt uit de gedachte
dat iemand die lijdt aan het leven niet ziek is, of in
ieder geval niet ernstig genoeg om voor euthanasie in
aanmerking te komen en dat het daarom geen zaak
van artsen hoeft te zijn. Maar ik vraag me af hoe de
vereniging dat concreet wil gaan maken.’

Het voorstel is om een instelling in het leven te roepen
waar hulpvragers terecht kunnen voor verstrekking van
de laatstewilpil. Voordat het middel verstrekt wordt,
checken speciaal opgeleide vrijwilligers of een hulpvra-
ger wilsbekwaam is en aan bepaalde zorgvuldigheidsei-
sen voldoet. 
‘Maar wie zijn die vrijwilligers dan? Als daar geen arts
bij zit, hoe toets je dan of iemand met bijvoorbeeld al-
lerlei kwaaltjes met de juiste medicijnen wel nog een
voor hem acceptabel leven zou kunnen hebben? En
die zorgvuldigheidscriteria. Om die te kunnen formule-
ren zul je een grens moeten trekken: wanneer vind je
dat iemand genoeg lijdt om klaar met leven te mogen
zijn? Je zult dan duidelijk moeten kunnen aangeven
waar ondraaglijkheid van lijden begint en daarmee wie
wel of niet voor de laatstewilpil in aanmerking komt.
Ga er maar even voor zitten! Dat kán niet. Geen twee
situaties zijn hetzelfde. En als je vindt dat de hulpvra-
ger zelf wel kan uitmaken of zijn lijden aan het leven
ernstig genoeg is en niemand zich daar verder mee
hoeft te bemoeien, dan kom ik weer bij dat zelfbe-
schikkingsrecht terecht, waarvan ik zeg dat dit op-
houdt op het moment dat je er een derde bij betrekt.
Ik denk dat de slagingskansen van een laatstewilpil
niet hoog zijn als je de artsen er niet bij betrekt. Alle
respect voor het werk van de NVVE, zij hebben bergen
werk verzet in hun bestaan, maar ik denk dat de
euthanasiewet er ook nooit was gekomen als die niet
door zoveel artsen was gesteund. ■
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Hans van Dam
Euthanasie, de praktijk 
anders bekeken

In het boek vertellen veertien nabestaanden over hun
ervaringen met euthanasie en hulp bij zelfdoding.
Indringende en ontroerende verhalen waarin de goede
kanten, maar ook de schrijnende tekorten van de praktijk
aan bod komen. 
Met een nabeschouwing van directeur Rob Jonquière en
voorzitter Jacob Kohnstamm.

Dhr/mw

Lidnummer

Adres

Postcode Woonplaats

Hierbij machtig ik de NVVE om € 13,50 af te schrijven 
van mijn bank- of postbankrekeningnummer  

Datum Handtekening

Leden van de NVVE kunnen het boek bestellen door deze bon uit te knippen of te
kopiëren en te sturen naar: 
NVVE, t.a.v. de Ledenadministratie, Antwoordnummer 347, 1000 SL Amsterdam
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Opnieuw counselor Stichting 
De Einder vervolgd
Het Openbaar Ministerie heeft op-
nieuw vervolging ingesteld naar
een counselor van Stichting De Ein-
der die mensen met een doods-
wens begeleidt. Het gaat om de fi-
losoof Ton Vink die wordt verdacht
van overtreding van art. 294 WvS,
waarin hulp bij zelfdoding strafbaar
is gesteld. Vink wordt vervolgd we-
gens het voeren van gesprekken
en het geven van informatie aan
een cliënte van De Einder die in
2004 een einde aan haar leven
maakte. Vink was voor deze zelfdo-
ding al eerder door de politie ge-
hoord. Vorig jaar wijdde hij een
hoofdstuk aan haar casus in het
van zijn hand verschenen boek 294
Sr. Zedenverval en zedenverwilde-
ring in Nederland. 
De counselor wordt ten laste ge-
legd dat hij een of meer gesprek-
ken over methoden van zelfdoding
met zijn cliënte heeft gevoerd, haar
instructies en aanwijzingen heeft

gegeven over methoden van zelfdo-
ding, dat hij een lijst met medicij-
nen die cliënte hem had toege-
stuurd met haar heeft besproken,
haar informatie heeft toegestuurd
en/of gegeven hoe de “pil van
Drion” samen te stellen en/of een
basisadvies voor de uitvoering van
de zelfdoding heeft toegestuurd.
De zaak wordt behandeld door de
rechtbank in Amsterdam op 24 no-
vember 2005. 
Het OM heeft vorig jaar ook vervol-
ging ingesteld tegen Jan Hilarius
van Stichting De Einder. Hij zou een
vrouw, die vorig jaar september een
einde aan haar leven maakte,
medicijnen hebben gegeven die in
combinatie met andere middelen
dodelijk waren. 

Minder dan de helft van de 
euthanasieverzoeken uitgevoerd
Van de euthanasieverzoeken die
Nederlandse huisartsen krijgen
wordt 44 procent ook daadwerkelijk
uitgevoerd. Dit blijkt uit het proef-
schrift Setting the stage for death.
New themes in the euthanasia de-
bate waarop Mette Rurup op 15
september promoveerde. Aan het
onderzoek van het VU medisch cen-
trum namen 3614 huisartsen deel
in de periode april 2000 tot decem-
ber 2002. In 12 procent van de ge-
vallen weigeren artsen een verzoek
om euthanasie, 13 procent trok het
verzoek in, eenzelfde percentage
overleed voordat de beslissing over
hun verzoek werd genomen en
eveneens in 13 procent werd het
verzoek wel gehonoreerd, maar
overleed de patiënt voordat het ver-
zoek ten uitvoer werd gebracht. 
Het verzoek om euthanasie van
ernstig dementen die een euthana-
sieverklaring hadden, werd zelden
ingewilligd, terwijl 86 procent van
de naasten vinden dat dit wel toe-
laatbaar is. Slechts 16 procent van
de verpleeghuisartsen vindt dit
ook. De artsen die het verzoek van
de demente patiënt wel inwilligden,
meldden dit niet. Terwijl dit, mits
aan de zorgvuldigheidseisen is vol-
daan, wel mag volgens de wet.
Jaarlijks doen vierhonderd mensen
zonder ernstige ziekte een verzoek
om euthanasie. Over het algemeen
gaat het hierbij om alleenstaanden
van tachtig jaar of ouder. Hun pro-
blemen zijn meestal van sociale
aard (eenzaamheid, zingevingpro-
blematiek) en ze hebben in de
meeste gevallen een of meer niet
ernstige aandoeningen. De meeste
huisartsen geven geen gehoor aan
deze verzoeken. De helft van hen
stelt een alternatieve behandeling
voor, maar die wordt vaak door de
patiënt geweigerd. In een enkel ge-
val trok de patiënt na behandeling
het verzoek in. Als het verzoek ge-
weigerd werd maakten sommige
patiënten zelf een einde aan hun le-
ven. Van de ondervraagde artsen
zei 74 procent het ondenkbaar te
vinden ooit een verzoek om eutha-
nasie van een patiënt zonder ern-
stige ziekte in te willigen. Verder
vindt 15 procent van de Nederland-
se bevolking dat een laatstewilpil

beschikbaar moet komen en 36
procent van de nabestaanden.
Het proefschrift is te bestellen via
m.rurup@vumc.nl en kost € 10,-
incl. verzendkosten.

Vier zelfdodingen per dag
In 2004 maakten 1514 inwoners
van Nederland een einde aan hun
leven. Zelfdoding blijkt vooral voor
te komen op middelbare leeftijd. 40
procent van de mensen die zelf een
einde aan hun leven maakten, was
tussen de veertig en zestig jaar
(eind jaren negentig was dit nog 36
procent). Bij mannen die zelf een
einde aan hun leven maken, is de
gemiddelde leeftijd 47,6 jaar en bij
vrouwen 51,5 jaar. Dit blijkt uit cij-
fers die het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) in juli bekend
maakte. Gemiddeld maken vier per-
sonen per dag een einde aan hun
leven. Dat is 1 procent van het to-
taal aantal mensen dat dagelijks in
Nederland sterft (ongeveer 370).
Het percentage zelfdodingen in Ne-
derland is overigens een van de
laagste in Europa.

Evaluatie euthanasiewet start 
nog dit jaar
Nog dit jaar zal een groep onderzoe-
kers met een grootschalig onder-
zoek beginnen naar de besluitvor-
ming rond het levenseinde. Geke-
ken zal worden hoe vaak en onder
welke omstandigheden artsen le-
vensbeëindigend hebben gehan-
deld. Hiervoor zullen zesduizend
sterfgevallen worden bekeken. Ook
zullen artsen worden ondervraagd
over grenzen tussen de verschillen-
de vormen van medisch handelen
rond het levenseinde en naar hun
overwegingen om euthanasie wel of
niet te melden. Extra aandacht zal
er zijn voor het feit dat tussen 1999

Samengesteld door Marleen PetersKORT
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en 2004 het aantal meldingen van
euthanasie door artsen is afgeno-
men. Het onderzoek moet inzicht
geven in de vraag of het daadwer-
kelijke aantal gevallen van euthana-
sie is afgenomen of dat artsen min-
der bereid zijn euthanasie te mel-
den. De resultaten van het onder-
zoek worden eind 2006 verwacht.

KNB scherpt protocol voor 
beoordeling dementerenden aan
De Koninklijke Notariële Beroepsor-
ganisatie (KNB) is bezig met een
protocol dat de beoordeling van de-
menterende klanten aan moet
scherpen. Stichting Alzheimer Ne-
derland sprak begin dit jaar haar
bezorgdheid uit omdat zij steeds
vaker worden geconfronteerd met
dementerenden die door hun fami-
lie of anderen hun wil opgelegd krij-
gen. Volgens directeur Marc Wort-
mann van Stichting Alzheimer Ne-
derland (Trouw 30-8) zijn er naast
de typische verhalen van de huis-
houdster die een man zoekt om
kaal te plukken, in de grote steden

zijn zelfs bendes actief van vrou-
wen uit Polen en de Filippijnen die
door misbruik van alleenstaande
(dementerende) ouderen aan geld
proberen te komen. De KNB beves-
tigt dat notarissen steeds vaker
worden geconfronteerd met klanten
die door dementie het opstellen
van een acte niet goed kunnen be-
grijpen. Bijna 1 procent van de 65-
jarigen in Nederland lijdt aan de-
mentie, van de 90-jarigen is dat
ruim 40 procent.

SVL opent tweede steunpunt
De Stichting Vrijwillig Leven (SVL)
opende op 1 oktober in Utrecht
een tweede steunpunt. Mensen
die ervoor kiezen hun leven te wil-
len beëindigen kunnen voor hulp
en informatie bij de het steunpunt
terecht. De stichting opende het
nieuwe steunpunt na afloop van
het symposium Eind Goed Al goed,
het vrijwillig gekozen levenseinde,
in aanwezigheid van Utrechtse bur-
gemeester Veenendaal. In 2003
werd het eerste steunpunt in
Maastricht geopend. Sinds de op-
richting van het steunpunt hebben
volgens voorzitter Gerard Schelle-
kens naar schatting twintig men-
sen een eind aan hun leven ge-
maakt met hulp van de stichting.
Met honderden mensen werd ge-
sproken over hun doodswens. Tij-
dens het symposium werd bena-
drukt dat de stichting sinds het ar-
rest-Brongersma alleen algemene
informatie verstrekt over zelfdo-
ding. De medewerkers mogen niet
aanwezig zijn bij een zelfdoding,
laat staan actief hulp daarbij verle-
nen. Schellekens: ‘Wij bieden al-
lereerst levenshulp, dat is ons uit-
gangspunt.’  

Dignitas steekt de grens over
De Zwitserse vereniging Dignitas
heeft een zustervereniging opge-
richt in Duitsland. Op 26 septem-
ber opende Dignitas ook in Han-
nover haar deuren. Dignitas geeft
hulp bij zelfdoding aan mensen uit
binnen- en buitenland die lijden aan
een uitzichtloze ziekte of ondraag-
lijk lichamelijke handicap. De Duit-
se tak van de vereniging gaat zich
sterk maken om hulp bij zelfdoding
ook in Duitsland gelegaliseerd te
krijgen. Nu moeten mensen die
hulp bij zelfdoding willen nog afrei-
zen naar Zwitserland om te ster-
ven. Hulp bij zelfdoding is in Zwit-
serland toegestaan onder voor-
waarde dat de persoon die de hulp
verleent geen belang heeft bij de
dood van de ander. Sinds de op-
richting van de vereniging in 1998
gaf Dignitas hulp bij zelfdoding aan
453 mensen, waarvan 253 afkom-
stig uit Duitsland. 
Dignitas heeft aangekondigd ook
een steunpunt te willen openen in
Groot-Brittannië.

VRIJSPRAAK VOOR BASISARTS PETER VENCKEN
Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 42-jarige basisarts Peter Vencken
uit Nijmegen op 19 juli vrijgesproken van moord. In mei 2003 had hij in het
Oosterhoutse Amphia Ziekenhuis een 77-jarige man, die enkele dagen na-
dat hij door een herseninfarct was getroffen longproblemen kreeg, extra
morfine en later dormicum gegeven. De familie verzocht Vencken maatre-
gelen te treffen toen de man dreigde te stikken in zijn slijm. Volgens de ge-

raadpleegde deskundigen was er
sprake van terminale sedatie, maar
justitie meende dat er sprake was
van moord. Het hof bevestigde het
vonnis van de rechtbank in Breda
van eind vorig jaar, dat ook oordeel-
de dat het hierbij ging om pijnbe-
strijding en niet is bewezen dat de
dood is veroorzaakt door de toedie-
ning van de medicijnen. Eerder eis-
te justitie, die in hoger beroep was
gegaan, nog een celstraf van 180
dagen tegen Vencken waarvan 172
voorwaardelijk. Het gerechtshof
deed onverwacht snel uitspraak. In
plaats van na de gebruikelijke twee
weken, deed het hof nu al na twee
uur uitspraak. 

Het Medisch Tuchtcollege in Zwolle oordeelde eerder al dat een klacht van
de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegen de arts ongegrond was. De
Inspectie ging in hoger beroep. Die zaak wordt in het najaar vervolgd. Het
Openbaar Ministerie gaat niet in cassatie. 

KORT
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EUTHANASIEVERKLARING 
BLIJFT GELDIG
Veelvuldig krijgen de vrijwillige medewerkers van de Telefoondienst
van de NVVE leden aan de lijn die menen dat na de invoering van
de euthanasiewet (april 2001) de euthanasieverklaring wel veran-
derd zal zijn. Zij denken dat hun exemplaar van najaar 1997 niet
meer up to date is. Dit is niet zo’n vreemde gedachte, maar hij is
niet juist. Wel wordt op het bureau van de NVVE al geruime tijd ge-
werkt aan een aanpassing van de euthanasieverklaring. Met name
naar aanleiding van reacties op deze verklaring van de regionale
toetsingscommissies euthanasie. De toetsingscommissies komen
soms met een euthanasieverklaring in aanraking die pas een dag
voordat de euthanasie plaatsvindt, is getekend. Artsen willen vaak
dat de patiënt, wanneer deze geen verklaring heeft, toch nog zijn of
haar wens op papier vastlegt. Soms zelfs nadat de tweede arts al
met de patiënt heeft gesproken en heeft geconstateerd dat aan al-
le zorgvuldigheidseisen is voldaan. Het bureau van de NVVE wordt
dan door de arts of familie van de patiënt gebeld en verzorgt on-
middellijk een zogenaamde spoedverklaring.  
In een dergelijke situatie vinden de toetsingscommissies een uit-
gebreide euthanasieverklaring van de NVVE eigenlijk niet nodig en
hechten zij misschien nog wel meer waarde aan een kort briefje
van de patiënt zelf. De tekst kan uiterst summier zijn, als het maar
duidelijk is dat het de wens van de patiënt is. Daarnaast is het voor
de patiënt vaak zeer belastend de lange NVVE-verklaring nog te
moet invullen. 
Zoals gezegd de NVVE is bezig met een herziening van de eutha-
nasieverklaring. Maar dit dient met grote zorgvuldigheid te gebeu-
ren. De nieuwe tekst zal ook worden bekeken door externe instan-
ties en personen die op het gebied van deze materie deskundig
zijn. Tenslotte moet iedereen ermee kunnen werken, zowel in juri-
dische als in medische zin. Is de euthanasieverklaring volgens de
NVVE gereed, dan zal deze natuurlijk ook worden voorgelegd aan
een aantal leden. Pas wanneer blijkt dat zij met de nieuwe verkla-
ring goed overweg kunnen, zal deze worden geïntroduceerd. Kort-
om, dit vergt tijd en zal niet op korte termijn gerealiseerd zijn. Ze-
ker niet dit jaar. Als het zover is wordt u uiteraard via Relevant op
de hoogte gebracht. De huidige verklaring blijft, ook na invoering
van een herziene versie, een geldig document.

In de rubriek Relevante kwesties (Relevant nr. 3, 2005) is een on-
duidelijkheid geslopen. In de laatste alinea (Als de arts niet
meer…) wordt de suggestie gewekt dat uw echtgenoot, echtgeno-
te of partner te allen tijde uw wettelijke vertegenwoordiger is. Dit
is niet correct. U kunt ook een andere persoon een volmacht geven
om als uw wettelijke vertegenwoordiger op te treden, wanneer u bij-
voorbeeld uw partner wilt ontlasten of wanneer deze een andere
mening ten aanzien van uw wensen is toegedaan. Denk er dan wel
aan dat die wettelijke vertegenwoordiger voor de arts degene is
met wie wordt overlegd.
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Anderhalf jaar geleden nam Heleen Dupuis afscheid
van de Leidse Universiteit. Vanaf 1986 was zij daar
hoogleraar medische ethiek. Als weinig anderen ver-
stond zij de kunst om, met weglating van wat er niet
toe doet, steeds volstrekt helder te zijn. Zowel binnen
als buiten de universiteitsmuren. In het publieke debat
heeft zij vooral naam gemaakt met haar aanhoudende
pleidooi voor de mogelijkheid van euthanasie. Van
1981 tot 1985 was zij voorzitter van de NVVE. ‘Een
fantastische tijd,’ benadrukt zij. ‘Ik heb alleen maar
leuke herinneringen. Geen haat en nijd, geen geneu-
zel, niets van dat alles. Het debat was in volle gang
en de NVVE moest haar positie bepalen en haar partij
meeblazen. En dat lukte. Meer en meer werd de ver-
eniging serieus genomen.’

Keuzevrijheid
In die jaren begon ook haar universitaire carrière. ‘De
combinatie met het voorzitterschap van de NVVE en
mijn publieke optredens, gaf geen enkel probleem. Ik
kreeg veel podium en veel krediet. En dat is zo geble-
ven. Ik ben nooit gekapitteld, ook niet om radicale
standpunten. Ik kreeg ongecompliceerde vrijheid, en
precies dat zit in me. Kortom, een vis in het water.’
Het denken over euthanasie nam in de jaren tachtig
een hoge vlucht. Heleen Dupuis zocht het fundament
van het euthanasievraagstuk. ‘Het werd mij steeds
helderder dat het in laatste instantie niet gaat om de
vraag of euthanasie moreel te verdedigen valt of niet.
Het gaat immers om een privé-zaak. Voor mij was de
echte vraag of mensen hun eigen keuzes kunnen ma-
ken. Of ze daar de ruimte voor krijgen of niet. Kortom,
ik heb het euthanasievraagstuk geherformuleerd tot
een tolerantieprobleem. Dat is de echte kwestie. Ook
nu nog. Bijvoorbeeld in het debat over de laatstewil-
pil. De kernvraag is niet of “die pil” moreel aanvaard-
baar is of niet, maar hoe we organiseren dat mensen
de mogelijkheid hebben op enig moment hun eigen le-
venseinde op hun eigen manier te realiseren. Niet dat
dat moet, wel dat het moet kunnen. Ruimte voor keu-
zes dus. Door mensen zelf. Dit is voor mij het tweede
essentiële punt. De overheid moet zich niet vergaand

bemoeien met wat ik met mijn dokter overeenkom.
Euthanasie behoort – nogmaals – tot het privé-do-
mein. De overheid moet de keuzevrijheid van mensen
veiligstellen en niet afnemen.’

Autonomie
Het debat over euthanasie zette zwaar in op autono-
mie. Later is daar nogal wat kritiek op gekomen. ‘De
grote verwarring is ontstaan toen autonomie werd
uitgelegd als het recht om bijvoorbeeld euthanasie
te claimen. Dat kan niet en dat is ook nooit bedoeld.
Autonomie staat voluit overeind als een zogenaamd
schildrecht: het recht om iets niet te willen. Dat recht
is nu vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst. Mensen mogen behande-
ling te allen tijde weigeren en de dokter heeft dan
niet het recht om die behandeling door te zetten, uit-
zonderlijke situaties daargelaten. Je kunt de dokter
dus van het lijf houden. De NVVE heeft daar gelukkig
een verklaring voor, het behandelverbod. Maar dat is
iets anders dan euthanasie. Euthanasie kun je niet ei-
sen. Bij euthanasie betekent autonomie wat ik eerder
zei: het recht om zelf keuzes te maken. 
Het woord “vrijwillig” heb ik nooit veel gebruikt. Ik
denk dat de keus voor de dood niet zo vrijwillig is. Die
gebeurt immers bijna altijd onder druk van onafwend-
baar ernstig lijden. Overigens denk ik dat er voor de
grenzen van behandeling veel te weinig aandacht is.
Tijdig stoppen kan veel narigheid voorkomen. Veel art-
sen gaan op irrationele gronden door met behande-
len. Artsen moeten mensen behandelingen ook ontra-
den en soms niet eens voorstellen. Overigens ken ik
wel artsen die dat doen. Dan gebeurt het ook dat
mensen toch de afgeraden behandeling willen. Soms
omdat ze nog niet aan de grenzen toe zijn, maar ook
omdat ze door bijvoorbeeld de media zijn opgefokt
met hoge verwachtingen. 
Het is ingewikkeld, maar dat er in de zorg een cultuur
moet komen van grenzen, lijkt mij zeker. Te vaak ge-
beurt het nog dat doorbehandelen leidt tot zeer onge-
wenste situaties, die dan vervolgens door euthanasie
“opgelost” moeten worden. Dat kan anders, als art-

Aan het eind van het gesprek zegt ze het voorzichtig: ‘Ja, ik geloof dat ik het euthanasiedebat wel vooruit

heb geholpen.’ Deze bescheidenheid siert haar, maar het is een understatement. Oud-hoogleraar medische

ethiek en lid van de Eerste Kamer Heleen Dupuis (60) heeft op haar zo unieke manier, zowel open als kri-

tisch, het maatschappelijk en politieke debat rond euthanasie kleur en inhoud gegeven. Een gesprek met

een onverwachte en uiterst tragische persoonlijke noot. Door Hans van Dam

Euthanasiewet in de praktijk
Sinds 2002 kent Nederland een euthanasiewet. Daarmee zou je verwachten dat de praktijk is veiliggesteld. Maar is dat ook zo?
Drie jaar na de aanname van de wet blikken we in Relevant terug en vooruit met mensen die sterk betrokken waren bij de tot-
standkoming van de wet. In deze serie verschenen eerder interviews met oud hoogleraar dogmatiek en ethiek Harry Kuitert en
D66-politica Elide Wessel-Tuinstra.

‘REGELGEVING LIJKT TE VEEL
GEBOUWD OP WANTROUWEN’
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sen minder angstig voor de dood zijn. Want dit is het
grote punt. Een Amerikaans onderzoek laat zien dat
het doorbehandelen door artsen niet zozeer is ingege-
ven door ideologie, angst voor falen of angst voor
claims, maar door de angst voor confrontatie met af-
takeling en dood. Gelukkig zie ik ook goede ontwikke-
lingen. Vooral in de ouderenzorg. Daar is men zo lang-
zamerhand meer gericht op draaglijk maken dan op
verlengen van leven. Ik maak dat nu helaas van heel
dichtbij mee. Mijn man, zelf arts, is snel aan het de-
menteren. Het is al zover dat het thuis nauwelijks
meer te doen is. Laat niemand zeggen dat dementie
geen lijden is als het in een gevorderd stadium is.
Wat mijn man meemaakt en ik met hem, is een tota-
le, werkelijk totale ramp.’

Tevreden en kritisch
Met de euthanasiewet is Heleen Dupuis tevreden,
al heeft ze ook kritische kanttekeningen. ‘De wet is
volgens mij royaal. Waarmee ik niet heb gezegd dat
die ruimte ook daadwerkelijk wordt benut. Het boek
Euthanasie, de praktijk anders bekeken, uitgegeven
door de NVVE, bewijst pijnlijk dat er nog veel mis gaat.
Een ander punt is dat het zelfgekozen einde dat een
niet lichamelijke ziekte als achtergrond heeft, ernstig
wordt veronachtzaamd. De wettekst biedt volgens mij
die ruimte wel, maar in het parlementaire debat is die
ruimte ingeperkt. Ik doel natuurlijk op “Brongersma-
situaties”, zeg maar lijden aan het leven. Die situaties
uitsluiten, vind ik echt een gemiste kans. En ook niet
in overeenstemming met de praktijk zoals die er wel al
was. In het arrest-Chabot uit 1994 creëerde de Hoge
Raad ruimte voor stervenshulp op grond van lijden
zonder lichamelijke ziekte. De wet beoogde de opge-
bouwde praktijk te bekronen, maar op dit punt heeft
met name minister Korthals van Justitie bij de tot-
standkoming van de wet niet de moed gehad om con-
sequent te zijn. Minister Borst van Volksgezondheid
wel, maar kennelijk is de opvatting van de minister
van Justitie in deze doorslaggevend. Jammer en vol-

gens mij niet in de geest van de wet. Maar we zitten
ermee, zeker nu de Hoge Raad deze grond ook niet
billijkt en dus strenger is dan zij in 1994 was.’ 

Restrictiever beleid
Dupuis ziet dit niet als een incident. ‘Ik zie geen voor-
uitgang meer in het denken over het zelfgewilde einde.
Eerder stappen terug. Het klimaat kantelt al vanaf
eind jaren negentig richting een restrictiever beleid.
Dat vind ik een zeer ongewenste ontwikkeling, zeker
met het oog op de enorme vergrijzing. Een ander punt
vind ik de toetsingscommissies. Ik heb mijn verzet
daartegen gestaakt, maar vind nog steeds dat toet-
sing vóóraf veel belangrijker is. De SCEN-arts is in dit
opzicht een prima instrument. Daardoor zwemt de be-
handelend arts niet meer zo alleen en is zorgvuldig-
heid voor de onomkeerbare beslissing beter gegaran-
deerd. De toetsingscommissie heeft veel macht en
dat is altijd gevaarlijk. In hoeverre dat fataal is, weet
ik niet. Meer principieel vind ik overigens dat de zo
vergaande bemoeienis van een jurist en ethicus niet
kan. Euthanasie is een beslissing die patiënt en arts
samen nemen. Laat niemand zich daar verder mee
bemoeien. De regelgeving lijkt me nog te veel op wan-
trouwen gebouwd en daar is geen enkele aanleiding
voor.’

Toekomst 
Heleen Dupuis heeft nog wel wat te wensen. ‘Nou,
artikel 294 dat hulp bij zelfdoding strafbaar stelt,
moet sowieso verdwijnen. Hulp bij iets dat mag is
strafbaar. Absurd. Daarbij vind ik dat het lijden aan
niet lichamelijke aandoeningen echt voluit moet wor-
den erkend als een grond voor euthanasie. Natuurlijk
leed Brongersma enorm en natuurlijk was zijn lijden
onomkeerbaar en dus uitzichtloos. Nee, hij ging nog
niet onmiddellijk dood aan zijn lijden, maar precies dat
was het probleem. Over ondraaglijkheid gesproken.’
En dan de laatstewilpil. Daar wordt veel en veel te
moeilijk over gedaan. Hoe we het ook organiseren,
waar een wil is, is een weg. Mensen moeten daar
over kunnen beschikken. Bijvoorbeeld vanaf een be-
paalde leeftijd en sowieso iedereen die de dementie-
afdeling van het verpleeghuis als zeker vooruitzicht
heeft. Nogmaals, ik maak het in mijn huis mee. Vre-
selijk. Straks niets en niemand meer herkennen. Die
mensen moeten aan de noodrem kunnen trekken. Als
zo’n middel in de kluis ligt, thuis of bij de apotheek,
stelt dat enorm gerust. Dan hebben mensen de regie
die hun toekomt. De angst voor massale inname ge-
tuigt van weinig inzicht. De drang tot leven is enorm.
Pas als mensen daaraan voorbij zijn, komen ze tot de
wens het leven te willen verlaten. Dat is eigenlijk al-
tijd zo, ook bij kanker. En ook bij lijden aan het leven!
Dit is wat ik nog zeggen wil: ziekte is niet bepalend
voor de mate van ondraaglijkheid. Als het leven zich
definitief tegen jezelf keert, pas dan gaan mensen
naar de dood verlangen en om de dood vragen. Als
dit inzicht doorbreekt, doen we weer een belangrijke
stap vooruit.’  ■



Laatste wil op video
Het is een steeds terugkerend di-
lemma voor zowel artsen als juris-
ten: hoe te reageren op een ver-
zoek, opgenomen in de euthanasie-
verklaring, om waardig te mogen
inslapen bij gevorderde dementie.
Terwijl eenmaal in die situatie be-
land deze zelfde patiënt zelden of
nooit meer een doodswens uit. De
conclusie die dan maar al te graag
wordt getrokken, is dat de patiënt
duidelijk geen doodswens meer
heeft en dat het dus onethisch zou
zijn hem te laten “inslapen”. De
schriftelijke wilsverklaring verbleekt
tot een niet meer actueel document
in vergelijking tot het beeld van de
weerloze verdoolde die alleen maar
zo goed mogelijk verzorgd lijkt te
willen worden. Als de wil tot sterven
met de geest verdwijnt, blijft het in-
stinct tot leven over. Om nu bij een
beslissing over euthanasie dat in-
stinct te laten prevaleren boven de
wezenlijke wil van de patiënt is
mijns inziens een totale misvatting.
Hoe het gesprek dat de patiënt wel-
licht met zijn arts over de euthana-
siewens voerde precies verliep, is
achteraf moeilijk na te trekken en
bij gevorderde dementie al hele-
maal niet meer. De positie van de
beginnende Alzheimerpatiënt en de
kracht van zijn verklaring zou aan-
zienlijk versterkt worden indien dat
gesprek op videoband zou zijn op-
genomen. Op deze manier wordt de
volle emotie van de patiënt en zijn
angst om straks willoos en met ver-
lies van decorum door te moeten
leven duidelijk uit de woorden en
lichaamstaal. Zo kan de patiënt zijn
euthanasiewens ook blijven beplei-
ten als hij dat zelf niet meer kan.
Voor de arts die euthanasie wil ver-
lenen zou dit bewijs van het per-
soonlijke verzoek van zijn patiënt
een steun in de rug zijn, ook te-
genover de rechterlijke macht. Voor
de arts die geen euthanasie wil
verlenen omdat hij het moeilijk
vindt een niet doodziek menselijk
lichaam te doden, mag dat geen ar-
gument zijn, want het gaat uitein-
delijk niet om hém, maar om zijn in
nood verkerende patiënt en diens
wens en gemoedsrust. Dan zou hij
een plaatsvervanger moeten aan-
wijzen die het wel wil doen. Ik hoop
hiermee een nieuw argument aan

te dragen waarmee het sterfrecht
van de demente patiënt een betere
kans krijgt.
H.C. Renardel de Lavalette, Den Haag

red. Het dilemma van de meeste art-
sen die worden geconfronteerd met
een demente (en wilsonbekwame) pa-
tiënt die in het bezit is van een eutha-
nasieverklaring ligt over het algemeen
niet bij de “kracht” van de verklaring.
Een arts die zo’n verzoek krijgt, ziet
veel vaker een dilemma in de gebrekki-
ge communicatiemogelijkheden die de
patiënt en hem dan nog ter beschikking
staan en daarmee in de mogelijkheid
om aan de zorgvuldigheidscriteria van
de wet te kunnen voldoen. Het opne-
men van het gesprek over de wilsver-
klaring op video komt aan een oplos-
sing voor dat soort dilemma’s niet te-
gemoet. Een negatief bijeffect van zo’n
handeling kan ook nog zijn dat het het
onderlinge vertrouwen tussen arts en
patiënt schaadt.

Autonomie en de laatstewilpil
De inhoud van Relevant nr. 3, 2005
heeft bij mij een gevoel van teleur-
stelling achtergelaten met betrek-
king tot de laatstewilpil. Waar u
stelt dat een meerderheid van de
leden autonomie hoog in het vaan-
del heeft staan, is daar in de voor-
gestelde procedure niets van terug
te vinden. Laat ik nu altijd gedacht
hebben dat het de bedoeling was
dat een dergelijke pil op aanvraag
verstrekt zou worden aan een ieder
die behoefte had aan zekerheid. De
voorgestelde procedure kan echter
leiden tot een negatief besluit af-
hankelijk van wat twee of drie me-
dewerkers van een instelling zullen
beslissen. Het komt mij ook voor
dat deze zaak ver, zelfs heel ver
vooruit is geschoven. De NVVE is
geen voorhoede meer.
H. van der Vliet, Villapourcon

SCEN-project op koers
De KNMG is sinds vorig jaar – en
niet twee jaar geleden – aan de
slag met de uitbreiding naar zie-
kenhuizen en loopt geen ernstige
vertraging op, zoals Relevant nr. 3
berichtte. Ook is het onjuist dat de
uitbreiding naar alle ziekenhuizen
en verpleeghuizen over een half
jaar moet zijn afgerond. Dat is pas
over ruim drie jaar. Dit betekent –

Op deze pagina hebben lezers de gelegenheid te reageren op artikelen uit Relevant en op elkaar. 

De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten of niet te plaatsen.

net zoals bij de huisartsen destijds
– dat we in gesprek gaan met de
medische staven en raden van be-
stuur van ziekenhuizen om hen te
over tuigen van de kwalitatieve
meerwaarde van SCEN. Inmiddels
participeren zo’n twintig ziekenhui-
zen en worden er met nog twintig
andere ziekenhuizen gesprekken
gevoerd. Een soortgelijke ontwik-
keling zien we ook bij verpleeghuis-
artsen. Ik ben ervan overtuigd dat
heel veel ziekenhuizen wel degelijk
warmlopen voor SCEN. Vanwege
overvolle agenda’s is het soms
moeilijk om van de invoering van
SCEN een activiteit met de hoog-
ste prioriteit te maken. Daarvoor
hebben we dan ook een lang in-
voeringstraject ingecalculeerd. Het
was zorgvuldiger geweest om niet
het bericht uit een krant als bron te
nemen, maar de KNMG te bevragen.
Eric van Wijlick, projectleider SCEN

‘Dankbaar moet je zijn’
Met grote interesse heb ik het in-
terview met Anne-Mei The gelezen
in de laatste Relevant. Ik verblijf al
langere tijd in een verpleeghuis en
ben daardoor toch enigszins be-
kend met de vra-
gen die daar rij-
zen rondom het
thema euthana-
sie en zelfdo-
ding. Relatief
korte tijd ben ik
met mijn ver-
pleeghuis in ge-
sprek geweest
over euthanasie.
Maar ik heb het
al opgegeven, omdat ik (58 jaar)
“slechts” al levenslang zwaar li-
chamelijk gehandicapt ben. Wat
mij met name trof is dat euthana-
sie geen recht is, maar dat je
slechts het recht hebt om erom te
vragen. Robert Long zong in 1980
al: ‘Dankbaar moet je zijn!’ In het
lied is treffend sprake van een arts
die telkens weer leven spuit in
mensen die klaar zijn met dat le-
ven. Ik denk dat dit voor mij ook
een terechte vrees is. Ik hoop dat
in de toekomst de nieuwe eutha-
nasiewet vooral mag gaan werken
voor mensen die echt geen andere
mogelijkheid ter beschikking staat.
Pieter Joosse, Koudekerke

BRIEVEN
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(Vrijwillige medewerkers gezocht)

Ledenondersteuningsdienst
De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor
de Ledenondersteuningsdienst (LOD) in de regio

LIMBURG

De LOD bestaat uit vrijwilligers die leden van de NVVE
informeren, adviseren en ondersteunen en zo nodig
bemiddelen bij vragen of problemen rondom het vrij-
willig levenseinde. 

Wij vragen:
• relevante werkervaring, bij voorkeur vanuit het

maatschappelijk werk of de gezondheidszorg
• zeer goede contactuele eigenschappen
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over een auto
• bij voorkeur 35 jaar of ouder

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

Informatie: Marion Ebbinge of Simone Postma,
coördinatoren LOD, via tel. 020 - 620 06 90.
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u richten
aan: NVVE, t.a.v. M.W. Ebbinge en S.C. Postma,
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.

In gesprek met de arts

Het invullen van een euthanasieverklaring is

zeker nog geen garantie dat uw wensen rond-

om een milde dood ook daadwerkelijk worden

gerealiseerd. Euthanasie en hulp bij zelfdoding

zijn geen afdwingbare rechten van de patiënt.

Te hoog gestemde verwachtingen van patiën-

ten en vage toezeggingen en onduidelijkheden

van artsen zorgen nog heel vaak voor ernstige

misverstanden tussen patiënt en arts.

In gesprek met de arts geeft een leidraad voor

gesprekken met uw arts over euthanasie en

hulp bij zelfdoding in de thuissituatie.

Kosten: leden € 3,25, niet-leden € 4,25.

(Te bestellen via de bon op pag. 27)

(Vrijwillige medewerkers gezocht)

Telefoondienst
De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor
de Telefoondienst uit de regio 

AMSTERDAM

Wij zoeken vrijwilligers voor twee dagdelen per week.
U komt te werken op het verenigingsbureau in het
centrum van Amsterdam. 

Wij vragen:
• levenservaring
• goede contactuele eigenschappen
• goede taalbeheersing
• administratieve accuratesse
• enige computervaardigheid

Wij bieden:
• ruime inwerkperiode
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
• prettige werksfeer

Voor informatie kunt u contact opnemen met Hans
Maliepaard, coördinator Telefoondienst, 
tel. 020 - 530 49 73.
(Zie ook de rubriek Het Bureau op pag. 26)
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SEDATIE

In het debat over euthanasie verschijnt een nieuw

fenomeen aan de horizon: sedatie als inleiding op

euthanasie. De toetsingscommissies euthanasie zijn

een enkele keer met deze manier van levensbeëindi-

ging geconfronteerd, maar weten niet goed hoe deze

gang van zaken te beoordelen. Waar draait het om? 

Door Hans van Dam

Een voorbeeld: vier jaar terug overleed Monica’s moe-
der na een lang ziekbed. Haar moeder had grenzen
getrokken in wat zij nog mee wilde maken. Uiteindelijk
werden die grenzen bereikt en is zij overleden door
euthanasie. Alles was royaal op tijd doorgesproken,
inclusief hoe het overlijden zou gaan: na de injectie
zou haar moeder heel snel overlijden. Zo is het ook
gegaan. Monica had er vrede mee, het was zoals
haar moeder het had gewild. 
Monica heeft nu dezelfde kwaadaardige ziekte als
haar moeder en weet dat ook zij hieraan zal overlij-
den. Sinds zij dit weet, denkt ze veel terug aan de
manier waarop haar moeder is gestorven. Ze vindt
het bemoedigend dat haar moeder niet langer hoefde
te leven dan zij wilde, maar de beelden van de laatste
minuten komen nu als akelige beelden terug: de
euthanasie was zo abrupt. Tot vlak voor de eerste
injectie praatte haar moeder nog met haar, enkele
minuten later zakte zij weg en even later stokte haar
ademhaling. Nog ziet zij zichzelf aan het bed zitten, 
in een mengeling van rust en onwezenlijkheid. 
Nu haalt Monica die uren en minuten vaak terug.
En naarmate Monica er vaker over nadenkt, vraagt
zij zich af of zij dat ook zo wil. Ja, wel de grenzen trek-
ken, maar ook op die manier de laatste grens over?
Ze denkt aan haar man en kinderen. Die nemen beel-
den mee die zij van haar moeder heeft meegenomen.
En ze twijfelt steeds vaker of zij dat wel wil. Eigenlijk
zou zij de euthanasie minder abrupt willen. Meer als
een natuurlijke dood: in een diepe slaap zakken en
pas na enige tijd overlijden, zodat haar dierbaren haar
eerst nog even in het tussengebied meemaken. De
bocht wel afsnijden, maar in een lager tempo. Zo ont-
stond het idee om te sterven door een combinatie van
sedatie en euthanasie: eerst in slaap brengen en één,
twee uren later de dodelijke middelen. De huisarts be-
grijpt haar situatie en ervaringen en is in beginsel be-
reid om het zo te doen. Tegelijkertijd vraagt hij zich af
of het zo mag. Een beslissing is nog niet genomen,
maar de huisarts denkt dat hij de besproken methode
toepast, al weet hij nog niet of hij die ook zo meldt. 

Een enkele huisarts is hem voorgegaan en heeft de
methode ook zo gemeld. De toetsingscommissies
euthanasie weten er nog niet goed raad mee. De
Amsterdamse ethicus Govert de Hartogh, zelf ook lid
van een regionale toetsingscommissie, zei onlangs op
Radio 1 dat hij persoonlijk vindt dat het moet kunnen,
maar de neuzen staan niet dezelfde kant op. 
Ook artsen erkennen het “harde” van de dood door
euthanasie. Een arts zegt: ‘Het is soms alsof je iemand
een kogel door het hoofd jaagt. Ik zie niet in waarom
dat niet anders zou kunnen, als je maar elke keer
duidelijk voor ogen hebt waarom je iets doet. De ene
keer sedatie om lijden te verzachten, de andere keer
als inleiding op euthanasie. Waarom niet? Waarom
zou je ter voorkoming van misselijkheid iemand wel
een middel tegen braken mogen geven, maar om te
voorkomen dat iemand binnen enkele minuten van
pratende tot dode wordt geen sedatie mogen doen
als inleiding op de euthanasie? De bezwaren lijken
mij vooral formeel en juridisch. Uit menselijk oogpunt
is er voor de combinatie veel te zeggen.’ 
Rob Jonquière, directeur van de NVVE, begrijpt Moni-
ca’s wens maar heeft ook aarzelingen: ‘Binnen en
buiten de NVVE loopt op dit moment een discussie
om de termen euthanasie en sedatie duidelijker van
elkaar te onderscheiden. Als je in dit stadium van de
discussie deze twee methoden gaat vermengen, vrees
ik dat je in een grijs gebied terecht komt. Artsen zijn
verplicht euthanasie te melden, sedatie niet. Zeker
gezien de terughoudendheid die nog steeds bij veel
artsen leeft om euthanasie te melden, zou het me niet
verbazen als de gouden standaard van veel artsen zal
worden om eerst te sederen en als de patiënt na 24
uur nog niet overleden is, pas over te gaan op eutha-
nasie. Dit alles in de hoop dat de patiënt in de tus-
sentijd op een natuurlijke manier overlijdt en zij eutha-
nasie niet hoeven uit te voeren. Maar in dat geval kun
je toch moeilijk volhouden dat de arts deze methode
niet zou hoeven te melden, want de sedatie is dan
niet toegepast om verschijnselen als pijn, angst en
benauwdheid weg te nemen (waarvoor deze methode
is bedoeld!) maar als inleiding op euthanasie. Een
ander punt is dat wanneer sedatie als inleiding op
euthanasie wordt toegestaan, de toetsingscommis-
sies ook niet langer kunnen volhouden dat in geval
van coma euthanasie niet mag omdat de patiënt dan
niet meer lijdt. En wat betreft het abrupte: dat is in-
derdaad zo. Het is dus heel belangrijk dat de arts
vooraf zowel aan de patiënt als de naasten die bij de
euthanasie aanwezig zijn duidelijk maakt hoe eutha-
nasie verloopt zodat iedereen er goed op voorbereid
is.’  ■

21

SEDATIE ALS INLEIDING OP EUTHANASIE:
HUMANISERING OF VERTROEBELING?



Relevant 4/2005

IN BEELD

22

Omgaan met eindigheid
Op een vrijdagochtend, dwars tus-
sen allerlei zakelijke besognes en
telefoontjes door, belt Mimi, de
zus van Monique. Mimi deelt haar
mee dat ze een datum heeft vast-
gelegd voor euthanasie. Het zal
over een maand plaatsvinden. Ze
heeft alles al geregeld: de manier
waarop ze afscheid wil nemen van
de mensen die haar dierbaar zijn,
wie erbij aanwezig zullen zijn. Kort-
om, Monique voelt zich onver-
wacht voor een voldongen feit ge-
steld. Ze wordt bestookt door al-
lerlei emoties en redeneringen.
Woede en verdriet overheersen.
Ze weet dat haar zus over eutha-
nasie nadacht en begrijpt haar be-
slissing ook. Mimi heeft MS en
leeft de laatste tien jaar hoofdza-
kelijk vanuit de rolstoel of het bed.
Haar leven wordt steeds meer ge-
domineerd door haar ziekte en
haar lijden neemt toe. Monique
beseft dat heel goed, maar toch
heeft zij het er heel moeilijk mee
dat haar zus hiertoe besloten
heeft. Ze gaat ermee aan de slag:
ze leest erover, huilt, praat en

geeft haar
zus wat ze
haar nog kan
geven. Soms
lijkt er een
grote kloof te
zijn tussen
hen beiden,
soms zijn ze
opeens heel
dicht bij el-
kaar.
Doderlein de

Win is geen ervaren auteur, maar
des te meer mens. Ze schreef
geen roman, maar ze beschrijft
haar emoties en de wijze waarop
ze probeert in het reine te komen
met de beslissing en de naderen-
de dood van haar zus. Heel op-
recht en ook hartverscheurend.
De manier waarop ze rouwt en af-
scheid neemt komt recht uit haar
hart en raakt je als lezer. Dat is
mooi en zal voor velen troostrijk
kunnen zijn.

Monique Doderlein de Win • Dag zus,
straks ben je er niet meer • € 15,95
verzendkosten € 3,- • te bestellen
via www.doderleindewin.nl

ken tegen lijden; ziek zijn en lijden
lijken een verdienste.’
De titel van deze bundel komt uit de
mond van Ivan Wolffers die zich ver-
zet tegen het veelgehoorde credo
dat je moet vechten tegen kanker.
Dat vindt hij een vreselijke meta-
foor: ‘Buigen als bamboe, die me-

tafoor spreekt me meer aan. Stug-
ge bomen breken bij harde wind,
bamboe buigt en komt gewoon weer
overeind. Zo wil ik liever zijn.’
Zoals de auteurs
zelf in hun na-
woord opmer-
ken: de mensen
die erover willen
praten, hebben
nog slechts een
klein zetje nodig
om genuanceerd
en met diepgang
te praten over
hun ziekte. De
meesten bogen
als bamboe en
kwamen gewoon weer overeind. Ze
waren meer dan bereid hun erva-
ringen aan een groter publiek toe
te vertrouwen. Dat proef je eruit.
Het is een rijk boek.

Rob Bruntink en Anja Krabben •
Buigen als Bamboe • 
Uitgeverij Plataan • € 14,95 • 
ISBN 90 5807 261 4  

Openhartige verhalen
van een kankerpatiënt
Ongeneeslijk optimistisch is een
bundel van bijna lichtvoetige stuk-
jes over een terminale aandoening.
Ze zijn zo vlot geschreven, dat je de

Buigen en overeind komen
Voor het boek Buigen als bamboe
interviewden journalisten Rob
Bruntink en Anja Krabben bekende
Nederlanders die kanker hebben
of hadden. De jongste van het ge-
zelschap is Bibian Mentel die in
2002 voor de zevende keer Neder-

lands kampioen snowboarden
werd. Ze had een tumor in haar lin-
keronderbeen en moest in drie da-
gen kiezen tussen wel of niet am-
puteren, met de onzekerheid over
uitzaaiingen. Ze koos voor ampute-
ren: ‘Ik heb het gevoel dat ik zelf
de beslissing heb genomen.’
Dat het belangrijk is zelf beslissin-
gen te kunnen nemen en je eigen
weg te gaan – ook al is het tegen
de stroom in – blijkt uit ieder inter-
view. Alle veertien geïnterviewden
gaan op hun eigen manier om met
hun ziekte. Stuk voor stuk willen ze
de regie houden over hun leven.
Een groot deel van dat leven draait
om medische zaken en ook op dat
gebied kan je de regie houden.
Veel mensen hebben aardig wat
kritiek op de organisatie van de
zorg en behandeling in Nederland,
maar wat overheerst is hun le-
venskracht en eigenheid. 
Zo benadert Karel Glastra van
Loon welbewust ook een alterna-
tieve arts. Silvia Kristel (actrice,
kunstschilder) wilde eerst alles we-
ten over haar ziekte, maar besloot
later dat ze juist met andere din-
gen bezig wilde zijn. Jacob Gelt
Dekker, ondernemer en multimiljo-
nair, is wel heel kranig: ‘Ik vind
angst geen nuttige emotie, dus
angst ken ik niet. […] Ik vind het
boeiend om te zien hoe we aankij-

Door Marleen Swenne



23

rondom het levenseinde met een
levensverkortend effect in Vlaan-
deren tussen
1996 en 2002.
De onderzoe-
ken werden
gedaan voor-
dat in België
de euthana-
siewet werd
ingevoerd.
Opvallend is
dat er relatief
vaak een le-
vensverkor te
behandeling werd uitgevoerd zon-
der uitdrukkelijk verzoek van de
patiënt. 
Academia Press Scientific Publishers,
Gent • ISBN 90-382 0788 3 • te be-
stellen via tel. 0032 - 2 477 47 21,
fax 0032 - 2 477 47 11, 
e-mail johan.bilsen@vub.ac.be

Harry van Rijn • Als ik er op een dag
niet meer ben. Bespaar uw nabestaan-
den veel werk en zorgen • Misschien
vindt u  het ook zo moeilijk om na
te denken over uw levenseinde?
Dit boek maakt veel onderwerpen
bespreekbaar die te maken heb-
ben met het
einde van het
leven. 
Er is uitgebrei-
de aandacht
voor zaken als
de regeling
van een nala-
tenschap on-
der het er f-
recht en be-
perking van
de vaak hoge
successierechten. Het geeft ant-
woord op vragen als: waarom word
je oud? Wat gebeurt er met uw li-
chaam als u overleden bent? Wat
kost een uitvaart eigenlijk? Hoe zit
het met euthanasie en orgaando-
natie? Wat zijn de nieuwste uit-
vaartrituelen? Ook spirituele en re-
ligieuze aspecten komen aan bod,
zoals de opvattingen binnen ver-
schillende godsdiensten over een
leven na de dood. Achter in het
boek is de mogelijkheid om zelf in
te vullen hoe u uw uitvaart het
liefst geregeld wilt zien. 
Uitgeverij BZZTôH • € 14,50 • 
ISBN: 90 453 0199 7

IN BEELD

zachtheid en is erg creatief in het
bedenken van oplossingen om Cla-
ra haar gevoel van eigenwaarde te
laten behouden. Na een periode
thuis, wordt Clara opgenomen in
het verpleeghuis. Stap voor stap
neemt Marjanne afscheid van haar
grote liefde en aarzelend begint ze
een nieuw leven. Het is een vlot te
lezen boek over verlies en afscheid
nemen, met tussen neus en lippen
door ook wat kritiek op de gezond-
heidszorg in Nederland.

Adriënne Nijssen • Dansen op de 
Waterlijn • LaVita Publishing • 
€ 15,95 • ISBN 90-808 7222 9

■ VERDER IN BEELD
Monica Soeting • Tussen wet en wer-
kelijkheid. Euthanasie in het licht van
een roman van Willem Jan Otten en de
filosofie van Maurice Merlau-Ponty •
Dit proefschrift stelt dat het debat
over euthanasie en hulp bij zelfdo-
ding zo complex is, dat het zich niet
uitputtend laat voeren op grond van
abstracte beginselen. In het licht
van die filosofie kan ook literatuur
bijdragen aan de discussie over eu-
thanasie en zelfdoding. In het boek
Ons mankeert niets van Otten legt
een jonge huisarts verantwoording
af voor zijn gedragingen tijdens het
etmaal voorafgaande aan de ge-
heimzinnige dood van zijn voorgan-
ger. Het is een gewetensonderzoek
van een man die zich geplaatst ziet
voor de vraag: wat doe je als je
weet dat iemand dood wil? Het
boek kan gelezen worden als een
simpele vertelling, maar ook gezien
worden als een moreel standpunt.
Merleau-Ponty stelt dat een roman
geen kant-en-klare antwoorden kan
geven op wat voor vraag dan ook,
maar dat een roman wel de ambi-
guïteit van ons bestaan kan uit-
drukken en in die zin stof tot na-
denken en discussie geeft. 
Universitaire Pers Maastricht, 2005
•ISBN 90 5278 454 x • te bestellen
via de Universiteitsbibliotheek Rijks-
universiteit Limburg 043-3881804,
fax 3252884, www.ub.unimaas.nl

Johan Bilsen • End-of-life-decisions in
medical practice in Flanders, Belgium •
Analyse en verslag van empirische
onderzoeken naar beslissingen

ernst van de
zaak bijna zou
vergeten. Schrij-
ver en journalist
Karel Glastra van
Loon kreeg tij-
dens een reis
door Amerika als
donderslag bij
heldere hemel te
horen dat hij een

hersentumor had. Ondanks zijn
ziekte besloot hij zo gewoon moge-
lijk door te leven. In zijn columns
voor Margriet deed hij verslag van
dit leven, totdat het niet meer kon. 
Glastra van Loon, die zeker de ne-
gentig wilde halen, schroomde niet
om naast de reguliere gezond-
heidszorg ook in het alternatieve
circuit ondersteuning te zoeken.
De aandacht die hij daar vond voor
zijn welzijn, deed hem veel goed. 
De bundel leest als een soort dag-
boek dat inderdaad ongelooflijk op-
timistisch is. Maar misschien
komt dat ook doordat we de afloop
weten. 

Karel Glastra van Loon • Ongeneeslijk
optimistisch • Uitgeverij Nieuw 
Amsterdam • € 12,50 • 
ISBN 90 468 001 64 

Stap voor stap afscheid nemen
Hoofdpersoon van deze roman is
Marjanne die, pas gescheiden, op
een korte vakantie met haar kin-
deren de lesbische Clara ontmoet.
Marjanne en Clara krijgen een ge-
lukkige relatie en gaan samenwo-
nen. Hun geluk begint af te brok-
kelen als de eerste tekenen van
Clara’s ziekte duidelijk worden. Ze
wordt vergeetachtig en kan som-
mige dingen die ze eerder met ge-

mak afhandelde
niet meer. Ze
lijdt aan demen-
tie. Marjanne be-
seft dat ze haar
grote liefde aan
het kwijtraken is.
Clara verandert
en hun relatie
verander t mee.
Marjanne moet
haar loslaten. Ze
doet dat met
veel liefde en
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Lid voor het leven
De NVVE kent een lidmaat-
schap voor het leven. Hierbij
betaalt u eenmalig een vast
bedrag en bent u verder voor
uw hele leven lid. 
Waarom een lidmaatschap
voor het leven? Aan een lid-
maatschap voor het leven zijn
zowel voor u als de NVVE
voordelen verbonden. Zo
heeft u geen omkijken meer
naar de contributie en be-
spaart u ons de kosten van
de incasso en acceptgirokaar-
ten. Èn wij weten op wie we
kunnen rekenen. Als u ouder
wordt dan de gemiddelde Ne-
derlander bent u ook goedko-
per uit en u ontloopt een
eventuele contributieverho-
ging in de toekomst. Daarbij
wordt de contributie door de
belastingdienst gezien als gift
en is deze aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting als vol-
daan wordt aan de minimum-
en maximumgrens. 
Een lidmaatschap voor het le-
ven kost voor personen van
18 tot en met 49 jaar eenma-
lig € 475,-, bent u 50 tot en
met 64 jaar dan betaald u
€ 237,50 en voor personen
van 65 jaar en ouder zijn de
kosten € 135,-. 
Als u gebruik wilt maken van
deze mogelijkheid, neem dan
contact op met de NVVE 020 -
620 06 90.

Nieuwsbrief NVVE
Sinds kort kunnen leden en
andere geïnteresseerden zich
kosteloos abonneren op de
nieuwsbrief van de NVVE. Via
de nieuwsbrief wordt u op de
hoogte gehouden van de laat-
ste belangrijke ontwikkelingen
op het gebied van onderwer-
pen rond het levenseinde. Be-
langrijke gebeurtenissen bin-
nen en buiten de NVVE zullen
in de nieuwsbrief worden aan-
gekondigd. We houden u op
de hoogte van (regio)bijeen-
komsten die de NVVE (mede)
organiseert en geven com-
mentaar op lopende zaken.
Aanmelden kan via de websi-
te van de NVVE: www.nvve.nl.

IN MEMORIAM MARTEN TOONDER
Op 27 juli overleed schrijver/tekenaar
Marten Toonder. Zijn niet te overschat-
ten betekenis is in de media zeer
breed uitgemeten. Terecht, want Toon-
der was in veel opzichten uniek. Toch
voelde hij zich geen “superman”, maar
even stoffelijk, kwetsbaar en sterfelijk
als ieder ander mens. Dat alles zag hij
niet alleen scherp, hij voelde het ook
letterlijk aan den lijve. En daarover
sprak hij publiekelijk. In 2003 ook in
een interview met Relevant. Even au-
thentiek als indringend en eenvoudig
sprak hij over het ouder worden, dat hij
als een dagelijkse en alsmaar toene-
mende kwelling ervoer en over de
enorme geruststelling die het hem zou
geven als hij zou beschikken over de
“pil van Drion”. Zijn woorden maakten
op velen diepe indruk. Het levensge-
voel dat Marten Toonder in dit inter-
view schetst, is misschien wel de illu-
stratie van wat tegenwoordig lijden
aan het leven heet. Lijden, niet aan
een ernstige ziekte, maar aan ouder-
dom die met gebreken komt en lijden
aan een leven dat in alles voltooid is,
maar zich maar niet wil voltooien met

de dood. Hij vond het een belediging
dat oude mensen de middelen wordt
onthouden om op een zelfgekozen tijd-
stip met humane middelen te sterven.
‘Wie dit verbieden, hebben geen idee
wat wij doormaken’, zei hij in de ach-
terliggende jaren vaak. Sinds het inter-
view in 2003 zijn wij elkaar blijven ont-
moeten. Gouden uren van indringende
gesprekken over ouderdom, onthech-
ting, dood, geest en materie, scherpe
en vervagende herinneringen en nog
veel meer neem ik mee. Maar vooral
zag ik van rakelings dichtbij hoe moei-
lijk voor hem het getreuzel van de
dood was. Vreselijk vond hij het. ‘Dat
ik er nog ben, moet op een gemeen
misverstand berusten’, zei hij vaak.
Van twee minuten voor twaalf werd het
maar geen twaalf uur. De klok tikte
maar de wijzers bleven steken. Tot de
vroege morgen van woensdag 27 juli
2005.  

Hans van Dam

Het interview met Marten Toonder in
Relevant nr. 1, 2003 is terug te vinden op: 
www.nvve.nl/martentoonder

Marten Toonder die bijna twintig jaar lid was van de NVVE tekende in 1988 
bovenstaande cartoon voor de cover van een brochure van de NVVE.
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Niet-reanimerenpenning NVVE
tentoongesteld in New York
Van 16 oktober tot 2 januari
2006 vindt in MoMA, The Mu-
seum of Modern Art in New
York de tentoonstelling SAFE:
Design takes on Risk plaats.
Een van de meer dan drie-
honderd producten en proto-
typen die hier te zien zijn, is
de niet-reanimerenpenning
van de NVVE. De tentoonge-
stelde objecten zijn allemaal
ontworpen om lichaam en
geest te beschermen tegen
gevaarlijke en stressvolle si-
tuaties, als reactie op noodsi-
tuaties, om duidelijke infor-
matie en een gevoel van be-
scherming en veiligheid te ge-
ven. 
Voor wie in de buurt komt:
The Museum of Modern Art,
11 West 53 Street, New York. 

Regiobijeenkomsten
De NVVE organiseert informa-
tiebijeenkomsten waar leden
en introducés praktische vra-
gen kunnen stellen over eu-
thanasie en alles wat daar-
mee te maken heeft. 
15 november in Tulip Inn
Hoogeveen, Mathijsenstraat 1
te Hoogeveen
13 december in Van der Valk
Hotel Goes, Anthony Fokker-
straat 100 te Goes
De bijeenkomsten worden zo-
wel ’s middags van 14.00 tot
16.30 uur, als ’s avonds van
19.30 tot 21.30 uur gehou-
den. De zaal is een half uur
voor aanvang open. Toegang
gratis.
Geïnteresseerden kunnen zich
schriftelijk aanmelden bij de
NVVE, t.a.v. Karina Scheir-
linck, Postbus 75331, 
1070 AH Amsterdam,
e-mail k.scheirlinck@nvve.nl.

Rouw na zelfdoding: kun je
zo’n verlies wel verwerken?
Rouw na zelfdoding is vaak he-
vig en intensief. Het roept bij
de betrokkenen een groot
aantal vragen op. Waarom
heeft hij of zij dit gedaan? Had
ik het kunnen voorkomen?
Heb ik wat gemist? Ook het
feit dat geen afscheid kon wor-
den genomen, is bepalend
voor de wijze waarop gerouwd
kan worden. Yarden Vereni-
ging organiseert in samenwer-
king met de NVVE en de Stich-
ting Horizon drie conferenties
over het thema Rouw na zelf-
doding. 
De avonden worden ingeleid
door Arthur Polspoel, docent
pastoraaltheologie en super-
visor aan de Theologische Fa-
culteit Tilburg en directeur
Rob Jonquière van de NVVE.
Na de inleidingen kunnen er
vragen worden gesteld en is er
een paneldiscussie met des-
kundigen. De conferenties zijn
gratis toegankelijk voor ieder-
een die zich voor het onder-
werp interesseert. De avonden
beginnen om 20.00 uur en ein-
digen rond 22.30 uur.

2 november 
Zeeuwse Bibliotheek, Kou-
steensedijk 7 in Middelburg
(aanmelden via A. Cleven, 
tel. 0114 - 31 55 38, 
jacleven@zeelandnet.nl)

17 november 
conferentiecentrum Boerke
Mutsaers, Vijverlaan 2, Tilburg
(aanmelden via C. Niezing,
tel. 040 - 262 17 54
na 18.00 uur,
conny.niezing@tod.com)

24 november 
kantine ziekenhuis VieCuri,
Merseloseweg 130 in Venray
(aanmelden via W. Juneman,
tel. 06 - 22 228 435, 
wjuneman@hotmail.com)

Nadere inlichtingen over de
inhoud en opzet van de con-
ferentie: Stichting Horizon, 
tel. 06 - 12 620 704 of
d.denbraven@hetnet.nl.

LAATSTEWILPIL OP
DE POLITIEKE AGENDA
In de vorige Relevant deed voorzitter Jacob
Kohnstamm een oproep aan NVVE-leden die
tevens lid zijn van een politieke partij om de
koppen bij elkaar te steken en te kijken hoe de
laatstewilpil op de politieke agenda te krijgen.
Begin oktober kwamen zestien NVVE-leden bij
elkaar om de handen ten behoeve van de
laatstewilpil ineen te slaan.

Kohnstamm waarschuwde meteen dat het
geen makkelijke klus zal worden ‘Vooralsnog
zijn we een roepende in de woestijn. De laat-
stewilpil staat héél laag op de prioriteitenlijst
van de politieke partijen. Een veel gehoorde re-
actie in de politiek is: we zijn al koploper in de
wereld wat betreft euthanasie, moet dit er nu
ook nog bij?’ Toch denkt hij dat wanneer NVVE-
leden die ook politiek actief zijn hun krachten
bundelen, het moet lukken de politiek voor dit
onderwerp in beweging te krijgen. En zo hopen
ook de NVVE-leden die op 4 oktober naar
Utrecht kwamen om de handen voor een laat-
stewilpil ineen te slaan. Onder de aanwezigen
waren leden van D66, PvdA, GroenLinks en
VVD, waarbij de laatsten sterk in de meerder-
heid waren. Begin 2007 zijn er weer landelijke
verkiezingen. Insteek werd hoe de problema-
tiek rond de laatstewilpil in de verkiezingspro-
gramma’s van de verschillende politieke partij-
en te krijgen. Als eerste actiepunt werd afge-
sproken dat uitgezocht wordt hoe de procedu-
re binnen de verschillende partijen bij de tot-
standkoming van de verkiezingsprogramma’s
werkt en welke mensen bij het ontwerpen van
de programma’s betrokken zijn. Een ander
punt was: hoe hoog zetten we in? Daarover wa-
ren de meningen verdeeld. De meesten waren
van mening dat de NVVE al blij mocht zijn als
in de programma’s überhaupt zou komen te
staan dat er over dit onderwerp gepraat zou
worden. ‘Als je meteen inzet op legalisering
dan weet je zeker dat de deur naar de laatste-
wilpil potdicht blijft.’ Anderen merkten daaren-
tegen op: ‘Laat maar zien hoe urgent dit pro-
bleem is. Als alleen in de programma’s komt
te staan dat erover gepraat zal worden, dan
weet je zeker dat je er vier jaar niets meer over
hoort.’ En zoals dat hoort in de politiek werd
er een compromis gesloten. Er komen drie ver-
schillende teksten met een gematigde, wat
steviger en een uitgesproken toon. Afhankelijk
van de bevindingen van de leden zal worden
bekeken welke strategie gekozen zal worden.
Wordt vervolgd.

Door Marleen Peters
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Hoeveel mensen werken er bij de Telefoondienst?
‘Wij hebben vijftien vrijwillige medewerkers in dienst, waar-
van dertien vrouwen! Dus zeg maar dat er naast mij als coör-
dinator, drie medewerkers per dagdeel aanwezig zijn.’

Toch gebeurt het wel eens dat ik een bandje krijg als ik bel.
‘Meestal zijn we tijdens kantooruren goed bereikbaar hoor.
Op maandagochtend of nadat Relevant op de mat is geval-
len, krijgen we wel eens meer telefoontjes binnen dan we
kunnen verwerken.’

En dan sta je uren in een wachtrij…
‘Nee hoor, als we de telefoontjes niet kunnen verwerken dan
word je direct doorverbonden met een antwoordapparaat
waarop je je naam en telefoonnummer kunt achterlaten. Bin-
nen een half uur word je dan teruggebeld. We proberen het
diverse keren die dag, dus je hoeft niet naast de telefoon te
wachten. En anders spreken we je voicemail in of proberen
het de volgende dag opnieuw. Je hangt dus niet eindeloos in
een rij en het kost je niets extra. Een tip: als het niet drin-
gend is, bel dan in de tweede helft van de week.’

En dan schakelen jullie de binnenkomende telefoontjes door?
‘Dagelijks komen er tussen de 100 en 200 telefoontjes bin-
nen. De meeste vragen handelen we zelf af en anders spelen
we ze door. De medewerkers zijn dus zeker geen telefonisten
die slechts binnenkomende gesprekken doorschakelen.’

Met welke vragen kan ik bij jullie terecht?
‘Met alle vragen natuurlijk. Maar de telefoontjes die wij zelf
afhandelen variëren van nieuwe aanmeldingen, afmeldingen,
bestellingen, maar ook vragen als “hoe gaat euthanasie?”,
“is bij dementie euthanasie nog mogelijk”, noem maar op.
De medewerkers worden daarvoor speciaal getraind.’

Waarom kun je alleen tijdens kantooruren bellen? Iemand kan
toch ook in het weekend een wilsverklaring nodig hebben?

‘Euthanasie is geen haastklus. Het is een lang traject dat je
samen met je arts door gaat. Maar mocht je toch een spoed-
verklaring nodig hebben en je belt tijdens kantooruren, dan
kan die vaak dezelfde dag nog verzonden worden.’ 

Waarom is er naast een 020- ook een duur 0900-nummer?
‘Leden kunnen altijd ons 020-nummer in Amsterdam bellen
tegen een normaal tarief. Voor niet-leden hebben we een
0900-nummer dat € 0,20 per minuut kost. De NVVE wordt
er niet rijk van, maar het helpt een beetje om de kosten van
vermelding in alle telefoonboeken in Nederland te drukken.’

Krijgen jullie wel eens rare vragen?
‘Vooropgesteld: geen enkele vraag is raar. Maar er zijn bij-
voorbeeld nog steeds mensen die denken dat de NVVE art-
sen in dienst heeft die wel even langs komen om euthana-
sie uit te voeren of mensen die de laatstewilpil willen be-
stellen. Maar die misverstanden zijn al zo oud als de vereni-
ging is en die zullen er ook altijd wel blijven.’ 

DE NVVE TELT ZESTIEN

DIENSTEN EN COMMISSIES

MET BIJNA HONDERDVIJFTIG

(VRIJWILLIGE) MEDEWERKERS

DIE ZICH INZETTEN VOOR DE

VERENIGING. WIE ZIJN DIE

MENSEN EIGENLIJK EN WAT

DOEN ZE PRECIES VOOR U?  

Door Marleen Peters
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NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam

TELEFOON 
De NVVE is telefonisch bereikbaar op werkdagen 

van 9.00 - 17.00 uur 020 - 620 06 90 (leden),

0900 - 606 06 06 (niet-leden € 0,20 p.m.)

INTERNET
Informatie over de NVVE en euthanasie in het

algemeen is te vinden op de NVVE-site www.nvve.nl

e-mail euthanasie@nvve.nl

LEDENSERVICE
■ Wilsverklaringen De NVVE geeft verschillende

wilsverklaringen uit waarin u kunt aangeven wat

uw wensen zijn omtrent uw levenseinde.    

€ 9,- voor het hele pakket in viervoud:

❚ Euthanasieverklaring Hierin omschrijft u precies  

onder welke omstandigheden u zou willen dat 

de arts euthanasie toepast.

❚ Behandelverbod Wanneer u uw wil niet meer

kenbaar kunt maken, gelden de in deze verklaring

opgenomen wensen ten aanzien van wel of niet

behandelen.

❚ Volmacht Voor situaties waarin u zelf niet meer

kunt beslissen, kunt u schriftelijk iemand aanwij-

zen die namens u optreedt. 

■ Vertaling wilsverklaringen Bovenstaande verklarin-

gen zijn ook verkrijgbaar in het Duits, Engels, Frans

en Spaans. € 1,50 per stuk

■ Niet-reanimerenpas Hiermee verklaart u onder

geen beding gereanimeerd te willen worden. 

€ 9,25

■ Niet-reanimerenpenning De penning, die u om uw

hals draagt, geeft aan dat u in het bezit bent van

een niet-reanimerenpas. 

€ 40,- (verguld) € 32,50 (zilver) incl. ketting.

■ Ledenondersteuningsdienst Leden van de NVVE

kunnen in een persoonlijk contact informatie en

ondersteuning krijgen bij vragen en problemen

rond het vrijwillig levenseinde. 

■ Gevolmachtigdendienst Voor leden die in eigen

kring geen gevolmachtigde kunnen vinden, be-

staat (onder voorwaarden) de mogelijkheid dat

een vrijwillige medewerker van de Gevolmachtig-

dendienst als zodanig optreedt.

■ Kwartaalblad Relevant is een voorlichtend en opi-

niërend tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt.

Gratis voor leden. Jaarabonnement Nederland

voor niet-leden € 10,- (overige landen op aan-

vraag). Voor visueel gehandicapten is Relevant

op cd-rom verkrijgbaar.

DIENSTEN



B E S T E L B O N (s.v.p. aankruisen wat voor u van toepassing is)

❍ Graag ontvang ik informatie over het lidmaatschap van de NVVE.
❍ Ik ben al lid. Stuur mij het aanvraagformulier voor de wilsverklaringen.
❍ Graag ontvang ik een bestelformulier voor de publicaties van de NVVE.

NAAM

ADRES

POSTCODE WOONPLAATS

LIDMAATSCHAPSNUMMER

DATUM HANDTEKENING

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

NVVE 
POSTBUS 75331 
1070 AH AMSTERDAM

❚ Stoppen met eten en drinken Info over verster-

ven, de keuze voor de dood door te stoppen met

eten en drinken. € 3,- leden, € 4,- niet-leden

❚ Verpleegkundigen en euthanasie Informatie over

het niet instellen/weigeren van een behandeling,

euthanasie, hulp bij zelfdoding, “klaar met leven”,

versterving en (terminale) sedatie, toegesneden

op de taak die de verpleegkundige daarbij heeft.

€ 3,50 leden en niet-leden

❚ Christelijk geloof en euthanasie In discussies

lijkt het soms alsof het christelijk geloof euthana-

sie volledig uitsluit. Toch is de bijbel daar niet zo

eenduidig over. € 2,75 leden, € 3,75 niet-leden

❚ Levensbeschouwing en euthanasie Bijdragen

over islam, boeddhisme, hindoeïsme, jodendom,

christendom en humanisme in relatie tot eutha-

nasie. € 4,- leden, € 5,- niet-leden

❚ Geannoteerde bibliografie Bespreekt boeken,

rapporten en andere uitgaven over euthanasie,

ethiek, gezondheidsrecht en hulp bij zelfdoding.  

€ 3,50 leden, € 4,50 niet-leden

SCHENKINGEN
U kunt de NVVE op veel manieren steunen. Bijvoor-

beeld door middel van een schenking, periodieke

uitkering of legaat. Deze laatste vorm zal de nota-

ris vaak adviseren aan mensen die (een deel van)

hun vermogen willen nalaten aan een goed doel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

directeur R. Jonquière, tel. 020 - 531 59 16.

Bestuur  NVVE:

mr. J. Kohnstamm

(voorzitter)

drs. A. Baars-Veldhuis

(vice-voorzitter)

mr. A.V. van Nierop

(secretaris)

ir. W. Beekman

(penningmeester)

drs. J. Huisman

prof. dr. C. Jonker

F.A. Visscher

Directeur:

drs. R. Jonquière

LIDMAATSCHAP
Iedereen vanaf 16 jaar kan lid worden van de
NVVE. De minimumcontributie bedraagt € 15,-
per jaar. Een “lidmaatschap voor het leven”
behoort tot de mogelijkheden.

OVERIGE DIENSTEN
■ Procesfonds Artsen, verpleegkundigen en leden

die naar de mening van de NVVE ten onrechte

door justitie worden vervolgd voor euthanasie of

hulp bij zelfdoding, of daarover zelf een proces

willen beginnen, kunnen een beroep doen op het

procesfonds. U kunt het fonds steunen door een

bijdrage te storten op giro 6335188 van de NVVE

te Amsterdam, o.v.v. “procesfonds”.

■ Sprekerskader Het Sprekerskader van de NVVE

verzorgt door het hele land lezingen over euthana-

sie en hulp bij zelfdoding. Enkelen zijn gespeciali-

seerd op het gebied van de laatstewilpil. 

Info K. Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77, e-mail 

k.scheirlinck@nvve.nl. Aanvragen minstens vier

weken van te voren. Vergoeding in overleg.

■ Presentatiedienst Op beurzen, symposia en stu-

diedagen kan op verzoek een NVVE-stand worden

ingericht. Info K. Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77,

e-mail k.scheirlinck@nvve.nl. Aanvragen minstens

vier weken van te voren.

■ Bijsluiter Europees Medisch Paspoort (EMP) 
In het EMP is geen ruimte gelaten voor wensen

omtrent het levenseinde. De NVVE geeft bijlagen

uit – opgesteld in elf talen – die kunnen worden

toegevoegd aan het EMP. 

Te downloaden via www.nvve.nl klik op “over de

NVVE” en vervolgens op “wilsverklaringen”.

DOCUMENTATIE
■ Documentatiepakket Een uitgebreid naslagwerk

voor scholieren, studenten en andere geïnteres-

seerden, incl. de brochure Het laatste stuk. € 5,-

■ Brochures
❚ Dementie en euthanasie  Bundeling van de lezin-

gen die werden gehouden tijdens het NVVE-sym-

posium Dementie en euthanasie; er mag meer

dan je denkt… € 5,25 leden, € 6,25 niet-leden

❚ Wil en wet Geeft een overzicht van de keuzes 

die u kunt maken rond uw levenseinde. 

€ 3,25 leden, € 4,25 niet-leden

❚ Het laatste stuk Aan de hand van ca. tweehon-

derd vragen en antwoorden geeft deze brochure

een uitgebreid beeld van alles wat te maken

heeft met beslissingen rond het levenseinde. 

€ 2,- leden, € 3,- niet-leden

❚ In gesprek met de arts Geheugensteun voor wie

een gesprek wil aangaan met de huisarts over

euthanasie. € 3,25 leden, € 4,25 niet-leden

❚ Het Schotse Boekje over methoden van zelfdo-
ding Over middelen en methoden die gebruikt

kunnen worden ter bespoediging van het levens-

einde. Minimaal drie maanden lidmaatschap ver-

eist. € 4,- 

✁



9 december 2005 
De Eenhoorn, Amersfoort

(Advertentie)

Dagvoorzitter: Rob Jonquière

10.00 Welkom en opening door Jacob Kohnstamm, voorzitter NVVE

10.15 De zaak Brongersma   Philip Sutorius

10.35   Rapport commissie Dijkhuis Nico Mensing van Charante

10.55 Discussie

11.15 Koffie

11.45   Juridische invalshoek Sjef Gevers

12.05  Psychologische invalshoek  Berna van Baarsen

12.45 Lunch

13.45  Ethische invalshoek   Henri Wijsbek

14.05  Medische invalshoek  Peter Holland

14.25 Discussie

14.45 Paneldiscussie

15.05   Analyse en synthese  Eugène Sutorius

15.30 Afsluiting en een drankje

Inschrijving: € 100,-

Als u interesse heeft, kunt u het formulier op de website invullen: www.nvve.nl/symposium.    
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk het registratieformulier. U kunt ook bellen: 020-6200690.

Het symposium is bedoeld voor artsen, juristen, ethici en psychologen. Accreditatie is
aangevraagd voor huisartsen, verpleeghuisartsen, geriaters, advocaten en psychologen.

NVVE-symposium voor professionals


