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De discussie over wanneer euthanasie wel en niet kan of mag,
gaat onverminderd door. Maar gaandeweg ontstaat nog steeds
niet die duidelijkheid waarmee mensen weten waar ze aan toe
zijn. Wat ze wel en niet kunnen vragen, wel en niet kunnen verwachten. Duidelijkheid die ook artsen gerust stelt. Die richting
geeft aan wat ze wel en niet kunnen toezeggen en waarmaken.
Vooralsnog is er nog veel ónduidelijkheid. Een greep uit recente gebeurtenissen, die ook in dit nummer van Relevant aan de
orde komen. Willem Muns, voormalig counselor van De Einder
Noord is door de Hoge Raad veroordeeld voor hulp bij zelfdoding
zonder dat hij iemand dodelijke middelen toediende. Jan Hilarius,
oprichter van De Einder, gaat vervolgd worden voor zijn vermeende hulp bij zelfdoding. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt
met deze processen grenzen te willen markeren. Maar vooralsnog creëert het OM meer mist dan helderheid.
Dat de wolf zelfs geen schaapskleren meer aan heeft, blijkt uit
de verbijsterende beslissing van het OM om in hoger beroep te
gaan tegen de vrijspraak van de arts Peter Vencken. De arts
redde een stervende patiënt van de verstikkingsdood door
hem normale hoeveelheden morfine en een zwaar slaapmiddel
te geven. Volgens alle geraadpleegde deskundigen deed de
arts niets minder dan zijn plicht. Tijdens een pro forma-zitting
eind mei bleek dat het hoger beroep is aangetekend op last
van de hoogste baas van het OM, Joan de Wijkerslooth, en dit
op verzoek van minister Donner van Justitie persoonlijk! De minister wil een uitspraak van een ‘hogere instantie’. Verbijsterend en beangstigend. Normaal gebruik van normale middelen
wordt verdacht gemaakt. Artsen kunnen gemakkelijk kopschuw
worden, waardoor de patiënt dubbel de dupe is: hij gaat al
dood en kan niet eens meer rekenen op vrijwaring van de verstikkingsdood, terwijl de middelen ter verzachting wel voorhanden zijn. Over normen en waarden gesproken…
Nog meer onduidelijkheid: op initiatief van de NVVE kwamen
professionals bij elkaar om begrippen rondom de dood te verhelderen. De bijeenkomst leerde dat er nog veel onduidelijkheid
heerst. Een paar weken later bleek die onduidelijkheid opnieuw
tijdens een gespreksavond die de NCRV had georganiseerd
naar aanleiding van het boek Euthanasie, de praktijk anders
bekeken en de herhaling van het NCRV: drie luik - Regie over
eigen leven en sterven. Die onduidelijkheid moet de wereld uit,
want de praktische hantering van de wettelijke ruimte voor
euthanasie en hulp bij zelfdoding staat flink op de tocht.
Hiernaast is er ook nog onduidelijkheid die wel begrijpelijk is.
Bijvoorbeeld bij euthanasie in geval van dementie. Cultureel antropologe Anne-Mei The laat in haar nieuwe boek zien hoezeer
verpleeghuisartsen worstelen met dementie en euthanasie.
Een arts zegt dat hij het verzoek om euthanasie bij voorkeur
laat ‘opdrogen’, zodat een normaal sterven hem ‘redt’. Zijn
houding is begrijpelijk als de dementerende in een stadium verkeert waarin deze niet meer snapt wat er gaat gebeuren. Maar
het is wel zaak dat debat meer duidelijkheid brengt over de aard
van het lijden in de verschillende fasen van dementie en de mogelijkheden en onmogelijkheden van euthanasie.
Laatste begrijpelijke onduidelijkheid: hoe moet het nu verder
met de laatstewilpil? Daar zijn we zelf bij. De NVVE heeft voorstellen gedaan, de houdbaarheid zal gaandeweg blijken. Alles
bij elkaar is er nog een volle agenda. ■
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Cultureel antropologe Anne-Mei The

‘DE ZORG VOOR LATER
HEBBEN WE VERKOCHT’
De aandacht voor haar laatste boek In de wachtkamer van de dood is enorm. Reden: het legt heel duidelijk
de vinger op de diverse zere plekken in het verpleeghuis. De directe aanleiding voor het boek was echter
de “kwestie ’t Blauwbörgje”: de familie van een demente man beschuldigt een Gronings verpleeghuis van
het laten uitdrogen van hun vader en daarmee van poging tot moord. Cultureel antropologe Anne-Mei The
over euthanasie bij dementie, het taboe op de dood en versterven als een natuurlijke manier van doodgaan.
‘Een heel gewone praktijk in het verpleeghuis.’
Het boek komt precies op het juiste moment: de laatste maanden zijn de misstanden in verpleeghuizen
ruimschoots in het nieuws geweest. Het lijkt dan ook
alsof er een uitgekiende strategie aan ten grondslag
ligt, maar in werkelijkheid heeft het boek een lange
voorgeschiedenis. ‘Al in 2000 ben ik voor het eerst
naar het verpleeghuis gegaan waar het in dit boek
om draait. Maar het boek verscheen pas dit jaar omdat ik in de tussentijd twee kinderen heb gekregen’,
verklaart Anne-Mei The de lange productietijd.
Het boek In de wachtkamer van de dood bestaat uit
twee delen. In het eerste deel beschrijft The het leven in Het Huis aan het Park, een verpleeghuis voor
dementerenden in de Randstad. Het tweede deel is
een reconstructie van de kwestie ’t Blauwbörgje. In
1997 diende de familie van een demente man een
aanklacht in tegen dit verpleeghuis. De artsen zouden de man hebben laten uitdrogen. De buitenwereld
reageerde geschokt, in de Tweede Kamer werden
vragen gesteld. Toenmalig minister Borst van Volksgezondheid gaf aan hoogleraar Gerrit van der Wal
de opdracht uit te zoeken wat de praktijk in verpleeghuizen is.
Anne-Mei The: ‘Ik werkte net bij Van der Wal en zei
hem dat je er alleen maar achter kan komen wat er
precies gebeurt in een verpleeghuis als je er voor
langere tijd gaat kijken.’ En dat deed ze, twee jaar
lang een paar dagen in de week. Eerder had ze dezelfde vorm van onderzoek, participerende observatie, toegepast op de afdeling longziekten van een
Gronings ziekenhuis. Daar kwamen twee boeken uit
voort: Vanavond om 8 uur... en Palliatieve behandeling en communicatie. Ze wist meteen dat haar tijd in
het verpleeghuis ook tot een boek zou kunnen leiden.
‘Ik vind boeken schrijven leuk.’
Praktijk
The had geen vooropgezet plan of enig (voor)oordeel
over verpleeghuizen. “Ik kende het verpleeghuis niet.
Niet vanuit mijn werk en niet vanuit eigen ervaring. Ik
had eerder een positief dan een negatief beeld, dat
terug te leiden is tot één bezoek aan een verpleeg-

Door Anja Krabben

huisarts. Ik was erg onder de indruk van hem. Hij had
veel tijd voor zijn patiënten, wist veel persoonlijks
over hen te vertellen. Dat ontbreekt in het algemeen
in een ziekenhuis. In het verpleeghuis is die medische blik minder overheersend.’
Ze is ook zeker van een aantal dingen geschrokken.
‘Het gewone leven daar was al heel confronterend
– ik was totaal niet aan dementerenden gewend –
maar daarnaast schrok ik van de vele problemen
die er spelen en hoe complex de situatie is.’
De praktijk van het versterven ziet zij echter niet als
één van de problemen. Versterven is afzien van
kunstmatige toediening van vocht en voeding, waardoor de patiënt, die ook zelf niet meer drinkt of eet,
uiteindelijk overlijdt. The: “Bij alle ouderen neemt het
dorst- en hongergevoel af, maar bij dementerenden
verdwijnt het gewoon helemaal. Het hoort bij de ziekte. Ze weten op een gegeven moment zelfs niet meer
wat eten en drinken is. Natuurlijk, als een licht dementerende, iemand die nog niet in het eindstadium
is, longontsteking krijgt of een andere aandoening,
dan grijpen artsen in en dienen dus ook vocht toe.
Maar bij een diep dementerende hoort het gewoon bij
het doodgaan, het is een geleidelijk proces. Verpleeghuisartsen weten dat. Het is dan ook een heel gewone praktijk in het verpleeghuis. De familie weet het
niet en wil het niet. Die zegt: er zijn zoveel medische
mogelijkheden, waarom worden die niet bij mijn moeder of vader toegepast?’
Taboe op de dood
‘Die onwetendheid bij het publiek was ook een van
de belangrijkste oorzaken van de hele commotie rond
‘t Blauwbörgje. De buitenwereld had en heeft geen
idee van hoe de praktijk in een verpleeghuis is en
wat versterven is. De meeste mensen vinden het een
akelige gedachte. Uitdrogen klinkt niet leuk. Terwijl
het in werkelijkheid een mooie dood schijnt te zijn.
Er is consensus over, dat als je geleidelijk aan minder vocht tot je neemt, het lichaam daar langzaam
aan went en je langzaam wegzakt. Het heeft ook
sterk te maken met het taboe op de dood. We kun-
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Maatschappelijk probleem
The heeft alleen op een psychogeriatrische afdeling
rondgelopen, een afdeling met dementerenden. Dat
had alles te maken met de aanleiding van haar onderzoek: de kwestie ’t Blauwbörgje. Ze kan zich voorstellen dat mensen na lezing van haar boek nog eerder zullen zeggen dat euthanasie bij dementerenden
mogelijk moet zijn. ‘Maar dat is dan vooral omdat ze
het leven in een verpleeghuis niet leuk vinden. Zeker
bij dementie zijn geborgenheid en veiligheid belangrijk. Zoals de zorg in verpleeghuizen nu soms is, kan
ik me voorstellen dat je denkt: dat nooit.
Maar eigenlijk wordt voor een deel de verkeerde discussie gevoerd. Bepaalde dingen liggen verankerd in
onze samenleving. Natuurlijk, er moet meer geld naar
de zorg, maar het is deels ook een maatschappelijk
probleem. We moeten niet steeds naar anderen wijzen of alleen naar de overheid, ook wij zijn verantwoordelijk. Wij hebben, om het maar heel plat te zeggen, niet zoveel respect voor oudere mensen. We
hebben weinig voor ze over. En dat geldt ook voor mij
hoor, het is geen oordeel, maar een constatering. We
zijn heel erg met ons eigen leven bezig.
De zorg voor later hebben we verkocht, aan instellingen zoals verpleeghuizen. We hebben geen oplossing
voor de eenzaamheid van stokoude mensen. Ik denk
dat we daar eens over moeten gaan nadenken. Ik
heb ook geen kant-en-klare oplossing, maar als we
nu allemaal één middag in de week vrijwilliger worden. Wat zijn nu drie uurtjes in de week? Met een rolstoel naar buiten of langs bij je oude buren, iemand
op de koffie vragen. Als we dat allemaal zouden
doen, dan zouden we niet alleen kleur geven aan het
leven van heel wat ouderen, maar tevens beseffen
wat er speelt in die andere fase van het leven.’

‘In de praktijk denk ik dat de
meeste artsen de euthanasievraag voor zich uitschuiven
tot de patiënt helemaal is
weggezakt’
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nen medisch gezien steeds meer, verlengen het leven keer op keer. Daardoor komen er steeds meer
dilemma’s bij, waarvan euthanasie eigenlijk het enige
dilemma is dat bij het grote publiek bekend is. We
tonen op tv alleen de ingewikkelde medische ingrepen waarna mensen bij wijze van spreken weer huppelend het ziekenhuis uitgaan. We zien zelden dat de
dood er ook bij hoort en dat deze niet altijd “mooi”
is. Bovendien hebben we een vertekend beeld van de
dood. Het gaat niet zoals in de film. Het is een langzaam proces. Uitteren, uitdrogen, lijden en ontluistering horen daar gewoon bij. Maar dat willen we liever
niet zien.’
Relevant 3/2005

Interactie
Terug naar euthanasie bij dementerenden. The ziet
dat niet zo snel geregeld. ‘Voor mij is het hart van de
euthanasie het gesprek tussen de arts en de patiënt. De patiënt moet de dokter ervan overtuigen dat
hij echt dood wil. En de dokter moet het gevoel krijgen: ja, ik moet dit doen. Er moet ruimte zijn voor de
dokter en er moet iets van over en weer in zitten. En
dat wordt niet altijd voldoende benadrukt, ook niet
door de NVVE vind ik. Je hebt geen recht op euthanasie, je hebt recht om het te vragen. Als mensen gaan
eisen en op hun strepen gaan staan, dan jaag je je
arts alleen maar tegen je in het harnas. Dan is er
geen sprake van interactie. Dat was voor een groot
deel ook het probleem bij de zaak ‘t Blauwbörgje. De
familie communiceerde niet altijd prettig, waren erg
snel met beschuldigingen.’
Dat maakt euthanasie bij dementerenden ook zo problematisch, meent The. ‘Er is geen interactie. Je kunt
artsen niet kwalijk nemen dat ze niet begeesterd raken door een diep dementerende of moeilijk overtuigd raken dat de patiënt echt dood wil. Er is alleen
het gedrag van de patiënt. Het kan nooit een zuiver
papieren aangelegenheid zijn, omdat iemand het in
het verleden heeft gezegd en opgeschreven.’
Ze weet dat de mogelijkheid van euthanasie bij demen-

Jacob Kohnstamm
voorzitter NVVE

tie voor veel NVVE-leden een grote wens is, maar ze is
het zelf in haar tijd in het verpleeghuis nauwelijks
tegengekomen. ‘Ik heb in dossiers gekeken en kwam
daar maar drie euthanasieverklaringen tegen, plus één
handgeschreven briefje. Het was ook niet echt een discussiepunt bij de artsen. Er werd over gepraat, maar
heel weinig. Toen ik in het verpleeghuis was, was er bij
een patiënt een heel gerichte vraag om euthanasie en
dit was een geval waarbij de betrokken arts sterk het
gevoel had dat de vraag gerechtvaardigd was. Deze
patiënt wist zijn verzoek en hulpvraag intellectueel ook
goed uit te drukken. Hij sprak op hetzelfde niveau als
de arts en kon heel duidelijk omschrijven hoe hij zich
voelde. Uiteindelijk is het er niet van gekomen. In de
praktijk denk ik dat de meeste artsen het voor zich
uitschuiven tot de patiënt helemaal is weggezakt.’
Verschillende scenario’s
De hamvraag is of dementerenden lijden aan hun
ziekte. Artsen blijken daar heel verschillend over te
denken. En The? “De beginfase, als je aan het wegzakken bent en weet dat je de controle verliest, lijkt
mij altíjd erg. Daarna denk ik dat er verschillende scenario’s mogelijk zijn. Ik denk dat sommige diep dementerenden lijden. Het ziet er in ieder geval zo uit.
Er was een vrouw die ontzettend angstig en agressief
was, ik vond het vreselijk om aan te zien. Maar dat
was een heel extreem voorbeeld.
Dan heb je mensen die het over het algemeen naar
hun zin lijken te hebben, maar regelmatig zeggen: ik
wil naar huis. Lijden die? Ik weet het niet. Er zijn ook
mensen waarvan het er toch sterk op lijkt dat ze weer
opknappen in het verpleeghuis. Die scharrelen de
hele dag redelijk tevreden rond over de gang. Het is
in onze ogen misschien een leeg bestaan, maar het
ziet er niet erg uit. Als je het afzet tegenover je eigen
leven nu, dan is het allemaal heel erg. Maar als je
daar een tijdje bent, een gewenning doormaakt en de
mensen observeert – natuurlijk het is allemaal interpretatie – dan zie je genoeg mensen die een tevreden
indruk maken.’
Andere ideeën
Ook al is ze soms geschrokken van wat ze zag, dat
heeft bij haar niet geleid tot een gewijzigd standpunt
over euthanasie bij dementie. ‘Door al die jaren zo
met de dood bezig te zijn geweest, heb ik andere
ideeën over lijden gekregen. Ik ben totaal niet religieus, maar ik denk wel dat je het lijden niet altijd uit
de weg kunt gaan. Er horen bij het leven ook dingen
die niet leuk zijn en daar moet ik dan maar doorheen.
Ik zou het liefste zo natuurlijk mogelijk doodgaan. Dat
betekent: zo min mogelijk medisch ingrijpen om mijn
leven te rekken, maar ook geen plotselinge levensbeëindiging door euthanasie. Ook niet als ik dement
zou worden. Daar zou ik me dan ook aan moeten
overgeven. En versterven? Ik zou het een uitkomst
vinden. Ik zou tegen mijn kinderen zeggen: als het me
overkomt, geef me dan de kans om dood te gaan.’ ■
Voor een recensie van het boek In de wachtkamer van de
dood zie “In Beeld” pag. 22.

COMMENTAAR

GEZOCHT:
POLITIEK ACTIEVE LEDEN
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de NVVE
in april 2005 (waarover in dit nummer van Relevant
meer) is onder andere stilgestaan bij de procedure
die de NVVE heeft ontworpen voor het geval de laatstewilpil legaal verstrekt zou mogen gaan worden.
Met die procedure in de hand gaan wij de komende
tijd “de boer” op. Op die manier hopen we meer
steun te verwerven voor één van onze belangrijke
doelstellingen: het mogelijk maken dat een dodelijk
middel legaal beschikbaar komt voor mensen die
daarom weloverwogen en in vasthoudendheid vragen omdat zij lijden aan het leven, elke dag weer,
omdat zij moe en der dagen zat zijn.
Ik maak mij echter over het tempo waarop ons doel
gerealiseerd kan gaan worden weinig illusie: vooralsnog zijn wij in ons streven naar die laatstewilpil
een eenzame roepende in de woestijn. Bij mijn weten is er geen andere grote en gezaghebbende organisatie die onverkort ons pleidooi voor de laatstewilpil onderschrijft. Ook ontwaar ik bij politieke
partijen weinig animo om zich eigener beweging in
positieve zin uit te spreken over ons streven. Actie
in de richting van politieke partijen is dus geboden!
Uiterlijk in 2007 zullen nieuwe landelijke verkiezingen plaatsvinden. Als wij invloed willen uitoefenen
op de inhoud van de verkiezingsprogramma’s van de
verschillende partijen dan zijn er twee momenten
om dat te doen: bij het schrijven van het conceptprogramma door de verschillende programmacommissies en bij het amenderen en vaststellen van het
verkiezingsprogramma door het bevoegde partijorgaan. Voor het effectief beïnvloeden van de inhoud
van beide stukken moet iemand in ieder geval lid
zijn van een politieke partij. Daarom zijn wij op zoek
naar leden van de NVVE die voorstander zijn van het
legaliseren van de laatstewilpil en die bereid en in
staat zijn om in de politieke partij waarvan zij lid zijn
actie te voeren voor het opnemen van een positief
getoonzette passage over de laatstewilpil. Het is
aannemelijk dat het te houden pleidooi voor het opnemen van een passage over de laatstewilpil in de
verkiezingsprogramma’s niet meteen en als vanzelfsprekend in goede aarde zal vallen. Daarom hebben
wij besloten te proberen om zo mogelijk al onze
leden, die tevens lid zijn van een politieke partij, in
september bijeen te brengen. Wij hebben echter
nooit aan onze leden gevraagd of zij lid zijn van een
politieke partij. Daarom doe ik een klemmend beroep op alle leden van de NVVE die tevens lid zijn
van een politieke partij voor een coming out en zich
bij ons als zodanig te melden (zie de oproep op pag.
20). Opdat wij als politieke actievelingen, hoe onze
onderlinge verschillen over alle overige standpunten
ook mogen luiden, de handen ten behoeve van de
laatstewilpil ineen kunnen slaan.
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HULP BIJ ZELFDODING

GRENZEN AAN HULP BIJ ZELFDODING
De Hoge Raad bepaalde op 22 maart dat voormalig counselor Willem Muns van Stichting De Einder Noord
terecht is veroordeeld wegens hulp bij zelfdoding aan een ongeneeslijk zieke vrouw. Wat zijn de gevolgen
van zijn veroordeling voor de hulpverlening van De Einder en de Ledenondersteuningsdienst van de NVVE bij
zelfdoding? Wat mag je als hulpverlener nu wel en niet doen? Waar liggen de grenzen?
Waar draait het allemaal om? Als consulent van
Stichting De Einder Noord (een organisatie die mensen met zelfdodingplannen bijstaat) is Willem Muns in
april 2001 aanwezig bij de zelfdoding van een 81-jarige vrouw die een hersentumor heeft. Met pillen, alcohol en een plastic zak over haar hoofd maakt de
vrouw een einde aan haar leven. Zes dagen later
wordt Muns gearresteerd en meer dan zeven weken
in hechtenis gehouden.
De eerste zitting tegen Muns op 22 maart 2002
wordt voorgezeten door een rechter die aan het begin
van de rechtszaak laat blijken sterk bevooroordeeld te
zijn. Op verzoek van advocaat Willem Anker wordt hij
gewraakt. De zaak komt op 18 juni 2002 opnieuw
voor, maar eindigt nu met het niet-ontvankelijk verklaren van de officier van justitie. Anker pleit dat bij de
zelfdoding van de vrouw vier mensen aanwezig waren.
Er hoorden dus vier mensen in het verdachtenbankje
te zitten en niet slechts één.

Door Marleen Peters

De officier van justitie gaat hiertegen in beroep bij het
gerechtshof in Leeuwarden waar hij in het gelijk wordt
gesteld. De zaak wordt opnieuw aanhangig gemaakt
bij de rechtbank in Groningen, waar Muns wederom
hulp bij zelfdoding ten laste wordt gelegd. Het Openbaar Ministerie fundeert haar zaak nu op twee peilers:
“het medeplegen” of “het tezamen in vereniging plegen” en het voeren van de regie door Muns. Muns
zou onder meer vooraf een “boodschappenlijstje” met
benodigdheden hebben gemaakt, een deksel van een
jampot hebben gedraaid en de vrouw een fles drank
hebben aangereikt. Samen met de andere aanwezigen
zou hij het elastiek op het hoofd van de vrouw passend hebben gemaakt, zodat de zak op zijn plaats
bleef. Op 10 april 2003 veroordeelt de rechtbank in
Groningen Willem Muns tot een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar.
Muns gaat hiertegen in hoger beroep.
Maar ook in het hoger beroep op 14 oktober 2004
wordt Muns door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld. Nu tot twaalf maanden cel, waarvan acht
maanden voorwaardelijk. Muns gaat tegen deze uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad. Daar draaide
het om de vraag of handelingen voorafgaand aan de
uitvoering van de zelfdoding als hulp moeten worden
beschouwd. De Hoge Raad oordeelde op 22 maart
2005 dat afhankelijk van de omstandigheden ook
voorbereidende handelingen strafbaar zijn. Waarmee
zijn veroordeling onherroepelijk werd.
Risico
Wat betekent deze uitspraak nu voor de hulp die de
Ledenondersteuningsdienst (LOD) van de NVVE en
Stichting De Einder kan en mag geven? Rob Jonquière: ‘Gezien onze visie en doelstelling houden wij voorzichtigheid hoog in het vaandel. Na de eerste veroordeling van Muns hebben we de medewerkers van de
LOD de instructie gegeven dat het vooralsnog verboden was bij een zelfdoding aanwezig te zijn. “Vooralsnog”, omdat we niet wisten hoe de zaak verder zou
verlopen. Vanaf nu is de instructie dat ze nooit bij een
zelfdoding aanwezig mogen zijn. Het is belachelijk dat
we door dit soort rechtspraak mensen dus letterlijk in
hun eentje moeten laten overlijden. Maar de uitspraak
dwingt ons daartoe, we vinden het risico te groot.’
De instructies van Stichting De Einder aan hun consulenten gaan minder ver. Woordvoerder en counselor
Ton Vink: ‘Wij houden vast aan de uitspraak in de
zaak-Muns dat aanwezig zijn bij een zelfdoding niet
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gerekend wordt tot strafbare hulp. Wij zijn er niet op
uit om bij een zelfdoding aanwezig te zijn, maar de individuele counselor kan zelf die keuze maken in overleg met de cliënt.’
Fijnslijperij
Wat mag je als hulpverlener nu wel en niet meer
doen? De rechter maakte duidelijk dat het geven van
algemene informatie, zoals het voeren van gesprekken, het bieden van morele steun en het doen van louter informatieve mededelingen, niet strafbaar is. Maar
wanneer dat advies het karakter krijgt van een “instructie” die is gericht op de uitvoering van de zelfdoding is dit wel strafbaar. Maar wat valt onder het geven van algemene informatie en wat onder instructie?
Jonquière: ‘Het verschil met eerdere rechterlijke uitspraken rond hulp bij zelfdoding is dat het toen steeds
ging om verwijtbare handelingen en nu ook om verwijtbare gedragingen. Muns werd zelfs het opendraaien
van een jampotje waarin de pillen werden opgelost en
het aangeven van een glaasje water verweten. Dat is
een discutabele situatie.’
Vink: ‘Ja, het is totaal niet duidelijk wat wel en niet
mag. Mag je voor iemand, waarvan je weet dat hij een
einde aan het leven gaat maken en die met een looprekje naar de slaapkamer loopt, de deur openhouden
of ben je dan al strafbaar? De uitspraak is in dat opzicht niet helder. De rechter heeft gezegd dat handelingen en gedragingen strafbaar “kunnen” zijn, “afhankelijk van de omstandigheden” en “in beginsel”… Dat
zijn omtrekkende bewegingen. Het lijkt dat justitie het
zelf ook niet weet. Feitelijk betekent dit dat de handelingen en gedragingen iedere keer opnieuw geïnterpreteerd moeten worden en voor de rechter gebracht.’
Jonquière: ‘Je krijgt nu “fijnslijperij”. Ik zou zeggen:
wat is je intentie als je in die situatie de deur voor iemand open houdt? Toch niet om iemand te doden,
maar gewoon fatsoen? De Hoge Raad heeft zich in
haar uitspraak beperkt tot de zaak-Muns. Alleen rondom dit voorval heeft zij aangegeven wat strafbaar is
en wat niet. Het blijft dus een moeras waarin je je be-

geeft. Strikt genomen komt het erop neer dat we tegen leden moeten zeggen: als je erbij bent, ga dan op
je handen zitten. Niks doen en alleen observeren.’
Schimmig
Een ander verschil met eerdere rechterlijke uitspraken
rond hulp bij zelfdoding is dat de rechter nu oordeelde
dat niet alleen handelingen tijdens de zelfdoding strafbaar zijn, maar dat ook handelingen voorafgaand aan
de zelfdoding in beginsel strafbaar kunnen zijn. Nieuw
is ook dat door de beschuldiging van “het tezamen in
vereniging plegen” Muns handelingen ten laste konden worden gelegd waarvan vast stond (en die ook
niet door het Openbaar Ministerie werden bestreden)
dat hij ze niet zelf verricht had, maar een van de andere aanwezigen.
Jonquière: ‘Het Openbaar Ministerie probeert dit soort
praktijken ongedaan te maken en komt dan met deze
belachelijke juridische redenaties. De andere aanwezigen hebben waarschijnlijk meer gedaan dan Muns.
Maar hij werd gezien als “de deskundige” en dat is
hem nadelig geworden. Hij had dus moeten zeggen:
jullie eruit of ik eruit. Wij adviseren onze leden: zorg
dat je zowel vooraf als tijdens de zelfdoding altijd één
op één bent en praat er met niemand over, dan kan
het geen kwaad. Dat is moeilijk. Het moet dan toch
in een geniepige sfeer, terwijl we dat juist niet willen.’
Vink: ‘Muns was er vooraf niet van op de hoogte dat
er zo veel mensen aanwezig zouden zijn. Ze waren er
op uitnodiging van de vrouw. Wij hebben nu de afspraak gemaakt dat mocht dit nog eens gebeuren, de
counselor moet bekijken of het nog zinvol is dat hij of
zij bij de zelfdoding aanwezig is. En evenals de NVVE
zeg ik ook altijd tegen mensen die me om advies vragen: zorg dat er geen derde persoon bij aanwezig is.
En mocht iemand voor de persoon die het leven
beëindigd toch iets doen, zorg dan dat het er zo uit
ziet dat alle handelingen door de persoon zelf verricht
hadden kunnen zijn. Dat maakt de zaak schimmig, inderdaad; ook wij willen handelen binnen de wet, maar
zo’n uitspraak werkt dat in de hand.’ ■
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LIJDEN MOET JE LEREN INVOELEN
Het NVVE-boek Euthanasie, de praktijk anders bekeken zorgde in de afgelopen maanden voor de nodige discussie. Niet alle artsen waren onverdeeld blij met het verschijnen ervan. In het boek krijgen nu eens niet
de artsen, maar nabestaanden de kans hun ervaringen met euthanasie en hulp bij zelfdoding te vertellen.
Op uitnodiging van Relevant kwamen vijf huisartsen in opleiding (haio’s) bijeen. ‘Iedere huisarts in opleiding zou dit boek eigenlijk moeten lezen.’
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De vijf derdejaars haio’s hebben allen al eens één
jaar in een huisartspraktijk meegedraaid. In maart
is hun tweede praktijkjaar begonnen. Daarna kan de
opleiding worden afgerond. Hoe “vers” ze ook in de
praktijk staan, ervaringen met (verzoeken om) euthanasie hebben ze allemaal. ‘Direct al in de tweede
week kwam er een verzoek van een patiënte’, zegt
Sanne Custers. ‘Ik ben meegegaan naar het eerste
oriënterende gesprek. De vrouw was nog erg jong, ze
had longkanker. Ze heeft veel over haar leven verteld,
ook over hoe het nu ging. Ik vond het een indrukwekkende, intieme ervaring. Uiteindelijk is de euthanasie
niet doorgegaan. De nacht voordat het zou gebeuren,
overleed ze.’
Ook Daniël Blanckenberg ging met zijn huisarts/opleider mee naar een patiënt. Hoewel pijnklachten de reden vormden voor het huisbezoek, brachten de kinderen van de patiënt het gesprek al gauw op euthanasie. ‘Het was eerder een overrompelende dan intieme
ervaring. De toon van de patiënt was: “Als ik de spuit
niet nu direct krijg, dan donder je maar weer op.” De
huisarts ging er niet op in, deels vanwege de toon,
maar ook omdat er familie bij was. Ik kon haar wel
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begrijpen. Maar later dacht ik: ook al was de toon
boud, het was wél een verzoek. Er had een aanbod
voor een vervolgafspraak gedaan kunnen worden.’
Keuringsbewijs
Het boek Euthanasie, de praktijk anders bekeken legde het haarfijn bloot: hoewel er een wettelijke regeling bestaat, levert euthanasie nog steeds veel problemen op. In de anderhalf uur dat de haio’s bij elkaar zitten, komt een groot aantal van die problemen
aan bod. Ze zijn onder de indruk van de verhalen in
het boek. Blanckenberg: ‘Ik kan wel zeggen dat ik
door het lezen van het boek behoorlijk ben opgeschoven in mijn mening over euthanasie.’
De haio’s blijken opmerkelijk goed op de hoogte te
zijn van de vele onduidelijkheden die zij ondanks – of
juist door – de wetgeving in hun toekomstige huisartsenbestaan kunnen tegenkomen: hoe ga je om met
de schriftelijke wilsverklaring, wanneer is iemand nog
wilsbekwaam, wanneer wordt lijden ondraaglijk lijden,
hoe stel je je op tegen de claimende patiënt, wat te
doen als je wel wilt meewerken aan een verzoek maar
er zelf nog niet klaar voor bent… Het gemiddelde
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v.l.n.r. Daniël Blanckenberg, Sanne Custers, Alex Borsboom, Chantal van ‘t Hooft en Els Licht

NVVE-lid mag hópen dat zijn/haar eigen huisarts zich
al zo in euthanasie heeft verdiept.
Om maar met die schriftelijke wilsverklaring te beginnen: is dit papiertje niets meer of minder dan een
aanzet tot een gesprek over euthanasie? Of heeft het
nog wel meer waarde? Chantal van ‘t Hooft: ‘In de
situaties die mij bekend zijn, spraken patiënten over
het bestaan van een euthanasieverklaring terwijl er
nog geen enkele ziekte in zicht was. Een man komt
bijvoorbeeld op het spreekuur vanwege pijn aan zijn
teen en en passant wordt die verklaring getoond. Dus
dan wordt zoiets in het dossier opgenomen en dat
was het dan. Bij mijn weten wordt er geen vervolg aan
gegeven. Het wordt anders als er wél sprake is van
een levensbedreigende ziekte. Als ik als huisarts die
verklaring in het dossier zou tegenkomen, zou ik er
wel een gesprek over beginnen.’
En dat zou eigenlijk zelfs de standaard moeten zijn,
vindt Els Licht. ‘Iedereen kent de voorbeelden die ook
in het boek staan. Zodra er naar de te verwachten
betrokkenheid bij euthanasie geïnformeerd wordt,
kunnen artsen zinnen zeggen als: “Maak je daarover
maar geen zorgen” of “dat komt wel goed”. Patiënten
verwachten daardoor dat de arts zal meewerken, terwijl de arts misschien meent dat hij alleen maar gezegd heeft dat hij er niet onmiddellijk voor weg loopt.
Dat geeft problemen. Een vroegtijdig gesprek over
euthanasie, en ook over die verklaring, kan misverstanden helpen voorkomen. Er kan ook duidelijk gemaakt worden dat die euthanasieverklaring geen “keuringsbewijs” of zoiets is voor “ik heb recht op euthanasie”. Want zo zien veel patiënten die verklaring wel.’
Waarde
Als we over de waarde van een wilsverklaring praten,
moeten we zeker noemen dat deze verklaring het
mondelinge verzoek van de patiënt vervangt, als deze
zich niet meer kan uiten. Bijvoorbeeld als er sprake is
van een comateuze toestand. ‘Dan heeft die een veel
grotere waarde’, zegt Alex Borsboom. ‘Is er een wilsverklaring aanwezig, dan raak je er wel direct bewust

van dat de persoon in kwestie in een eerder stadium,
op een helder moment, nagedacht heeft over zijn levenseinde. Dat wordt dan zeker iets om rekening mee
te houden. Sterker: misschien moet je je er dan door
laten leiden in het bepalen van je behandelbeleid.’
Opgemerkt wordt dat de schriftelijke wilsverklaring
overigens ook zijn waarde heeft als er euthanasie is
toegepast en ter beoordeling aan de toetsingscommissie wordt voorgelegd. ‘Dat is dan toch een belangrijk bewijs dat er aan de euthanasie een uitdrukkelijk
verzoek is voorafgegaan.’
Invoelbaar
De zorgvuldigheidscriteria waaraan de artsen zich
moeten houden – willen zij vervolging voorkomen –
zorgen voor veel vragen bij de haio’s. ‘Neem een term
als ondraaglijk lijden. Als een patiënt zegt dat hij ondraaglijk lijdt, wie ben ik dan als ik zou zeggen dat dat
niet zo is’, vraagt Van ‘t Hooft zich af. ‘Als arts zou ik
in de euthanasiewens kunnen meegaan als ik de ondraaglijkheid van het lijden zou kunnen invoelen. Maar
als me dat dan niet lukt, moet ik zo’n patiënt dan laten zitten? Of moet ik hem naar een andere arts verwijzen?’
Het invoelen van het lijden is een nog moeilijker onderwerp als de patiënt dementerend is, geven de
haio’s aan. Van ‘t Hooft: ‘Als iemand op een afdeling
psychogeriatrie in een verpleeghuis nog de hele dag
in zijn stoel zit, tv kijkt, zelf kan eten… Dat is toch
een heel ander verhaal dan wanneer iemand zijn bed
niet meer uit komt, uitgezaaide kanker heeft en tot op
het bot vermagerd is. Ze kunnen allebei natuurlijk ondraaglijk lijden, maar bij die eerste zie je het niet zo
duidelijk.’
Custers beaamt dat: ‘Het lijden dat veroorzaakt wordt
door fysieke klachten is makkelijker invoelbaar dan
psychische klachten. Euthanasie vanwege levensmoeheid bijvoorbeeld, daar zou ik denk ik niet in kunnen
meegaan.’
Mogelijk is dit alles een kwestie van ervaring, oppert
Hans van Dam. ‘Bij de meeste mensen met wie jullie
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ervaring opdoen, gaat het vooral om euthanasie vanwege fysiek lijden. Dat moet je leren invoelen. Zo zal
dat misschien ook voor levensmoeheid kunnen gelden.
Als je als arts de ervaring hebt gehad dat je ook bij
dergelijke patiënten niets meer te bieden hebt, dan
kunnen de gedachten gaan verschuiven.’
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Palliatieve zorg
De definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie
heeft opgesteld over palliatieve zorg, is duidelijk over
de plaats van euthanasie daarin: die bestaat niet. Volgens de definitie wordt de dood “niet vertraagd, noch
versneld”. Maar Nederland kent een heel andere praktijk. ‘Euthanasie kan daarin onderdeel zijn van palliatieve zorgverlening’, zegt Licht.
Toch is het ook weer niet zo eenvoudig als het lijkt,
geeft Borsboom aan. ‘Het zijn in zekere zin twee verschillende wegen. Als euthanasie nimmer aan de orde
is gekomen, kies je voor een palliatief beleid. Alles
wat er maar in de koffer van een palliater kan zitten,
wordt dan ingezet. Komt er na verloop van tijd toch
een verzoek om euthanasie, dan kan de gedachte
ontstaan: hé, had dat eerder gezegd. Omdat dan vrij
acuut een forse omschakeling gemaakt moet worden.’
Blanckenberg vindt dat die omschakeling de patiënt
niet kwalijk genomen kan worden. ‘In eerdere stadia
was de patiënt blijkbaar niet toe aan het bespreken
van euthanasie en kiest hij voor het palliatieve spoor.
Naarmate de tijd verstrijkt kan die mening natuurlijk
veranderen.’
In het boek Euthanasie, de praktijk anders bekeken
komen diverse artsen voor die in principe open staan
voor het uitvoeren van euthanasie, maar daar de voorwaarde aan koppelen dat het pas daadwerkelijk gaat
gebeuren als ook zij eraan toe zijn. Meestal is dat
vanuit het perspectief van de patiënt te laat. Bij de
haio’s verdient deze houding weinig waardering. ‘Als
je toegezegd hebt dat je zult helpen, moet de patiënt
het moment kunnen aangeven’, is de alom gedeelde
mening. Van Dam reageert instemmend: ‘Zodra een
patiënt het moment aangeeft en de arts is er niet
aan toe, moet hij nagaan wat hij mogelijk over het
hoofd ziet. Essentieel is de houding waarbij de arts
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zich wíl laten overtuigen dat het niet te snel gaat. Kan
hij het tijdstip ook na zo’n gesprek nog niet helemaal
invoelen, dan denk ik dat het van respect voor de patiënt getuigt, als de arts zichzelf een klein beetje aan
de kant zet en de euthanasie toch uitvoert op het moment dat de patiënt het wil. “Dan maar een beetje
ten koste van mij”, mag hij denken. Omdat het alternatief is dat het ten koste van de patiënt gaat.’
Vluchtweg
Nu terminale sedatie ook buiten medische kringen
bekend is geworden, is de verhouding tot euthanasie
een veelbesproken onderwerp. ‘Artsen lijken sedatie
soms als vluchtweg te gebruiken,’ zegt Blanckenberg.
‘Om maar niet het gesprek over euthanasie aan te
hoeven gaan. Of omdat ze de euthanasieprocedure
omslachtig vinden. Dat vind ik erg jammer. Ik ben het
wat dat betreft erg eens met wat directeur Rob Jonquière van de NVVE in het boek zegt: met euthanasie
kun je die laatste bocht voor het feitelijke overlijden
afkappen, met sedatie laat je de patiënt die bocht
nog maken. Maar waarom zou je dat doen als de
patiënt dat niet wil? Daarnaast is terminale sedatie
volgens mij een zeer goede optie voor mensen die
de beslissing tot euthanasie niet kunnen nemen.’
Hoeveel dilemma’s (verzoeken om) euthanasie ook
kunnen veroorzaken, de haio’s zijn unaniem van mening dat deze inherent aan het huisartsenvak zijn.
Licht: ‘De huisarts is er voor mensen vanaf de wieg
tot aan het graf. Palliatieve zorg hoort daar gewoon
bij. Dat in die fase ook een verzoek om euthanasie
aan de orde kan komen, is al decennialang een bekend feit. Zou je daarmee niet te maken willen hebben, dan had je een andere opleiding moeten kiezen.
Maar eerlijk gezegd ben ik wel blij dat ik het nu nog
allemaal vanuit de luxe van een opleidingssituatie
mee maak. Als ik met een verzoek om euthanasie
te maken krijg, hoef ik nu nog geen beslissing te
nemen. Dat zal in de toekomst anders zijn.’ ■
Hans van Dam • Euthanasie, de praktijk anders bekeken.
Interviews met nabestaanden • Uitgeverij Libra & Libris
2005 • € 17,50 • ISBN 90 808150 2 0

EXPERTMEETING

PROFFESSIONALS MOETEN
DEZELFDE TAAL GAAN SPREKEN
In de volksmond wordt sedatie vaak verward met euthanasie. Omdat er wel degelijk verschil is, werd er op
initiatief van de NVVE – in samenwerking met de artsenorganisatie KNMG en de juridische faculteit van de
Universiteit van Amsterdam - een expertmeeting gehouden over diverse levenseindebegrippen. Al is het
maar om van elkaar te weten waar we over praten.
‘In “het land van het levenseinde” worden veel termen gebruikt die tot een alsmaar grotere verwarring
blijken te leiden,’ zegt Ans Baars, bestuurslid van de
NVVE en een van de professionals aanwezig op de
expertmeeting. ‘De onduidelijkheid spitst zich toe op
euthanasie in relatie tot palliatieve sedatie, ook wel
terminale sedatie genoemd, waarbij een patiënt met
kalmerende middelen in een diepe slaap wordt gebracht en soms ook nog morfine krijgt toegediend.
Voor veel mensen is dat allemaal hetzelfde, omdat het
uiteindelijk tot hetzelfde kan leiden: een milde dood.
Terwijl het volgens de mensen die er professioneel bij
zijn betrokken – artsen, maar ook juristen en ethici –
totaal verschillende handelingen zijn. Het is van groot
belang dat alle professionals dezelfde taal gaan spreken. Zo kunnen misverstanden voorkomen worden.
Iedereen is gebaat bij een zo helder mogelijk taalgebruik, het individuele NVVE-lid niet in het minst. Nog te
vaak horen we dat patiënt en arts totaal verschillende
gedachten hebben over wat “hulp bieden aan het einde van het leven” kan betekenen.’
Verwarring
Het was volgens Baars een ‘prettige en unieke ervaring’ om met een select gezelschap van juristen, onderzoekers, ethici, artsen, apothekers en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen ongedwongen
en open te praten over de diverse standpunten. Een
enkel onderwerp dat aan bod is gekomen – zoals: Is
kwaliteitsbewaking rondom de uitvoering van palliatieve sedatie gewenst? – wordt door een werkgroep nader uitgewerkt. Verdere concrete vervolgstappen zijn
nog niet bepaald.
In de bijeenkomst is de vraag besproken of de definitie van euthanasie moet worden aangepast. Moet ze
worden verbreed? Versmald? Moet de nadruk meer op
het lijden worden gelegd? Of juist op het verzoek van
de patiënt? Moeten de zorgvuldigheidscriteria aangepast worden? ‘De moraal van het verhaal was dat verandering al snel tot méér verwarring kan leiden’, zegt
Baars. ‘Vooralsnog voelden de aanwezigen er niet voor
de definitie aan te passen.’
Keuze
Het grootste discussiepunt vormde de relatie tussen
sedatie en euthanasie. Het onderscheid tussen doden en laten sterven is eerder meer dan minder aan
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het vervagen. ‘Wat we uit de praktijk horen, maar wat
ook duidelijk naar voren is gekomen in het boek Euthanasie, de praktijk anders bekeken dat Hans van
Dam in opdracht van de NVVE heeft geschreven, is
dat artsen soms liever de weg van sedatie betreden
dan die van euthanasie. Ook als er een verzoek om
euthanasie is geweest. Dan wordt de mogelijkheid
van sedatie naar voren geschoven. Het is voor ons de
vraag of patiënten daar vrede mee hebben of niet. Is
dat wel het geval, dan is dat ook goed. Maar het mag
niet zo zijn dat er geen keuze is en dat sedatie per
definitie in de plaats van euthanasie komt.’
De consequentie van de huidige constateringen voor
de individuele NVVE-leden is dat ze zich erop moeten
voorbereiden dat er een gesprek met de arts over
sedatie kan volgen als “het E-woord” is genoemd.
Baars: ‘Leden kunnen zich nu al afvragen: blijf ik te
allen tijde bij mijn euthanasiewens of is gesedeerd
worden ook goed?’
Normaal medisch handelen
De experts bleken het met elkaar hartgrondig eens
te zijn over de stelling dat sedatie een normale medische handeling is. Het grijze gebied met euthanasie
ontstaat als er relatief snel en vanuit medische optiek
onnodig alsmaar hogere doses sederende medicatie
worden toegediend. Maar dat is geen reden een systeem van controle van buitenaf in te willen voeren.
‘Het werd tijdens de meeting als medisch professioneel beschouwd om sedatie, net als alle andere medische handelingen, door collega’s te laten toetsen’,
zegt Baars.
Tijdens de bijeenkomst werd ook even gesproken (of
“gedroomd”) over een situatie waarin ook euthanasie
als normale medische handeling zou kunnen worden
beschouwd, en waarin bemoeienis door het strafrecht
vervangen zou zijn door intercollegiale toetsing. ‘Het
zal gerust zo zijn dat het nog enkele decennia kan duren alvorens we zover zijn’, zegt Baars. ‘Maar stel dat
alle gevallen van euthanasie worden gemeld en zorgvuldig worden uitgevoerd. Dan, vonden de deelnemers
aan de bijeenkomst, is een procedure zoals we die nu
kennen in feite niet meer nodig. Dan kan, meer dan
nu, euthanasie een onderwerp zijn dat alleen tussen
arts en patiënt speelt. Zoals het ook hoort bij een
normale medische handeling.’ ■
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(Advertenties)

Afscheid nemen van een overledene
Ieder mens wil
graag op een passende wijze
afscheid nemen
van een dierbare
overledene.
Als het goed is,
geeft de uitvaartplechtigheid uitdrukking aan de
herinneringen,
gevoelens en
gedachten van de
nabestaanden.
Dat kan in de
vorm van muziek,
gedichten of een
toespraak.

Als
nalaten
u een
zorg is

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

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 overlevende 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?

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 onaangenaam 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 executeurtestamentair. Het Steunfonds heeft deskundige mensen in dienst die uw laatste
wens kunnen uitvoeren. Een jarenlange
ervaring met deze vorm van dienstverlening staat borg voor zorgvuldigheid en
integriteit.

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

JA

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

m/v

adres
pc/woonplaats
telefoon

R

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
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STEUNFONDS
Humanisme

Samengesteld door Marleen Peters

Geen nader onderzoek in strafzaak
tegen basisarts Vencken
Het gerechtshof in Den Bosch
heeft geen behoefte aan nader onderzoek in de strafzaak tegen de
basisarts Peter Vencken. Dat bleek
op 27 mei tijdens een pro forma-zitting. Het hof wees zowel het verzoek van het Openbaar Ministerie
(OM) af om een nieuw deskundigenonderzoek, als haar verzoek om
opnieuw getuigen te horen.
Vorig jaar werd de basisarts door
de rechtbank in Breda vrijgesproken van moord op een 77-jarige patiënt. Vencken had de patiënt, die
comateus was na een omvangrijk
herseninfarct en dreigde te stikken,
in overleg met de familie terminaal
gesedeerd. De rechtbank oordeelde dat er sprake was geweest van
volstrekt normaal medisch handelen. Tot verbijstering van de arts
ging het OM in beroep. Tijdens de
pro forma-zitting bleek dat dat gebeurde op verzoek van de hoogste
baas van het OM, De Wijkerslooth.
Volgens aanklager P. Cremers is
het de uitdrukkelijke wens van de
minister van Justitie Donner dat
een hogere instantie een principe-

uitspraak doet in de zaak. Advocaat
Korvinus zegt het ‘zeer hoopgevend’ te vinden dat het gerechtshof
niet is ingegaan op de verzoeken
van het OM om nader onderzoek.
‘Kennelijk vind ook het hof het een
duidelijke zaak’, aldus de raadsman. Op 10 maart werd Vencken
ook door het Medisch Tuchtcollege
vrijgesproken. De Inspectie voor de
Volksgezondheid ging evenals het
OM in hoger beroep tegen de uitspraak.
Openbaar Ministerie gaat consulent
De Einder vervolgen
Het Openbaar Ministerie heeft besloten de 73-jarige zelfdodingsconsulent Jan Hilarius te vervolgen voor
hulp bij zelfdoding. Hilarius, oprichter van Stichting De Einder, hielp
eind 2003 een 27-jarige vrouw aan
medicijnen, waarmee zij in combinatie met andere middelen een einde aan haar leven maakte. Volgens
het OM vindt de inhoudelijke behandeling van de zaak waarschijnlijk
pas na de zomer plaats. Mocht het
tot een veroordeling komen, dan
kan Hilarius veroordeeld worden tot
een celstraf van maximaal drie jaar.

KORT

Raad van Europa verwerpt rapport
over levensbeëindiging
Een overgrote meerderheid van de
parlementariërs in de Raad van Europa heeft op 27 mei een rapport
over het recht op levensbeëindiging
verworpen. Het rapport, van de
Zwitserse liberaal Dick Marthy, is
vrij lovend over de mogelijkheid van
euthanasie en hulp bij zelfdoding in
Nederland en België.
Marthy zei dat andere landen kunnen leren van de heldere procedure in deze landen rond levensbeëindiging. ‘Ook artsen in andere
landen passen euthanasie toe,
maar dan illegaal.’ De tegenstanders onder leiding van de Britse socialist McNamara noemden euthanasie immoreel en in strijd is met
de rechten van de mens. Het rap-

port, waaraan drie jaar is gewerkt,
pleitte slechts voor een debat over
euthanasie.

WEINIG BELANGSTELLING VOOR SCEN IN ZIEKENHUIZEN
De invoering van het SCEN-project (Steun en Consultatie bij Euthanasie in
Nederland) in ziekenhuizen loopt ernstige vertraging op. Het project zou
over een half jaar afgerond moeten zijn, maar het ziet ernaar uit dat het
nog jaren gaat duren voordat het in de ziekenhuizen is doorgevoerd. De
KNMG begon twee jaar geleden met de invoering van het SCEN-project in
ziekenhuizen. Tot nu toe hebben echter nog maar vijf van de honderd ziekenhuizen artsen opgeleid tot SCEN-arts. Internist-oncoloog en lid van een
regionale toetsingscommissie Joep Douma zei op 6 juni in het radio 1programma De Ochtenden dat hij denkt dat de ziekenhuiscultuur hier mede de oorzaak van is. ‘Ziekenhuizen zijn gericht op het genezen van een
patiënt, die dan weer snel naar
huis gaat. Sterven in ziekenhuizen is niet altijd even makkelijk.’
G. Kimsma, lid van een regionale
toetsingscommissie en docent
bij het SCEN-project, wees in het
programma op de ‘uiterst
belabberde’ kwaliteit van de
euthanasierapportages die de
toetsingscommissies ontvangen
uit de ziekenhuizen. ‘Het zijn
slechte verslagen van mensen
die niet weten waarover ze moeten rapporteren om de commissie goed inzicht te geven.’

Italiaans gerechtshof verbiedt
verwijderen voedingssonde
Het Hoge Gerechtshof in Italië
heeft op 25 april het verzoek verworpen van Beppino Englaro om
het leven te mogen laten beëindigen van zijn dochter Eluana (34).
Eluana kreeg in 1992 een ernstige
hersenbeschadiging en verkeer t
sindsdien in een permanente vegetatieve staat. De vader pleitte dat
zijn dochter nooit onder deze omstandigheden had willen leven en
vroeg de rechters de voedingssonde te mogen verwijderen die haar
in leven houdt. Al eerder hadden
twee lagere rechtbanken zijn verzoek afgewezen. De Italiaanse wet
stelt dat een wilsonbekwaam persoon onder de bescherming van de
staat valt en de voogd alleen besluiten mag nemen die samenhangen met dagelijkse levensbehoeften. Volgens het Hoge Gerechtshof
moet een speciale voogd worden
aangesteld die beslist wat het beste is voor Eluana.
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RELEVANTE
KWESTIES

Walburg de Jong, voorlichter NVVE

KUNSTMATIGE TOEDIENING
VAN VOEDING EN VOCHT
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Na vijftien jaar in een onomkeerbaar coma te hebben gelegen,
mocht op 18 maart 2005 de voedingssonde bij de Amerikaanse
Terri Schiavo verwijderd worden. Terri stierf op 31 maart.
Ondanks dat er in het aprilnummer van Relevant aandacht is besteed aan deze zaak, wordt de NVVE de laatste tijd toch nog regelmatig geconfronteerd met de vraag of je kunstmatige toediening
van voeding en vocht mag weigeren. Het antwoord is: ja. Kunstmatige toediening van voeding en vocht wordt – medisch en juridisch
– beschouwd als een medische handeling en een medische handeling mag door de patiënt worden geweigerd, ja zelfs verboden.
Waar staat dat? In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo, april 1995) zijn onder andere de patiëntenrechten vastgelegd. Een belangrijk recht dat hierin is vastgelegd, is
dat u niet zonder uw toestemming behandeld mag worden. De arts
heeft de plicht u uitgebreid te informeren over een voorgenomen behandeling. Op basis van deze informatie maakt u de afweging of u
deze behandeling wel of niet wenst.
Dat is dus duidelijk. Maar wat gebeurt er nu als u zelf niet meer
in staat bent om te beslissen en u, zoals in het geval van Terri
Schiavo, niet kunt zeggen of u wel of geen voeding en vocht toegediend wilt krijgen? Daarom is het zeer verstandig uw wensen ten
aanzien van wel of niet behandelen in een wilsverklaring vast te leggen. De WGBo erkent een dergelijke verklaring als een rechtsgeldig
document. Hulpverleners, waaronder dus ook artsen, dienen een
dergelijk document te respecteren, net als het mondelinge verzoek.
Leden van de NVVE kunnen bij de vereniging een wilsverklaring met
betrekking tot wel of niet behandelen (behandelverbod) bestellen.
In deze verklaring geeft u onder andere aan dat wanneer u in een
onomkeerbaar coma terecht bent gekomen en in een permanente
vegetatieve toestand bent geraakt, u elke medische behandeling uitdrukkelijk weigert en verbiedt. En dat u daaronder ook kunstmatige
toediening van voedsel en vocht verstaat. De verklaring wordt door
de NVVE voorzien van uw naam, geboortedatum en geboorteplaats.
Na ondertekening kan er geen twijfel meer over bestaan dat de verklaring ook werkelijk de uwe is.
Als de arts niet meer met u kan overleggen, dan zal hij dit doen met
uw vertegenwoordiger. Uw echtgenoot of partner is uw wettelijk vertegenwoordiger. Als deze ontbreekt moet de arts overleggen met
een ander lid van uw familie of met een door u aangewezen gevolmachtigde die in dat geval als uw wettelijk vertegenwoordiger mag
optreden. Het is dus belangrijk dat uw naasten op de hoogte zijn
van uw wensen ten aanzien van wel of niet behandelen; immers
zij zijn de gesprekspartner van de arts als u het niet meer kunt
zeggen. U ondersteunt uw naasten in deze soms zeer moeilijke
gesprekken door uw wensen op papier te zetten. Misverstanden
kunnen op deze manier worden voorkomen.
Informatie over de diverse keuzes die u kunt maken in de laatste levensfase vindt u in de NVVE-brochure Wil en wet.
Kosten: leden € 3,25, niet-leden € 4,25.
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Euthanasiewet in de praktijk
Sinds 2002 heeft 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 terug en bekijken we de stand van zaken met mensen die sterk betrokken
waren bij de totstandkoming van de wet. In het vorige nummer beet oud hoogleraar dogmatiek en ethiek Harry Kuitert de
spits af. Nu het woord aan voormalig D66-politica en erelid van de NVVE Elida Wessel-Tuinstra.

‘EUTHANASIE WAS EEN PROBLEEM
DAT OM EEN OPLOSSING SCHREEUWDE’
Donderdag 12 april 1984 diende D66-politica Elida Wessel-Tuinstra, inmiddels 74, haar initiatiefwetsontwerp
euthanasie in bij de Tweede Kamer. Het wetsontwerp kreeg internationale allure – tot vertaling en gebruik
in Australië toe – en brede steun in zowel parlement als samenleving. In 1985 leek zelfs een euthanasiewet
mogelijk, maar dat bleek een illusie. Over de uiteindelijke euthanasieregeling had ze op een enkel punt
aanvankelijk aarzeling, maar de praktijk heeft haar overtuigd.
‘In de politiek moet je oppassen niets te lang te
doen. Ken je tijd, zeg ik altijd. Weet dat er ook altijd
een tijd van gaan is. Heb het vertrouwen dat anderen
het stokje over kunnen nemen, het karwei kunnen
afmaken. Daarom ook heb ik al voor de verkiezingen
van 1986 gezegd dat ik niet in de Tweede Kamer terug wilde. Ook niet toen duidelijk was dat er voor die
verkiezingen toch geen wettelijke regeling voor euthanasie zou komen. Natuurlijk ben ik de ontwikkelingen
blijven volgen, maar mijn politieke stempel heb ik er
niet langer op willen drukken. Als senator heb ik er
wel bemoeienis mee gehouden. Ik zat van 1991 tot
1999 in de Eerste Kamer en maakte in 1993 dus ook
het debat over de euthanasieregeling van het kabinet
Lubbers III mee.
Maar gaandeweg heb ik wel afstand genomen. Zeker
publiek. Er zijn jaren geweest dat ik nog niet in een
winkel kon komen zonder herkend te worden als “de
mevrouw van de euthanasie”. Nu is dat gelukkig over.
Vooral omdat ik consequent “nee” heb gezegd tegen
publiciteit. Eigenlijk wilde ik ook dit interview niet.
Tegelijkertijd begrijp ik dat Relevant mij in deze interviewreeks wil, en ach… het kan geen “kwaad” meer.’
Vuurdoop
Elida Wessel-Tuinstra is na een sociaal gekleurde
maatschappelijke aanloop min of meer vanzelf in de
politiek terechtgekomen. Aansluitend op haar studie
rechten, maatschappelijk werk en sociologie nam zij
de uitvoering van de pleegkinderenwet ter hand. Na
haar beschermde opvoeding confronteerde dit werk
haar met een voor haar tot dan toe onbekende harde
realiteit. In 1958 kreeg zij haar eerste kind, een dochter, en stopte zij met werken. ‘Heel gewoon in die tijd.
Crèches bestonden toen nog niet en ik heb die ook
niet gemist. Ik heb van die opvoedingstijd genoten.’
Na het derde kind ging ze weer werken. Het werd lesgeven. Eerst op zaterdag aan het lyceum, staatsinrichting, daarna doordeweeks op een hbo-opleiding,
sociologie. Later werkte zij halve dagen op het Ministerie van Onderwijs.

Door Hans van Dam

Elida’s man was een van de oprichters van D66. Hiermee kwam de politiek letterlijk in huis. ‘Het was een
kleine maar o zo enthousiaste groep, die goed in de
peilingen lag en dus mensen nodig had.’ In 1970
maakte ze haar entree in de politiek: in de Provinciale
Staten, waar zij de eerste vrouwelijke lijsttrekker
werd. In 1977 kwam zij in de Tweede Kamer. ‘Jan Terlouw was toen fractievoorzitter. Hij was net zo oud als
mijn man en ik, Van Mierlo en Gruyters. Ja, 1931 was
een vruchtbaar jaar. Ik kreeg justitie, gezondheidszorg
en jeugdbeleid in mijn portefeuille. De abortuswet
was mijn eerste probleem. Een vuurdoop dus. Al snel
kwam euthanasie aan de orde. Jan Terlouw was een
van de eersten die hardop zei dat we de problemen
rondom het levenseinde onder ogen moesten zien.
Hij had sowieso veel aandacht voor immateriële zaken.
Tot eind jaren zeventig was er politiek nauwelijks belangstelling voor euthanasie. In elk geval niet voor
een wettelijke regeling. Ook maatschappelijk was de
noodzaak tot wetgeving nog niet echt tot in alle lagen
doorgedrongen. Ik herinner me nog goed dat er in het
gebouw van de Tweede Kamer een vrouw naar me toe
kwam – heel politiek geïnteresseerd! – die tegen mij
zei: “Mevrouw, ik begrijp niet dat u zich zo druk maakt
over wetgeving voor euthanasie. Iedereen moet het
toch gewoon zelf weten?” Natuurlijk had die vrouw in
haar laatste woorden gelijk. Maar precies haar gelijk
was het probleem. Want euthanasie mocht niet, dus
je had niets “zelf te weten”. Of: je kon het wel willen,
maar daar begon nu precies het probleem.’
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Regeling
Eind jaren zeventig draaiden allerlei adviescolleges
warm. ‘Voor het initiatiefontwerp is het Advies van
de Gezondheidsraad uit 1982 erg belangrijk geweest.
Vooral vanwege de verheldering van begrippen, wat
is wel en geen euthanasie. Jacob Kohnstamm was in
die tijd voorzitter van D66 en benadrukte dat de tijd
rijp was voor een initiatiefwetsontwerp. Hij had gelijk.
De bestaande rechtsonzekerheid en de afstand tussen wet en praktijk – euthanasie gebeurde volgens

leen een debat over hóe euthanasie te regelen, maar
ook over het wáárom.
De waarde van dit debat heeft zich bewezen, ook toen
in latere versies van mijn voorstel zo’n ethische verantwoording ontbrak. De hoge inzet op kwaliteit heeft
tot in de laatste Kamerdebatten in 2001 en 2002
doorgewerkt. Natuurlijk ook dankzij de christelijke partijen, ere wie ere toekomt, maar dus ook dankzij voorstanders als wij – overigens ben ik zelf meelevend lid
van de protestantse kerken.’

de toenmalige schattingen zo’n vijf- tot zesduizend
keer per jaar – waren voor ons onacceptabel. Hiernaast leerde onderzoek dat 87 procent van de bevolking de mogelijkheid van euthanasie open wilde hebben. Bleef wel de vraag hoe zo’n regeling er precies
uit moest zien. Als een geschenk uit de hemel kwam
toen de toenmalige officier van justitie Josephus Jitta. Hij maakte in zijn regio afspraken met artsen: als
ze een aantal zorgvuldigheidseisen in acht namen,
zouden ze niet worden vervolgd.
Samen met ondermeer ethica Heleen Dupuis, cardioloog Jan Pool en de voorzitter van het Humanistisch
Verbond en Eerste Kamerlid voor D66 Bert Schwartz
hebben we toen een voorstel in elkaar geschroefd en
op 12 april 1984 ingediend. De kern van het wetsvoorstel was: euthanasie blijft strafbaar, tenzij een
arts aan een aantal zorgvuldigheidseisen heeft voldaan. De strafbaarheid schrappen vonden wij toen
een te grote sprong. Handhaving van principiële strafbaarheid was ook een signaal dat euthanasie niet te
gemakkelijk moest worden. Dat vind ik nog steeds. Ik
ben het op dit punt eens met de schrijver Joost Zwagerman die niemand het recht op zelfdoding ontzegt,
maar de toegankelijkheid niet te royaal wil maken.
Maak het niet te gemakkelijk en verheerlijk de zelfgekozen dood niet, zeg ik. Daarom gruw ik bijvoorbeeld
van de quasi heroïsche publieke zelfmoord van Herman Brood enkele jaren terug – egotripperij tot in de
dood. Een volkomen verkeerd signaal.’
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Drie peilers
Het wetsontwerp viel op door beknoptheid. ‘Dat was
een bewuste keus. Na een korte ethische verantwoording bood het voorstel een begrippenreeks, literatuurverwijzingen en tenslotte iets over de hoogte van de
straf. Meer niet. Niet allerlei juridische details dus.
Maar wel hoog ingezet op kwaliteit: een praktische,
toegankelijke en transparante regeling. Die ethische
verantwoording heeft, precies zoals bedoeld, in het
parlement een fundamenteel debat uitgelokt. Niet alRelevant 3/2005

Strafbaar tenzij
In die tussenliggende jaren is een regeling keer op
keer uitgesteld. In 1989 debatteerde de Tweede Kamer over het iets bijgestelde initiatiefvoorstel WesselTuinstra, toen verdedigd door Jacob Kohnstamm, en
een voorstel van de regeringscoalitie CDA/VVD. Tot
stemming is het niet gekomen, omdat tussen de eerste en tweede termijn van het debat het toenmalige
kabinet Lubbers viel over het reiskostenforfait. ‘Een
zeldzaam beschamende vertoning die de regeringspartijen CDA en VVD toen wel heel goed uitkwam. Het
CDA omdat er voorlopig geen regeling zou komen, de
VVD omdat ze niet mee hoefden te stemmen met het
regeringsvoorstel waar ze eigenlijk tegen waren.’ Wessel-Tuinstra heeft overigens nooit gedacht dat van uitstel afstel zou komen. ‘Euthanasie was een probleem
dat om een oplossing schreeuwde, daar kun je als
wetgever op den duur gewoon niet omheen.’
Met het uiteindelijke resultaat is Elida Wessel-Tuinstra
tevreden. ‘Wel had ik eerst wat aarzelingen bij de omzetting van “strafbaar tenzij” naar “niet strafbaar op
voorwaarde dat”. Maar de praktijk heeft me gerustgesteld. Artsen blijken handhaving van strafbaarheid,
zoals door mij voorgesteld, te ervaren als een zwaard
van Damocles, waaronder het moeilijk werken is en de
patiënt de dupe wordt. Niet dat ik spijt heb gehad van
mijn voorstel, destijds was dat het maximaal haalbare
en heeft het z’n functie gehad. Maar nu werkt de constructie zoals nu gekozen.’
Schatplichtig
Voor “overliberalisering” is Wessel-Tuinstra niet bang.
‘Ten eerste omdat artsen voorzichtig blijven, ten tweede omdat de NVVE niet doordraaft en het belangrijkste: mensen willen leven. Dat zit in de genen. Mensen
houden vast aan het leven, vaak zelfs in situaties
waarover ze altijd hebben gezegd dat ze die niet willen
meemaken. Wildgroei is er niet en zie ik niet ontstaan.
Daarom durf ik ook ronduit te zeggen dat we er nog
niet zijn. Zo is er nog niets geregeld voor wie niet om
euthanasie kan vragen, daar moeten we nu echt iets
aan doen. Plus het lijden dat evident is maar ten onrechte buiten de werking van deze wet wordt gehouden: levensmoeheid, lijden aan het leven. Dat lijden is
klip en klaar en vreselijk. En dan hebben we nog een
schuld in te lossen jegens Huib Drion. Hij heeft de
enorme moed gehad om het recht van oude mensen
te bepleiten om bij een uitgeleefd leven zelf over hun
dood te mogen beslissen. Nee, we zijn er nog niet. Ik
hoop op een doorgaand respectvol debat. De politiek
is wat mij betreft D66 in dezen schatplichtig.’ ■

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.

De praktijk anders bekeken
Enige tijd geleden bestelde ik het
boek Euthanasie, de praktijk anders bekeken van Hans van Dam.
Het paasweekend had ik gereserveerd om het te lezen. Het weekend is voorbij en ik zit met een
overweldigend gevoel achter de
computer. Omdat ik diep, heel diep
onder de indruk ben van het boek.
Ademloos las ik het boek uit. Eindelijk geen medische of juridische
beschouwingen, maar de praktijk
van gewone en
toch zo bijzondere mensen omdat zij kozen voor
een eigen regie.
De opgetekende
ervaringen geven
in positieve en
negatieve zin aan
hoe indrukwekkend de dood onderdeel van het
leven is en hoe
belangrijk het is om die niet in achterkamertjes en achter gordijnen
rondom ziekenhuisbedden te verstoppen.
Ik hoop dat veel mensen worden
aangemoedigd om hun ervaringen
met euthanasie en wat daar op
lijkt, vast te leggen en de NVVE
daarover te informeren. Zo ontstaat er een schat aan praktijkervaring en voortschrijdend inzicht
die kan leiden tot verdergaande regelgeving. Laten we artsen die
openstaan voor de begeleiding bij
dit proces prijzen en aanmoedigen
om hun ervaringen ook te vertellen. Ook zij hebben er recht op om
hun verhaal te doen en recht op begeleiding en waardering voor hun
zware rol aan het einde van het leven van hun patiënt. De dankbaarheid van de overledene en zijn of
haar naasten voor die hulp en betrokkenheid kan niet genoeg worden benadrukt. Het stervensproces moet een open en vrijmoedig
onderwerp van gesprek kunnen
zijn, waarbij iedereen respectvol
met de opvatting van de ander
dient om te gaan.
Ik wil graag Hans van Dam bedanken voor de prachtige wijze waarop
hij de huidige praktijk heeft beschreven. Nog dankbaarder ben ik
de naamloze nabestaanden die de

bron vormden voor dit boek. Zij
hebben mij, en hopelijk velen met
mij, een grote dienst bewezen.
Berd Stapelkamp, Zevenaar

Aanvulling bij wilsverklaringen
In Relevant nr. 4, 2004 las ik dat
bijna 75 procent van de NVVE-leden op hun euthanasieverklaring
punt 9d hebben aangekruist, waarmee ze verklaren euthanasie te
wensen als ze dement zijn. Omdat
ik weet dat de kans heel klein is
dat ik deze hulp ooit krijg, heb ik
een aanvulling geschreven op de
wilsverklaringen. Misschien kan
deze als voorbeeld dienen voor andere leden van de NVVE.
Sinds mijn pensionering op 58-jarige leeftijd ben ik in het kader van
vrijwilligerswerk veel in aanraking
gekomen dementerenden en demente ouderen, zowel in de thuissituatie als in verpleeghuizen en
verpleeginrichtingen. Overigens had
ik reeds voordien mijn moeder tot
de (natuurlijke) dood toe mogen begeleiden bij het proces van vasculaire dementie. Ondanks de uitmuntende verzorging, opvang, begeleiding en palliatieve zorg […]
heb ik nooit en te nimmer getwijfeld
aan mijn vaste voornemen alles te
doen wat in mijn macht ligt om mijn
leven te kunnen beëindigen zodra
dementie zich heeft geopenbaard.
[…] Ik ben uit vrije wil ongehuwd en
heb ook geen kinderen. Mijn broer
en zuster kennen de vrijheidsdrang
van hun jongere zuster. Ook zij zijn
volledig op de hoogte van mijn wensen met betrekking tot mijn levenseinde (niet-reanimeren, niet-behandelen, euthanasie – ook bij dementie). […] Uiteraard weten zij dat ik
ten behoeve van een en ander een
gevolmachtigde heb “aangewezen”.
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat ik als “vrije vogel” heb
geleefd en ook als zodanig wens te
sterven. Met het verstrijken der jaren wordt het gemis van een laatstewilpil door mij steeds sterker gevoeld. Het verontrust mij in hoge mate dat ik de belangrijkste beslissing
in mijn leven niet zelf mag nemen.
Van ganser harte wens ik u de
kracht toe om mijn laatste wens in
te willigen. Mijn dankbaarheid is –
ook bij voorbaat reeds – onmetelijk.
Afke Posthumus, Arnhem

BRIEVEN

Vegetatieve toestand
Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het artikel over de
vegetatieve toestand en de zaakSchiavo in Relevant nr. 2, 2005.
Helaas kan de formulering van de
resultaten van mijn onderzoek door
Marleen Peters ook misverstanden
in de hand werken, hetgeen juist in
deze gevoelige materie niet de bedoeling kan zijn van uw tijdschrift.
Zij vermeldde dat negen patiënten
overleden als gevolg van het stoppen van de voeding en vocht. Ik wil
hier nadrukkelijk stellen dat in het
onderzoek kunstmatige toediening
van de voeding en vocht is onderzocht en dat is toch echt wat anders (verzorgend handelen versus
medisch handelen).
In het vervolg van de zin staat vermeld dat 24 patiënten overleden
door bijkomende aandoeningen
niet te behandelen en dat tien patiënten een natuurlijke dood stierven. Dat laatste kan ten onrechte
suggereren dat de eerste twee categorieën (het staken van een medisch zinloze behandeling en het
niet behandelen van
complicaties) een nietnatuurlijke dood betrof. Dat is niet zo, omdat het staken van zinloos medisch handelen of het niet
behandelen van complicaties ook
een natuurlijke dood betreft.
Jan Lavrijsen, verpleeghuisarts en
onderzoeker vegetatieve toestand

Correctie
In Relevant nr. 2 staat in de brievenrubriek in een antwoord op een
vraag van een lezer: Potassium Cyanide is de Engelse term voor kaliumcyanide, oftewel rattengif. Dit
laatste klopt niet! Rattengif is geen
kaliumcyanide, maar een andere
naam voor een stof waarin ook arsenicum (arseen) zit. Zowel kaliumcyanide (cyaankali) als arsenicum
zijn dodelijk met het verschil dat cyaankali een snelwerkend gif is (bekend van spionnen die het slikken
als ze ontdekt worden) terwijl rattengif een langzame en zeer pijnlijke
dood kan veroorzaken. Daarbij moet
de dosering van het rattengif wel erg
hoog zijn, wil het werken. Beide middelen staan absoluut niet voor een
humane dood.
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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 vrijwillig 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.

Wil en wet
Als u en uw arts het niet met elkaar eens kunnen
worden, wie beslist er dan? De arts die medisch
deskundig is of u, wiens leven het betreft?
Kunt u als patiënt een behandeling weigeren?
Hebt u recht op euthanasie? Is stoppen met
eten en drinken een begaanbare weg? Bestaat
er een pil waarmee (oude) mensen een einde
aan hun leven kunnen maken?

De brochure Wil en wet geeft een overzicht van
de mogelijke keuzes in de laatste fase van het
leven en beschrijft hoe de verhouding tussen
arts en patiënt juridisch is geregeld.

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

Politiek actieve leden
• Vindt u dat politieke partijen in het debat over de
laatstewilpil een rol horen te spelen?
• Bent u lid van een politieke partij en bereid en in
staat in die partij over de besluitvorming rond het
verkiezingsprogramma mee te praten?
• Wilt u als NVVE-lid binnen uw partij uw stem inzake
het debat over de laatstewilpil laten horen en daarin ondersteund worden door de NVVE?
Meldt u dan aan voor de bijeenkomst van politiek
actieve leden die de NVVE half september organiseert.
Daar zullen we, samen met de Commissie Politiek van
de NVVE, bestuursleden en medewerkers van het bureau, de mogelijkheden bespreken en plannen maken
voor de beïnvloeding van verkiezingsprogramma’s van
de diverse partijen (zie ook Commentaar van voorzitter Jacob Kohnstamm op pag. 7).
De bijeenkomst zal half september in de avond
plaatsvinden op een nog nader te bepalen locatie.
Aanmelden (liefst zo spoedig mogelijk) bij het secretariaat NVVE, postbus 75331, 1070 AH Amsterdam,
e-mail k.jager@nvve.nl of 020 - 531 5916.
U zult dan tijdig een uitnodiging ontvangen.

ALV STEMT IN MET PROCEDURE LAATSTEWILPIL
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2005 van de
NVVE werd een voorstel voor een procedure tot verstrekking van de laatstewilpil aan de leden voorgelegd. Voor iedereen die er niet bij was: hoe ziet die
procedure er concreet uit?

Door Marleen Peters

Na de aanname van de euthanasiewet in 2002 organiseerde de NVVE een bijeenkomst voor “bobo’s” over
de vraag: hoe moeten we het aanpakken om de discussie over de laatstewilpil op gang te krijgen? Professor dr. Henk Leenen merkte destijds op dat om de discussie meer “grond” te geven, het goed zou zijn om
niet alleen het principe van een laatstewilpil aan de
orde te stellen, maar er ook een procedure bij te leveren zodat het idee concreet wordt.
Over een mogelijke procedure werd in 2003 en 2004
met leden en professionals uitvoerig gediscussieerd.
Duidelijk werd dat een meerderheid van de leden autonomie hoog in het vaandel heeft staan. Maar ook dat
voor elke vorm van legale verstrekking een wetswijziging en dus een politiek draagvlak nodig is. Voorzitter
Jacob Kohnstamm wees er tijdens de ledenvergadering op dat de NVVE in haar wens voor een laatstewilpil nog zo goed als alleen staat. ‘Willen we ons doel
bereiken dan is politieke steun onontbeerlijk.’ Hij riep
daarom alle leden die ook lid zijn van een politieke
partij op om zich bij de NVVE te melden, zodat samen
gekeken kan worden wat gedaan kan worden om de verkiezingsprogramma’s van de partijen te beïnvloeden.
Uitgangspunten
De uitgangspunten van de procedure tot verstrekking
van de laatstewilpil zijn:
• de procedure speelt zich in principe af buiten het
medische domein;
• via een wetswijziging of anderszins erkent de overheid een instelling ter verstrekking van de (garantie
op) de laatstewilpil;
• de overheid machtigt de instelling om de laatstewilpil op indicatie voor te schrijven en/of te verstrekken en staat de medewerkers toe aanwezig en behulpzaam te zijn bij de zelfdoding;
• er komt een landelijke instelling, met regionale bureaus waar opgeleide vrijwilligers aanwezig zijn en
belangstellenden terecht kunnen voor informatie
en de verstrekking van de laatstewilpil;
• de instelling registreert al de dienstverlening en
rapporteert daarover jaarlijks;
• instelling en medewerkers zijn zich bewust van de
spanning tussen respect voor de autonomie van de
verzoeker en de noodzaak van toepassing van zorgvuldigheidscriteria bij de verstrekking.

Hoe ziet de procedure er nu concreet uit?
Na een telefonische aanvraag om de laatstewilpil
wordt informatie toegezonden aan de hulpvrager en
maakt de instelling een dossier op. Binnen twee weken gaat de hulpvrager bij de instelling langs voor een
gesprek met een medewerker. Deze gaat na of de verzoeker wilsbekwaam is en checkt de zorgvuldigheidscriteria. De medewerker stelt vervolgens een rapport
op dat is voorzien van een advies en bespreekt dit
met een collega-medewerker. Als de twee medewerkers het eens zijn, gaat het rapport ter kennisgeving
naar een supervisor. Als de medewerkers het niet met
elkaar eens zijn, zal een derde medewerker nogmaals
een gesprek voeren met de verzoeker. De hulpvrager
brengt opnieuw een bezoek aan de instelling waar het
positieve of negatieve besluit wordt medegedeeld en
toegelicht. Is het besluit positief dan zal een garantie
ter verstrekking van de laatstewilpil worden afgegeven,
die twee jaar geldig blijft.
De hulpvrager kan binnen twee jaar de garantie verzilveren. Als daartoe een verzoek bij de instelling binnenkomt, zal een medewerker – of indien er geen naasten
aanwezig (kunnen) zijn, twee medewerkers – de hulpvrager binnen een week bezoeken. De gegevens worden dan opnieuw gecontroleerd en er wordt nogmaals
gecheckt of de hulpvrager zeker is van het besluit.
Indien “ja” dan maakt de medewerker de laatstewilpil
klaar, is aanwezig bij het innemen van het middel en
blijft bij de hulpvrager tot deze is overleden. De medewerker meldt het overlijden aan de huisarts.
Sommige leden merkten op de procedure nogal omslachtig te vinden. Directeur Rob Jonquière: ‘Dat kan
ik me voorstellen, maar het is duidelijk dat willen we
de politiek en maatschappij meekrijgen, er toch zorgvuldigheidscriteria aan de verstrekking verbonden moeten worden.’ Ook waren er opmerkingen over het feit
dat er in de procedure geen leeftijdscriterium is opgenomen. De een meende dat een leeftijdscriterium van
75 jaar meer kans van slagen heeft. Een ander merkte
op dat het de NVVE niet aangaat om iemand die 35 is
en het leven als voltooid beschouwt, tegen te houden.
Daarbij zou een leeftijdscriterium in strijd zijn met art.
1 van de grondwet. Na afloop van de discussie werd
onder de leden de mening gepeild en bleek een meerderheid tegen een leeftijdscriterium van 75 jaar te
zijn. De conceptprocedure werd door de vergadering
unaniem aangenomen. Het komende jaar zal de NVVE
activiteiten ontplooien om de maatschappelijke acceptatie te vergroten en de politieke discussie te beïnvloeden. Waar nodig zal op grond van reacties de procedure steeds worden bijgesteld. ■
Zie ook “Commentaar” pag. 7 en de oproep op pag. 20.
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Door Marleen Swenne

Wachten op de dood
Anne-Mei The verricht al jaren
wetenschappelijk onderzoek naar
beslissingen rond het levenseinde.
In de wachtkamer van de dood is
haar derde boek. Het is vlot en toegankelijk geschreven en bestaat uit
twee delen. In het eerste deel doet
zij verslag van de twee jaar waarin
zij als onderzoekster in een verpleeghuis werkt. The mag dan onderzoekster zijn, ze werkt gewoon
mee met de verpleegkundigen en
bouwt met velen van hen en met
enkele bewoners een band op. We
krijgen inzicht in het dagelijks leven
en de keuzes die gemaakt worden
aan het sterfbed en die ertoe kunnen leiden dat artsen afzien van
levensverlengende behandeling.
Het tweede deel van het boek gaat
over de affaire in het Groningse
verpleeghuis ’t Blauwbörgje.
Het verpleeghuis kwam eind jaren
negentig in het
nieuws toen de
familie van een
diep demente bewoner zich beklaagde over het
verstervingsbeleid
bij hun man en vader en de leiding
van het verpleeghuis beschuldigde
van poging tot moord. The spreekt
geen oordeel uit, maar onderzoekt
hoe dit zo heeft kunnen escaleren.
En kan zoiets weer gebeuren? De
kern van de zaak lijkt te zijn dat de
familie van de man over diens kwaliteit van leven een andere mening
had dan de behandelend arts en
dat daarover slecht is gecommuniceerd. Ook had de familie weinig inzicht in een mogelijk ziekteverloop.
Duidelijk wordt hoeveel mensen er
betrokken zijn bij de behandeling
van één persoon en hoeveel emoties en misverstanden daarbij een
rol kunnen spelen.
Zoals de omslag vermeldt: het
boek geeft veel stof tot nadenken
over het eigen levenseinde in geval
van dementie.
Anne-Mei The • In de wachtkamer van
de dood. Over dementie en versterving
in een verkleurende samenleving •
Thoeris 2005 • € 19,95 •
ISBN 90 808 113 7 8
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Niet meer willen leven
Joost Zwagerman schreef verschillende essays en artikelen over (pogingen tot) zelfdoding en de gevolgen die zelfdoding kan hebben
voor nabestaanden. Die stukken
zijn nu gebundeld in het boek Door
eigen hand. Centrale vraag in dit
boek: wat betekent het om iemand
te verliezen door zelfdoding? Zwagerman interviewde verschillende
schrijvers die iemand verloren door
zelfdoding. Het is interessant om
van hun ervaringen kennis te nemen. Maar meer dan om ervaringen, lijkt het Zwagerman te gaan
om standpunten: mag iemand zelf
een eind aan zijn leven maken?
Hoewel hij meermalen zegt dat het
ieders goed recht is om dat te
doen, vindt hij ook zeer nadrukkelijk dat je iemand die zelfdoding
over weegt er van moet zien
te weerhouden. Statistieken wijzen uit, zegt
hij met graagte, dat de
meeste mensen die een
poging tot zelfdoding overleefden blij zijn
dat ze er nog
zijn.
De doodswens
kan voortkomen uit een tijdelijke
psychische gesteldheid. Daarom
heeft hun omgeving volgens Zwagerman de plicht om hen als dat
kan tegen zichzelf in bescherming
te nemen.
Hij valt Karin Spaink aan die voorstander is van een laatstewilpil. Zij
stelt niet langer te willen leven zodra de spierziekte MS haar zodanig
verlamt dat ze volledig afhankelijk
wordt van anderen. Sinds zij pillen
in huis heeft waarmee zij een eind
aan haar leven kan maken leeft zij
naar eigen zeggen een stuk rustiger. […] Ze lijkt te geloven dat ook
lijders aan andere ziekten, ook psychische, datzelfde verlossende gevoel van rust zullen ervaren zodra
zij in het bezit zijn van zo’n cocktail.
[…] Als het aan Spaink ligt heb je
rits rats klik, in een handomdraai je
zelfmoordtabletten op zak. […]
Achterliggende gedachte: voor zelfmoord hoef je je niet door anderen
te laten balloteren.

Foto: Thom Hoffman
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Hoe belerend kan je zijn? Zwagerman schampert en bekritiseert iemand die goed heeft nagedacht
over haar autonomie en een waardig leven, inclusief haar levenseinde. Dat is niet meer interessant,
maar irritant: de manier waarop hij
over zelfdoding praat, is in wezen
egocentrisch. Hoe doordacht de
bundel ook overkomt, hij veegt
toch weer de vloer aan met de
menselijke autonomie, omdat hij
impliciet beweert dat een oordeel
over het “niet meer willen leven”
niet ligt bij degene die niet meer leven wil, maar bij de betrokkenen.
Joost Zwagerman • Door eigen hand Zelfmoord en de nabestaanden •
Arbeiderspers 2005 • € 14,95 •
ISBN 90 295 6254 4

Terminale sedatie als compromis
Het boek Terminal Sedation:
Euthanasia in Disguise? is de
weerslag van een conferentie die
werd georganiseerd door Torbjörn
Tännsjö, professor in de praktische
filosofie van de Stockholm University. De aanleiding tot de conferentie was de discussie over terminale sedatie die sinds een aantal jaren wordt gevoerd in Zweden en
Noorwegen. Tännsjö zelf staat op
het standpunt dat terminale sedatie (de patiënt wordt in een diepe
slaap gebracht en krijgt geen
kunstmatige voeding of vocht toegediend) geen verkapte vorm is
van euthanasie, maar dat het een
redelijk compromis zou kunnen zijn
wanneer (of zolang) de discussie
over euthanasie geen uitkomst
biedt. Hij is van mening dat een
arts, wanneer de situatie erom
vraagt, een terminale patiënt mag
sederen, zeker wanneer deze daarom verzoekt. In sommige gevallen
ook als de patiënt wilsonbekwaam
is, mits aannemelijk is dat de patiënt daarom verzocht zou hebben.
De artikelen in deze bundel zijn geschreven in reactie op Tännsjö’s
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hebben gelegen op het pleidooi
voor euthanasie, nu is het eerder
een aangrijpend en ontroerend familieverhaal. Op 26 mei dit jaar
kwam ook aan Frans Buyens’ leven een einde door euthanasie.
standpunten. Behalve ethici en
artsen geven ook verpleegkundigen hun visie op terminale sedatie
door vragen te beantwoorden als:
is terminale sedatie een verkapt
vorm van euthanasie? Zou terminale sedatie een onderdeel moeten zijn van palliatieve zorg? Moet
terminale sedatie worden toegepast op verzoek van de patiënt?
De bundel geeft genoeg aanknopingspunten voor verdere discussie, ook in Nederland. Een minpuntje is de prijs en wellicht ook
het nogal academische Engels.
Torbjörn Tännsjö (ed.) • Terminal
Sedation: Euthanasia in Disguise? •
Kluwer Academic Publishers 2004 •
€ 89,50 • ISBN 1 4020 2123 2

Euthanasie als vredige dood
De Belgische filmmaker Frans Buyens maakte in 1991 Minder dood
dan de anderen. De film werd onlangs uitgebracht op dvd, met daaraan toegevoegd een interview met
de maker. De film gaat over de
dood van zijn broer en zijn ouders.
Zijn broer overlijdt na een lijdensweg. Later smeekt zijn ernstig zieke vader de artsen een eind aan
zijn leven te maken, maar zij weigeren. Als zijn moeder kanker blijkt
te hebben, past een arts op haar
verzoek euthanasie toe. Haar dood
is verreweg de vredigste in de film.
De film is enigszins gedateerd.
Tien jaar geleden zou de nadruk

Minder dood dan de anderen • regie
Frans Buyens • Filmfreak Distibutie
2004 • € 24,99 • Bestellen kan via
bestel@filmfreaks.nl, 020 - 486 49 40

Pleidooi voor de laatstewilpil
Killing me softly heeft twee auteurs, maar gaat in feite over één
van de twee: Philip Nitschke en zijn
werk, in het bijzonder voor Exit, de
Australische vereniging voor een
vrijwillig levenseinde. In elf hoofdstukken werkt dit boek toe naar
een pleidooi voor een laatstewilpil
en de onorthodoxe methode van
collectieve burgerlijke ongehoorzaamheid om je doel te bereiken.
Het is vooral die controversiële
manier van doen waarmee Nitschke, ook in Nederland, bekendheid
kreeg. Recent kwam hij in het
nieuws doordat hij workshops wil
gaan organiseren waar men zou leren de werkzame stof te fabriceren
voor een eigen laatstewilpil. Ook
daar gaat hij in het boek op in.
Killing me softly is overwegend
chronologisch opgebouwd en wil
tegelijkertijd een vrij volledig beeld
geven van de stand van zaken en
ontwikkelingen rond euthanasie in
Australië in de laatste decennia.
Het eerste hoofdstuk begint bij het
begin: de persoon Phillip Nitschke
zelf. Het gaat met name over zijn
achtergrond en zijn leven voordat
hij euthanasieactivist werd. Hij
was al van jongs af aan iemand
met uitgesproken opvattingen die
Minder dood dan de anderen
regie Frans Buyens

niet schroomde zijn zaakjes op zijn
eigen manier te regelen. Het boek
is een vrij persoonlijk verslag van
zijn werkzaamheden als arts en
vooral zijn ervaringen bij Exit.
Het gedachtegoed van Huib Drion
vormt een leidraad voor dit boek.
Zolang euthanasie niet is geregeld,
bewandelt Nitschke de weg van de
“Peacefull Pill”. Hij gaat uitvoerig in
op het recht, het eigen levenseinde te
bepalen. Er is veel
plaats ingeruimd
voor de mensen
die zelf streden
voor een waardig
levenseinde. Terrecht, want zij zijn
hier toch de ware
hoofdrolspelers.
Philip Nitschke en Fiona Stewart •
Killing Me Softly - Voluntary Euthanasia and the Road to the Peaceful Pill •
Penguin Group Australia 2005 •
AUD $ 62,95 • alleen te bestellen
via www.exitinternational.net

■ VERDER IN BEELD
P.J. Lieverse e.a. • Dood gewoon?
Perspectieven op 35 jaar euthanasie in
Nederland • Geschreven in aanslui-

ting op de christelijke traditie. Het
geeft de stand
van zaken van
euthanasie in Nederland, inclusief
de theologische,
juridische, medische en ethische
discussie.
Buijten & Schipperheijn 2005 •
€ 16,90 •
ISBN 90 5881 197 2
Harry Kuitert • Hetzelfde anders zien •

Kuitert beschouwt religie als vrucht
van de verbeelding van de mens.
Religie is daardoor zeker niet betekenisloos geworden. Het is door de
mens zelf bedacht om ‘te bezweren
wat we niet de baas kunnen’. Hij
rekent af met het idee dat er een
werkelijk leven na de dood zou zijn
en met de door het christendom
opgelegde angst voor de dood.
Ten Have 2005 • € 17,90 •
ISBN 90 259 5489 8
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Door Marleen Peters

‘MET DE EUTHANASIEWET ALLEEN
ZIJN WE ER NOG NIET’
Op 29 april vond in Utrecht de Algemene Ledenvergadering van de NVVE
plaats. Dementie en euthanasie, de laatstewilpil en optimalisering van de
euthanasiewet zijn de drie belangrijkste fronten waarop de NVVE zich het
afgelopen jaar inzette.
In zijn openingswoord blikte voorzitter
Jacob Kohnstamm terug op het afgelopen jaar. Hij zei mee te leven met consulent Willem Muns van Stichting De
Einder Noord wiens cassatieverzoek
eind maart werd verworpen. Muns
werd in 2004 veroordeeld wegens
hulp bij zelfdoding aan een ongeneeslijk zieke vrouw. Kohnstamm: ‘Voor
mij staat zijn integriteit buiten twijfel!’
Een andere opvallende zaak die hij
niet ongenoemd wilde laten, is die van
de arts die hulp bij zelfdoding gaf aan
een patiënt met beginnende dementie.
‘Het bijzondere aan de zaak is dat de
toetsingscommissie bepaalde dat de
arts conform de wet had gehandeld en
de zaak niet doorgestuurd werd naar
het OM. Een kleine maar niet onbelangrijke stap vooruit.’
Kohnstamm zette de drie fronten waarop de NVVE zich momenteel voor een
belangrijk deel inzet op een rijtje. Als
eerste dementie en euthanasie. Het
symposium dat de NVVE in december
over dit onderwerp organiseerde voor
professionals was een groot succes.
Later die dag zou er door directeur Rob
Jonquière verslag van worden gedaan.
Een tweede speerpunt waar de NVVE
zich op richt is de laatstewilpil. Een
voorlopige procedure voor de verkrijgbaarheid van zo’n middel werd aan de
leden voorgelegd. Na een uitvoerige
discussie werd de procedure met alge-

24

Relevant 3/2005

mene stemmen aangenomen (zie pag.
21). Als derde noemde Kohnstamm de
optimalisering van toepassing van de
euthanasiewet. ‘Dat we er met een
euthanasiewet alleen nog niet zijn, is
duidelijk. Uit de onderzoeken die in de
afgelopen jaren zijn gehouden, is
gebleken dat in tweederde van de gevallen waarin een patiënt een euthanasieverzoek deed, euthanasie is geweigerd of de patiënt overleed voordat de
euthanasie werd uitgevoerd. De vraag
is: zitten daar gevallen tussen van mensen die, gekeken naar de wet, wel recht
op euthanasie hadden, maar dit niet
kregen?’
Kohnstamm kondigde aan dat de
NVVE hier specifiek actie op zal ondernemen. ‘Met het boek Euthanasie, de
praktijk anders bekeken van Hans van
Dam in de hand, ijveren we ervoor dat
in de aangekondigde evaluatie van de
wet door de overheid óók het patiëntenperspectief wordt meegenomen.
Daarnaast zullen we € 40.000,- per
jaar gaan spenderen aan onderzoek
naar die tweederde waarvan het verzoek niet wordt ingewilligd.’
Na de afhandeling van de algemene
zaken werd onder de daverende tonen
van Also sprach Zarathustra van
Richard Strauss de nieuwe website
van de NVVE gepresenteerd en het
ochtendprogramma afgesloten.

Euthanasie en dementie
In december werd onder de titel: Euthanasie en dementie;
er mag meer dan je denkt een
symposium georganiseerd
voor professionals. Huisarts
Sytske van der Meer, verpleeghuisarts Hans van der
Wulp en neuroloog Cees Jonker, die ook tijdens het symposium hadden gesproken,
waren naar de ledenvergadering in Utrecht gekomen om
met de leden van de NVVE
over dit onderwerp te discussiëren. Eén ding was tijdens
het symposium wel duidelijk
geworden: als er al mogelijkheden zijn voor euthanasie bij
dementie dan is dat in de beginfase van dementie, waarin
nog met de patiënt overlegd
kan worden. De sprekers benadrukten dat de patiënt dan
ook het lef en de moed zal
moeten hebben om de arts te
vragen om vroege diagnostiek. ‘Zaak is om op tijd een
wilsverklaring op te stellen en
deze liefst aan te vullen met
een persoonlijke verklaring,
een gevolmachtigde duidelijk
te instrueren en het onderwerp voortdurend bij je arts
aan de orde blijven stellen.’
Uit de zaal kwamen veel persoonlijke en schrijnende verhalen. Er was ook onbegrip:
‘Ik heb toch op mijn euthanasieverklaring ingevuld dat ik
niet verder wil leven als ik dement word. Waarom krijg ik
die hulp dan niet?’ Volgens de
sprekers is het probleem dat
wanneer een patiënt in een
gevorderd stadium van dementie is, hij niet meer om euthanasie kan vragen. De arts
wil toch een actueel verzoek.
Van der Meer: ‘U kunt van mij
toch niet verwachten dat ik tegen iemand met een euthanasieverklaring die schijnbaar
vrolijk buiten in de zon zit en
er niets meer van begrijpt zeg:
zo mevrouw komt u maar even
mee voor een spuitje.’
‘Maar wat heb je dan aan zo’n
euthanasieverklaring’, wilden
velen weten. De sprekers benadrukten dat een verklaring
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op, die achtenhalf jaar de
functie van penningmeester
vervulde.

van belang blijft. ‘Je kunt in
een dementieproces een bijkomende ziekte krijgen waarvan de arts zegt: nu kan het
wel. Maar overschat de waarde van de euthanasieverklaring niet,’ benadrukten ze.
‘Van een behandelverbod is in
dit geval veel meer te verwachten. Vroeger gingen demente mensen meestal dood
aan een longontsteking. Dus
blijf bij je gevolmachtigde en je
arts benadrukken: als ik dement ben en ik krijg er wat bij:
een einde eraan.’
Nieuwe penningmeester
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2005 werd Wouter Beekman (63) gekozen als
nieuwe penningmeester van
de NVVE. Beekman, die sinds
twee jaar met pensioen is,
werkte in verschillende functies in de gezondheidszorg.
De laatste tien jaar was hij directeur van het St. Joseph Ziekenhuis in Veldhoven (thans
Máxima Medisch Centrum in
Eindhoven en Veldhoven).
Sinds vele jaren is hij al lid
van de NVVE. Beekman: ‘Ik
heb de NVVE altijd een sympathieke vereniging gevonden.
Een vereniging die het waard
is om door de leden gesteund
te worden. Ook nu euthanasie
wettelijk geregeld is, blijft er
nog veel te doen. Het is dan
ook belangrijk dat de NVVE
haar geluid krachtig blijft laten
horen. Ik vind het een eer daar
als bestuurslid nu mede sturing aan te kunnen geven.’
Beekman volgt Jan Paul Griede

Brochures NVVE op Daisy cd
Voor mensen met een visuele
handicap of dyslexie zijn alle
brochures van de NVVE nu verkrijgbaar op één Daisy cd-rom
(met uitzondering van de brochure Verpleegkundigen en
euthanasie en Het Schotse
boekje). Let op: de cd is alléén
te beluisteren via een Daisy
cd-speler of een pc waarop
speciale software is geïnstalleerd. De Daisy cd-rom waarop
de NVVE-brochures zijn ingesproken, is telefonisch te bestellen bij de NVVE, tel. 020 –
620 06 90. Kosten € 2,50.
(Uitsluitend voor mensen met
een leeshandicap!)
Voor meer informatie over de
Daisy cd-speler en de software: Federatie Nederlandse
Blindenbibliotheek www.fnb.nl
of bel 0486 - 486 486.
Regiobijeenkomsten
De NVVE organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten
waar leden en introducés praktische vragen kunnen stellen
over euthanasie en alles wat
daarmee te maken heeft. De
komende bijeenkomsten worden gehouden op:
13 september
in Hotel Astoria
Maasheseweg 80a te Venray
18 oktober
in Golden Tulip Kyzer Breda
Keizerstraat 5 te Breda
15 november
in Tulip Inn Hoogeveen
Mathijsenstraat 1
te Hoogeveen
De bijeenkomsten worden zowel ’s middags van 14.00 tot
16.30 uur, als ’s avonds van
19.30 tot 21.30 uur gehouden. De zaal is een half uur
voor aanvang open.
Toegang gratis.
Geïnteresseerden kunnen zich
schriftelijk aanmelden bij de
NVVE, t.a.v. Karina Scheirlinck, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam;
e-mail k.scheirlinck@nvve.nl

ONDERZOEK NAAR
WILSVERKLARINGEN
Veel NVVE-leden hebben een of meer wilsverklaringen ingevuld waarmee zij hun wensen ten
aanzien van hun levenseinde aangeven. Weinig
is echter bekend over waaróm mensen wilsverklaringen invullen en welke rol ze in de praktijk
spelen.
Onder leiding van hoogleraar Van der Wal, en
financieel gesteund door de NVVE, start de
afdeling Sociale Geneeskunde en het EMGOinstituut van het VU medisch centrum te
Amsterdam een uitgebreid onderzoek naar wilsverklaringen. In september zal daarvoor bij
méér dan 10.000 leden van de NVVE een vragenlijst op de mat vallen. Belangrijke vragen
van het onderzoek zijn welke redenen mensen
hebben om wilsverklaringen(en) in te vullen,
wat hun verwachtingen hiervan zijn, welke effecten wilsverklaringen hebben op het levenseinde en of wensen van mensen met een wilsverklaring veranderen in de tijd. Naast de wilsverklaringen van de NVVE zal ook gekeken worden naar de Levenswensverklaring van de Nederlandse Patiënten Vereniging en de Zorgverklaring van de Stichting Maja.
Het betreft hier een zogenaamd “cohortonderzoek”. Dit houdt in dat in de toekomst op gezette tijden (in ieder geval over anderhalf en
drie jaar) nogmaals aan dezelfde mensen gevraagd zal worden een korte vragenlijst in te
vullen. Dit om na te gaan of uw wensen en omstandigheden zijn veranderd en hoe de wilsverklaring – indien van toepassing – is gebruikt.
Om te kunnen achterhalen of wilsverklaringen
worden gevolgd, wordt ook gevraagd of de onderzoekers een familielid van u – of iemand anders die uw situatie goed kent – een vragenlijst
mogen sturen indien u tijdens het onderzoek
wilsonbekwaam mocht worden of zou komen te
overlijden. Dit is niet verplicht. Ook willen de
onderzoekers een beperkt aantal mensen persoonlijk interviewen om dieper in te gaan op de
onderwerpen in de vragenlijst. Ook dit is niet
verplicht! U kunt ook deelnemen aan het onderzoek door alleen de vragenlijst in te vullen.
Aan de bescherming van de privacy wordt uiteraard de uiterste zorg besteed.
De NVVE acht de uitkomsten van het onderzoek van groot belang om inzicht te krijgen in
de praktische waarde en toepasbaarheid van
de wilsverklaringen. Zodat waar nodig en mogelijk deze verbeterd kunnen worden en wij leden beter over het gebruik ervan kunnen adviseren. De NVVE beveelt uw medewerking aan
het onderzoek dan ook van harte aan!
Rob Jonquière, directeur NVVE

25

HET BUREAU

JURIDISCHE ZAKEN • ROEL DE LEEUW

DIENSTEN

DE NVVE TELT ZESTIEN
DIENSTEN EN COMMISSIES
MET BIJNA 150
MEDEWERKERS DIE ZICH
BETAALD EN ONBETAALD
INZETTEN VOOR DE
VERENIGING. WIE ZIJN DIE
MENSEN EIGENLIJK EN WAT
DOEN ZE PRECIES VOOR U?
Door Marleen Peters
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Waar ben je op dit moment mee bezig?
‘Nu? Op dit moment zit ik te werken aan de herziening van de
wilsverklaringen. Sinds de aanname van de euthanasiewet is
er het een en ander veranderd, dat passen we nu aan.’
Leden klagen regelmatig over de berg handtekeningen die gezet moet worden. Wordt dat minder?
‘Ja, de wilsverklaringen worden gebruiksvriendelijker. Eind
dit jaar hopen we de conceptverklaringen aan een geselecteerde groep leden voor te kunnen leggen.’
En wat doe je als je niet aan de wilsverklaringen werkt?
‘Mijn werk is heel divers. Ik hou de juridische ontwikkelingen
rond euthanasie en hulp bij zelfdoding bij, beantwoord juridische vragen van leden, ondersteun leden bij klachten tegen
artsen, begeleid hen in tuchtzaken, denk mee in strafzaken,
werk mee aan de vernieuwing van richtlijnen voor verpleegkundigen, schrijf een brochure over medische vertegenwoordiging van verstandelijk gehandicapte kinderen… Wil je nog
meer weten?’
Nou, dat is wel even genoeg. Wat moet ik me voorstellen bij
de vragen die leden aan je voorleggen?
‘Dat varieert van vragen over recht op inzage van dossiers
na het overlijden van een naaste, een behandelverbod dat
wordt genegeerd, artsen die een euthanasievraag voor zich
uitschuiven, problemen met de verzekering na een zelfdoding, noem maar op.’
En daar komen dan die zaken uit voort waar je over sprak?
‘Dat hoeft niet, maar het kan. Zo heb ik onlangs meegewerkt
aan twee klachten die door leden waren ingediend tegen artsen die zó lang om de vraag om euthanasie heen draaiden,
dat de patiënt overleed voordat het tot euthanasie kwam. Beide klachten zijn gegrond verklaard. Begin juli komt een zaak
voor de tuchtrechter van een vrouw die na een poging tot zelfdoding, ondanks een behandelverbod, toch behandeld werd.
Ik help met het formuleren van de klacht, het schrijven van het
verweer en als men wil ga ik ook mee naar de tuchtrechter.’
Spelen er nu strafzaken waar de NVVE bij betrokken is?
‘Op dit moment niet. Maar we steunden bijvoorbeeld zaken
als die rond Brongersma en Willem Muns van Stichting De
Einder. Die zaken werden medegefinancierd uit het procesfonds van de NVVE. Dat is trouwens ook een van mijn taken:
kijken of een zaak grensverleggend is en in aanmerking
komt voor financiering uit dit fonds.’
En wat heb ik daar als lid aan?
‘Door het steunen van tucht- en strafzaken proberen we meer
helderheid te krijgen in regels en grenzen. Het zou problemen
kunnen voorkomen mocht je je arts ooit om euthanasie vragen. Zie mijn functie als een soort verzekering. Meestal heb
je me niet nodig, maar als er iets gebeurt, is het prettig als
je voor steun terug kunt vallen op de NVVE.’
Relevant 3/2005

POST
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 aanwijzen die namens u optreedt.
Vertaling wilsverklaringen Bovenstaande verklaringen zijn ook verkrijgbaar in het Duits, Engels, Frans
en Spaans. € 2,25 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, bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid dat
een vrijwillige medewerker van de Gevolmachtigdendienst als zodanig optreedt.
Kwartaalblad Relevant is een voorlichtend en opiniërend tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt.
Gratis voor leden. Jaarabonnement Nederland
voor niet-leden € 10,- (overige landen op aanvraag). Voor visueel gehandicapten is Relevant
op cd-rom verkrijgbaar.

LIDMAATSCHAP

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 euthanasie en hulp bij zelfdoding. Enkelen zijn gespecialiseerd 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 studiedagen 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 geïnteresseerden, incl. de brochure Het laatste stuk. € 5,Brochures
❚ Dementie en euthanasie Bundeling van de lezingen die werden gehouden tijdens het NVVE-symposium 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. tweehonderd 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 zelfdoding Over middelen en methoden die gebruikt
kunnen worden ter bespoediging van het levenseinde. Minimaal drie maanden lidmaatschap vereist. € 4,-

BESTELBON

(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

✁

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.

❚ Stoppen met eten en drinken Info over versterven, 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 euthanasie 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 euthanasie. € 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. Bijvoorbeeld door middel van een schenking, periodieke
uitkering of legaat. Deze laatste vorm zal de notaris 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
(voor zitter)
drs. A. Baars-Veldhuis
(vice-voor zitter)
mr. A.V. van Nierop
(secretaris)
ir. W. Beekman
(penningmeester)
drs. J. Huisman
prof. dr. C. Jonker
F.A. Visscher
Directeur:
drs. R. Jonquière

(Advertentie)
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symposium

Lijden aan
het leven

Mogen we daar een eind aan maken...?

De doelgroepen zijn artsen, juristen,
ethici en psychologen.

Toonaangevende vertegenwoordigers
uit deze groepen zijn gevraagd een
bijdrage te leveren aan dit symposium.
Ph.E. Sutorius, huisarts,
dr. B. van Baarsen, psycholoog en
prof. mr. E.P.R. Sutorius, hoogleraar
strafrecht hebben reeds toegezegd.

Accreditatie is aangevraagd.

Het jaarlijkse symposium voor professionals van de NVVE, Nederlandse Vereniging
voor een Vrijwillig Levenseinde zal in het
teken staan van het thema Lijden aan het
leven.
De zaak Brongersma betekende de start
van een veel omvattende discussie. Regering en parlement betrekken de zaak bij
hun besluitvorming ten aanzien van de
euthanasiewet. De commissie Dijkhuis
adviseert opdrachtgever KNMG het lijden
aan het leven en de rol die artsen daarin
kunnen of mogen spelen nader te onderzoeken. En voor de NVVE is deze zaak een
element in hun discussie over Drion en de
laatstewilpil als oplossing voor een maatschappelijk probleem. In het symposium zal
vanuit diverse disciplines bezien worden in
hoeverre deze drie groepen van elkaar verschillen, dan wel waar de overeenkomsten
liggen.

Van 10.00 - 16.00 uur
Inschrijving: € 100,Als u interesse heeft, kunt u het formulier op de website invullen:
www.nvve.nl/symposium. In augustus ontvangt u dan de vooraankondiging
en het registratieformulier. U kunt ook bellen: 020 – 620 06 90.

9 december 2005
De Eenhoorn, Amersfoort

