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Giel van der Steenhoven (Dwars):

‘Artsen zullen zich

vrijer voelen’
• Grondig verklaard: de autonome route
• VUmc Alzheimercentrum bekroond
• Het hospice dat wel hielp

RA LAG
T
X
E
RS

E
RV 010
A
JA 2

Relevant

is een uitgave van de NVVE,
Nederlandse Vereniging
voor een Vrijwillig Levenseinde, en verschijnt
viermaal per jaar

IN H O U D

		 4 	Dwars en groen
		 Hij is 21 en had nog nooit van de pil van Drion gehoord. Toch was
de invloed van Giel van der Steenhoven groot op het standpunt
van GroenLinks over de strafbaarheid van euthanasie. Een gesprek
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	Het Alzheimercentrum van het VUmc in Amsterdam kreeg het
geldbedrag van de Paul van Eerde Award. Meer dan verdiend:
het centrum biedt snelle, persoonlijke hulp – zonder taboes.

8 	Het hospice dat hielp

			De moeder van Mirjam Rooseboom kreeg van de huisarts geen
hulp bij zelfdoding, maar mocht stoppen met eten en drinken in
een hospice. Een leerzame casus.
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			De werkgroep ‘autonome route’ van de NVVE onderzocht de

mogelijkheden van aanvaardbare zelfdoding zonder hulp van
derden. De productie en verkrijgbaarheid van een laatstewilpil
is in principe op een goede manier te regelen.
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			Een vrouw die door een hersenbeschadiging minder gemakkelijk
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GEWOON IN GOEDE HANDEN
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Wat is het alternatief als er geen laagdrempelige hulp is bij het zelfgekozen
sterven? Dan zijn mensen gedwongen om verder te leven, ook als dat leven onaanvaardbaar is. Of te kiezen voor een gewelddadige zelfdoding in
eenzaamheid.
De twee alternatieven zijn overbekend, de woorden versleten. Ze hebben
steeds minder zeggingskracht en dat is heel erg. Want achter de woorden
gaat een zee van individuele ellende schuil. Terwijl de middelen beschikbaar zijn, worden mensen verwezen naar het perron. Zie bijvoorbeeld de
ingezonden brief van C. Boonstra in dit nummer (pag. 20). Wie zulke verhalen voor lief neemt, zou over euthanasie geen woord meer moeten zeggen. Maar het probleem is dat zij er juist wel over spreken. Niet gehinderd
door de vreselijke gevolgen van het veroordelend spreken of beslissen,
blokkeren de ‘voorliefnemers’ een waardig sterven, onder verwijzing naar
‘beschermen van leven’ of naar een zogenaamd goddelijke wil.
De zelfgewilde dood is een individuele zaak die begrepen en dáármee
toegestaan kan worden. De werkelijkheid van iemand die niet wil verder
leven laat zich pas kennen als men er in kijkt, niet als men er naar kijkt.
Zolang euthanasie wordt beschouwd als iets dat niet mag en dus niet
goed is, tenzij… blijft deze hulp omgeven met een collectief oordeel, een
veroordeling en een voorbijzien aan individuele lotgevallen.
Bij abortus is het ook zo gegaan: van een collectieve veroordeling kwam
het, via het zichtbaar worden van het onbeschrijflijke lijden van vrouwen
voor wie de zwangerschap onverdraaglijk was, tot regelgeving. Het afbreken van zwangerschap werd daarmee een gelijkwaardige optie, naast het
voldragen van een moeilijke zwangerschap. Dwang was van de baan!
Een nieuw leven geen kans geven: dat kan nog worden gezien als ongewoon. Maar van het beëindigen van een welbesteed of ondraaglijk (geworden) leven kan dat niet worden gezegd. ‘De dood is heel gewoon’, zong
Bram Vermeulen en schreef ook psychiater Van Dantzig. Daarmee is niet
gezegd dat de dood niet erg is – vaak is de dood te erg voor woorden. Maar
soms is de dood de enige uitweg uit een verdord of onleefbaar leven waaraan niets meer te verhelpen is. Het zou niet meer dan normaal moeten zijn
om elkaar dan aan het gewilde sterven te helpen. Dat begint met het open
en gewoon bespreken van iemands verlangen of wens. Freek Gillissen,
verpleegkundig consulent dementie van het VU medisch centrum, zet hierin een belangrijke stap door het opzetten van een webportaal. Op pagina
6-7 staat een interview met hem. En Dwars, de jongerenorganisatie van
GroenLinks, heeft in het verkiezingsprogramma kunnen krijgen dat GroenLinks euthanasie uit het Wetboek van Strafrecht wil. Zie ook het interview
met politiek secretaris Giel van der Steenhoven (pagina 4-5). Dat pleidooi
is waardevol. De NVVE buigt zich er de komende tijd ook over.
Los van het wel of niet schrappen van het wetsartikel staat de wens van
veel mensen om hun zelfbeschikkingsrecht te doen gelden. Velen willen
niet alleen zelf uitmaken wanneer het genoeg is, maar het daadwerkelijk
sterven ook in eigen hand nemen. Dat is een nobel streven, maar ook
gemakkelijker gezegd dan gedaan. In dit nummer schrijft Marleen Peters
over wat de NVVE-werkgroep autonome route hierover heeft uitgedacht
(pag. 11). Deze werkgroep is kritisch over methoden als versterven, zelf
dodelijke medicijnen verzamelen en de heliummethode (zie over dit laatste ook de column van Petra de Jong, pag. 10). De werkgroep komt uit bij
de wenselijkheid van het beschikbaar komen van de laatstewilpil. De beschikbaarheid zal afhangen van de bereidheid. Die bereidheid ontstaat
als de dood – hoe erg ook – gewoon wordt. Dat is: als het taboe op dood
en zelfgewild sterven verdwijnt, omdat het zelfgewilde sterven in handen
van de mensen zelf in goede handen is. n
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‘Euthanasie uit het Wetboek van Strafrecht’

DWARS GOOIT DE KNUPPEL
Het partijprogramma van GroenLinks is onomwonden: euthanasie moet uit het Wetboek van Strafrecht. Dit voorhoedestandpunt is te danken aan jongerenorganisatie Dwars. ‘Vroeg oud?’ Een gesprek met politiek secretaris Giel van
der Steenhoven (21).
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De leden van Dwars, de jongerenorganisatie van GroenLinks, maken hun
naam waar. Door hun toedoen en tot
onvrede van de politieke leiding staat
in het partijprogramma van GroenLinks
dat euthanasie moet verdwijnen uit
het Wetboek van Strafrecht. De wet
zegt dat ‘hij die opzettelijk het leven
van een ander op diens uitdrukkelijk
en ernstig verlangen beëindigt, wordt
gestraft met een gevangenisstraf van
ten hoogste twaalf jaren of een geldboete’. Een uitzondering geldt voor artsen die aan de wettelijk vastgelegde
zorgvuldigheidseisen voldoen. GroenLinks wil dat omdraaien. Het ziet euthanasie als een medische handeling.
Artsen zijn dan pas strafbaar als blijkt
dat ze zich niet aan de regels hebben
gehouden.
De pleitbezorger van de principiële wijziging in het GL-partijprogram is Giel
van der Steenhoven (21), sinds twee
jaar politiek secretaris van Dwars dat
ruim 1400 leden telt; de moederpartij
heeft er 30.000. Van der Steenhoven
is lid van beide organisaties en studeert hbo Rechten in Arnhem. Dwars
bestaat net zo lang als hijzelf. Dat jonge mensen nadenken over het levenseinde vindt hij niet vreemd. ‘Dwars is
een politieke organisatie en in die zin
spreken we over alle onderwerpen die
de politiek rijk is en die interessant
zijn. Vooral ethische thema’s zoals euthanasie hebben onze aandacht. Wie
nu jongere is, wordt eens ook oud of
ernstig ziek. Als je wilt dat ons aller
einde op een goede manier wordt geRelevant 2/2011

door Fred Verbakel

regeld, moet je er nu al over praten. Wij
vroeg oud? In de geest volwassen, zou
ik zeggen. Jongeren hebben opa’s en
oma’s. Mijn oma werd dement. Over
haar was geen discussie. Ze was niet
meer aanspreekbaar en ze had nooit
kenbaar gemaakt dat ze euthanasie
zou willen.’
Veiligheidsgordel
Euthanasie helemaal zonder wetgeving
lijkt Van der Steenhoven onbestaanbaar. Euthanasie – en dat geldt ook
voor abortus – is geen gewone medische behandeling. Daarom vindt hij het
goed in een aparte wet extra eisen te
stellen. ‘Beslissen over leven of dood
moet zorgvuldig geregeld zijn, bijvoorbeeld via de procedures die nu nog in
de strafwet staan. Dat is de veiligheidsgordel. Gaat de arts over de schreef,
dan komt hij voor de tuchtrechter. Die
bepaalt of hij nog wel geschikt is om
z’n vak uit te oefenen. Een arts mag
niet willekeurig een spuit zetten in iemand die zegt: “Ik heb er geen zin meer
in.” Op het moment dat een arts kwade
intenties heeft, als hij helemaal de weg
kwijt is, dan is het moord of doodslag en
dan krijgt hij met de strafwet te maken.’
Van het verdwijnen van euthanasie uit
het Wetboek van Strafrecht verwacht
Van der Steenhoven een omslag in het
denken over euthanasie. ‘Dan kunnen
artsen zeggen: “Ja, dat doen we, tenzij...” Nu zijn ze huiverig. Ze zijn bang
dat het fout gaat, dat ze via de strafwet
worden afgerekend. Ik heb goede hoop
dat de drempel voor artsen wordt ver-

laagd. Ze zullen zich vrijer voelen. Medisch studenten binnen Dwars onderstrepen die verwachting ook. Ze zijn
wel voor zorgvuldigheidsvereisten, zoals die gelden voor meer medische ingrepen die gaan over leven en dood.
Daar moet je criteria voor hebben.’
Waarom, denkt hij, is er binnen GroenLinks zoveel weerstand tegen de visie
van de jongeren – hoewel in de tekst nog
steeds staat dat artsen strafbaar zijn
als ze zich niet aan de regels houden?
‘De partijleiding was er niet heel blij
mee. Wij hadden liever het woord strafbaar helemaal willen vermijden. Soms
moet je ook als jongere middelen.’ Lachend: ‘In de politiek word je snel oud.
Je wilt een compromis waarvoor je op
zo’n congres een meerderheid krijgt.
We vonden dit een goeie eerste stap.’
Compromis
Jolande Sap, de opvolgster van Femke
Halsema als partijleider, was zeker
niet blij. Ze vindt zelfs het compromis
een stap te ver en wil liever eerst het
maatschappelijke en politieke debat
voeren. Van der Steenhoven: ‘En Femke wilde graag wisselgeld voor een mogelijk kabinet met het CDA, VVD en
D66. Dat was aanvankelijk een optie
voor wat er nu zit, maar het CDA koos
anders. Bij Paarsplus (VVD, PvdA, D66
en GroenLinks) zou ons standpunt niet
zo’n probleem zijn geweest. De VVD
zou voor hebben gestemd. En de PvdA?
Als je op die partij, eigenlijk een conservatief-linkse partij, lang genoeg had
ingepraat zou het waarschijnlijk zijn ge-

lukt, maar vooral de achterban van de
VVD bleek niets voor Paarsplus te
voelen.’
Van der Steenhoven is allergisch voor
strategische argumenten zoals die
van de partijleiding. ‘Als er één plek is
waar politieke discussie moet worden
aangewakkerd dan is het bij ons, bij
GroenLinks. Dat heb ik ook op het
congres gezegd en het congres was
het daar mee eens. Het is het goed
recht van Jolande Sap om dwars te
liggen, maar het is een beetje jammer. Laf zou ik niet willen zeggen. Het
is gemakzuchtige politiek.’
Ook als een politiek standpunt geen
schijn van kans heeft om een meerderheid te halen, mag dat voor een
oppositiepartij geen reden zijn om het
niet aan te dragen, vindt Van der
Steenhoven. ‘De kiezer moet weten
hoe het anders en beter kan. Dat zie
je ook bij een alternatief als een levenseindekliniek. Het CDA en de andere christelijke partijen schieten onmiddellijk in een stuip. Toch moet er
ook een partij zijn die zegt: misschien
is dat wel een goed idee, een werkbare oplossing.’
Wennen
Is hij wél voor de levenseindekliniek?
‘Ik ben er terughoudend in. We zullen
heel zwaarwegend moeten controleren of het werkt en of het wenselijk is.
Maar het idee dat er plekken zijn waar
je op een schone en beschaafde manier uit het leven kunt stappen als dat
echt je wens is… Ik denk dat we daar
als maatschappij aan moeten gaan
wennen. We hebben als maatschappij
de algemene opvatting gekweekt dat
je iemand zo lang mogelijk moet helpen in leven te blijven. En dat uit het
leven stappen iets onwenselijks zou
zijn. Daar moeten we over discussiëren. Zo’n levenseindekliniek zou dat
kunnen bevorderen.’
Voor veel mensen is praten over de
dood angstaanjagend.
‘Dat begrijp ik wel, maar is het eindtraject van lijden en afhankelijkheid
wel zo leuk? Moet je dat mensen aandoen?’
Euthanasie in plaats van ouderenzorg?
‘Zo moet je het debat niet voeren. Dat
is een cirkelredenering. Door betere gezondheidszorg en nieuwe medische
technieken blijven mensen misschien

‘De kiezer moet weten hoe
het anders en beter kan’
wel langer in leven, maar eens komt
toch dat lange traject van vervelende
ziektes en afhankelijkheid. Mensen die
graag het hele traject willen uitzitten,
moeten die mogelijkheid hebben, maar
je moet het niet opdringen aan mensen
die hun leven voltooid vinden. Steeds
meer ouderen zullen behoefte krijgen
aan een uitweg. Die zullen dat debat
over euthanasie aanjagen.’
Van de pil van Drion of laatstewilpil
heeft Giel van der Steenhoven nooit gehoord. De initiatiefgroep Uit Vrije Wil,
die pleit voor hulp bij zelfdoding voor zeventigjarigen en ouder, kent hij wel. ‘In
principe sta ik daar positief tegenover,
tenminste, als er geen sociale druk
wordt uitgeoefend. Dat niet kinderen of
kleinkinderen gaan zeggen: opa, denk
je niet dat het tijd is... Dat moet natuurlijk niet. Wie opa moet beschermen? In
de eerste plaats opa zelf. Maar ook artsen of anderen die daarvoor zijn opgeleid. In principe heeft de patiënt het
laatste woord maar met een bedenktijd
net als bij abortus. In een opwelling beslissen is niet verstandig.’

Hoe gaat het nu verder? De zin die
Dwars in het partijprogram heeft gekregen lijkt een wassen neus.
‘Dat is een behoorlijk grote wassen
neus, dat ben ik met u eens. We hebben een kleine overwinning geboekt,
maar we laten het er niet bij zitten. We
vinden euthanasie van belang maar
andere dingen ook.’
Het heeft geen prioriteit?
‘We hebben sinds de verkiezingen nog
geen reflectief moment gehad. We
hebben net als GroenLinks zelf een diverse achterban. Ik denk dat we over
vijftig jaar een heel andere blik hebben
op euthanasie of vrijwillige levensbeëindiging. Dat duurt wel lang, ja, maar
een groot deel van de samenleving wil
er vanuit een negatief onderbuikgevoel
nog niet over nadenken. Het is te vergelijken met de discussie over orgaandonatie.’ n
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Alzheimercentrum VUmc blij met geld Van Eerde Award

PATIËNT VOELT ZICH IN WAARDE GELATEN
Wat zijn de mogelijkheden voor wie eventueel hulp zou zoeken bij zelfdoding? Het Alzheimercentrum van het VU
medisch centrum doet niet geheimzinnig. Een interview met Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie.
door Leo Enthoven

Hij is blij met de 5000 euro die de familie Van Eerde schonk.
Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie van het
VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam-Buitenveldert,
vertelt dat het geld wordt gebruikt om een deel van een
nieuwe ‘webportal’ te bouwen. De informatievoorziening
voor alle betrokkenen wordt sneller en beter. ‘Huisartsen
en andere behandelaren, patiënten zelf én hun familieleden krijgen via de webportal toegang tot informatie die voor
hen persoonlijk belangrijk is.’ De privacy is gewaarborgd
met speciale toegangscodes.
Prof. dr. Philip Scheltens richtte het Alzheimercentrum
VUmc in 2000 formeel op. Met de voorbereidingen was hij
in 1998 begonnen; toen raakte ook Freek Gillissen erbij

VROEGDIAGNOSTIEK IN HET
VUmc ALZHEIMERCENTRUM
6

Het VUmc Alzheimercentrum is actief op het gebied van
patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Vroegdiagnostiek, met name het ontstaan van dementie vóór het 65ste levensjaar, is een speerpunt. Vorig
jaar betrok het centrum nieuwe behuizing binnen het
VUmc-complex aan de De Boelelaan in Amsterdam-Buitenveldert. Jaarlijks worden ongeveer 2500 patiënten
behandeld, van wie 550 nieuwe. Er werken zo’n 25 personen. Ook de universiteiten van Maastricht en Nijmegen hebben een Alzheimercentrum.
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betrokken. Gillissen, zowel ‘gewoon’ als psychiatrisch verpleegkundige, werkt sinds 1994 in de psychiatrische ouderenzorg. In 1998 ging hij aan de slag op de geheugenpolikliniek van het VUmc; de stap naar het Alzheimercentrum was
klein. Naast patiënten bleken ook mantelzorgers veel aandacht nodig te hebben. ‘Dat is mijn deskundigheid niet. Bedenk iets’, had oprichter Scheltens tegen Gillissen gezegd.
Sneldiagnostiek
Revolutionair was de dagscreening die in 2001 door het
Alzheimercentrum VUmc werd geïntroduceerd. Gillissen: ‘In
één dag doen we alle onderzoeken die noodzakelijk zijn om
een diagnose te kunnen stellen. Eerder kon het vier tot zes
maanden duren voordat mensen de uitslag kregen. Als iemand een serieus probleem heeft, en dat ís dementie, is
het dramatisch als hij zo lang moet wachten. Een dag lang
ondergaan cliënten bij ons alle noodzakelijke onderzoeken;
de week daarop krijgen ze de uitslag. Sneldiagnostiek dus.’
Tegenwoordig doen meer disciplines aan deze snelle vorm
van diagnostiek, maar nog geen ander Alzheimercentrum of
geheugenpoli.
Een gastvrouw van het VUmc Alzheimercentrum vangt de
cliënt en eventuele partner ’s morgens om 8 uur op, legt het
dagprogramma uit en begeleidt ze de hele screeningdag. Er
zijn pauzes met koffie, thee en lunch; daarom is extra veel
aandacht besteed aan de wachtruimte. Die ligt een beetje
afgescheiden van de rest van het centrum en draagt de kalmerende benaming lounge. Er staat een flinke centrale tafel

waar bezoekers met anderen contact kunnen hebben. Willen ze rust en privacy dan kunnen ze zich terugtrekken in
een van de alkoven binnen de lounge.
‘Het gaat om het comfort van de mensen die hier een hele
dag komen. Die zitten in spanning. Ze hebben te horen
gekregen dat het vermoedelijk niet goed zit, dat ze wel
eens alzheimer zouden kunnen hebben. Dat geef ik je te
doen – als je bijvoorbeeld pas 45 of 50 jaar bent’, zegt
Gillissen. Om de veilige en prettige sfeer te benadrukken
lopen alle medewerkers, met uitzondering van artsen, in
gewone kleren.
Vrienden
Samen met een collega is Gillissen verantwoordelijk voor
een goed verloop van de dagscreening. Soms moet hij ad
hoc problemen oplossen, bijvoorbeeld als een patiënt vanwege een pacemaker niet in de MRI-scanner kan. Hij probeert met zoveel mogelijk mensen uit de omgeving van de
patiënt gesprekken te voeren: partners, kinderen, andere
familieleden, vrienden, buren – voor een goed beeld van de
thuissituatie. ‘Soms zeg ik tegen patiënten: ik snap het
wel, u vergeet dat u vergeet. Dan kijken ze me aan met een
blik van herkenning. De patiënt voelt zich in zijn waarde
gelaten en de familie voelt zich eindelijk erkend.’
Paul van Eerde, hoofdpersoon in de documentaire Voor ik
het vergeet..., klopte een paar jaar geleden bij het centrum
aan, samen met zijn echtgenote Marjan. Gillissen begeleidde hen intensief tijdens hun bezoeken en ook veelvuldig telefonisch. ‘Paul was een beetje een eigenheimer’,
vertelt hij met een glimlach. ‘Hij wist heel goed tot hoe ver
hij wilde gaan. Toen hij voor het eerst bij ons kwam, was de
vraag om euthanasie of hulp bij zelfdoding nieuw voor ons.
Paul en Marjan wisten niets, wij wisten niets. Dit was voor
mij en ook voor het centrum de eerste kennismaking met
een dementiepatiënt die niet tot het einde wilde gaan,
maar wilde sterven.’ Paul van Eerde vergaarde dodelijke
medicijnen in het buitenland, omdat zijn huisarts weigerde
hem te helpen.

‘Ik vertel patiënten dat ze niet
morgen moeten beginnen met de
voorbereidingen, maar gisteren’
Freek Gillissen reageerde niet afwijzend op de vraag van
Van Eerde. Dat doet hij ook niet nu de vraag wekelijks wel
een keer op tafel komt. Hij legt uit wat kan en wat niet kan,
aan welke strenge voorwaarden moet worden voldaan. ‘Ik
vertel patiënten dat ze niet mórgen met de voorbereidingen moeten beginnen, maar gísteren. Huisartsen reageren
dikwijls met “mag niet, einde verhaal” en hun patiënten
voelen zich in de steek gelaten.’
Helder
Daar gaat hij nog meer aan doen. ‘Op de webportal gaan
we helder en simpel uitleggen wat mogelijk is en onder
welke omstandigheden en voorwaarden. Stap 1, stap 2,
stap 3 enzovoort, met het accent op dementie en het zelfgewilde levenseinde. Dan kunnen patiënten en hun partners tegen hun huisarts zeggen: “Dokter, wat u beweert,
klopt niet” en deze informatie laten zien. Ik hoop met die
webportal voor veel mensen een lans te breken.’ Over de

vorm en inhoud is nog overleg gaande. Het is de bedoeling dat patiëntendossiers via de portal digitaal beschikbaar zijn voor patiënten zelf en voor (huis)artsen.
Er komen strenge beveiligingen en codes om nieuwsgierige buitenstaanders te weren. Er komen chatrooms
waar mensen per aandoening met elkaar kunnen overleggen en ervaringen uitwisselen. (Het digitale vriendennetwerk Hyves heeft al een veelbezochte pagina
voor jonge kinderen van alzheimerpatiënten.)
Het centrum gaat de 5000 euro besteden aan het
bouwen van een deel van de portal en het inhuren van
een professionele tekstschrijver. De portal heeft aparte ‘lagen’ voor patiënten, voor familie en andere mantelzorgers, voor artsen en voor het gewone publiek.
Als straks een verwijzer een patiënt aanmeldt, krijgt
die patiënt meteen een code om zijn eigen proces te
volgen, om zelf te kunnen opzoeken: wanneer krijg ik
een brief, wanneer is mijn screening, waar kan ik parkeren?
Freek Gillissen: ‘We verwachten vooral veel mantelzorgers als bezoekers en niet zoveel alzheimerpatiënten.
Die zijn er meestal van overtuigd dat er niets aan de
hand is.’ n

EUTHANASIE BESPREEKBAAR

Voortaan reikt de NVVE elk jaar de Paul van Eerde Award
uit, vernoemd naar de hoofdpersoon in de documentaire
Voor ik het vergeet… Van Eerde kreeg de diagnose alzheimer en besloot met behulp van door hemzelf verzamelde
dodelijke middelen uit het leven te stappen, voordat hij
diep dement zou raken. Zijn familie ontving vorig jaar de
prijs en schonk het geldbedrag van 5000 euro aan het
Alzheimercentrum VUmc. Pauls weduwe Marjan: ‘Het centrum doet heel goed werk. Paul en ik hebben een persoonlijke band opgebouwd met Freek Gillissen. De webportal van het centrum is straks een van de weinige
plekken waar de combinatie dementie en euthanasie
aandacht krijgt, om bezoekers, zowel artsen als patiënten en hun naasten, op het spoor te zetten van de mogelijkheden. Dat geld kunnen ze goed gebruiken voor dit
project.’

EXPLOSIEVE GROEI

Dementie is de overkoepelende term voor ruim vijftig
ziektes. Verreweg de bekendste en meest voorkomende is
de ziekte van Alzheimer, genoemd naar een Duitse arts.
Deze deed in 1906 autopsie op de hersenen van een
overleden patiënte die vragen niet goed had gesnapt,
verward gedrag had vertoond en aan geheugenverlies
had geleden. Hij ontdekte eiwitophopingen op haar hersencellen en kluwens van vezels binnen in de cellen. Op
dit moment telt Nederland 250.000 mensen met dementie. Dat aantal loopt naar verwachting op tot 500.000 in
2050. Het proces van geheugenverlies, desoriëntatie,
verandering van gedrag en persoonlijkheid en afnemend
reactievermogen is bij alzheimer onomkeerbaar. Genezing is niet mogelijk. Kenmerkend voor de eindfase is
totale afhankelijkheid.
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Versterven in een hospice: het kan

‘IK WIL JULLIE NIET IN DE ELLENDE
ACHTERLATEN’
De moeder van Mirjam Rooseboom had een huisarts die geen hulp bij zelfdoding wilde geven. Wél regelde hij
dat ze naar een prettig hospice kon waar ze stopte met eten en drinken.

			

											
‘Haar eigen moeder was dement geworden en zij heeft dat
altijd als schrikbeeld gezien. “Als mij dat overkomt, wil ik
niet blijven leven”, zei ze. En later: “Ik wil geen 90 worden.” Maar ze ging al eerder steeds meer achteruit. “Het
moet niet veel erger worden”, zei ze eerst. En op een dag
zei ze dat het genoeg was. Omdat ze al zo lang over haar
dood sprak, was het voor mij geen totale verrassing. Ze
was vanaf haar 80ste lid van de NVVE en had alle papieren
bij de huisarts afgegeven. Een heel fijne man, maar ze wist
dat hij nooit euthanasie of hulp bij zelfdoding zou geven.
Dat kon hij niet met zijn geloof verenigen.
In de oorlog heeft ze in een interneringskamp zwaar werk
moeten doen. Ze heeft daar altijd last van gehouden, ze
had bijvoorbeeld op haar 48ste al een nieuwe heup. Ze
was reumatisch en dat werd de laatste jaren steeds heviger. Ook was ze altijd duizelig en dat maakte haar erg onzeker. Ze is meermalen gevallen en heeft heel wat gekneusd en gebroken de jaren voor haar dood.
Na de dood van mijn vader, in 1999, hield ze nog veel van
de contacten aan die hij had als hoogleraar literatuurwetenschappen. Ze had veel hobby’s, was dol op de natuur,
wandelde graag, deed aan bridge, las veel, hield de actualiteit goed bij. Maar lichamelijk ging ze steeds meer achteruit. En daardoor moest ze geleidelijk aan steeds meer inleveren: de bridge, de contacten. Maar ze zag ook steeds
slechter waardoor haar grote hobby, het lezen, wegviel. Het
gehoor werd minder, in groepen kon ze gesprekken niet
meer goed volgen.
Haar grote angst was dat ze geestelijk achteruit zou gaan.
En inderdaad deed ze dingen die ze achteraf zelf gek vond.
Het gebeurde soms drie keer in één week dat haar bankpas werd opgegeten, omdat ze de pincode niet meer wist.
In plaats van dat ze dat binnen uitlegde, liep ze boos de
bank in zei: “Jullie apparaat werkt niet.” Ze joeg mensen
tegen zich in het harnas.
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Urgentie
Dat ze niet verder wilde leven legde ze bij mij neer. Ik ben
de oudste en woonde het dichtst bij. Maar ik heb toen gezegd: “Ik kan het alleen als we het alle vier doen.” Vervolgens heb ik met mijn zus en twee broers gesprekken gevoerd. Het bleek dat mijn broers de urgentie niet zo inzagen.
Dat kwam ook doordat mijn moeder het meer tegen mij en
mijn zus uitsprak. Bij mijn zus logeerde ze af en toe en
sprak dan over doodgaan. En bij mij kwam ze elke vrijdag en
die dagen stonden steeds meer in het teken van haar dood.
Ze verzamelde alvast adressen voor de rouwkaarten.
Relevant 2/2011

door Anja Krabben

Ze vond het een fijn idee dat wij vieren erover praatten. Ook
hadden we contact met Inge de Lange van de NVVE. Zij
raadde ons aan om nog eens met de huisarts te praten.
Maar hij was niet bereid tot actief handelen; wel erg bereid
om mee te denken. Daarna heb ik enkele huisartsen die ik
via anderen kende gebeld en gevraagd of ze mijn moeder
als patiënte wilden overnemen. Niemand bleek daartoe bereid. Dat begrijp ik ook heel goed. Ook de artsen die euthanasie niet per se afwijzen, zeiden dat ze eerst een band
wilden opbouwen met een patiënt.
Het werd duidelijk dat mijn moeder het zelf zou moeten
doen. Versterven was op dat moment totaal niet bespreekbaar. Dat vond ze een eng idee, blijven liggen tot je dood
gaat. Nee, ze ging zelf medicijnen verzamelen. Ze had
daar wegen voor. We hadden zelfs al een datum geprikt
waarop het zou gebeuren. Maar toen kreeg ik steeds meer
angstbeelden van een gerechtelijk onderzoek, misschien
zelfs een strafzaak. En ook: wat als de medicijnen niet
goed genoeg werken en mijn moeder blijft leven? Op wat
voor manier? Ik heb mijn angsten en zorgen uitgesproken
tegenover mijn zus en broers en toen bleek dat mijn broers
al gesprekken hadden gevoerd met vrienden uit de juridische wereld. Die hadden gewaarschuwd: er komt een
schouwarts aan te pas, en justitie.

Iedereen was heel
duidelijk en open
Inge de Lange is vrijwillig medewerker van de Ledenondersteuningsdienst (LOD) van de NVVE. Zij stond Mirjam Rooseboom en haar familie terzijde. Voor haar was dit een
bijzondere casus, onder andere omdat het bijna nooit voorkomt dat hospices iemand (zonder terminale ziekte) opnemen die van plan is door versterven te overlijden.
De Lange: ‘Deze casus was voor mij zeer leerzaam en werd
gaandeweg steeds ingewikkelder, maar het is uiteindelijk
prachtig geëindigd. De kracht van dit verhaal is dat iedereen vanaf het begin duidelijk was en geheel open over alles wilde praten: de huisarts, de moeder, Mirjam en haar
broers en zus. De huisarts liet vanaf het begin duidelijk
weten: geen euthanasie of hulp bij zelfdoding. Hij wilde
wel meedenken over andere opties en was bereid mee te
werken, toen gekozen werd voor stoppen met eten en drinken. Hij heeft het hospice gevonden. De moeder was heel

‘Mijn moeder heeft nog
genoten van de omgeving’
We hebben moeder over onze zorgen verteld en gelukkig
begreep ze het. “Ik wil jullie niet in de ellende achterlaten”, zei ze. Maar ook: “Als jullie me maar niet in de steek
laten.” Diezelfde dag was versterving opeens wel bespreekbaar. Ik had het boek van Boudewijn Chabot over
versterven en las haar passages voor. En eigenlijk heb ik
ook heel direct, misschien wat hard, gezegd: “Jij wilt dood,
daar moet je dan wel iets voor doen.”

Inge de Lange

duidelijk, vooral over wat
ze niet meer wilde. Alle
mogelijkheden konden
besproken worden met
iedereen in totale openheid: euthanasie, hulp
bij zelfdoding, zelf medicijnen verzamelen, versterven. Mirjam heeft daarin een goede, coördinerende rol
gespeeld. Uiteindelijk heeft het alles bij elkaar best lang
geduurd, een half jaar, maar achteraf gezien was dat misschien wel positief: voor de verwerking van de kinderen.
Ook bijzonder is de rol van het hospice. En het heeft mij
een nieuwe mogelijkheid getoond: versterven in een hospice. Want niet iedereen is in staat zo’n verstervingsproces
thuis te begeleiden.’

Ze at sowieso al weinig. Ze voelde zelf
dat helemaal niet eten misschien niet
zo vreselijk was. En we hebben haar
heel expliciet beloofd dat het in haar
tempo zou gaan. Ze woonde toen in
een aanleunflat bij een verzorgingshuis, maar geen van allen vonden we
het een prettig idee om haar daar te
laten overlijden. Ten eerste omdat er
altijd aanloop is van andere bewoners
als iemand zich een paar dagen niet
laat zien. Mijn moeder zag het niet zitten elke keer te moeten vertellen waar
ze mee bezig was, bovendien was het
een christelijk huis.
Ook is bij versterven heel intensieve
begeleiding nodig en die kun je zelf bijna niet geven. Eigenlijk is de huisarts
toen direct op zoek gegaan naar een
andere plek; hij vond al vrij snel een
hospice dat haar wilde opnemen, ook
een christelijk hospice. Het was nieuw
voor hen, iemand die door versterving
wilde overlijden, maar ze stonden er
open voor. Het is in deze bible belt sowieso behoorlijk lastig een niet-christelijke instelling te vinden, terwijl je ons
gerust een “ernstig atheïstisch gezin”
kunt noemen. Ook mijn moeder geloofde niet dat er iets is na de dood.
Er waren in het hospice enkele vrijwilligers die er moeite
mee hadden, bleek later, maar die zijn gewoon op andere
kamers ingezet. Weer een voorbeeld van hoe meewerkend
de leiding van het hospice was, want daar hebben ze ons
niet mee lastiggevallen. De arts in het hospice zei tegen
moeder: “Het gaat in uw tempo. Wij bieden wel eten en
drinken aan, maar u weigert dan.”
Appel
Uiteindelijk heeft ze nog drie weken geleefd. Niet eten was
geen probleem. Alleen nam ze af en toe een stukje appel,
ze was dol op appels.
Niet drinken was moeilijker. Het dorstige gevoel vond ze
naar. En het is natuurlijk ook heel vreemd, want je wilt
haar helpen en helpen betekent geen water geven. Maar
je wilt ook dat ze het zo comfortabel mogelijk heeft en dat
was drinken. Ik dacht dat ik als enige haar af en toe water
gaf. Maar na twee weken was ze nauwelijks achteruitgegaan; toen bleek dat ze aan iedereen water vroeg. We
hebben toen gezegd: “Als je je hebt bedacht, niets aan de
hand, maar zeg het dan.” Maar dat was absoluut niet aan
de orde. Ze zei: “Jullie hebben gelijk. Ik ga strenger zijn voor
mezelf.” Twee dagen later vroeg ze om palliatieve sedatie.
Haar bewustzijn werd verlaagd. Ze had nog wel contact met
ons, maar voelde niet alles meer. Toen ze onrustig werd en
aangaf dat ze nare dingen zag, is de sedatie dieper gemaakt. Na nog eens twee dagen is ze rustig gestorven.
Ik voel een enorme dankbaarheid. Ik ben zo blij dat al die
nare scenario’s die ik op een gegeven moment in mijn
hoofd had – en waarvan ik nachten niet kon slapen – geen
werkelijkheid hoefden te worden. Die periode in het hos-

pice was zwaar, maar toch ook mooi.
Mijn moeder heeft nog genoten van de
omgeving, het lag midden in een bos.
Er waren goede professionals die de
verzorging grotendeels uit handen namen, waardoor je je geheel kon richten op elkaar en het afscheid.
Levenseindekliniek
Ik heb nagedacht over het plan voor
een levenseindekliniek, zoals de NVVE
dat onlangs naar buiten bracht en of
dat een optie zou zijn geweest voor
mijn moeder en ons. Allereerst wil ik
zeggen dat ik het initiatief van harte
toejuich, maar ik heb nog twijfels over
de uitwerking. Als de levenseindekliniek eruit ziet als een hospice, dan
zou ik dat fantastisch vinden. De huiselijkheid, de mogelijkheid voor familie om te blijven slapen, de deskundigheid én de warmte van de mensen die
er werken. Maar ik begreep uit wat ik
las dat mensen die naar de kliniek komen er hooguit twee, drie dagen blijven. Dat is te kort, denk ik.

‘Wij hadden die
laatste weken niet
graag willen missen’
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Mijn moeder zou het uitstekend hebben gevonden, maar voor ons, de familie, zou het te snel zijn. Wij hadden
die laatste weken niet graag willen
missen. En eigenlijk denk ik dat mijn
moeder die periode ook prettig heeft
gevonden. Ik pleit ervoor dat degene
die de medische handeling verricht,
de tijd krijgt een band op te bouwen
met de patiënt. Het is ongetwijfeld
waar dat het mogelijk is om soms heel
snel tot de kern te komen, maar aan
de andere kant is het bij ouderen ook
belangrijk dat ze gesprekken kunnen
laten bezinken. Voorgesprekken voeren is dan belangrijk, niet telefonisch
of via internet, maar bij de mensen
thuis. Eigenlijk zou je daarom meerdere levenseindeklinieken verspreid
door het land nodig hebben.’ n
Naschrift redactie: Voor mensen die
in de levenseindekliniek zouden willen versterven, zou de opnameduur
uiteraard langer zijn dan drie dagen.

PETRA DE JONG 
directeur NVVE

ZORGVULDIGE ZELFDODING
De NVVE ontraadt de heliummethode ten stelligste! Waarom? Dat zal
ik uitleggen. Zorgvuldige zelfdoding gaat over twee belangrijke zaken:
zorgvuldigheid en zelfdoding. Zorgvuldig betekent: met veel zorg omringd. Zelfdoding betekent: zelf het eigen leven beëindigen.
Een aantal criteria is voor zorgvuldige zelfdoding van belang. Ten eerste
moet het menswaardig zijn en niet met extra lijden gepaard gaan, ook
niet voor de naasten. Ten tweede moet het ethisch verantwoord zijn en
anderen moeten er geen onuitwisbare schade of juridische gevolgen
aan overhouden. Ten derde moet het een grote kans van slagen hebben. Ten vierde moet het veilig zijn, niet alleen voor de betrokkene zelf,
maar ook voor anderen die erbij aanwezig zijn. En als laatste: het moet
praktisch haalbaar zijn. Het moet dus beschikbaar zijn, maar ook uitvoerbaar, zonder hulp van derden.
Ik ben ervan overtuigd dat de heliummethode niet voldoet aan alle
bovenstaande zorgvuldigheidscriteria. Ik denk dat het wel menswaardig is. Na vijf tot tien inademingen puur helium is er een zodanig zuurstoftekort in het bloed dat het leven zal ophouden. En, naar het schijnt,
zonder dat je een kortademig gevoel krijgt. Het moet dan wel om pure
helium gaan, want bijmenging met 5 procent zuurstof maakt al dat het
niet meer dodelijk is. Daardoor ook is helium niet schadelijk voor aanwezige naasten, want zij ademen ruim voldoende zuurstof in.
Of het ethisch verantwoord is, daar kun je over twisten. Het heliumgas
moet van een partyballonnenleverancier worden verkregen. Deze winkelier is te goeder trouw en heeft geen idee dat hij meewerkt aan zelfdoding. Ik denk dat hij geschokt zou zijn, als hij wist dat zijn feestartikel
voor heel andere zaken wordt gebruikt dan voor een feestje bouwen.
Of de methode praktisch haalbaar en uitvoerbaar is, betwijfel ik. Misschien lukt het technisch handige mensen om de gasmethode goed te
hanteren, maar voor de meesten lijkt het mij een moeilijke klus. Sterker nog, ik denk dat deze methode niet zonder hulp van derden kan
worden uitgevoerd. Dat betekent dat er juridische gevolgen zijn voor
naasten die hulp verlenen, want hulp bij zelfdoding is in Nederland
strafbaar. Daar laat de wetgever geen misverstand over bestaan.
Om de heliumgasmethode goed uit te voeren heb je dus een ‘derde’
hand nodig! Juist deze strafbare handelingen – die je als naaste natuurlijk uitvoert als een geliefde in nood is – maken dat ik de methode
ten stelligste ontraad. Het is in mijn ogen dan ook onverstandig en
zelfs verwerpelijk van de artsenorganisatie en de gerenommeerde onderzoeker om deze gasmethode te propageren. Bovendien ben ik van
mening dat zij zich daarbij aan hun verantwoordelijkheid onttrekken. In
plaats van te begeleiden, zeggen zij: ‘Zoek het zelf maar uit!’
De NVVE laat haar grote ledenschare niet met lege handen staan. Zij
geeft brede voorlichting over alle keuzemogelijkheden aan het eind van
het leven. De NVVE kiest daarbij voor zorgvuldige uitleg in een persoonlijk contact. De (vrijwillige) medewerkers van de Ledenondersteuningsdienst staan voor u klaar. Zij geven de op u toegesneden informatie en
steun.

Hebt u zelf ervaringen met de heliummethode en wilt u die delen?
Dan hoor ik het graag. n
Relevant 2/2011

NVVE-werkgroep onderzocht ‘autonome route’

DE LAATSTEWILPIL IS REALISTISCH
Een meerderheid van NVVE-leden voelt voor de mogelijkheid van de ‘laatstewilpil’ waarmee mensen op een zelfgekozen tijdstip een einde aan hun leven kunnen maken. Een speciale werkgroep deed grondig onderzoek naar de
praktische haalbaarheid.
De werkgroep ‘autonome route’, onder voorzitterschap
van NVVE-directeur Petra de Jong, bestond uit vrijwillige
medewerkers, leden en de projectleider van de NVVE. De
werkgroep kreeg steun van een klankbordgroep met achttien leden en vrijwillige medewerkers. Eerst boog de werkgroep zich over de vraag waarom in bijna twintig jaar discussie de autonome route nooit is uitgewerkt. Dit terwijl
sinds de start van de discussie in 1991 vele commissies,
werkgroepen en conferenties, ook buiten de NVVE, werden
gewijd aan het vraagstuk ‘voltooid leven’.
Alle bijeenkomsten en rapporten eindigden tot nu toe met
de slotsom dat er controle op de beschikbaarheid en het
verstrekken van de middelen moet zijn door medici of nietmedische stervenshulpverleners. Ook was steeds de conclusie dat toetsing op het verstrekken van dodelijke middelen moet plaatsvinden door toetsingscommissies en/of
de overheid. Dit mondde uit in de medische route, waarbij
de arts de gevraagde stervenshulp verleent, en de hulpverlenersroute, waarbij gecertificeerde niet-medische hulpverleners de hulp mogen geven, mits is voldaan aan een
aantal zorgvuldigheidseisen.
Ja, maar

Nog voordat de discussie en het denken over een autonome route goed op gang kon komen, werd deze weg afgesloten op grond van ‘ja, maar’-redeneringen: ‘Ja, maar wat
als iemand stiekem de pil in de koffie van de buurman
doet of mijn kleinkind het pilletje in mijn nachtkastje vindt?’
‘Ja, maar hoe voorkom je handel in medicijnen?’ ‘Hoe
voorkom je dat iemand die depressief is in een impuls een
eind aan het leven maakt?’ ‘Hoe check je dat iemand niet
onder dwang het pilletje inneemt?’

door Marleen Peters, projectleider NVVE

Voordat de werkgroep zich boog over methoden en middelen om zelf een einde aan het leven te maken, omschreef
ze de minimale voorwaarden waaraan deze moeten voldoen. Voorop stond dat de methoden en middelen menswaardig, ethisch verantwoord, praktisch haalbaar en veilig
toe te passen moeten zijn, ook in aanwezigheid van naasten. Daarbij moet de methode binnen de wet gerealiseerd
kunnen worden. Bestaande methoden, zoals stoppen met
eten en drinken, het verzamelen van dodelijke medicijnen
en heliumgas werden eerst tegen het licht gehouden.
Versterven

Wie kiest om te stoppen met eten en drinken, sterft aan
de gevolgen van uitdroging, waardoor de werking van vitale
organen wegvalt. Om versterven mild te laten verlopen,
zijn een arts, thuiszorg, (wijk)verpleegkundige en naasten
nodig. De arts om verzachtende medicijnen voor te schrijven en de patiënt tijdelijk of blijvend in diepe slaap te brengen bij het optreden van onbehandelbare klachten zoals
braken, pijn of verwardheid met angst en onrust. De (wijk)verpleegkundige om injecties toe te dienen en advies te
geven over onder andere mondverzorging. De thuiszorg,
familie, vrienden of andere vertrouwenspersonen voor de
dagelijkse verzorging.
Deze weg is alleen begaanbaar voor zeer oude mensen, bij
wie organen al falen door ouderdom of ziekte. Voor jongere
en niet-zieke mensen geldt dat de bijwerkingen van stoppen met eten en drinken (hevige hoofdpijn, krampen, epileptische aanvallen) zo ernstig kunnen zijn, dat een arts in
de meeste gevallen de persoon in een diepe slaap zal moeten brengen. Wanneer versterven autonoom wordt uitgevoerd, is het dus geen begaanbare menswaardige route.

Illustraties Greet Egbers

11

Verzamelen medicijnen
Op het besloten deel van de website van de NVVE en in de
literatuur is informatie te vinden over medicijnen die in
combinatie met slaap- en antibraakmiddelen dodelijk zijn.
Voor het verkrijgen van vrijwel al deze middelen is een recept nodig. Aangezien artsen goed op de hoogte zijn van
de mogelijkheid om met deze medicijnen een einde aan
het leven te maken, zullen zij ze niet zomaar voorschrijven
en zeker niet in grote hoeveelheden. Zonder list of bedrog
zal het verkrijgen ervan moeilijk zijn. Apotheken in het buitenland zijn een mogelijkheid, maar ook daar zijn de mid-

In de autonome route speelt
hulp van derden geen rol
delen vaak alleen met leugentjes om bestwil te krijgen.
Een derde mogelijkheid is de medicijnen te bestellen via
internet. Zonder informatie van derden zijn betrouwbare
websites heel moeilijk te vinden. De NVVE wijst leden met
een gerede doodswens in een persoonlijk gesprek op de
websites, met de waarschuwing dat de betrouwbaarheid
nooit gegarandeerd is. En zodra bekend is dat een site
wordt gebruikt om dodelijke medicijnen te bestellen, halen
de webmasters ze – al dan niet gedwongen – uit de lucht.
Een ander nadeel is de grote hoeveelheid medicijnen die
ingenomen moet worden om een einde aan het leven te
kunnen maken. In de documentaire De laatste wens van
Moek, van regisseur Nan Rosens (2009), is te zien hoe
Moek Heringa, die haar leven voltooid vond, na slaaptabletten 130 antimalariapillen slikt.
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Heliummethode
De leden van de werk- en klankbordgroep werd gevraagd te
brainstormen over alternatieve methoden. Vrijwel alle methoden strandden langs de meetlat van de minimale voorwaarden: menswaardig, ethisch verantwoord, praktisch
haalbaar en veilig toe te passen, ook in het bijzijn van
naasten. Besloten werd de heliummethode wel verder te
onderzoeken. In de Verenigde Staten deed de organisatie
Final Exit Network (FEN) er ervaring mee op bij patiënten
met terminale kanker en chronische ziekten. Omdat het
technisch een ingewikkelde methode is, is meestal hulp
nodig bij het voorbereiden en uitvoeren. In Nederland is
hulp bij voorbereidende handelingen echter strafbaar; in
de Verenigde Staten niet. Hulp bij de uitvoering is in beide
landen strafbaar.
Bij gebruik van heliumgas treden er na het verlies van bewustzijn vaak trekkingen op in een arm of been, soms nog
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tien minuten lang. Dit zijn onwillekeurige bewegingen,
maar het lijkt of iemand weer bij bewustzijn komt. Na tien
tot vijftien minuten kan ook nog diep zuchten of een snurkend geluid te horen zijn. FEN waarschuwt dat de aanwezigheid bij de zelfdoding voor naasten zeer schokkend en
emotioneel kan zijn.
Het beschikbaar komen van een laatstewilpil, waarmee iemand zelf op menswaardige wijze een eind aan het leven
kan maken, bleek veruit de voorkeur te hebben van de
werk- en klankbordgroep boven andere ‘doe het zelf’-methoden. Medicijnen om op een aanvaardbare wijze een
einde aan het leven te maken, zijn ook nu al beschikbaar.
Zoals het drankje dat de apotheker bereidt voor artsen die
hulp bij zelfdoding geven. De tendens is echter dat de overheid medicijnen verbiedt zodra bekend is dat ze te gebruiken zijn om – op aanvaardbare wijze – een einde aan het
leven te maken. Zo is Vesparax al jaren niet meer verkrijgbaar en staat Depronal sinds vorig jaar op de lijst van medicijnen die artsen niet meer mogen voorschrijven.
De werkgroep heeft navraag gedaan naar het ontwikkelen
en produceren van een laatstewilpil. Ook boog zij zich over
de mogelijke organisatie rond de verkrijgbaarheid. Technisch lijkt het mogelijk de pil te maken. En voor de verkrijgbaarheid wordt gedacht aan een coöperatieve vereniging.

FEITEN EN CIJFERS

In februari 2010 hield de NVVE een enquête over voltooid leven onder 218 Nederlandse verzorgingshuizen.
Uit dit onderzoek blijkt dat in 55 procent van de verzorgingshuizen een of meerdere bewoners in de afgelopen
drie jaar kenbaar hebben gemaakt dat zij hun leven voltooid achten (in totaal 1257 mensen). In 22 procent van
deze verzorgingshuizen vonden in de genoemde periode
zelfdodingen of pogingen tot zelfdoding plaats. Daarvan
vermoedden de respondenten dat in 60 procent van deze
gevallen een voltooid leven de reden voor de (poging
tot) zelfdoding was. In totaal werden 156 verzoeken om
hulp bij zelfdoding gedaan, 12 procent vroeg dus steun
of hulp bij levensbeëindiging. De NVVE peilde in dezelfde
periode ook de opinie van de Nederlandse bevolking over
voltooid leven. Hieruit blijkt dat 83 procent van de Nederlanders zich kan voorstellen dat er oude mensen zijn
die – zonder dat zij een levensbedreigende ziekte hebben – het leven voltooid vinden. Iets meer dan de helft
van de Nederlandse bevolking (53 procent) vindt dat er
een dodelijk middel beschikbaar moet komen voor ouderen die, zonder dat zij ernstig ziek zijn, niet meer verder
willen leven.

AUTONOME ROUTE

In Nederland is autonomie of zelfbeschikking een wezenlijk beginsel van de beschaving en verankerd in de cultuur. Ieder mens heeft de vrijheid het leven naar eigen
inzicht en keuze in te richten en daar beslissingen over
te nemen; ook over de laatste levensfase. Op het moment
dat de hulp van een ander nodig is, kan in de ogen van
de NVVE-werkgroep autonome route geen sprake meer
zijn van zelfbeschikking. De hulpvrager is in dat geval
afhankelijk van de ander en moet dus rekening houden
met de belangen, opvattingen en gevoelens van die ander. Voorstanders van de autonome route ervaren dat als
een inperking van de autonomie. Daarbij willen ze anderen in geen geval belasten met de mogelijke juridische
gevolgen van hun keuze. In de autonome route speelt
hulp van derden (arts, hulpverlener en/of naasten) daarom geen rol. De autonome route is de route van het individu en gaat uit van zelfbeschikking en zelfregie.
Leden van de coöperatie zouden informatie kunnen krijgen
over het zelf produceren van een laatstewilpil en die binnen de coöperatie voor zichzelf kunnen produceren.
Hellend vlak
Principiële tegenstanders wijzen erop dat een laatstewilpil
kan leiden tot ‘slordiger’ omgaan met het leven van met
name oude mensen. De kwaliteit van zorg zou kunnen afnemen en oude mensen zouden zich gedwongen kunnen
voelen een eind aan het leven te maken. Vastgesteld kan
worden dat het bespreekbaar maken en legaliseren van
euthanasie in Nederland niet heeft geleid tot verslechtering van de zorgverlening, tot minder aandacht voor palliatieve zorg (die is hierdoor juist verbeterd) of tot een toename van het aantal levensbeëindigingen op verzoek.
Juist het openlijk kunnen praten over de problematiek
maakt dat de kwaliteit van zorg (opnieuw) wordt gewogen.
Mensen zijn bovendien zeer gehecht aan het leven. Voor
de meesten zal de wetenschap dat er een middel beschikbaar is slechts geruststellend werken.
Goede zorgverlening is ook niet altijd voldoende om te willen blijven leven. Ook mensen die ogenschijnlijk nog volop
in het leven staan en gebruik (kunnen) maken van goede

Voor de verkrijgbaarheid van de
laatstewilpil wordt gedacht aan
een coöperatieve vereniging
zorg, kunnen tot de slotsom komen dat het leven genoeg
is geweest.
Een ander veel geuit bezwaar tegen de autonome route is
dat het gevaar van misbruik van een ‘pil van Drion’ (‘in de
koffie van de buurman’) groot zou zijn. De werkgroep is tot
de conclusie gekomen dat dit gevaar, evenals het in een
impuls innemen ervan, goed te ondervangen is. Bijvoorbeeld door de pil zo te ontwikkelen dat deze een kleur en
vreemde smaak afgeeft aan de vloeistof of het eten waarin

deze wordt opgelost en alleen werkt bij inname in twee
fasen, zodat men zich tussendoor nog kan bedenken.
Leeftijdsgrens
Voor wie moet de pil beschikbaar komen? Oud-hoogleraar
Huib Drion dacht aan alleenstaande ouderen vanaf 75
jaar. De initiatiefgroep Uit Vrije Wil, pleitbezorgers van de
hulpverlenersroute, kiest 70 jaar als minimumleeftijd
(waarbij zij aantekent dat het stellen van een leeftijdsgrens
altijd arbitrair is). De commissie-Dijkhuis, die in opdracht
van artsenorganisatie KNMG op zoek ging naar normen
voor het handelen van artsen bij lijden aan het leven, koos
er bewust voor om geen leeftijdsindicatie te geven.
De groep mensen bij wie de problematiek voltooid leven
zich voordoet, zal naar verwachting voornamelijk bestaan
uit oude/hoogbejaarde mensen. Toch wil de werkgroep,
evenals de commissie-Dijkhuis, niet bij voorbaat uitsluiten
dat deze problematiek zich ook op jongere leeftijd kan
voordoen. Wel is de werkgroep van mening dat bij jongeren
tot 23 jaar moet worden getwijfeld aan de weloverwogenheid van een besluit dat het leven voltooid is. De werkgroep sluit hiermee aan bij de theorie dat bij de mens de
prefrontale cortex, die verantwoordelijk is voor het kunnen
maken van keuzes, het beheersen van impulsen, het nemen van weloverwogen beslissingen en het overzien van
langetermijn-consequenties, tot het 23ste levensjaar in
ontwikkeling is.
Informatie en steun
Omdat het besluit het leven te beëindigen onomkeerbaar
is, is het van groot belang dat mensen die het leven voltooid vinden toegang krijgen tot informatie, (medische)
raad, morele steun en begeleiding van bijvoorbeeld Ledenondersteuners van de NVVE, artsen, geestelijk verzorgers
en psychologen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om steun en
niet om hulp, en het wordt daarom niet als aantasting van
de autonomie gezien. Het blijft de vrije keuze van het individu om daar al dan niet gebruik van te maken.
Om er zeker van te zijn dat mensen die hun leven voltooid
vinden en een einde aan hun leven willen maken, goed
geïnformeerd zijn over de vraag of hun wens wel of niet
voortkomt uit een goed behandelbare lichamelijke aandoening of depressie, wordt voor het lidmaatschap van de
coöperatie een medische keuring voorgesteld. De coöperatie weet daarmee of iemand wilsbekwaam is en mensen
kunnen, indien er behandelmogelijkheden zijn, zelf beslissen of ze die nog willen ondergaan.
De werkgroep acht het daarnaast van belang dat de persoon schriftelijk vastlegt dat de zelfdoding een vrijwillige
keuze is en volledig autonoom is voorbereid en zal worden
uitgevoerd. Ook verdient het sterk de voorkeur dat de persoon zo mogelijk over de voorgenomen zelfdoding praat
met naasten.
Binnenkort begint een nieuwe NVVE-werkgroep die onderzoek gaat doen naar de praktische verkrijgbaarheid en productie van de laatstewilpil. n
De NVVE houdt in het hele land discussiebijeenkomsten
over de drie routes (medische, hulpverleners- en autonome route). Wilt u meepraten?
Zie pag. 15, zie www.nvve.nl/debatten of
bel 020 – 620 06 90
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MARGRIET-LEZERS HEBBEN VEEL
BEGRIP VOOR ‘VOLTOOID LEVEN’
Lezers van het weekblad Margriet vulden in november 2010 een vragenlijst in over
euthanasie. In overgrote meerderheid (89 procent) vonden zij ‘euthanasie een recht
van de patiënt.’
Aan de enquête deden in totaal 1970
mensen mee. Driekwart vulde de vragenlijst via de website van het weekblad in;
een kwart nam de moeite om de antwoorden per post te versturen. Het zelfgekozen levenseinde bleek verre van taboe.
De vraag over associaties bij het woord
‘euthanasie’, bijvoorbeeld, riep termen
op als ‘menswaardig sterven’, ‘vrijwillig’,
‘zelfbeschikking’ en ‘verlossing’.
Veel van de vragen hadden te maken met
voltooid leven. Was 89 procent bereid om
terminaal zieken te helpen bij het indienen van een euthanasie-aanvraag, 58
procent zei dat ook te zullen doen voor
een naaste die niet terminaal ziek was,
maar niet verder wilde leven. Het initiatief
van Uit Vrije Wil werd door 77 procent onderschreven; 68 procent van de ondervraagden meent dat geen leeftijdsgrens nodig is. In totaal toonde 74 procent zich
voorstander van legalisatie van gecontroleerde verstrekking van zelfdodingsmiddelen.
Ook dementie kwam in de enquête aan de orde. Op de vraag naar redenen om het leven
als voltooid te beschouwen, antwoordde 74 procent ‘verlies van geheugen/dementie’.
88 procent is voor de mogelijkheid van euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie, als zij daartoe vooraf een wilsverklaring hebben getekend; 82 procent vindt
datzelfde bij psychiatrische patiënten die ondraaglijk en uitzichtloos lijden.
Op de vraag ‘Kunt u zich voorstellen dat u ooit zelf euthanasie zult overwegen?’, antwoordde 91 procent: ja. En 51 procent van de respondenten zegt na te denken over het
opstellen van een wilsverklaring. Tegenargumenten bleken veelal uit religieuze hoek te
komen. Van de respondenten noemde 52 procent zich ‘niet gelovig’; 23 procent is
rooms-katholiek en 15 procent is protestants.

SCEN-verpleegkundige
al actief in Limburg
en Noord-Holland
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Verpleegkundigen en verzorgenden in Limburg en
Noord-Holland kunnen sinds
half maart per telefoon een
speciale SCEN-verpleegkundige of -verzorgende raadplegen. Deze collega’s hebben een tweedaagse cursus
gevolgd om vragen te kunnen beantwoorden over euthanasie en andere beslissingen omtrent het levenseinde.
Het pilot-project ‘SCEN-verpleegkundigen & verzorgenden’ (zie ook Relevant 1,
Relevant 2/2011

pag. 12-13: ‘Wij hebben het
meest intense contact’) is
een initiatief van artsenorganisatie KNMG en de vereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN.
Het is de bedoeling om een
landelijk telefonisch netwerk
te gaan vormen van SCENverpleegkundigen en -verzorgenden.
Tot voor kort waren er alleen SCEN-artsen die hun
collega’s ondersteuning gaven omtrent euthanasie en
hulp bij zelfdoding. SCEN
betekent Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.

Uit Vrije Wil heeft
lange weg te gaan
Het wetsvoorstel over voltooid leven van de initiatiefgroep Uit Vrije Wil vindt aanzienlijk verzet in de Tweede
Kamer. De groep, die steun
krijgt van onder anderen
Paul van Vliet, mr. Eugène
Sutorius, Mies Bouwman,
Jan Terlouw en Frits Bolkestein, lanceerde het burgerinitiatief vorig jaar en
kreeg bijna 117.000 steunbetuigingen.
Tijdens de discussie over
het wetsvoorstel met de Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, half febru-

ari, kwam naar voren dat de
christelijke partijen vrezen
voor een hellend vlak. Ook
christelijke ouderenorganisaties hadden zich geroerd
en geschreven dat ouderen
met een voltooid leven weliswaar gehoord moeten
worden, maar het ook verdienen dat iemand zegt:
‘Blijf bij ons, je bent de
moeite waard!’
Het uitgangspunt van Uit
Vrije Wil, het recht op zelfbeschikking, zal opnieuw
onder de aandacht worden
gebracht. Voor een uitvoeriger verslag van de discussie, zie ook www.nvve.nl/
voltooidleven.

Britse artsen blijven
wars van euthanasie
Uit een inventarisatie van
allerlei onderzoek uit de afgelopen twintig jaar blijkt
dat Britse en Noord-Ierse
artsen in grote meerderheid tegen legalisering van
euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn. Daar zit weinig
ontwikkeling in.
De mening van de medici
wijkt behoorlijk af van de
publieke opinie in GrootBrittannië, waar 80 procent
van de inwoners voorstander is van een euthanasiewet zoals die in Nederland
bestaat. Minder dan een
kwart van de Britse artsen
zegt mee te werken aan euthanasie, mocht het gelegaliseerd worden. De tegenstanders voeren veelal
religieuze motieven aan.

Duitse artsenorganisatie
ziet af van versoepeling
De door de Duitse artsenorganisatie voorspelde versoepeling van de beroeps-

Mechtild Bach

François Fillon

regels omtrent hulp bij zelfdoding lijkt van de baan, zo
meldt Medisch Contact. De
Bundesärztekammer (BAK)
had eind vorig jaar aangekondigd dat de beroepsregels met het oog op ‘Sterbehilfe’ zouden worden aangepast. In Duitsland is hulp bij
zelfdoding op dit moment
niet strafbaar, maar het kan
artsen hun licentie kosten
vanwege ethische richtlijnen
die de artsenorganisatie
hanteert. De aankondiging
van de BAK ontmoette veel
kritiek; het onderwerp ligt in
Duitsland extra gevoelig
door het oorlogsverleden.
Nu is besloten om, in plaats
van afschaffing van het verbod, in de beroepsrichtlijnen
op te nemen dat ‘hulp bij
zelfdoding niet tot het medische handelen’ behoort.
Een Duitse arts tegen wie
jarenlang rechtszaken liepen wegens vermeende euthanasie bij terminale kankerpatiënten, pleegde in januari zelfmoord. De interniste Mechtild Bach riskeerde een gevangenisstraf. In
een afscheidsbrief schreef
ze dat haar zelfdoding niet
moet worden beschouwd
als schuldbekentenis, aldus
Medisch Contact.

Montana: legaal,
niet gereguleerd
In de Amerikaanse staat
Montana is hulp bij zelfdoding door artsen toegestaan, sinds een uitspraak
van het hooggerechtshof in
2009. Over twee artsen die
levensbeëindigende middelen aan terminale patiënten
hadden gegeven, werd toen
geoordeeld dat hun zaak
niet gerekend kon worden
tot ‘dood door schuld’. Advocaten die onlangs pleitten voor regels om misbruik
en kwesties van aansprakelijkheid te regelen bij euthanasie, kregen nul op het
rekest. In de staten Oregon
en Washington is hulp bij
zelfdoding door een arts
evenmin strafbaar.
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EUTHANASIE BELGISCH ECHTPAAR
BRENGT OPENHEID IN DISCUSSIE
Eind maart stierven in België een 83-jarige man en zijn
78-jarige vrouw een zelfgewilde dood. De dubbele euthanasie was omstreden, omdat de vrouw niet terminaal
ziek was. In Nederlandse media volgden opmerkelijke
reacties.

Legalisering leek in
Frankrijk dichtbij
Toen de commissie voor
sociale zaken in de Franse
Senaat met 25 tegen 19
vóór stemde, leek legalisering van euthanasie even
heel dichtbij in Frankrijk. In
het wetsvoorstel stond dat
volwassenen bij hun volle
bewustzijn, die terminaal
ziek zijn en daarbij geestelijk of lichamelijk ondraaglijk lijden, hulp bij levensbeëindiging moeten kunnen
krijgen.
Vlak na de stemming in de
commissie, in januari, verschenen verontruste commentaren in de pers van
premier François Fillon en
minister van Volksgezondheid Xavier Bertrand. In het
urenlange debat in de Senaat dat daarop volgde,
stemden uiteindelijk 170
leden tegen, 142 voor.
De discussies in Franse
kranten en op Franse
websites woedt sindsdien
voort. Een grote meerderheid van de Fransen is voor
legalisering.

De man had terminale prostaatkanker, de vrouw was niet
dodelijk ziek, maar leed aan ernstige ouderdomskwalen
en wilde niet zonder haar man verder leven. Op hun rouwkaart werd zonder meer gewag gemaakt van het zelfgewilde einde. Ook in Nederland komt het voor dat echtparen samen hun leven laten beëindigen, maar het is niet
bekend hoe vaak: gevallen van euthanasie worden altijd
individueel gemeld en geteld.
In een interview met het Algemeen Dagblad zei Eric van
Wijlick van de Nederlandse artsenorganisatie KNMG
ronduit dat ook in ons land hulp bij zelfdoding en euthanasie mogelijk is voor niet-terminaal zieken.
Hij verwees naar het concept-standpunt van de KNMG,
waarin staat er bij euthanasie niet altijd sprake hoeft te
zijn van een ‘medisch classificeerbare aandoening’.
Van Wijlick voegde eraan toe: ‘De wet is ruimer dan de
meesten denken. De woorden “ondraaglijk en uitzichtloos lijden” kunnen bijvoorbeeld ook gelden voor mensen met beginnende dementie die een vreselijke
toekomst wacht, of mensen met een ernstige psychische stoornis.’ Daarop
kwam onder meer een verontruste reactie van woordvoerster Esmé Wiegman
van de ChristenUnie, die
vreesde voor verruiming
van de euthanasiewet als
artsen zich laten leiden
door ‘lijden’ in plaats van ziekte.

Huisarts erkent recht vrije huisartskeuze niet
In veel gevallen respecteren huisartsen het recht op
vrije huisartskeuze niet.
Dat bleek tijdens een uitzending van De Ombudsman
(Vara).
Het programma volgde onder meer schrijfster Annemarie Postma die na een verhuizing op zoek was naar een nieuwe
huisarts. Ze werd ten onrechte geweigerd door een groepspraktijk in de buurt
van haar nieuwe huis.

Wanneer mag een huisarts een nieuwe patiënt
weigeren? In drie gevallen: 1. Als de praktijk vol
is; 2. Als de patiënt verder weg woont dan 15 minuten rijden; 3.
Als huisarts en patiënt principieel van
mening verschillen over bijvoorbeeld euthanasie of alternatieve geneeswijzen.
Voor informatie en klachten omtrent het
zoeken van een nieuwe huisart is er de
telefonische hulpdienst van ‘Zorgbelang
in uw provincie’ (0900 – 243 70 70).
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Gebrekkige communicatie en hulp bij zelfdoding

BEGRIJPEN WAT NIET GEZEGD KAN WORDEN
Een hersenbeschadiging die de communicatie bemoeilijkt, vraagt van de geraadpleegde arts een ander soort begrip.
Analyse van een schrijnend praktijkvoorbeeld.
											
Een euthanasieverzoek ingewilligd krijgen vergt op zijn minst heldere communicatie. Dat is een open deur, maar
in de praktijk blijkt het wel eens moeilijk die deuropening te vinden. Vooral
in zogeheten niet-alledaagse lijdenssituaties kunnen moeilijkheden zich
opstapelen. Met als gevolg dat mensen soms in ondraaglijk lijden moeten
doorleven.
‘Mijn echtgenote is begin vorige maand
overleden na een langdurig en geduldig gedragen lijden, precies zoals onze
theocratische heersers dat voor ons in
petto hebben.’ Dit is de openingszin
van een ruim vier kantjes tellend verslag. Het gaat over het lijden van iemand die moest doorleven, omdat de
SCEN-arts niet hoorde wat hij wílde horen. In die eerste zin schuilt een mengeling van cynisme (‘geduldig gedragen lijden’) en woede (‘wat theocrati-

sche heersers voor ons in petto hebben’). Hier zal bij sommigen al weerzin
opkomen: moet dat nu, zo cynisch en
zo fel? Het antwoord is ja.
Beginpunt
Het gaat hier om de essentie van communicatie, het eerste en meest wezenlijke dat nodig is, namelijk: begrijpen.
Daarvoor is nodig dat je je voegt naar
waar de ander zich bevindt. Dat begint
met je realiseren dat het gedrag dat iemand toont, inclusief de manier waarop iemand zich uitdrukt, op dat moment het beste is wat hij of zij in huis
heeft. Anders zou hij of zij wel anders
doen of anders spreken. Wie dat ‘aansluiten’ als beginpunt neemt, geeft
zichzelf, en daarmee de ander, de beste kans om tot inzicht en dus tot begrip
te komen. Andersom: wie dat niet doet,
onthoudt zichzelf en de ander inzicht en

door Hans van Dam

begrip, wat zonder uitzondering erg is.
De briefschrijver is cynisch en boos en
had daar alle reden toe. De vrouw over
wie de brief gaat, verbleef in een verpleeghuis. Ze had al een hele reeks
ziekteproblemen achter de rug: borstkanker, een gebroken heup, hartfalen
– waardoor zij bij herhaling viel – longembolie en een algehele achteruitgang
van haar conditie. De meest recente
aandoening was een hersenbloeding.
Ze was daar aan geopereerd, maar ze
bleef in ernstig gehavende toestand
achter: rolstoelafhankelijk, niet meer
in staat om voor zichzelf te zorgen,
traag denkend en reagerend. Daarbij
had ze last van beperkte concentratie
en taalproblemen, waardoor ze niet
goed meer kon spreken en schrijven.
Haar linkerhersenhelft was ernstig beschadigd, zonder uitzicht op herstel.
Haar man schrijft dat zij alles begreep,

IPeter de Wit
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maar helaas kan dat niet het geval zijn
geweest, want mensen met dergelijke
taalproblemen missen het begrip van
een aantal abstracties. Dat maakt
communicatie extra moeilijk, maar
niet onmogelijk. Zelfs niet als de communicatie gaat over moeilijke begrippen als angst, ondraaglijkheid, uitzichtloosheid of verlies.
Drie kwartier
In 2007 had mevrouw een euthanasieverklaring opgesteld en in 2010 had zij
die bevestigd. Een vrijwillige medewerker van de NVVE werd ingeschakeld en
als betrokken en goed ervaren. De afdelingsarts schakelde een SCEN-arts
in – onduidelijk is of de afdelingsarts
zelf onverdeeld positief stond tegenover het euthanasieverzoek of dat hij
de SCEN-arts om advies voor zichzelf
vroeg. Hoe dan ook, de SCEN-arts
sprak drie kwartier met de patiënte. Te
lang volgens de briefschrijver, omdat
zijn vrouw zich niet lang kon concentreren, waar hij gezien de hersenschade
wel eens gelijk in kan hebben. Op de
vraag van haar man wat de arts had
gevraagd, antwoordde zij: ‘Subjectieve
vragen.’ Op de vraag waarover de vragen gingen, antwoordde zij: ‘Gebeuzel.’
Voor hen was toen al duidelijk dat euthanasie van de baan was.
In zijn verslag beschrijft de SCEN-arts

In zijn conclusie schrijft de SCEN-arts:
‘Of er een ondraaglijk lijden bestaat,
heb ik niet duidelijk gekregen en ook
over een actuele vraag om euthanasie
is twijfel gezien haar antwoord.’ Het advies van de SCEN-arts was negatief.
Geduld
Het verdriet van de briefschrijver is te
begrijpen. Zijn vrouw is zeer waarschijnlijk niet goed begrepen en het
probleem ligt in de communicatie.
Aangenomen dat de SCEN-arts goede
bedoelingen had (hij wachtte geduldig
op de antwoorden én hij checkte ze),
heeft hij enkele beslissende fouten
gemaakt. Vanuit mijn dagelijks werk
als docent en consulent hersenletsel
zou ik hier uitvoerig op in willen gaan,
maar ik beperk me nu tot twee beslissende kwesties.
Voor de SCEN-arts is er twijfel, omdat
mevrouw heeft gezegd én bevestigd
dat haar lijden ‘noch aanvaardbaar
noch ondraaglijk is’. Voor mensen zonder taalstoornissen is dit al een moeilijke zin, laat staan voor iemand met
taalstoornissen door hersenschade.
‘Noch aanvaardbaar’ is onaanvaardbaar en ‘noch ondraaglijk’ is draaglijk.
Het laatste is een dubbele ontkenning: altijd een moeilijke constructie.
Het is zeer de vraag of deze vrouw dat
kon begrijpen, ook al heeft ze het stel-

Ook de hulpverlener moet de
moed hebben om hulp te vragen
hoe moeizaam het gesprek ging, dat
het soms wel een minuut duurde voor
er antwoord kwam, maar dat mevrouw
de vragen wel had begrepen. De arts
schrijft dat hij, door een vraag anders
te formuleren, zekerheid wilde krijgen
of iets was begrepen. Dat is prima,
maar ook riskant bij mensen met taalstoornissen. Alleen, op het cruciale
moment deed hij het juist niet. Hij
schrijft: ‘Over haar lijden zegt ze dat
het “noch aanvaardbaar noch ondraaglijk is”. Als ik bovenstaande geciteerde
zinnen van de getypte verklaring voorlees en vraag of ze daar achter staat,
bevestigt ze dit. En gevraagd naar de
termijn waarop zij euthanasie zou willen, zegt zij: “Het tijdstip tussen besluit
en het daadwerkelijk ter hand nemen
is moeilijk, hè.”’

lig bevestigd! Dat laatste gebeurt bij
mensen met deze taalstoornissen
vaak; men bevestigt in feite iets anders dan wat de spreker had bedoeld.
Nergens lees ik of de arts heeft gevraagd of haar lijden ‘draaglijk’ is of,
zonder die dubbele ontkenning, ‘ondraaglijk’. Het tweede punt betreft
haar twijfel over het tijdstip van euthanasie. Bij een bloeding in de linkerhersenhelft met dergelijke schade hoort
vrijwel altijd een gebrekkig tijdsbesef.
Alleen daarom al zou de vraag niet gesteld moeten worden. Kortom, ondanks goede bedoelingen zijn hier fouten gemaakt. Die hadden vermeden
kunnen worden als de arts zich vooraf
goed had verdiept in de gevolgen van
deze specifieke hersenschade of als

hij een ander met specifieke kennis
op dit gebied had gevraagd om dit gesprek (mede) te voeren.
De echtgenoot/briefschrijver wil aandacht voor deze gang van zaken om
euthanasievragers ervan te doordringen ‘(1) dat zij moeten uitleggen en
volhouden dat zij ondraaglijk lijden en
(2), nog belangrijker, dat zij zich niet
door de SCEN-arts laten verleiden tot
een discussie over het tijdstip van uitvoering’. De motieven van de echtgenoot verdienen waardering. Het is
goed dat wie om euthanasie vraagt,
zich realiseert waar hij of zij zoal mee
te maken kan krijgen. Toch zou ik, zeker gezien de mensen over wie het
gaat, de verantwoordelijkheid voor toegesneden (!) communicatie en daarmee voor zorgvuldige besluitvorming
veel meer bij de arts willen leggen.
Verantwoordelijkheid
Van mensen met deze taal-, begripsen denkproblemen mogen niet zomaar
hoge gespreksvaardigheden worden
gevraagd (van veel anderen trouwens
ook niet). In dit voorbeeld lijkt de dokter op zoek naar gaten in het verhaal
van de patiënt, bijvoorbeeld inconsequenties, inconsistenties of aarzelingen. Misschien wordt dat op de SCENcursus geleerd, maar het is de vraag
of de ‘gaten’ in het verhaal in dit geval
vertellen wat ze lijken te vertellen. Anders gezegd, of die gaten inderdaad
wijzen op onzekerheid over de ondraaglijkheid en over de doodswens.
Bij mensen die op een andere manier
communiceren, zal ook de dokter ‘anders’ moeten communiceren.
In het beschreven voorbeeld is het
zeer de vraag of de patiënt echt niet
aan de zorgvuldigheidseisen voldeed.
Zéker is dat de arts niet aan de zorgvuldigheidseisen voldeed. Het moet
en het kan anders, bijvoorbeeld door
je als arts vooraf rekenschap te geven
van de communicatiemoeilijkheden
van een patiënt. Of door assistentie te
vragen bij het gesprek. Kortom, ook
de hulpverlener moet de moed hebben om hulp te vragen. n
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voorlichter NVVE
NASCHRIFT ‘ORGAANDONATIE’
De ingezonden brief van Pieter Fokkink
(Relevant 1, 2011) over orgaandonatie
schept nogal wat verwarring. Die verwarring wordt grotendeels ingegeven door
het feit dat euthanasie in een context
wordt geplaatst die niet klopt met de
praktijk. Twee Engelse artsen hebben
voorgesteld om bij patiënten die op een
IC gaan overlijden en bij wie behandelen
zinloos is geworden, onder narcose organen te verwijderen, met inbegrip van

TIEN JAAR LATER
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Op 10 april was het precies tien jaar geleden dat de ‘Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek’, kortweg euthanasiewet genoemd, door
de Eerste Kamer werd aangenomen. Een bijzonder moment, want als
een wet in de Eerste Kamer komt, kan aan de inhoud niets meer worden gewijzigd. Het is ja of nee. Het werd ja met 46 stemmen voor en
28 stemmen tegen. Eén senator verliet de kamer, voordat er gestemd
werd.
Door het aannemen van de wet is er transparantie gekomen in het handelen van artsen bij levensbeëindiging. Wat daarvoor toch vaak stiekem werd gedaan, is bespreekbaar geworden. Artsen kunnen met elkaar overleggen en er is duidelijkheid over de medicatie die moet worden gebruikt: een groot goed, dat ook in het belang van de patiënt is.
Toch blijkt na tien jaar dat niet alle artsen op de hoogte zijn van de
inhoud van de wet. Zo is vaak onbekend dat de schriftelijke wilsverklaring een wettelijke status heeft. De wet zegt dat de verklaring het mondelinge verzoek van de patiënt vervangt en dat – als de arts aan de
zorgvuldigheidseisen voldoet – euthanasie mogelijk is (art. 2, lid 2).
Ook de reikwijdte van de wet is niet alom bekend. Zo wordt een verzoek om hulp bij zelfdoding van een chronisch psychiatrische patiënt
zelden gehonoreerd, terwijl dit wettelijk wel degelijk mogelijk is. Een
van de zorgvuldigheidseisen is dat er sprake moet zijn van ondraaglijk
en uitzichtloos lijden. De wet maakt geen onderscheid tussen geestelijk en lichamelijk lijden. Hetzelfde geldt bij de vraag om te sterven van
mensen met de diagnose dementie. Gelukkig zien we de laatste jaren
dat – mondjesmaat – verzoeken worden gehonoreerd in het beginstadium van dementie en dat de toetsingscommissies deze als zorgvuldig
beoordelen. Maar op het gebied van voorlichting is nog veel werk aan
de winkel.
En dan nog een heet hangijzer dat helaas niet is opgelost met de
komst van de wet: het verwijzen. Artsen die om welke redenen dan
ook geen euthanasie willen toepassen of hulp bij zelfdoding willen geven, hebben niet de plicht om naar een andere arts te verwijzen. Er zijn
artsen die het wel doen, maar veelal blijven patiënten met een arts die
niet aan euthanasie wil meewerken ernstig in de kou staan.
Dat betekent niet dat alle verantwoordelijkheid bij de artsen ligt. Mensen moet in een veel vroeger stadium met hun arts in gesprek gaan.
Een net opgestelde wilsverklaring kan hiervoor een goede aanleiding
zijn. Vroegtijdig vragen of de arts voor of tegen euthanasie is, kan later
veel problemen voorkomen. Ook moet iedereen zich realiseren dat euthanasie of hulp bij zelfdoding geen recht is: de arts heeft niet de
plicht het uit te voeren. Door met elkaar in gesprek te blijven, kunnen
misverstanden worden vermeden.
We kunnen blij zijn met de euthanasiewet, maar dat betekent niet dat
euthanasie realiseerbaar is voor iedereen die dat wenst. Daar moet
dus nog hard aan gewerkt worden. n
Relevant 2/2011

hart en longen. Zij spreken over Organ
Donation Euthanasia. Fokkink zegt dat
het hier technisch en juridisch inderdaad
gaat om een vorm van actieve euthanasie. Dit is pertinent onjuist. Euthanasie,
in ieder geval in Nederland, gebeurt altijd op verzoek van de patiënt, door een
arts die zich aan de zorgvuldigheidseisen moet houden. Na euthanasie zijn de
meeste organen niet meer bruikbaar
voor transplantatie. Wat nog wel gebruikt
kan worden zijn bijvoorbeeld huid en
hoornvlies.
Redactie Relevant

NIET ZO ENKELZIJDIG
Een paar jaar geleden woonde ik in De
Rode Hoed de vertoning van Voor ik het
vergeet... bij. Ik kan me goed herinneren
dat mevrouw Van Eerde in de film vertelde dat ze zich zo nu en dan angstig
had afgevraagd of haar man nog wel helder genoeg was om bij zijn besluit te blijven. Een ander maal werd ik in verwarring gebracht toen een vriend die thuis
het einde van zijn kanker wilde afwachten, plotseling zelf om een ambulance

Op deze pagina’s krijgen 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.

riep toen hij een hartaanval kreeg. De
ambulance kwam, nam hem mee
naar het ziekenhuis en pas de volgende dag realiseerde de patiënt zich dat
hij zich in een lastige positie had gebracht. Daarna vroeg hij weer naar
huis gebracht te worden om het voornemen ‘thuis te sterven’ uit te voeren. Zo geschiedde.
Dankzij het artikel van de heer Van
Dam (‘Te vroeg of te laat – wat is erger?’, Relevant 1, pag. 18) is me duidelijk geworden dat de mens inderdaad niet zo enkelzijdig denkt en voelt
als hijzelf soms zou wensen. Het van
tijd tot tijd aftasten van de stand van
zaken en het communiceren met je
omgeving over je ziekte, zowel als
over de stabiliteit van je wensen blijkt
dus uitermate belangrijk.
Hartelijke dank voor dit artikel.
Lore Heijnen-Franken, Roosendaal

IK ZIE DAT HET VEEL
VAN HEN VRAAGT
Fijn weer uw blad te hebben. Ik lees
het van A tot Z. En dan mijn lievelingscabaretier voorop! Zijn leuke ogen en
stem en grappen waren superieur genot. Verder wilde ik me aansluiten bij
de heer Verboom met zijn lof voor de
beide artsen in het vorige nummer.
Wat doen ze goed werk! Hun ogen
spreken me zeer aan. Wat ben ik blij
met hun werk voor ons, oude mensen. Ook in hun ogen zie ik dat het
heel veel van hen vraagt. Ik hoop zo
dat ze vol kunnen houden!
E.C. van Gastel, Tilburg

Relevant

MEDEDOGEN
Gisteren kreeg ik op de vroege morgen een aangrijpende mail van een
vriendin. Totaal van de wijs, wanhopig
schrijft ze dat haar ernstig zieke man,
in de 80, niet verder wil. Na ruim 50
jaar huwelijk een proces dat ineens in
versneld tempo op haar afkomt. Ik
schrok van haar wanhoop, maar heb
dit vaker meegemaakt. Mijn man is in
2006 overleden. Hij had zelf in het ziekenhuis de zuurstofkap afgedaan en
daarmee zijn leven beëindigd. Door de
combinatie ontstond dit gedicht.
Euthanasie
Mededogen
wordt van mij gevraagd
en hulp
mijn hand langzaam
uit de zijne
hem laten gaan
wist ik waarheen
dan ging ik mee
hij kan niet meer
fluistert hij
ik loop weg
keer terug en ga weer
zou hij me zien
de zwaarte
van mijn voet
de angst
voor wat ik niet
wil leren kennen
oud verdriet
loopt voor me uit
ik keer terug en
grijp zijn hand
help mij
mijn liefde te vinden
laat haar toch
groot genoeg zijn
voor mijn hand
langzaam uit de zijne.
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Myra Landsman, Oirschot

Twee huisartsen

twee culturen

één ethiek

• Frits Hage, man met een missie

• Tussen wens en daad: vijf casussen
• Drukbezocht NVVE-symposium

EEN IDEE KRIJGEN
Als vrijwilliger werk ik een middag in
de week op de dementie-afdeling van
een verzorgingstehuis. Ik zou willen
voorstellen dat de politici die tegen
euthanasie zijn daar eens een week
gaan werken, zodat ze een idee krijgen wat er speelt. Er wordt zoveel in
de Kamer beslist dat in de praktijk
niet werkt. Dit moest mij van het
hart.
Tjuut Tillmans, Bentveld

BRIEVEN

SLECHTE SMAAK
Ik vind de illustratie op blz. 18 van het
laatste nummer van Relevant van slechte smaak getuigen. Is het nodig dat dit
blad op deze wijze wordt ‘opgeleukt’?
Dit moest mij even van het hart.
A. Glazener, Zeist

HAPPY END
Het bericht van de NVVE over een mogelijke ‘levenseindekliniek’ heeft wel
wat losgemaakt, afgaande op de verschillende commentaren. Terecht, want
het is natuurlijk een ernstig onderwerp.
Maar ik hoop dat jullie de strip over Sigmund van Peter de Wit in de Volkskrant
ook volgen? Momenteel over de levenseindekliniek ‘Happy End’... Mijn vrouw
en ik zijn erg benieuwd hoe het gaat
aflopen! Misschien kunt u ernaar verwijzen, voor de nodige lichte noot.
F.W. Olivier, Veenendaal

Naschrift redactie: De Sigmund-strips
van Peter de Wit uit de Volkskrant
zijn te zien op pagina 20 en 21.

Telefoondienst

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

Amsterdam
Wij zoeken vrijwilligers voor twee
dagdelen per week. U komt te
werken op het verenigingsbureau
in het centrum van Amsterdam.
Wij vragen:
• levenservaring
• goede contactuele eigenschappen
• goede taalbeheersing
• administratieve ervaring
• bezit van pc met internet
Wij bieden:
• ruime inwerkperiode
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: Hans Maliepaard, coördinator
Telefoondienst, via 020 - 620 06 90.
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u
richten aan: NVVE,
t.a.v. H. Maliepaard,
Postbus 75331, 1070
AH Amsterdam.
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LEVENSEINDEKLINIEK NIET TE VROEG
Na het interview met NVVE-directeur Petra de Jong in Relevant 1 én de ruime – soms kritische – berichtgeving
in andere media, ontving de NVVE veel brieven over de levenseindekliniek. Hieronder een selectie.

ONSMAKELIJKE CONCURRENTIE
In NRC Handelsblad van zaterdag 29
januari zet psychiater Boudewijn Chabot zich af tegen de NVVE. Hij suggereert dat ze hun procesfonds straks
graag zullen aanwenden als op publiciteit beluste artsen en doodmaakdokters de fout ingaan. Opmerkelijk genoeg heeft de NVVE uit dat fonds de
proceskosten voor Chabot zelf gefinancierd, toen hij in 1991 hulp bij zelfdoding gaf aan een fysiek gezonde vrouw.
Over het initiatief van de NVVE tot het
oprichten van een levenseindekliniek
zegt hij: ‘De NVVE dringt ons een kliniek in de bossen op, waar je voor
1200 euro binnen drie dagen kunt
sterven.’ Als ik, nieuwsgierig geworden, de site van de NVVE bezoek, krijg
ik een heel ander beeld. Zeer zorgvuldig wordt het idee van deze voorziening
in het palet geplaatst van mogelijkheden voor mensen die hebben gekozen
voor een zelfgekozen levenseinde. (...)
Een voorziening zoals voorgesteld door
de NVVE is nodig, want uit dit interview
en uit de ervaring van velen, blijkt dat

mensen de hulp die zij zoeken bij deze
moeilijke keuze in hun leven, lang niet
altijd krijgen van hun eigen arts. Chabot zegt daarover: ‘Het lijkt erop alsof
artsen de enige burgers zijn die geen
zelfbeschikkingsrecht hebben. Mogen
zij misschien hun grenzen bewaken als
het erom gaat een ander aan de dood
te helpen?’ Inderdaad, artsen kunnen
we niet dwingen, dat zou ook niet moeten. Waar moet je dan wel zijn?
Volgens Chabot kan iemand veel beter
naar de Einder gaan, waar ‘je na enkele
gesprekken het adres krijgt van een betrouwbare leverancier’. Hoezo is dat
zorgvuldiger dan het protocol dat de
NVVE voorstelt? Of je koopt zijn boek
waarin beschreven staat hoe je op humane wijze kunt stoppen met eten en
drinken. Hoe je je hulp in dat proces
moet organiseren laat Chabot in het
midden. Veel artsen zijn niet bereid om
daarbij ondersteuning te bieden.
Zijn pleidooi voor eigen verantwoordelijkheid onderschrijf ik volledig, net als
zijn standpunt dat artsen erbij moeten

blijven. Het liefst thuis natuurlijk, maar
wat is er mis met een bosrijke omgeving? In 2002 opperde wijlen mijn man
Frank Pieter Wibaut, die huisarts was
en een van de eerste SCEN-artsen, in
een uitzending van Buitenhof het idee
voor een polikliniek voor een zelfgekozen levenseinde, waar een multidisciplinair team de weloverwogenheid van
een doodswens zou toetsen. Het heeft
acht jaar geduurd, maar nu is er dan
toch dit initiatief. Van een man als Chabot, die bij heeft gedragen aan het bespreekbaar maken van het zelfgekozen
levenseinde, mag verwacht worden dat
hij op een waardige wijze aan het debat
deelneemt, in plaats van dit hetzerig
verhaal over een kliniek in de bossen
waar doodmaakdokters je wel ‘even
zullen helpen’. Hij introduceert daarmee onsmakelijke concurrentie in het
debat rondom het zelfgekozen levenseinde. Dat is ongepast en een arts onwaardig.
Pam de Soete, Amsterdam

BEGELEIDING ONBESPREEKBAAR
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Als de levenseindekliniek van de NVVE
er was geweest had mijn zoon vorig
jaar juni niet hoeven te kiezen voor een
onwaardige dood. Hij was 50 jaar
en alleenstaand. Met onderbrekingen
was hij dertig jaar lang in behandeling
bij dezelfde psychiatrische inrichting,
sinds midden 2007 geheel intern. Bij
deze laatste opname, na een bijna gelukte poging tot zelfdoding, heeft hij de
Relevant 2/2011
1/2010

mogelijkheid tot levensbeëindiging
daar ter sprake proberen te brengen.
Hem werd echter te kennen gegeven
dat de instelling er was voor het leven en niet voor de dood, en dat begeleiding op zijn weg naar een zelfgekozen dood onbespreekbaar was. In
gesprekken en correspondentie die
ik later had met de leiding van de in-

stelling werd dat bevestigd: de inrichting hanteerde een bijna fundamentalistische visie op de psychiatrie en een
absoluut standpunt over de onaantastbaarheid van het leven. Tijdens de opname stopte de eigen huisarts haar
praktijk en kwam de afdelingspsychiater feitelijk in haar plaats.
Omdat de inrichting hem niet tegemoet
wilde komen (en ook niet doorverwees)

er mee in. Handleiding ervoor zou zijn
het boek Een waardig levenseinde in
eigen hand. Hij en wij begonnen een
moeilijke weg. Op mijn advies vroeg
mijn zoon ook begeleiding van een
counselor van de Einder.
Half 2009 bleek de psychiatrische behandeling geen verbetering te brengen. Mijn zoon koos toen voor het be-

C. Boonstra, Benthuizen
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Illustraies Peter de Wit

heb ik midden 2008, in overleg met familie, aan mijn zoon voorgesteld de
psychiatrische behandeling te blijven
volgen, maar tegelijkertijd maatregelen
te treffen om op ieder moment over te
kunnen stappen naar de weg tot levensbeëindiging. Wij wilden daarbij
voor hem beschikbaar zijn. Hoe moeilijk die beslissing ook was. Hij stemde

ëindigen van zijn leven in zijn nog aangehouden woning in oktober 2009.
Waardig, met de verzamelde middelen
en in aanwezigheid van familie, een
goede vriendin en de counselor van de
Einder. Na dit afscheid nam hij de middelen in, in aanwezigheid van zijn zuster, zijn broer, mijzelf en de counselor
van de Einder.
Het verloop van deze zo zorgvuldige
poging was rampzalig. Na 31 uur kwam
mijn zoon bij uit zijn diepe slaap. De
dodelijke middelen, zelfs met enige
overdosering, hadden hun werk niet
gedaan en zouden dat ook niet meer
doen.
De aanbevelingen op dat punt in het
gehanteerde boek waren tekortgeschoten. De telefonisch benaderde
counselor wist ook geen oplossing
meer en in overleg met de arts van de
weekeinddienst besloten we tot spoedopname in het universitaire ziekenhuis
waar mijn zoon eerder op de psychiatrische afdeling verpleegd was geweest.
Deze psychiatrische afdeling heeft zich
daarna bovenmatig en bewonderenswaardig ingespannen om een plaats te
vinden waar mijn zoon opgenomen kon
worden en waar hij onder psychiatrische begeleiding in het kader van de
euthanasiewet de middelen kon krijgen waarmee zijn leven beëindigd kon
worden.
Er waren instellingen waar men daaraan meewerkte, maar helaas alleen
voor eigen patiënten.
Voor mijn zoon duurde de zoektocht te
lang: in juni 2010 stapte hij alsnog van
het perron. In eenzaamheid, zonder afscheid en op de gewelddadige manier.
Precies dat wat we mét hem hadden
willen voorkomen. Was er voor hem,
maar ook voor ons, maar een levenseindekliniek geweest.

IN BEELD

door Marijke Hilhorst

NIET TEGENOP TE SCHILDEREN:
HERMINE VAN HALL EN GER LATASTER
‘Dat is het hem nu juist. Het is wél erg’, antwoordt Hermine haar man Ger Lataster als deze haar probeert te
troosten met een ‘dat geeft toch helemaal niks’. De dementerende Hermine (82) is zich soms bewust van haar
vergeetachtigheid. Dat ergert en beangstigt haar. En ondanks dat Ger (88) haar in de hierboven aangehaalde
scène probeert gerust te stellen als zij voor de zoveelste
keer haar tasje kwijt is, kan ook hij zijn ergernis niet verbergen. Al gaat hij het tasje wel voor haar zoeken.
Aan de andere kant zie je hem, zittend achter het raam,
mee lijden als Hermine even wanhopig als hardnekkig probeert met een tuinslang het vogelbad in de tuin bij te vullen. Een schouwspel dat hem, zo blijkt later in de film, inspireert tot een schitterend schilderij.
In de loop van twee jaar filmden zoon Peter Lataster en zijn
vrouw Petra Czisch regelmatig in het huis van hun hoogbejaarde (schoon)ouders, de schilder Ger Lataster en de fotografe Hermine van Hall. Het heeft een ode aan de liefde
opgeleverd. Een intiem portret dat zich in een traag tempo
– dat past bij hun leven, hun leeftijd – ontvouwt. Sommige
situaties zijn pijnlijk, confronterend, vooral die waarin Ger
Lataster zichtbaar moeite heeft met het ziekteproces van
zijn vrouw, en ongeduldig reageert. Komische momenten
zitten er ook in: we zien het stel wakker worden en horen
een Beckett-achtige dialoog. Ger loopt moeilijk en hoort
bar slecht, maar blijft actief schilderen. Hermine kan de
suikerpot niet vinden die vlak voor haar op de ontbijttafel
staat, maar is prima in staat om kritisch commentaar op
zijn werk te formuleren.
De documentaire, die bijna anderhalf uur duurt en in bioscopen te zien is, geeft een eerlijk en ontroerend beeld van

Voor onze lieve zoon
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Op 25 mei 2009 maakte de schrijver
van Alleen, alleen een eind aan zijn
leven. Hij was 28 jaar. Zijn naam blijft
onbekend, het dagboek is onder het
pseudoniem ‘De Vleermuis’ geschreven en door zijn ouders, op zijn uitdrukkelijk verzoek, gepubliceerd. De
schrijver meent dat het boek inzicht
geeft in het leven van iemand met een
schizoïde persoonlijkheids- en contactstoornis.
Daar leed hij
zijn hele, korte
leven aan en
die psychiatrische aandoeningen brachten hem tot
zijn wanhoopsdaad.
‘Je lang verRelevant 2/2011

een echtpaar dat na
62 jaar door de dood
wordt gescheiden.
Samen oud worden is
voor velen een ideaal,
samen oud zijn blijkt
niet gemakkelijk, zeker als het onvermijdelijke verlies zich
aankondigt. Hermine
sterft in de film, omgeven door haar man
en kinderen. Behalve
aan dementie leed ze
ook aan nierkanker.
Als Ger een maand na
haar overlijden voor
het eerst weer in zijn
atelier is, schetst hij
met houtskool in een
trefzekere beweging
zijn vrouw, liggend op
haar sterfbed. De eerste natte streken met het grote penseel lijken donkere
tranen die over het doek druipen. Dan breekt hij, buigt zijn
hoofd, snikt en zegt: ‘Hier kan geen mens tegenop schilderen’, en legt zijn handen in de schoot.
Peter Lataster en Petra Czisch • Niet zonder jou • 84 minuten,
binnenkort op dvd • informatie: www.mokumfilm.nl

langde wens is eindelijk uitgekomen.
Hopelijk ben je nu niet meer alleen’,
laten zijn ouders in de achterin afgedrukte overlijdensadvertentie weten.
Probleem is dat De Vleermuis zelf
zegt dat het door zijn stoornis moeilijk
is om in de realiteit te blijven staan.
‘Vaak bedenk of droom ik dingen
waarna ik denk dat ze ook echt gaan
gebeuren. Fantasie en werkelijkheid
lopen door elkaar.’ Logisch dat de lezer ook niet weet wat aan zijn fantasie
is ontsproten en wat écht is gebeurd.
Hoe leerzaam is de inhoud dan? Een
echt dagboek is het ook niet; eerder
memoires van een drukke, vaak agressieve, destructieve, rancuneuze, onberekenbare ik-figuur, die zuipt en
slikt, dealt en steelt, en die iedereen
verwijten maakt als zijn plannen mislukken. Of zijn het hersenspinsels?
Wanen? De vraag rijst dan ook of de

ouders er iemand een plezier mee
doen om deze grof geformuleerde en
slecht geschreven gedachten te publiceren. Ze hebben de laatste wens van
hun zoon, ‘voor hun lieve zoon’, zoals
de rouwannonce zegt, willen inwilligen, maar wie krijgen we hier te zien?
De Vleermuis • Alleen, alleen. “(Zelf)
moord” • Uitgeverij Aegritudo • E 17,50

Mogen ze alsjeblieft
wel zeggen dat het
genoeg is geweest?
De initiatiefgroep Uit Vrije Wil pleit
voor legalisering van hulp bij zelfdoding aan mensen ouder dan 70, die
vinden dat hun leven voltooid is en die
een authentieke, consistente en invoelbare doodswens hebben. Uit de
117.000 steunbetuigingen die dit bur-
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gerinitiatief binnen enkele maanden
ontving, blijkt dat een belangrijk onderwerp op de kaart werd gezet, namelijk het recht op zelfbeschikking.
Centraal in deze bundel staat de proeve van een ‘Wet toetsing stervenshulp aan ouderen’; de tekst van het
wetsvoorstel dat in de Tweede Kamer
zou worden besproken is integraal opgenomen. Verder lichten enkele leden
hun visie op het
begrip ‘voltooid
leven’ toe en
vertellen anderen, onder wie
Mies Bouwman,
Dick Swaab, Jan
Terlouw en Paul
van Vliet, hoe
zij er persoonlijk
over denken en
waarom zij zich bij het initiatief hebben aangesloten. Mies Bouwman (81)
heeft haar steun van harte toegezegd
– ‘Mensen hebben niet gevraagd om
geboren te worden, mogen ze dan alsjeblieft aan het eind wel zeggen dat
het genoeg is geweest?’ – en kan zich
goed voorstellen dat het rust geeft als
hulp gegarandeerd is, ‘ook al hoef je
het niet te doen hè?’. Zelf zal ze overigens niet gauw een verklaring op-

stellen: ‘Het past gewoon niet bij mij.
Ik zie wel.’
Jit Peters, Eugène Sutorius e.a. • Uit vrije
wil. Waardig sterven op hoge leeftijd •
Uitgeverij Boom • E 12,50

Eindeloos wachten
op wat nooit komt
Miek Smilde heeft de geschiedenis te boek gesteld
van de inmiddels gesloopte
psychiatrische
instelling
Sint Franciscushof in het
Sallandse dorp Raalte, waar
haar vader van 1974 tot
1986 geneesheer-directeur
was. Behalve informatief – we krijgen
een beeld van de ontwikkelingen in
een halve eeuw psychiatrie – is het
een ontroerend, vaak aangrijpend
boek. Ze schrijft helder, tovert prachtige beelden tevoorschijn en formuleert
schitterend. Smilde laat patiënten aan
het woord, voormalige medewerkers
en ook psychiaters geven hun visie. Ze
sprak met omwonenden en heeft als
dochter haar eigen herinneringen.
Begin jaren tachtig deed het idee ‘vermaatschappelijking van de zorg’ zijn
intrede. Het ging ervan uit dat psychia-

trische patiënten een volwaardige
plaats in de reguliere samenleving verdienen in plaats van te worden opgeborgen in de bossen. Ze moesten zelfstandiger worden, initiatieven ontplooien, in de stad wonen. Maar betekende
die verandering wel een verbetering?
Miek Smilde betwijfelt dat
ten zeerste. Alleen al de patiënten met een dubbeldiagnose – verslaafd aan drugs
en/of alcohol plus een psychiatrische stoornis – vullen
nu de gevangenissen, omdat
er niet meer zo’n rustige, afgelegen plek voor ze bestaat.
En: ‘Wat in Parijs nog romantisch de clochards waren,
werden in Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht horden van rondzwervende
geestelijk melaatsen die, zolang ze
niemand daadwerkelijk naar het leven
stonden, voor hun eigen bestwil volstrekt aan hun lot werden overgelaten.’ Concluderend zegt Miek Smilde
dat de geestelijke gezondheidszorg
een eindeloos wachten blijft op een
antwoord dat meestal niet komt.
Miek Smilde • Raarhoek • Uitgeverij
De Arbeiderspers • E 19,95

‘GEDACHTEN UITWISSELEN, GEEN THEORIETJES NAPRATEN’
Filosoof en publicist Coen Simon (1972) breekt in En toen
wisten we alles een lans voor oppervlakkigheid, niet te
verwarren met onverschilligheid of onzorgvuldigheid. Hij
bedoelt oppervlakkigheid in de goede zin van het woord: al
pratend gedachten uitwisselen, zonder dat je alles weet.
Dus niet: napraten van theorietjes. Volgens Simon lijden
wij allemaal aan angst voor het ongewisse en bestrijden
we die door grote waarde te hechten aan wetenschappelijke feiten, door allerlei zaken vast te willen leggen. In de
twaalf hoofdstukken die elk een titel kregen, beginnend
met ‘En toen…’ geeft hij zijn visie op onderwerpen als
recht, liefde, roken, media en individualisme. Een voorbeeld: wetenschappers kunnen met behulp van hersenscans weliswaar aantonen dat er iets in het brein gebeurt als iemand verliefd is, maar de liefde bestond al
lang vóór dit mogelijk was en we weten zelf ook zonder
scan dondersgoed of we verliefd zijn. Het hoofdstuk ‘En
toen groeven we ons eigen graf’ gaat over het in de eigen
hand willen hebben van de dood. Simon keert zich tegen
stervenshulp aan mensen die hun leven voltooid achten
want ‘kan het in een individueel geval uitkomst bieden,
wat gebeurt er als dit vrijwillige sterven beleid wordt? Hoe
kijken we vanaf dat moment aan tegen stervende demen-

terende ouderen, die op een of
andere manier niet konden of
wilden kiezen, toen ze nog wilsbekwaam waren?’ Coen Simon
ziet het somber in.
Het begrip “menswaardig bestaan”, schrijft Simon, ‘kan
niet worden gehanteerd zonder economische en politieke
motieven mee te wegen. Beslissen over de waardigheid van
een bestaan blijft, hoe goed je
het ideaal ook definieert, afhankelijk van keuzen die je bij het
definiëren nog niet kunt overzien.’ En niemand kan volgens de filosoof weten wat dood is, want niemand maakt
het mee. Bovendien ‘is de dood niet een einde zoals bij
een film, maar een gat, een niet-weten’.

Coen Simon • En toen wisten we alles. Een pleidooi voor
oppervlakkigheid • Uitgeverij Ambo • E 18,95
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Algemene Ledenvergadering in Utrecht zeer leerzaam

TABOES VERDWIJNEN, NVVE GROEIT
De voorspelling van de voorzitter dat het ‘geen opwindende dag’ zou worden, kwam gelukkig niet uit.
De Algemene Ledenvergadering van de NVVE op zaterdag 16 april in Utrecht was ronduit boeiend.
door Marijke Hilhorst

Met name in het middagdeel liep de spanning behoorlijk
op, want toen werd een quiz gespeeld en dat ging er serieus aan toe. Niet opwindend betekent trouwens niet hetzelfde als onbelangrijk, integendeel, zei voorzitter mr. dr.
Margo Andriessen: dit was dé gelegenheid voor leden om
hun oordeel uit te spreken over het functioneren van de
nog steeds groeiende NVVE.
De ruim honderd aanwezigen bleken tevreden. Er kwam
weinig kritiek, wel een flink aantal vragen en een enkele
aanbeveling: NVVE moet zich inspannen om hulp bij zelfdoding uit het Wetboek van Strafrecht te krijgen. En er
klonken woorden van oprechte dank voor ieders inspanningen.
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Rouwadvertenties
Nadat de speerpunten en acties van het afgelopen jaar
kort waren belicht constateerde directeur Petra de Jong
dat het taboe op een vrijwillig levenseinde langzaamaan
lijkt te verdwijnen getuige de rouwadvertenties waarin in
toenemende mate wordt vermeld dat de persoon in kwestie daarvoor had gekozen. Wat echter niet betekent dat
het werk van de vereniging klaar is, want ondanks legalisering van euthanasie krijgt een grote groep mensen, hoewel zij voldoen aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen,
niet de door hen gewenste hulp bij hun levenseinde.
In 2008 werden vier werkgroepen gevormd: dementie,
voltooid leven, psychiatrie en waardig sterven & levenseindezorg. Het ligt in de verwachting dat de activiteiten
van de door deze werkgroepen geformuleerde aanbevelingen in 2011 worden afgerond. Daarom is het nodig om
nu al tot een nieuwe meerjarenbeleidsnota te komen, aldus De Jong. Omdat artsen niet verplicht kunnen worden
om mee te werken aan een verzoek tot euthanasie en
niet verplicht zijn te verwijzen, wil de NVVE de medici die
zich wél positief opstellen, nog beter bijstaan en opleiden. Dit ook in verband met de plannen voor een levenseindekliniek.
Het woord was nog niet gevallen of daar kwamen de vragen: Hoe ziet dat er praktisch uit? Kan iemand die zich
daar laat opnemen nog terugkomen op zijn besluit? Wat
is er anders aan dan thuis geholpen worden? Zijn er wetswijzigingen nodig?
Welwillende artsen
Petra de Jong legde uit: ‘Ook in de levenseindekliniek volgen we de bestaande wetgeving. Een patiënt moet aan
alle daarin gestelde eisen voldoen. Maar als weigerende
artsen geen antwoord kunnen of willen geven op de prangende vraag om hulp voorziet de kliniek in een behoefte.’
Weer klonk het verzoek aan de NVVE om een lijst te pu-
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Geanimeerde gesprekken op de Algemene Ledenvergadering
op 16 april in Utrecht

bliceren met namen van welwillende artsen. Maar dat zal
niet gebeuren. Volkomen begrijpelijk wil geen enkele arts
uitsluitend of vooral om die reden patiënten aantrekken
– al was het maar uit angst bekend te komen staan als
Doctor Death. Laat uw arts weten dat u een wilsverklaring hebt en zoek een ander als hij niet glashelder zegt
bereid te zijn u te helpen, is de boodschap.
Na de lunch bogen de aanwezigen zich in groepjes van
acht over – vaak moeilijke – quizvragen die hun kennis
over en rond euthanasie toetsten. Een kleine greep: ‘Blijft
een wilsverklaring altijd geldig?’ ‘Wat is een SCEN-arts?’
‘Hebt u recht op euthanasie of hulp bij zelfdoding?’ Het
was verbazingwekkend hoe goed op de hoogte een aantal
mensen was. Behalve leuk was het een heel leerzame
middag.
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Vurige publieksdebatten ‘Ongeneeslijk oud’

‘AUTONOME ROUTE MOET ER GEWOON KOMEN’
In de publieksdebatten over ‘Ongeneeslijk oud’ tekenen de drie routes
voor hulp bij zelfdoding zich scherp
af.
Na afloop van het eerste debat bleken
de aanwezigen in meerderheid te voelen voor een praktijk waarin alle drie
de routes naast elkaar bestaan; in het
tweede debat was de autonome route
het meest gewild, maar won ook de
hulpverlenersroute aan steun. De medische route ‘verloor’ tijdens beide bijeenkomsten.
Steeds pleitten betrokken deskundigen voor een van de drie geschetste
routes: de medische, de autonome of
die via gecertificeerde hulpverleners.
Op 27 februari en 27 maart spraken

Regiobijeenkomsten in 2011
over thema Wilsverklaringen
‘Als ik een wilsverklaring heb, dan
komt het wel goed met mijn euthanasieverzoek of behandelverbod.’ Dat
wordt niet zelden gedacht. Tijdens
regiobijeenkomsten legt de NVVE uit
dat er meer nodig is.
Uit ervaring blijkt dat het echt noodzakelijk is om een wilsverklaring met familie en huisarts te bespreken. Ook
het regelen van een volmacht is zinvol. Leden en niet-leden zijn van harte
welkom op de NVVE-regiobijeenkomsten, waar een informatiemarkt bij
hoort over alle keuzes omtrent het
zelfgekozen levenseinde. Ook is er
een lezing (om 15.00 u, 16.00 u en
19.30 u) over het nut van de verschillende wilsverklaringen en het tijdig invullen en bespreken ervan. Daarbij
komen onder meer de bijzondere clausules ‘voltooid leven’ en ‘dementie’
aan de orde.
Data en locaties
• dinsdag 7 juni:
Groninger Museum,
Museumeiland 1,
9711 ME Groningen
• dinsdag 12 juli: Verkadefabriek,
Boschdijkstraat 45,
5211 VD ’s-Hertogenbosch
• dinsdag 23 augustus: Hof van
Saksen, Veldweg 22-24,

onder anderen Jos van Wijk, lid van de
klankbordgroep ‘autonome route’ van
de NVVE, en huisarts Flip Sutorius.
Jos van Wijk: ‘De autonome route moet
er gewoon bij komen. Want nu ben ik
aan de grillen van de dokter overgeleverd of ik moet een plastic zak over
mijn hoofd trekken.’ Huisarts Flip Sutorius hamerde op de ervaring van dokters, die je niet zomaar overboord moet
gooien. Hij noemde het voorbeeld van
een man die niet verder wilde leven,
maar die aan diabetes bleek te lijden
en na medicatie opleefde.
Rein Zunderdorp, bestuursvoorzitter
van het Humanistisch Verbond: ‘De
check van de dokter kun je toelaten,
zonder de autonome route te blokkeren. Je kunt advies en informatie van

de dokter krijgen, maar die moet het
daarna dan niet kunnen blokkeren als
jij eruit wilt stappen.’ Vanuit het publiek klonk veelvuldig verontwaardiging
over een te grote invloed van artsen.
Het begrip ‘voltooid leven’ stond volop
ter discussie: moet je per se oud zijn?
Deze en andere levensvragen komen
opnieuw ter sprake in de volgende debatten: op 19 juni in Arnhem (Musis
Sacrum) en op 25 september in Den
Haag (Hotel Belair). De reeks eindigt
met een symposium op 19 oktober in
de Jaarbeurs in Utrecht.

9449 PW Nooitgedacht (bij Assen)
• dinsdag 6 september:
Makeblijde, Oud Wulfseweg 3,
3992 LT Houten
• dinsdag 8 november:
Hart van Doetinchem,
Rozengaardseweg 3,
7001 DN Doetinchem

Wilsverklaringen online
bestellen

Meer informatie 020 – 620 06 90
of op www.nvve.nl/agenda

NVVE waarschuwt tegen
heliumgas
In een artikel heeft NRC Handelsblad
onlangs verwezen naar de website
www.eenwaardiglevenseinde.nl die heliumgas noemt als middel voor een
zelfgekozen levenseinde. De NVVE is
het daarmee oneens en waarschuwt
tegen deze methode.
Toepassing van heliumgas is gecompliceerd. Naast een grote cilinder met
gas zijn een plastic slang, een slangklem, een plastic zak en elastiek nodig. Iemand die ziek is, zal niet zelden
hulp nodig hebben bij deze methode
en die hulp is in Nederland nog altijd
strafbaar. Over de kans van slagen
zwijgt de website eveneens, terwijl het
risico dat er iets misgaat niet gering is
bij deze ingewikkelde methode.
Zie ook de column van Petra de Jong,
pag. 7.

Aanmelding en meer informatie via
020 – 620 06 90 of op www.nvve.nl/
debatten

Lid worden en gelijktijdig een set wilsverklaringen bestellen via de NVVEwebsite: die mogelijkheid is in korte
tijd een groot succes gebleken. Meer
dan 50 procent van de mensen die lid
worden, maakt hier gebruik van. Een
goede reden om een nieuwe optie aan
de website toe te voegen. Als u – als
lid – inlogt op Mijn NVVE (https://www.
nvve.nl/mijnnvve) kunt u nu onder ‘Ledenservice’ direct wilsverklaringen bestellen. Deze worden dan op naam in
viervoud per post toegestuurd. Een
complete set wilsverklaringen kost 10
euro. Deze bevat behandelverboden,
clausules ‘dementie’, euthanasieverklaringen, clausules ‘voltooid leven’,
volmachtformulieren en een aanvraagformulier voor een niet-reanimerenpenning. De verklaringen zijn afzonderlijk
te bestellen voor 3 euro. Ook het aanvraagformulier voor een niet-reanimerenpenning is op de website te vinden.
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Bijna duizend leden geven hun
mening in NVVE-ledenpanel
Moet de levenseindekliniek er komen? Kunt u zich voorstellen dat uw eigen leven (in de toekomst) voltooid kan
zijn? Deze vragen kwamen aan de orde in de eerste
peiling van het nieuwe ledenpanel van de NVVE.
Een groot aantal leden had gehoor gegeven aan de oproep in Relevant 1 om hun e-mailadres te lenen voor
peilingen via een ledenpanel. De eerste peiling, onder
bijna duizend leden, werd gehouden in april. Leden die
deze keer niet zijn benaderd, kunnen een volgende keer
wel het verzoek krijgen om deel te nemen.
Op de vraag over de levenseindekliniek antwoordde 86
procent bevestigend; op de vraag over het voltooid leven antwoordde 96 procent ja. Een derde vraag betrof
de keuze tussen de medische route, de hulpverlenersroute of de autonome route: 53 procent geeft de voorkeur aan de laatste.

Voltooid
Leven

id vinden
n krijgen,
politieke
d de proing begin
aan over
e mensen
waar prabben? In
n en antentie en
rij gezet.

telefoon
020 - 620 06 90 (leden),
0900 - 606 06 06 (niet-leden, h 0,10 p.m.)
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur
internet
websites: www.nvve.nl
e-mail:
euthanasie@nvve.nl

WILSVERKLARINGEN
Wilsverklaringen De NVVE geeft verschillende wilsverklaringen uit waarin u kunt laten weten wat uw
wensen zijn omtrent uw levenseinde. Kosten h 10,voor het hele pakket (in viervoud).
Euthanasieverzoek Hierin omschrijft u onder welke
omstandigheden u zou willen dat de arts euthanasie toepast. Aan het euthanasieverzoek is de clausule ‘dementie’ toegevoegd.
Behandelverbod Wanneer u uw wil niet meer kenbaar kunt maken, gelden de in deze verklaring opgenomen wensen ten aanzien van wel of niet behandelen. Aan het behandelverbod is de clausule
‘voltooid leven’ toegevoegd.
Volmacht Voor situaties waarin u zelf niet meer kunt
beslissen, kunt u schriftelijk iemand aanwijzen die
namens u optreedt.
n Niet-reanimerenpenning De penning is een beperkt
behandelverbod waarmee u laat weten te allen tijde
niet gereanimeerd te willen worden (h 37,50).
n

Waar praten we over?

DIENSTEN
Ledenondersteuningsdienst Leden van de NVVE kunnen in een persoonlijk contact informatie en ondersteuning krijgen bij vragen en problemen rond het
vrijwillig levenseinde.
n 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.
n Presentatiedienst De Presentatiedienst van de NVVE
verzorgt door het hele land lezingen, presentaties en
gastlessen over keuzes rond het levenseinde. De
lezingen kunnen worden aangepast aan de wens van
de te bezoeken organisatie. Verder staat de Presentatiedienst met de NVVE-stand op beurzen, events
en symposia. Vanuit de stand wordt voorlichting gegeven aan bezoekers. Deze stand kan op verzoek
van derden ook op locatie worden ingericht.
Info: Karina Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77, e-mail
k.scheirlinck@nvve.nl. Vergoeding in overleg.
n

Vragen en antwoorden
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DIENSTEN
DOCUMENTATIE
Documentatiepakket Een uitgebreid naslagwerk voor scholieren, studenten en andere
geïnteresseerden, inclusief de brochure Het
laatste stuk (h 6,-).
n Kwartaalblad Relevant is een voorlichtend
en opiniërend tijdschrift dat viermaal per
jaar verschijnt. Gratis voor leden. Jaarabonnement Nederland voor niet-leden (h 10,overige landen op aanvraag). V oor visueel
gehandicapten is Relevant op cd-rom verkrijgbaar.
n Bijsluiter Europees Medisch Paspoort (EMP)
	In het EMP is geen ruimte gelaten voor wensen omtrent het levenseinde. De NVVE geeft
bijlagen uit – opgesteld in acht talen – die
kunnen worden toegevoegd aan het EMP.
Te downloaden via www.nvve.nl/emp.
n Brochures
Dementie en het zelfgewilde levenseinde
Informatie over dementie en vragen als:
Is een dementerende wilsonbekwaam? Mag
euthanasie bij dementie? (h 3,50 leden,
h 4,50 niet-leden).
Voltooid leven. Waar praten we over? Vragen en antwoorden, feiten, achtergronden,
jurisprudentie en uitkomsten van bijna twintig jaar debat (h 2,50).
Dementie en euthanasie Bundeling van de
lezingen die werden gehouden tijdens het
NVVE-symposium Dementie en euthanasie;
er mag meer dan je denkt… (h 5,25 leden,
h 6,25 niet-leden).
Wil en wet Geeft een overzicht van de keuzes die u kunt maken rond uw levenseinde
(h 5,- leden, h 6,- niet-leden).
n

Het laatste stuk Aan de hand van vragen en
antwoorden geeft deze brochure een uitgebreid beeld van beslissingen rond het levenseinde (h 2,- leden, h 3,- niet-leden).
Stoppen met eten en drinken Info over versterven, de keuze voor de dood door te
stoppen met eten en drinken (h 3,- leden,
h 4,- 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 (h 3,75
leden, h 4,75 niet-leden).

Het documentatiepakket en de
brochures kunnen worden besteld
via www.nvve.nl/uitgaven
of vraag een bestelformulier aan:
020 - 620 06 90
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DONEREN VOOR DE
LEVENSEINDEKLINIEK
In de vorige Relevant heeft u kunnen lezen over het
door de NVVE uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek
naar de levenseindekliniek. Ook andere media besteedden er ruim aandacht aan; het onderwerp heeft
veel reacties losgemaakt, zowel positieve als negatieve. Van onze leden kregen we niets dan lof.
Om het haalbaarheidsonderzoek verder uit te werken is startkapitaal nodig. Wij willen u vragen of u
bereid bent uw financiële steun aan dit project te
geven. In het volgende nummer van Relevant hoort u
meer over de stand van zaken omtrent de levenseindekliniek.
Wilt u vast doneren, dan kan dat op het speciaal
hiervoor geopende banknummer 44.42.96.115
onder vermelding van ‘levenseindekliniek’.

(Advertenties)

ONGENEESLIJK OUD
PUBLIEKSDEBATTEN
OVER VOLTOOID LEVEN
Zondag 19 juni in Musis Sacrum,
Velperbuitensingel 25,
6828 CV Arnhem
Zondag 25 september in
Bel Air Hotel,
Johan de Wittlaan 30,
2517 Den Haag
Tijd: 14.00 – 160 uur
zaal open van 13.15 uur)
Prijs: € 12,50 (inclusief koffie/
thee en drankje)
Aanmelden: via www.nvve.nl/
debatten of 020 - 620 06 90

(Advertentie)
(Advertentie)

Steunfonds Humanisme

Als nalaten
u een zorg is
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 tevoren goed geregeld zijn.
U kunt de Stichting Steunfonds Humanisme benoemen
als executeur. 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.

Het Steunfonds Humanisme is een werkstichting
van 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.

JA, IkhetwilSteunfonds
meer informatie over een executeur van
Humanisme
naam
adres

m v pc/woonplaats
telefoon

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

EUTHANASIE
De praktijk van dichtbij bekeken
Peter Holland, ex-voorzitter artsenorganisatie KNMG
‘In het boek Euthanasie, de praktijk van dichtbij bekeken
tonen de artsen hun kwetsbaarheid én openheid. Je ziet
hun worsteling met een complex en ingewikkeld proces.’’
In Euthanasie, de praktijk van
dichtbij bekeken vertellen artsen
openhartig over hun ervaringen met
euthanasie en hulp bij zelfdoding.
Ervaringen uit de tijd na de euthanasiewet, maar ook lang daarvoor
toen alles nog in het geniep moest
gebeuren.

Hans van Dam
Euthanasie, de praktijk van dichtbij bekeken
Interviews met artsen
ISBN 13 9789074020046
Aanbieding: nu voor leden slechts d 7,50
Incl. verzendkosten(zolang de voorraad strekt)

Te bestellen voor leden via www.nvve.nl/uitgaven
of bel voor een bestelformulier 020 - 620 06 90

