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Veertig jaar na oprichting van de NVVE staat de praktijk van hulp bij het
zelfgewilde levenseinde midden in én kort voor een nieuwe grote doorbraak. In de jaren na 1973 werd decennialang een debat gevoerd dat uitmondde in de euthanasiewet in 2001/2002. Daarna volgde verdere ontwikkeling om de ruimte die de wet biedt daadwerkelijk te benutten, een
ontwikkeling die de laatste drie jaar duidelijk in een stroomversnelling is
gekomen. In deze ontwikkeling bleek dat artsen soms aarzeling of angst
hebben om die ruimte ten volle te benutten en een aantal niet anders wil
dan ver van de buitengrenzen blijven, dus euthanasie weigert ook al valt
de gevraagde hulp binnen de wet.
Hiervoor is intussen een vangnet: de Levenseindekliniek. De hulp die vanuit de kliniek wordt gegeven, voorziet in beide genoemde situaties. Uit de
ervaringen in het eerste jaar blijkt dat in een groot aantal gevallen mensen
van de Levenseindekliniek aarzelende of angstige artsen voldoende steun
bieden om de gevraagde euthanasie alsnog zelf te doen. En patiënten van
artsen die principieel euthanasie weigeren of slechts een bepaald deel van
de wettelijke ruimte willen benutten, staan niet langer in de kou. Het is
duidelijk dat de Levenseindekliniek een doorbraak is in de zin dat patiënten minder afhankelijk zijn van hun behandelend artsen en artsen op hun
beurt belangrijke steun kunnen krijgen.
Maar hiermee is nog niet in alle situaties voorzien. De vangnetfunctie van
de Levenseindekliniek geeft mensen meer ruimte en daarmee meer ruimte
aan autonomie. Maar een aantal mensen wil uit elke afhankelijkheid van
hulp door een ander blijven. Deze groep had Huib Drion op het oog toen hij
in 1991 in NRC Handelsblad pleitte voor de beschikbaarheid van een veilig
middel voor oude mensen die op een zelfgekozen tijdstip wilden sterven.
Dat debat is nooit uit beeld geraakt. Het burgerinitiatief Uit Vrije Wil heeft
deze mogelijkheid op de politieke agenda gezet. Dat is van grote waarde,
maar daarmee is het middel er nog niet. In dit nummer van Relevant is te
lezen dat een initiatiefgroep de Coöperatie Laatste Wil heeft opgericht. De
CLW wil de beschikbaarheid van wat Drion bedoelde, nu echt realiseren.
De coöperatie moet kunnen steunen op voldoende leden en ondersteuning
en de oprichters vertellen over hun ambities in dit nummer. In de toekomstige situatie die hen voor ogen staat, zullen leden zonder tussenkomst
van een arts toegang kunnen krijgen tot de noodzakelijke middelen. Als de
plannen betreffende beschikbaarstelling gerealiseerd kunnen worden,
wordt geschiedenis geschreven. Dan is het ideaal van Drion werkelijkheid
en is er dus een historische doorbraak. Al sinds Drion zijn voorstel deed,
tekent zich onder vooral oudere mensen veel steun af. Logisch, want onder
hen is de nood het grootst en is het verlies van waardigheid vaak geen
theoretische mogelijkheid te zijner tijd, maar een naderende of al ingetreden realiteit.
Resteren nog twee kwesties: de functie van de schriftelijke wilsverklaring
en de hinderpaal van artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht dat hulp
bij zelfdoding verbiedt. De wilsverklaring wordt nog altijd door vrijwel alle
artsen radicaal terzijde geschoven in situaties waarvoor die precies is bedoeld en volgens de wet ook geldig is, namelijk als iemand geen mondeling
verzoek meer kan doen. Oud-minister Els Borst heeft deze praktijk in scherpe woorden veroordeeld en opgeroepen de verklaringen wel serieus te nemen in de wetenschap daarmee gewoon binnen de wet te handelen. Over
artikel 294 is onlangs aan kabinet en parlement een manifest aangeboden, ondertekend door een indrukwekkend aantal prominente Nederlanders. Daarin wordt afschaffing van dit artikel bepleit. Dit manifest moet nog
verder aandacht krijgen en ligt in de lijn van wat de Coöperatie Laatste Wil
van plan is. Kortom: doorbraken zijn gaande en aanstaande! n
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Waarnemend geneesheer-directeur Stärcke over euthanasie bij psychiatrische patiënten

‘ELKE PSYCHIATER MOET HET
SERIEUS KUNNEN BESPREKEN’
Psychiaters geven steeds vaker hulp bij zelfdoding. In 2010 ging het om slechts twee gevallen, in 2011 werden
maar liefst dertien patiënten geholpen. Dit blijkt uit het jongste jaarverslag van de regionale toetsingscommissie
euthanasie, dat eind vorig jaar verscheen. Hoe komt het dat meer naar de doodswens van psychiatrische patiënten wordt geluisterd? In een van de grote psychiatrische instellingen, GGZ inGeest, is de laatste vijf jaar op dit
gebied veel veranderd. Drijvende kracht hierachter: waarnemend geneesheer-directeur Paulan Stärcke.
											
door Inge Klijn
Paulan Stärcke bepaalt samen met de andere geneesheer-directeur het medische beleid bij GGZ inGeest, een
grote instelling voor mensen met psychische klachten in
de regio Amsterdam en Haarlem. Zij is gespecialiseerd in
de juridische kant van de psychiatrie. Het euthanasiebeleid van de instelling valt daarom ook onder haar.
Lange tijd werkte Stärcke als psychiater bij de crisisdienst
en ze herinnert zich nog goed dat euthanasie taboe was.
Vroeger was het duidelijk, vertelt ze. ‘Patiënten die niet
verder wilden leven, kon je niet helpen. Ik weet nog dat
ruim twintig jaar geleden een patiënt met zo’n verzoek bij
me kwam. Ik heb dat toen besproken met het hoofd van
de afdeling en die zei: “Dat doen we niet”, en daarmee
was het klaar. Door de euthanasiewet is dat veranderd.
Volgens de wet mag je als arts euthanasie uitvoeren en
dan kun je als instelling niet zeggen dat je dat niet doet.
De beroepsgroep van psychiaters moet er nog aan wennen, maar er wordt langzaamaan meer over gesproken.
Psychiaters die altijd heel huiverig voor euthanasie waren,
zijn er anders over gaan denken. Het onderwerp staat binnenkort op de agenda van de landelijke studiedag van geneesheer-directeuren van psychiatrische ziekenhuizen.
Dat is een goede ontwikkeling want zij geven richting aan
het medische beleid van de instelling.’
Dwangstoornis
Het euthanasiebeleid staat nog in de kinderschoenen als
Stärcke in 2008 geneesheer-directeur wordt van GGZ
inGeest. ‘Er lag wel een protocol, maar dat was beknopt.
Ik ben toen gaan overleggen met de Raad van Bestuur en
die vond, net als ik, dat er ruimte moest zijn om over hulp
bij zelfdoding te praten.’
In 2009 wordt de discussie over hulp bij zelfdoding voor
het eerst serieus gevoerd. Aanleiding is het verzoek van
een 64-jarige vrouw met depressies en een ernstige
dwangstoornis. ‘De vrouw had geen normaal leven, ze kon
niet kiezen wat ze wilde gaan doen. De hele dag werd ze
in beslag genomen door haar smetvrees. Ze moest bijvoorbeeld alles wat ze aanraakte eerst schoonmaken. Als ze
niet aan haar dwang gehoorzaamde, raakte ze in paniek.
Behandeling had geen resultaat. Ze woonde al lange tijd in
de psychiatrische inrichting Vogelenzang. De psychiater

die haar begeleidde, vond dat haar verzoek serieus genomen moest worden. Zelf wilde zij het om persoonlijke
redenen niet doen en kwam daarom bij mij. Ik wilde wel
helpen, maar voordat het zover was, had de vrouw een
einde aan haar leven gemaakt.’
Protocol
Die gebeurtenis is voor Paulan Stärcke reden om in de
instelling te inventariseren welke psychiaters bereid zijn
een patiënt te helpen bij zelfdoding. Uit de vertrouwelijke
gesprekken blijkt dat veel van hen euthanasie een groot
dilemma vinden. Vooral jonge psychiaters zijn huiverig, zij
hebben in hun leven nog weinig met de dood te maken
gehad.
Stärcke begint met het herschrijven van het protocol, ze wil
het beleid van de instelling voor euthanasie zo helder
mogelijk op papier zetten. Uitgangspunt: een verzoek om
hulp bij zelfdoding wordt in principe serieus genomen. Het
protocol moet duidelijkheid geven over de mogelijkheden
van de wet, doorverwijzing regelen als een psychiater het
niet wil doen en beschrijven welke stappen een behandelaar moet nemen.
Begin 2010 komt er opnieuw een verzoek om euthanasie
op haar pad. Deze keer is het een dementerende vrouw die
tijdelijk opgenomen is vanwege een psychose. Zij kan na
de behandeling niet terug naar haar aanleunwoning, en
moet naar een verpleeghuis. ‘Die vrouw had al lang geleden besloten dat ze dat niet wilde en vroeg om hulp bij
zelfdoding. De behandelend psychiater voelde daar weinig
voor, de arts-assistent stond er positief tegenover, waardoor het verzoek bij mij terechtkwam. Ik ben er toen in
gestapt als medebehandelaar en heb haar geholpen een
einde aan haar leven te maken. Het was nuttig om zelf een
euthanasie mee te maken. Zo kon ik een stappenplan met
praktische tips bij het protocol schrijven. Psychiaters zijn
ooit wel opgeleid als arts, maar hebben meestal geen
recente ervaring met medische handelingen zoals het
inbrengen van infuusnaalden. Hiervoor kun je bij de ambulancebroeders terecht, ontdekte ik, voor hen is het routine.
Met dit soort informatie probeer ik onnodige drempels te
slechten.’
Het schrijven van een protocol heeft alleen zin als er in de
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‘Volgens de wet mag je
als arts euthanasie uitvoeren en dan kun je als
instelling niet zeggen
dat je dat niet doet’
instelling over euthanasie gepraat kan worden. Om het
onderwerp beter bespreekbaar te maken gaat Stärcke met
de diverse teams in gesprek. Ze praat met verpleegkundigen – belangrijk, want bij hen komt een vraag om euthanasie meestal als eerste terecht –, en ze wordt uitgenodigd
bij de psychiaters in opleiding. In de gesprekken die ze
voert, wordt duidelijk waar de weerstand zit. Het gaat bijvoorbeeld over de vraag wanneer een patiënt uitbehandeld
is. ‘Euthanasie kan volgens de wet alleen als iemand uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, als er geen behandelperspectief meer is. Maar hoe stel je dat vast? Het antwoord op
die vraag verschilt per psychiater; er zijn psychiaters die
nog heel lang behandelmogelijkheden zien. Veel mensen
zeggen ook: hoe weet je nou of iemand over een paar jaar
nog dood wil?’
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Veel schroom
Er is veel schroom bij de collega’s, merkt Stärcke. Ze
besluit daarom zich niet alleen als coach aan te bieden,
zoals ze eerst van plan was, maar zich ook bereid te verklaren om een euthanasieverzoek over te nemen als psychiaters het niet aandurven. Voor die oplossing is gekozen
bij de drie euthanasieverzoeken die nu in de instelling
lopen. ‘De behandelend psychiaters vinden het verzoek van
hun patiënt terecht en ze vinden ook dat het binnen de wet
past, maar ze willen het zelf om uiteenlopende redenen
niet doen. Ik neem de co-behandeling om op me waardoor
ik ook een relatie met de patiënt aanga. De psychiater blijft
de behandelaar, maar ik loop mee en zal de euthanasie
uitvoeren. Zo kunnen mijn collega’s zien dat het een reële
mogelijkheid is en durven ze het in de toekomst zelf, hoop
ik. Ik betrek de behandelaar erbij, zorg dat hij bij de euthanasie aanwezig is, zodat het taboe minder groot wordt. Ik
vind dat we het aan patiënten verplicht zijn om aan hun
wens tegemoet te komen en ik zou graag zien dat het in
het palet van iedere behandelaar zou passen. Maar zolang
dat niet zo is, is dit een redelijke oplossing.’
Dat lijkt me zwaar voor u.
‘Als psychiater neem je altijd zware ethische beslissingen:
als je iemand gedwongen opneemt of separeert, dan is dat
ook geen makkelijke beslissing. Hulp bij zelfdoding vind ik
een daad van barmhartigheid, wij hebben mensen met een
chronische psychische ziekte vaak niet zo veel te bieden. Ik
ben er misschien wat sceptisch over, maar we kunnen voor
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een aantal patiënten weinig doen. Bij schizofrenie, ernstige
persoonlijkheidsstoornissen en bipolaire stoornissen kun je
de symptomen bestrijden, het leed verzachten of mensen
kunnen ermee leren leven, maar genezen lukt meestal niet.
De medicijnen die je voorschrijft hebben altijd vervelende
bijwerkingen. Als iemand dan zegt: dit is ondragelijk, dan
vind ik het hoogmoedig om te zeggen: je moet toch maar
volhouden want wie weet komt er ooit nog genezing.’
Er is in vijf jaar veel veranderd. ‘De omslag kwam in 2011.
Toen hielden we een conferentie over hulp bij zelfdoding. Uit
alle teams waren mensen aanwezig en er waren sprekers
en workshops over de thematiek en de morele dilemma’s.
Vanaf dat moment was voor de hele instelling duidelijk dat
er ruimte moest zijn voor hulp bij zelfdoding en dat je bij mij
moest zijn als je een patiënt had met een serieuze vraag.
De drie euthanasieverzoeken die nu lopen, komen voort uit
zaadjes die toen geplant zijn.’
In de psychiatrie spreken jullie liever over hulp bij zelfdoding
dan over euthanasie. Waarom is dat?
‘Het heeft de voorkeur dat de patiënt zelf het drankje
inneemt, zo is duidelijk dat het zijn eigen beslissing is. In
dat geval spreek je van hulp bij zelfdoding, ook al is er voor
de wet geen verschil. In het Engels heet het physician
assisted suicide, dat dekt de lading misschien nog beter,
maar het woord zelfmoord ligt gevoelig, dus dat vermijden
wij dan weer liever.’
Welke patiënten krijgen euthanasie? Maakt het nog uit wat
je mankeert?
‘Patiënten met een depressie of anorexia nervosa krijgen
relatief vaker euthanasie. Voor die ziektebeelden is heel
duidelijk welke behandeling je moet geven. Als je al die
stappen hebt doorlopen, kan je dus zeggen dat je alles hebt
geprobeerd. Psychiaters zijn het eens over de beste behandeling en daardoor ook over het moment dat je kan constateren dat het allemaal niet heeft geholpen. Bovendien
weten we dat als een depressie lang blijft bestaan, het
steeds moeilijker wordt om er bovenop te komen. Anorexiapatiënten hebben een hoog suïciderisico. Om die reden
krijgen zij, als ze tenminste uitbehandeld zijn, ook vaker
euthanasie. Bij chronisch psychiatrische stoornissen zoals
schizofrenie of dwangstoornissen, is het moeilijker om de
uitzichtloosheid vast te stellen en om te zeggen dat er geen
behandeling meer mogelijk is. Je kan altijd zeggen dat er

een mogelijkheid is dat iemand in de
toekomst met zijn stoornis leert leven.’
In de wet staat ook dat een euthanasieverzoek verzoek vrijwillig en weloverwogen
moet zijn. Hoe weet u of een patiënt wilsbekwaam is?
‘Je moet als psychiater echt de overtuiging hebben dat hij een weloverwogen
beslissing neemt. Dat is vaak ingewikkeld. Als iemand bijvoorbeeld door zijn
ziekte denkt dat hij niks waard is of dat hij
gestraft moet worden, dan is de doodswens een onderdeel van de ziekte en dan
kan je geen euthanasie bieden. Maar als
iemand dood wil omdat hij zijn leven
ondraaglijk vindt met al zijn psychoses en
waandenkbeelden, dan kan het wel.’
Voorkom je suïcide door een ruimhartig
euthanasiebeleid in de psychiatrie?
‘Veel suïcides zijn het gevolg van een
impuls of van een heftige stoornis. Er is
natuurlijk wel een aantal mensen dat zelfmoord pleegt, dat voor euthanasie in
aanmerking zou zijn gekomen. Maar de
meeste mensen plegen zelfmoord in een
impuls. Als mensen midden in een depressie zitten en daarom dood willen, moet je
dat proberen te voorkomen. Zo’n depressie kan overgaan. Als iemand uit het raam
springt omdat hij denkt dat-ie kan vliegen,
is het ook belangrijk dat je dat voorkomt.
Zoiets is goed te behandelen.’
Is het ‘besmettelijk’, bestaat het risico dat
de hele afdeling met een verzoek komt als
je één patiënt op een afdeling helpt?
‘Nee, zo’n vraag ontstaat niet doordat de
buurman euthanasie krijgt. Op een langdurigverblijfafdeling willen de meeste
mensen echt blijven leven. Als je die
vraagt of ze dood willen, zeggen ze: “echt
niet”. Besmettingsgevaar is een fantasie
in de geest van de hulpverlener. Het is
een fictie dat je iemand op ideeën brengt
door erover te beginnen.’
Hoort hulp bij zelfdoding bij het beroep
van psychiater?
‘Ik vind dat elke psychiater het serieus
moet kunnen bespreken. Daadwerkelijk
hulp bij zelfdoding verlenen hoort niet tot
het gewone medisch handelen. Dat valt
buiten zijn reguliere professionele pakket
aan vaardigheden en interventies. Maar
ik vind wel dat iedere psychiater zich op
zijn minst moet afvragen of hij het wel of
niet wil doen en er een standpunt over in
moet nemen.’ n

PETRA DE JONG 
directeur NVVE

KRIEBELS OM DE ZEILEN TE HIJSEN
Het nieuwe vaarseizoen komt eraan. En ieder jaar weer geeft dat kriebels. Eerst het klussen en de tewaterlating, de verhuizing van alle spullen van zolder naar de boot en dan – afhankelijk van het samenvallen
van vrije tijd en mooi weer – zeilen! Ik ben tegenwoordig vooral een
‘mooiweerzeiler’, maar als het moet ben ik wel bereid een storm(pje) te
trotseren.
Ook het maken van een nieuw jaarplan geeft dit soort kriebels. Bedenken waar de NVVE zich dit jaar voor gaat inzetten, hoe we stappen in de
goede richting kunnen maken. Als ik mijn blik op de horizon richt, dan
zie ik daar onder meer de beschikbaarheid van de laatstewilpil, voor
eenieder die daar gebruik van zou willen maken.
Om dat te bereiken moeten we nog aardig wat golven trotseren. De eerste worden gevormd door het wetsartikel dat hulp bij zelfdoding strafbaar stelt, artikel 294. In lid 2 staat dat het verstrekken van middelen
waarmee iemand zich het leven kan benemen, dus ook de laatstewilpil,
kan worden bestraft met drie jaar gevangenisstraf. Albert Heringa, die
zijn moeder op 99-jarige leeftijd heeft geholpen door de middelen voor
haar zelfdoding aan te reiken, moet zich op grond van dit wetsartikel in
september voor de rechtbank verantwoorden.
Wij willen dat dit artikel uit het Wetboek van Strafrecht wordt geschrapt.
Met voorlichting, informatie en het Manifest 294, dat we in februari publiceerden (zie pagina 15), proberen we draagvlak te creëren en de politiek te beïnvloeden. Het regeerakkoord biedt namelijk ruimte en die
moeten we nu aangrijpen.
De volgende stappen zijn het ontwikkelen van de middelen en de logistiek van de verstrekking: wie krijgt het middel, onder welke condities, wie
bewaart het, wie reikt het uit en hoe voorkom je oneigenlijk gebruik?
Voor dit laatste zijn technische oplossingen te bedenken. En mocht iemand toch snode plannen hebben uitgevoerd, dan hebben we andere, al
bestaande wetsartikelen om straf op te leggen.
Artsen vormen de tweede reeks hoge golven, waar we doorheen zullen
moeten. Dokters leggen de schriftelijke wilsverklaring naast zich neer
als iemand zijn wil zelf niet meer kan uiten, terwijl de wilsverklaring nu
juist voor die situaties is bedoeld! De schriftelijke wilsverklaring komt
immers in de plaats van het mondelinge verzoek wanneer iemand zijn
wil niet meer kan uiten. Zo staat het in de wet, in artikel 2, lid 2.
Ook hier gaan we de strijd aan door informatie te geven, het maatschappelijk debat te voeren en de politiek te beïnvloeden. Het kan toch niet zo
zijn dat een beroepsgroep op grond van een professionele norm vindt
dat zij het recht heeft van de wet af te wijken?! De burger moet zich op
de wet kunnen verlaten, die heeft geen boodschap aan een norm die
artsen zichzelf hebben opgelegd.
Het mooie bij onze strijd is dat we de wet ‘in de rug hebben’ en de
publieke opinie en prominente Nederlanders aan onze zijde. De kriebels
om de zeilen te hijsen én de barricaden op te gaan, voel ik tot in mijn
vingertoppen. Beukend door de golven, totdat we weer in rustig vaarwater komen. En dat gaat lukken. n
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Tosca Grob betrok haar zoon bij de ziekte en euthanasie van haar man Henk

‘WE WILDEN GEEN GEHEIMEN
VOOR HEM HEBBEN’
Henk Grob had darmkanker en overleed in 2012 door euthanasie. Hij was 44 jaar oud. Henk en zijn vrouw Tosca
hebben een zoon, Jeroen, inmiddels 15. Hoe betrek je een puber bij zoiets ingrijpends als een terminale ziekte en
euthanasie, terwijl je zelf ook genoeg te verstouwen krijgt? Tosca en Henk besloten Jeroen zoveel mogelijk in het
proces mee te nemen.

					

											
Henk Grob, als elektricien werkzaam in de bouw, kreeg medio 2008 de diagnose. Toen hij en zijn vrouw, die parttime
als teamsecretaresse bij Vluchtelingenwerk Almelo werkt,
het hoorden en huilend in de auto op de parkeerplaats bij
het ziekenhuis zaten, vroegen ze zich af wat ze thuis aan
Jeroen zouden vertellen. Ze besloten open te zijn, alles met
hem te bespreken.
Jeroen zit in het derde leerjaar van het Orthopedisch Didactisch Centrum waar hij de theoretische leerweg volgt. Hij wil
het liefst banketbakker worden, binnenkort gaat hij stage
lopen bij een bakker in de buurt. Tosca vertelt: ‘We wilden
geen geheimen voor hem hebben, voorkomen dat hij onaangenaam verrast kon worden, samen de realiteit onder
ogen zien. Jeroen bleek er prima mee om te kunnen gaan.
Op school heb ik de vinger aan de pols gehouden, gevraagd
of hij ook daar goed reageerde. Jeroen heeft PDD-NOS, een
aan autisme verwante aandoening, en gaat daarom misschien wat luchtiger met emoties om dan anderen.’
Omdat tijdens de eerste operatie bleek dat er uitzaaiingen
waren, kreeg Henk een chemokuur. Zijn ziekte werd een
lijdensweg die drie jaar duurde. Jeroen is een keer meegegaan naar het ziekenhuis toen Henk de chemokuur onderging. Hij weet het nog wel maar zegt zich er niet veel van te
kunnen herinneren. ‘Ik kan me nu niet meer voor de kop
halen waarom ik toen ja heb gezegd. M’n vader en ik gingen
daar computeren met z’n tweeën.’
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Iets met spuiten en zo
Om de benauwdheid weg te nemen die het gevolg was van
de sondevoeding, onderging Henk rond oudejaar 2011 een
tweede operatie. ‘Met Henk had ik het nooit over euthanasie
of reanimatie gehad,’ vertelt Tosca, ‘dus ik was nogal verbaasd dat hij nee zei toen de anesthesist vroeg of hij gereanimeerd wilde worden als zijn hart het tijdens de operatie
mocht begeven. Maar ik begreep het wel. Henk kon eigenlijk
al niets meer, kreeg sondevoeding, was heel mager en had
altijd pijn.’ Dat Henk euthanasie wilde, kwam voor Tosca ook
onverwacht. ‘Toen hij tweeënhalve week later weer thuis
was, vroeg de huisarts hoe hij over de toekomst dacht. Hij
antwoordde dat hij euthanasie wilde. Dat kwam voor mij out
of the blue. Ik schrok ervan, maar ik kon me zijn beslissing
wel voorstellen.’
Relevant 2/2013

door Marijke Hilhorst

Tosca heeft haar zoon over de euthanasiewens van haar
man verteld. Henk kon het niet; het viel hem te zwaar. Wel
hadden ze er later gedrieën met de huisarts een uitvoerig
gesprek over. Jeroen zegt desgevraagd dat hij wel ooit over
euthanasie had gehoord maar dat hij niet precies wist wat
het inhield. ‘Iets met spuiten en zo’, zegt hij. Hij mist zijn
vader en heeft er moeite mee aan hem herinnerd te worden. ‘Ik vond het klote dat mijn vader doodging. Dat wou ik
niet.’
Volkomen op zijn gemak
De euthanasie had plaats op 16 februari 2012. Tosca, Jeroen, de broers en de vader van Henk waren erbij aanwezig.
De huisarts met wie Henk het intensiefst contact had gehad, voerde de euthanasie uit, haar collega assisteerde.
‘Eerder op de dag was er een ambulancebroeder geweest
om het infuus aan te leggen,’ vertelt Tosca, ‘het was voor
allebei vervelend omdat het lastig was een ader te vinden.’
Het gesprek met de SCEN-arts noemt Tosca indrukwekkend. ‘Hij wist Henk volkomen op zijn gemak te stellen en
dat gesprek maakte ook voor mij en Jeroen veel duidelijk.
Henk had geen enkele twijfel: hij wilde dood. Op een gegeven moment werd ons gevraagd de kamer te verlaten, ik
ben buiten een sigaretje gaan roken. Later vertelde Henk
me dat hem de vraag werd voorgelegd of hij dood wilde
omdat hij anderen te veel tot last zou zijn. Hij had nee geantwoord. Hij wilde dood omdat hij zo veel pijn had.’
Tosca vindt dat de euthanasie ‘eigenlijk heel mooi’ gegaan
is. ‘Omdat je van tevoren weet dat het gaat gebeuren, de
dood je niet overvalt, kun je bewust afscheid nemen. Hoe
vaak hoor je niet dat iemand net boodschappen aan het
doen was, of even de kamer uit ging. Zelfs zijn uitvaart hebben we tot in detail besproken. Dat is bijzonder.’
Ze noemt het proces ‘heel zorgvuldig’. ‘Het is beslist niet
van “u vraagt en wij draaien”. Ook de gesprekken met de
huisarts waren intens. Het was de derde keer dat zij euthanasie verrichtte, maar de eerste keer dat een zo jong iemand onder haar handen stierf. Ze heeft steeds aangegeven dat ze Henk heel graag tegemoet wilde komen maar
ook dat ze het moeilijk vond. Ze was zichtbaar aangedaan.
Ik heb daar veel respect voor.’

Jeroen zegt: ‘Ik kan me van die dag verder niet veel herinneren. Nou ja, ik was erbij en ik vond het niet heel akelig.
Het ging wel rustig.’ Hij heeft het niet zelf op school verteld.
Dat deed de meester. ‘Ze waren er stil van. Ik weet niet of
dat goed of slecht was. Het was wat mij betreft klaar.’
Koningspythons
Zo weinig spraakzaam als Jeroen is als het over de ziekte
en dood van zijn vader gaat, zo levendig begint hij te vertellen als ter sprake komt wat ze samen deden toen hij nog
leefde. ‘We gingen naar reptielenbeurzen, mijn vader hield
koningspythons. Die kunnen makkelijk tweeënhalve meter
worden en ze zijn heel dik. Ze zouden onze hond (een Frans
buldogje, red.) op kunnen eten. Wij voerden ze muizen en
ratten die we op zolder kweekten. Mijn vader had zeventien
slangen gekocht en had er twee uitgebroed. Als je zo’n ei
openknipt – en dat moet omdat het veel energie kost als de
slang er zelf uit moet breken – komt er een beestje van
ongeveer dertig centimeter uit. Prachtig is dat. Het heeft
geen zin tegen slangen te praten, ze zijn doof, maar ze komen wel op de warmte van je hand af als je die tegen het
glas houdt.’
Tosca was nooit erg gecharmeerd van de slangen en is blij
dat ze het huis uit zijn. ‘Maar het was zijn hobby.’ Dat ze wel
van dieren houdt is duidelijk: behalve de eigenwijze buldog
zit er een konijn in een hok in de huiskamer, en gooit de kat
een kannetje om in de keuken. ‘Henk vroeg drie dagen voor
hij stierf of we nog een katje gingen nemen. Ik beaamde dat
en zei: “Als jij de naam bedenkt, is hij ook nog een beetje
van jou.” “Slopertje”, kwam het direct. Dat was als kind zijn

bijnaam. Later, toen hij in auto’s rondscheurde, werd het
Turbo-Henk.’
Hetzelfde temperament
De liefde voor snelle voertuigen deelden Jeroen en Henk.
Hadden ze allebei de pest aan voetbal, naar het televisieprogramma Top Gear keken ze graag. Op de vraag of Jeroen op
zijn vader lijkt, antwoordt Tosca: ‘Hetzelfde temperament.’
Jeroen vult aan: ‘We worden allebei snel kwaad en vinden
het leuk om in de auto te schelden op anderen.’
Maar ze zaten ook rustig naast elkaar aan de waterkant te
vissen. En waren enthousiaste RuneScape-spelers, een
computerspel dat draait om ambachten en technieken
– skills –, en magie, kracht, vechten en religie. Ieder op hun
eigen computer waren ze uren, soms hele avonden, in RuneScape verdiept en overlegden ze over manieren om hun
positie te verbeteren. ‘Mijn vader had heel veel skills, hij
kon veel en hij was rijk, zijn bezittingen waren enorm’, vertelt
Jeroen enthousiast. Na de dood van zijn vader had hij geen
zin meer in het spel, maar sinds kort speelt hij het weer, elke
dag wel een uur of drie.
Ook Tosca heeft weer iets opgepakt waar ze kort na Henks
dood mee stopte: het lidmaatschap van de NVVE. ‘Ik bedacht me hoe dankbaar ik was voor de steun die Henk bij
zijn doodswens heeft ondervonden van bijvoorbeeld de huisarts en de SCEN-arts, en toen ben ik weer lid geworden. Zelf
heb ik nu ook een euthanasieverklaring.’ n
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Tweede evaluatieonderzoek euthanasie:

LICHT- ÉN PIJNPUNTEN
In december verscheen een grootschalig evaluatieonderzoek naar de euthanasiepraktijk in Nederland. Het was het
tweede sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002. Jaarlijks zijn ook kleinere, vergelijkbare onderzoeken
verschenen. De uitkomsten van het onderzoek lijken weinig opzienbarend in vergelijking met de eerdere onderzoeken. Toch zijn er bij nadere beschouwing hoopgevende én zorgwekkende kanttekeningen te maken.
door Hans van Dam

Het evaluatieonderzoek is, net als de
vorige versie, breed opgezet. Het
biedt cijfers over de praktijk en een
steekproef onder nabestaanden over
hun ervaringen. Onderzocht is hoe de
regionale toetsingscommissies euthanasie functioneren en wat er is
gedaan met situaties die door hen als
onzorgvuldig zijn beoordeeld en zijn
doorgestuurd naar de Inspectie voor
Volksgezondheid en het Openbaar
Ministerie.
Verder zijn artsen en de leden van de
toetsingscommissies aan de hand
van stellingen bevraagd over hun
opvattingen wat betreft de toelaatbaarheid van actieve stervenshulp in
uiteenlopende omstandigheden, bijvoorbeeld als iemand zelf niet meer
kan beslissen, maar wel een wilsverklaring heeft. Of als iemand niet aan
een (dodelijke) ziekte lijdt, maar zijn
of haar leven als voltooid ervaart, en
stervenshulp wil.
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Individuele situatie
Een breed onderzoek dus, waarin het
ook nog eens goed lezen is. Daarvoor
verdient het lof. Een andere verdienste is dat de onderzoekers er veel
aan gelegen lijkt om een tekort te
vermijden dat per definitie aan dit
soort onderzoeken is verbonden. Ze
gaan altijd over grotere groepen,
waardoor de steekproef dan weliswaar representatief is, maar toch: de
individuele situatie kan zo anders zijn
dan het beeld dat het onderzoek
oproept. Cijfers en grafieken kunnen
de lotgevallen van mensen zo pijnlijk
reduceren, en rondom de dood is dat
misschien wel extra pijnlijk.
De onderzoekers proberen dicht bij de
werkelijkheid van mensen te blijven,
Relevant 2/2013

maar slagen daar maar deels in. Het
hoofdstuk over de ervaringen van
nabestaanden – waarin die andere
kant van de medaille zichtbaar zou
kunnen worden – is in omvang en
inhoud erg mager. Er is met slechts
30 artsen en 22 nabestaanden
gesproken, en de beschreven ervaringen hebben vooral betrekking op het
afscheid en de uitvoering van de
euthanasie. De moeizame communicatie tussen de patiënt en zijn arts en
omgeving bijvoorbeeld, blijft in dit
hoofdstuk buiten beschouwing.
Die komt wel aan de orde in het
hoofdstuk Ingewikkelde gevallen van
levensbeëindiging op verzoek. Maar op
een enkele uitzondering na worden
deze situaties beschreven vanuit het
perspectief van de arts, waarbij de
moeilijkheden ook nog eens vooral
beperkt blijven tot druk die artsen
ervaren vanuit de samenleving, naasten of patiënten en de al of niet voldoende duidelijkheid die patiënten en
naasten willen.
Er is dus wel aandacht voor het perspectief van nabestaanden, maar die
is beperkt en selectief. Een argument
ter verdediging daarvan kan zijn dat

ren en daarmee wel of geen recht
doen aan iemands authentieke wensen én de herinnering van de naasten
bepalen. In het licht van deze ernst
moet elke beslissing rondom de dood
worden gezien en daarom verdienen
de bevindingen in de praktijk een bredere aandacht.
Zorgvuldig
Het globale beeld dat dit onderzoek
schetst, is dat de euthanasiepraktijk
zorgvuldig is. Wel hebben toetsingscommissies veel vaker verduidelijking
aan een arts gevraagd: in 2011 in 22
procent van de gevallen, in eerdere
jaren 6 procent. Die vragen betroffen
vooral de technische uitvoering en
werden ook vaker gesteld in zogeheten ‘bijzondere gevallen’. Het ging
dan bijvoorbeeld om levensbeëindiging bij dementie of andere hersenaandoeningen (onder andere een
beroerte).
Ook hebben de toetsingscommissies
36 gevallen als onzorgvuldig beoordeeld en doorgestuurd naar de Inspectie voor Volksgezondheid en het Openbaar Ministerie. Maar in geen van
deze gevallen ging het om kernaspec-

Het globale beeld dat dit onderzoek schetst,
is dat de euthanasiepraktijk zorgvuldig is
het daar ook niet over gaat, maar dat
illustreert dan weer precies de makke
van de regelgeving: die is meer geënt
op artsen dan op patiënten, terwijl het
bij elke beslissing juist om die laatsten gaat. Met of over de patiënt
worden onomkeerbare beslissingen
genomen die de manier van sterven in
definitieve en onherhaalbare zin kleu-

ten van de regelgeving, zoals een
duidelijk verzoek of uitzichtloos lijden.
Dit alles was in orde. Die 36 gevallen
zijn dus wel opvallend, maar geven
geen reden tot ongerustheid.
Die ongerustheid ontstaat wel door
een aantal andere onderzoeksbevindingen. Zo meent de helft van de artsen dat levensbeëindiging op grond

Peter de Wit

van een wilsverklaring niet mag. Twee
derde van de medisch specialisten
denkt dat toediening van (steeds
meer) morfine bij pijn, de dood kan
bespoedigen (wat zeer de vraag is)
en, erger nog, een kwart van de specialisten meent dat morfine een
geschikt middel is voor euthanasie,
wat het beslist niet is! Ook meent
bijna de helft van de artsen dat stoppen met eten en drinken een goed
alternatief voor euthanasie kan zijn.
Bijna een derde van de artsen weigert
euthanasie als zij vinden dat palliatieve sedatie een goed alternatief is.
In een vrijwel gelijk percentage (30,
om precies te zijn) is continue diepe
sedatie toegepast als de arts euthanasie weigerde.
In absolute aantallen gaat het hierbij
om nogal wat mensen. Jaarlijks vragen 9100 mensen om euthanasie; bij
3850 is het verzoek gehonoreerd, bij
5050 niet. In bijna de helft van die
gevallen omdat de patiënt al was
overleden voordat het tot uitvoering
kon komen, in een derde omdat volgens de arts niet aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan (Samenvatting sterfgevallenonderzoek).
Maar bij nadere beschouwing zijn er
vaak andere motieven: de arts wil nooit
levensbeëindiging uitvoeren, heeft
gewetensbezwaren, euthanasie is een
te hoge emotionele belasting, of euthanasie mag niet van de instelling waar
de arts werkt. Ook wordt genoemd dat
de patiënt dement is of een psychiatrische aandoening heeft, dat er ‘alleen’
sprake is van ‘lijden aan het leven’ of
dat de patiënt niet terminaal is.

Kortom: in tegenstelling tot wat het
onderzoek in het afsluitende, samenvattende hoofdstuk meldt, zijn er veel
weigeringen die niets te maken hebben met zorgvuldigheidseisen, maar
alles met particuliere opvattingen van
artsen, of eigen interpretaties van de
regelgeving.
Ook SCEN-artsen kunnen overigens
pijnlijk falen, zo blijkt uit het onderzoek. Zo vertelt een huisarts dat een
SCEN-arts van mening was dat de
patiënt ‘niet genoeg pijn had’. ‘Nee
hoor, hier schrijf ik geen verklaring
voor’, zei hij. Toen de pijn een paar
dagen later was verergerd, weigerde
hij nog steeds. Gelukkig had de huisarts de moed om de euthanasie toch
te doen, maar intussen was de prijs
die de patiënt moest betalen onaanvaardbaar hoog. In de aanbevelingen
richting artsen rept het onderzoek
hierover met geen woord.
Tendentieus
Nog twee opmerkingen. Het onderzoeksrapport lijkt hier en daar tendentieus. Zo vermelden de onderzoekers
dat de regionale toetsingscommissies
meer waarde hechten aan de keuze
van de patiënt dan aan mogelijke
behandelalternatieven. Toch bevelen
zij aan om in het formulier dat artsen
moeten invullen, meer vragen op te
nemen over andere oplossingen dan
waar de patiënt om vraagt. Delen de
onderzoekers de zienswijze van de
toetsingscommissies misschien niet
om het meeste gewicht toe te kennen
aan de keus van patiënten?
Ook bepleiten de onderzoekers een

onafhankelijk onderzoek naar de
Levenseindekliniek, ‘mede om vast te
stellen of deze binnen de wettelijke
kaders blijft’. Met deze formulering
scheren zij langs de afgrond van verlies van onafhankelijkheid. Het zou
beter zijn als de onderzoekers elke
schijn van waakhondfunctie van een
tot voor kort conservatieve overheid
vermijden. Daar slagen ze nu niet
ondubbelzinnig in. Overigens hebben
de NVVE en de Stichting Levenseindekliniek zelf om een onafhankelijk
onderzoek gevraagd, vanuit het streven naar volledige transparantie.
De laatste opmerking is ronduit hoopgevend. Uit diverse resultaten blijkt
dat artsen de ruimte van de wet
steeds beter benutten. En leden van
de toetsingscommissies gaan mee in
deze ontwikkeling. Het draagvlak voor
euthanasie in bijzondere gevallen
neemt duidelijk toe: bij dementie –
ook gevorderde dementie –, een psychiatrische ziekte of op grond van een
wilsverklaring als iemand niet meer
mondig is. Voor stervenshulp in geval
van voltooid leven zonder dodelijke
ziekte is de steun meer verdeeld,
maar de artsenorganisatie KNMG is
positief over de ontwikkeling in de
richting van meer mogelijkheden.
Samenvattend: het evaluatieonderzoek toont aan dat de praktijk zich
ontwikkelt in de richting van een ruimhartiger toepassing van euthanasie
en meer waardering voor wat de
patiënt vraagt. Maar het onderzoek
laat ook een aantal duidelijke pijnpunten zien. n
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Het Nalatenschapsdossier
10% korting
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NVVE-leden
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Alle ruimte voor eigenheid
en persoonlijke invulling.

www.amentiuitvaartverzorging.nl
uitvaartverzorging in regio Utrecht

Goed geregeld, een rustig gevoel !

Je man verliezen
terwijl hij nog leeft
Denk eens na over het opnemen van
Alzheimer Nederland in uw testament.
Vraag de gratis brochure op via
www.alzheimer-nederland.nl/nalaten
of bel 033-303 2561.

Wij stellen uw eigen Nalatenschapsdossier voor
u samen. Hiermee weten uw dierbaren precies
wat er door hen geregeld moet worden bij ziekte,
vergeetachtigheid of overlijden.
Uw belangrijke administratieve en praktische
gegevens plùs alle specifieke zaken die bij uw leven
horen, worden voor u beschreven. Alle informatie
bij elkaar in één map!

®
www.viaverspoor.nl • 088 0700 900

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.
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U kunt de Stichting Steunfonds Humanisme benoemen tot
executeur. Het Steunfonds heeft deskundige mensen in dienst
die uw laatste wens kunnen uitvoeren. Meer dan 50 jaar
ervaring met deze vorm van dienstverlening staat borg voor
zorgvuldigheid en integriteit.

✂

2012/2013

Na een overlijden moet er in korte tijd veel
geregeld worden. Dat gaat gemakkelijker als u
zelf al een en ander heeft bepaald. Veel mensen
vinden het moeilijk 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.

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.
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VEEL DISCUSSIE OVER STANDPUNT ARTSEN
NA TV-UITZENDING ZEMBLA
De aflevering van het tv-programma Zembla ‘Als ik dement ben, wil ik dood’,
die de Vara op 14 februari uitzond, heeft tot veel commotie geleid. Niet in de
laatste plaats bij de NVVE.
In de uitzending komt mevrouw Van der
Enden (72) in beeld. Zij woont in een
verpleeghuis, praat niet en herkent
haar familie nauwelijks. Ze heeft jaren
geleden een schriftelijke euthanasieverklaring ondertekend omdat ze bij
ondraaglijk lijden niet wil verder leven.
Uit de uitzending blijkt dat geen arts
haar laatste wens wil uitvoeren omdat
mevrouw Van der Enden niet meer in
staat is deze nog eens mondeling te
bevestigen. Artsenorganisatie KNMG
stelt dat een arts geen euthanasie
mag uitvoeren als hij niet meer kan
communiceren met een patiënt, zelfs
niet wanneer die patiënt zijn doodswens eerder nadrukkelijk heeft vastgelegd in een schriftelijke wilsverklaring.
Lode Wigersma, directeur beleid en
advies van de KNMG: ‘De persoonlijkheid van iemand verandert (bij demen-

tie) en je kunt niet nagaan of die persoon de levensbeëindiging dan nog
wil.’ Hij noemt dit een ‘spanning met
de wet’. Om die reden vindt verpleeghuisarts Bert Keizer, die in de uitzending eveneens aan het woord komt,
dat euthanasie alleen kan worden uitgevoerd in een vroeg stadium van dementie (zie ook Relevant nr. 4 2012).
De NVVE benadrukt dat artikel 2 lid 2
van de euthanasiewet stelt dat euthanasie wel kan worden uitgevoerd op
basis van een schriftelijke wilsverklaring. Zij huldigt het standpunt dat de
wens van de mens zoals die wás prioriteit moet hebben.
Ook oud-minister Els Borst van Volksgezondheid, grondlegger van de euthanasiewet, onderschrijft dit. Zij zegt teleurgesteld te zijn over de uitleg die de
KNMG aan de wet geeft. Volgens haar

Wilsonbekwaamheid vaststellen
is voor hulpverlener niet helder

Richtlijn ICD en pacemaker
in laatste levensfase

Voor hulpverleners is niet altijd duidelijk hoe zij wilsonbekwaamheid moeten vaststellen en hoe het overleg
met de vertegenwoordiger van een
patiënt of cliënt moet worden ingevuld. Dat blijkt uit een onderzoek van
de Rijksuniversiteit Groningen in het
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).
Voor het onderzoek werden hulpverleners en vertegenwoordigers in onder
meer de verpleeghuissector en de psychiatrie bevraagd. In het artikel wordt
gesteld dat in de Nederlandse regelgeving veel minder wordt vastgelegd dan
in andere landen; er is een sterke
voorkeur voor ‘informele arrangementen’. Dat heeft flexibiliteit als voordeel,
maar rechtsonzekerheid voor betrokkenen als nadeel.
Uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat
hulpverleners maar mondjesmaat vragen naar een schriftelijke wilsverklaring. De verpleeghuizen vormen hierop een uitzondering: daar vraagt 88
procent van de hulpverleners ernaar.

Een pacemaker of een inwendige cardioverter-defibrillator (ICD) kan bij het
levenseinde een ongewenste schok
geven. Dat is onaangenaam voor de
patiënt en alle omstanders. Patiënten
met een ICD of pacemaker moeten
daarom goed worden geïnformeerd
over de werking van het apparaat. Zo
kunnen ze een weloverwogen beslissing nemen over het moment van uitzetten ervan.
Dit is een van de uitgangspunten van
de multidisciplinaire richtlijncommissie ICD/pacemaker in de laatste levensfase. Deze commissie heeft zich
gebogen over een richtlijn voor het tijdig uitzetten van deze apparaten. In de
richtlijn is onder meer opgenomen dat
artsen bij het plaatsen en het wisselen van een ICD of pacemaker met de
patiënt een gesprek moeten aangaan
over het tijdig uitzetten ervan.
Medisch Contact publiceerde onlangs
een artikel over het onderwerp. Daarin
zijn ook de bevindingen opgenomen
van een Amerikaanse enquête onder

is het standpunt van de artsenkoepel
strijdig met de bedoeling van de wetgever. ‘Het kan niet zo zijn dat een beroepsgroep een eigen interpretatie
van de wet kiest’, aldus Borst in Zembla.
De discussie werd de afgelopen weken voorgezet. Zo stelde de KNMG in
een brief aan minister Schippers voor
om artikel 2 lid 2 te schrappen.
De uitzending is te bekijken op www.
zembla.vara.nl.

honderd patiënten met een ICD. Van de
honderd respondenten kozen er 61
voor de-activatie van het hulpmiddel in
het geval van een vergevorderde, ongeneeslijke ziekte. (‘Eerder nadenken
over uitzetten ICD’, Medisch Contact,
nr. 6, 7 februari 2013)
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Manifest 294 roept op: schrap
wetsartikel hulp bij zelfdoding
Schrap artikel 294, lid 2 – dat hulp bij
zelfdoding strafbaar stelt – uit het
Wetboek van Strafrecht. Deze oproep
doen de ondertekenaars van Manifest
294 aan kabinet en parlement. Het
manifest, dat in februari aan alle leden van de Tweede Kamer werd gestuurd, is een initiatief van de Werkgroep Politiek van de NVVE. In de
werkgroep zitten leden van PvdA, D66,
GroenLinks, SP, VVD en PVV.
Afschaffen van het wetsartikel is het
slechten van een eerste barrière op
de weg naar de brede beschikbaarstelling van de laatstewilpil, legt NVVEdirecteur Petra de Jong uit. ‘Dat doel
bereik je niet op een achternamiddag.
Dit is een eerste stap.’
Om draagvlak in de politiek en de samenleving te creëren, voert de NVVE
naar aanleiding van het manifest gesprekken met alle woordvoerders van
de Kamercommissies van VWS en
Justitie. ‘We merken dat veel Kamerleden het een lastige materie vinden
omdat ze de impact niet kunnen overzien. Ze denken bijvoorbeeld dat het
afschaffen tot misbruik zal leiden,
maar dat valt te ondervangen met andere, al bestaande wetsartikelen. Dat
leggen we uit.’
Het persbericht dat de NVVE over het
manifest uitbracht, vond weinig weerklank in de (gedrukte) media. Daar
laat De Jong zich niet door uit het veld
slaan. ‘Dat is wel jammer, maar we
blijven het bij het publiek onder de
aandacht brengen.’ Veel (bekende)
Nederlanders vinden om het manifest
te ondertekenen, kostte daarentegen
geen enkele moeite. ‘Dat ging opmerkelijk snel.’
Het Manifest 294 is te lezen op:
www.nvve.nl/manifest294.

Steeds meer ouderen zijn
positief over laatstewilpil
Steeds meer ouderen van 64 jaar en
ouder kunnen zich voorstellen dat zij
ooit euthanasie of een laatstewilpil zullen wensen. Dat concluderen onderzoekers in Huisarts en Wetenschap
(nummer 3-2013). Zij onderzochten de
ontwikkeling van de opvattingen van
ouderen in Nederland tussen 2002 en
2009 over actieve levensbeëindiging.
Het aantal respondenten dat positief
tegenover euthanasie staat, groeide

tussen 2002 en 2009 van 54 naar 63
procent. De groei zat vooral in de groep
ouderen tussen de 64 en 74 jaar.
Het percentage van de respondenten
dat positief tegenover een laatstewilpil
staat, is weliswaar kleiner, maar groeide eveneens: van 31 naar 40 procent.
Ook hier zit de stijging vooral bij de ‘jongere ouderen’: van 31 naar 45 procent.
De onderzoekers stellen dat de uitkomsten vragen om verder onderzoek naar
methoden om ondraaglijk lijden voor
ouderen te vermijden en te verlichten.
Ze constateren tevens dat de discussie over lijden en stervenswens bij ouderen moet worden voortgezet.
Lees meer over het onderzoek op de
website: www.henw.org.

KNMG en V&VN zetten
euthanasiehelpdesk stop
KNMG en de beroepsvereniging van
zorgprofessionals V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)
hebben hun gezamenlijke SCEN-helpdesk per 1 januari 2013 stopgezet.
De reden hiervoor is dat de helpdesk
sinds de oprichting in maart 2011
slechts 56 keer is geraadpleegd. Volgens KNMG is er wel behoefte aan informatie over euthanasie, maar is een
telefonische helpdesk blijkbaar niet
de manier om de zorgverleners te bereiken.

How to die in Oregon
In de Amerikaanse staat Oregon hebben 115 mensen in 2012 een recept
voor een dodelijk middel ontvangen,
waarmee zij hun leven kunnen beëindigen op een door hen gewenst moment. Dat is er één meer dan in 2011.
Dit blijkt uit een overzicht van het Departement voor Volksgezondheid van
de staat, dat in februari verscheen.
Voorschrijving van het middel is mogelijk door de Death With Dignity Act
die in 1997 van kracht werd. De betrokkene moet
naar verwachting minder dan
een half jaar te
leven hebben.
Eind
januari
werd de documentaire How
to die in Oregon van Peter
Richardson op
de Nederlandse televisie vertoond.
De documentaire volgt een aantal
mensen in hun laatste levensfase en
leidde tot veel reacties bij onder meer
de NVVE.
Meer informatie over de documentaire
en de maker ervan is te vinden op
www.howtodieinoregon.com.

Rechtbank trekt twee dagen
uit voor proces tegen Heringa
Het proces waarin Albert Heringa zich
moet verantwoorden voor de hulp bij
de zelfdoding van zijn moeder, begint
in september. De rechtbank heeft
laten weten dat het proces zeker
twee dagen in beslag neemt omdat
een groot aantal deskundigen zal
worden gehoord. Ook de verzoeken
van Heringa’s raadsman Anker zijn
gehonoreerd om een medisch-ethicus, een specialist ouderengeneeskunde en de vrijwilliger van de NVVE
die Heringa en zijn moeder bijstond, te horen.
Albert Heringa hielp zijn moeder in 2008. Hij bracht de zaak in 2010 bewust
naar buiten omdat hij vindt dat hulp bij zelfdoding door niet-medici mogelijk
moet worden. Het Openbaar Ministerie liet pas in december 2012 ‘na rijp
beraad’ weten te hebben besloten Heringa strafrechtelijk te vervolgen. De
NVVE steunt Heringa in zijn strijd voor de afschaffing van art. 294 lid 2 in het
Wetboek van Strafrecht, dat hulp bij zelfdoding verbiedt.
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Deze maand operationeel geworden Coöperatie Laatste Wil gaat uit van zelfbeschikking

‘WE HOUDEN ONS AAN DE WET. WE WILLEN
GEEN STRAFBARE FEITEN PLEGEN’
Tientallen jaren al duurt de discussie over een wettelijk geoorloofd zelfdodingsmiddel voor mensen die ervaren
dat zij klaar zijn met hun leven. De laatstewilpil moet er komen, vinden Gert Rebergen en Jos van Wijk. Zij hebben
de Coöperatie Laatste Wil (CLW) opgericht. Die is deze maand operationeel geworden en belangstellenden kunnen
er vanaf nu lid van worden. ‘Mensen moeten aan hun lijden kunnen ontsnappen door te sterven.’
‘Wat hebben menschen in hun zelfmoord gezocht? Meestal: bevrijding,
bevrijding van ’t leven, welks last men
lichter wilde.’ Prof. dr. M.C. van Mourik
Broekman slaat de spijker op zijn kop
in zijn boek Beschikkingsrecht over leven en dood. Hij doet dat in antieke
bewoordingen en in een oude spelling; zijn boek verscheen in 1946. De
nieuwe Coöperatie Laatste Wil streeft
naar een alternatief voor alle afschuwelijke manieren van zelfdoding, een
mild suïcidemiddel.
Ons Wetboek van Strafrecht uit 1886
bevat het tegenstrijdige verschijnsel
dat medeplichtigheid (hulp bij zelfdoding) strafbaar is bij een daad (zelfdoding) die niet strafbaar is. Sindsdien
beten wetenschappers zich vast in de
zelfgekozen dood. In zijn proefschrift

De Zedelijke Waardeering van den Zelfmoord (1913) stelt M.M. den Hertog:
‘Het is onredelijk aan den individu de
beoordeeling over te laten, of zijn eigen leven al of geen waarde meer
heeft en hem ’t recht te verleenen,
zichzelf, wanneer het hem goeddunkt,
te vermoorden.’ Drie jaar eerder was
A.R. Baas in zijn proefschrift Levensberooving op verzoek en zelfmoord (artt.
293 en 294 W.v.S.) een stap verder
gegaan: ‘Poging tot zelfmoord behoort
strafbaar gesteld te worden.’
Zinloze last
Maatschappelijke opvattingen over
(hulp bij) zelfdoding zijn drastisch veranderd. Ontkerkelijking en individualisering hebben in belangrijke mate bijgedragen aan versterking van de eigen

door Leo Enthoven

laatste levensfase om allerlei zwaarwichtige redenen een ondraaglijke, uitzichtloze en zinloze last. ‘Levensmoe’,
‘voltooid leven’, ‘klaar met leven’, ‘lijden aan het leven’, ‘existentieel lijden’
zijn gebruikte omschrijvingen. Niet uitsluitend ouderen willen onder zulke
omstandigheden stoppen met hun leven. Ook chronisch zieken uiten dit verlangen, en mensen die oprecht menen
alles uit het leven gehaald te hebben
wat er voor hen in zit.
Al deze mensen gruwen van harde en
asociale methoden om zichzelf van het
leven te beroven. Voor een aanstormende trein springen, zich van een
hoog gebouw, brug of bergwand laten
vallen of zich verhangen, beschouwen
zij als wreed voor henzelf en voor anderen. Zij wensen een milde dood, niets

Al deze mensen gruwen van harde en asociale
methoden om zichzelf van het leven te beroven.
Zij wensen een milde dood
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verantwoordelijkheid van iedere mens.
Voor velen valt de mogelijkheid voor
een zelfgekozen levenseinde binnen
onze moderne opvattingen over zelfbeschikking. Daarin past hun overtuiging
dat het leven toebehoort aan de persoon zelf. De CLW deelt die opvattingen.
Nog iets is veranderd. Mede door
spectaculaire ontwikkelingen van de
medische wetenschap, betere voeding
en betere leefomstandigheden, leven
mensen gemiddeld veel langer. Tegenwoordig vormt voor sommigen hun

meer en niets minder. Ze verkiezen het
innemen van een dodelijk middel. De
CLW streeft dit na. Tegelijk is dat de
kern van het probleem, want verstrekking van dergelijke hulp is strafbaar.
Krachtige impuls
Met één uitzondering. Als een arts ervan overtuigd is dat een niet-terminale
patiënt, bijvoorbeeld bij (beginnende)
dementie of een uitbehandelde psychiatrische stoornis, voldoet aan alle criteria van de euthanasiewet, dan is hij
gemachtigd zijn patiënt een dodelijk

middel te geven dat deze eigenhandig
inneemt. Het betreft een medische beslissing aan het einde van een traject
waarin de euthanasiewet centraal
staat. De regionale toetsingscommissies euthanasie hebben dergelijke gevallen beoordeeld en ze als zorgvuldig
bestempeld. Bij de laatstewilpil die de
CLW voorstaat, betreft het mensen buiten het medisch domein. Zij kiezen
voor een zelfgekozen, milde dood zonder terminale fase.
Rechtsgeleerde (hoogleraar en later vicepresident van de Hoge Raad) prof.
dr. Huib Drion, die in 2004 overleed,
gaf de discussie over het zelfgekozen
levenseinde een krachtige impuls met
zijn essay getiteld ‘Het zelfgewilde levenseinde van oude mensen’ in NRC
Handelsblad van 19 oktober 1991. Zijn
openingszin luidde: ‘Het lijkt me aan
geen twijfel onderhevig dat veel oude
mensen er een grote rust in zouden
vinden als zij over een middel konden
beschikken om op aanvaardbare wijze

uit het leven te stappen op het moment dat hun dat – gezien wat hen
daarvan nog te wachten staat – passend voorkomt.’
Drion was gezaghebbend. Zijn artikel
maakte een stroom reacties los. Els
Borst, destijds minister van Volksgezondheid, liet weten: ‘Ik heb begrip
voor de specifieke situatie van sommige hoogbejaarde mensen die geen enkel perspectief zien in hun leven en
daarom een einde aan hun leven willen
maken.’
Door de dood vergeten
Edward Brongersma, rechtsgeleerde
en PvdA-politicus, was zo iemand. Zijn
gezondheid verslechterde, familieleden, vrienden en kennissen waren
overleden. Hij sleet zijn tijd in eenzaamheid. In 1984 tekende hij een
euthanasieverzoek. Twaalf jaar later
deed hij een mislukte zelfmoordpoging. Hij voelde zich ‘door de dood vergeten’. Na langdurige en diepgaande

gesprekken gaf zijn huisarts hem in
1998 een dodelijk drankje. Brongersma was toen 86. Tot en met de Hoge
Raad veroordeelden rechters zijn huisarts voor hulp bij zelfdoding; zonder
strafoplegging want niemand twijfelde
aan zijn integriteit en goede bedoelingen. Daarmee plaatste de Hoge Raad
in 2002 een duidelijke piketpaal: een
arts mag uitsluitend euthanasie of
hulp bij zelfdoding verlenen als een
aantoonbare, erkende ziekte oorzaak
is van het uitzichtloze en ondraaglijke
lijden. Simpel gesteld: kanker wel,
levensmoeheid niet.
Brongersma stond – en staat – niet alleen. Voor haar proefschrift (UvA) ontdekte Mette Rurup in 2005 dat artsen
jaarlijks 425 verzoeken krijgen voor
euthanasie of hulp bij zelfdoding in gevallen van ‘klaar met leven’. Het is
een publiek geheim dat artsen in een
aantal gevallen overstag gaan. Altijd is
een medische oorzaak te gebruiken/
misbruiken als alibi voor de door een
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patiënt verlangde dood. Onderzoek van Intomart namens de
NCRV toonde in 2008
aan dat 74 procent van de Nederlanders gecontroleerde verstrekking van
een laatstewilpil een goede zaak vindt.
Ondanks krijgshaftige taal laat de politiek het afweten. De VVD nam in 2006
het zelfbeschikkingsrecht bij sterven
op in het verkiezingsprogramma. Daarna bleef het, ook bij de liberalen, doodstil. Het regeerakkoord van het huidige
VVD-PvdA-kabinet stelt: ‘De maatschappelijke discussie over het vrijwillige levenseinde zal worden voortgezet
en kan leiden tot aanpassing van weten regelgeving.’ Een leidende rol is volgens deze tekst van bewindslieden
niet te verwachten.
Initiatieven komen uit de maatschappij zoals het door de NVVE geïnitieerde
Manifest 294, om het wetsartikel met
dit nummer uit het WvS te schrappen.
Politici van D66, GroenLinks, PvdA,
PVV, SP en VVD en 85 vooraanstaande
Nederlanders hebben het ondertekend. De CLW omarmt het manifest.
Het is afwachten wat kabinet en parlement met deze oproep doen.
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Veilig beheer
Sinds deze maand is er nu dus de Coöperatie Laatste Wil. Initiatiefnemers
zijn de Zutphense entrepreneur Gert
Rebergen (58) en interim-manager Jos
van Wijk (65) uit Apeldoorn. Beiden
zijn vele jaren actief binnen de NVVE.
Rebergen maakte deel uit van de
Werkgroep autonome route en Van
Wijk is lid van de Presentatiedienst.
Hun uiteindelijke doel is het veilige beheer van een kluis met vakjes met
daarin de laatstewilpillen die leden
kunnen gebruiken op het moment dat
hen goeddunkt. Zo ver is het niet, want
hulp bij zelfdoding is (nog) strafbaar.
De coöperatie wil te allen tijde binnen
bestaande wetgeving opereren.
‘Er zijn omstandigheden waarin mensen het recht moeten hebben om te
ontsnappen aan hun lijden door te
sterven,’ vindt Gert Rebergen. De autonomie van elk individu, het principe
van de zelfbeschikking, rechtvaardigt
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beschikbaarstelling van de laatstewilpil, menen de initiatiefnemers. ‘Meer
dan een halve eeuw is de maatschappelijke ontwikkeling er een van grotere
onafhankelijkheid van het individu. De
overheid doet daar aan mee. Die hamert er voortdurend op dat mensen,
binnen hun sociale omgeving, verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven.
We moeten kortom meer en meer de
regie in eigen handen nemen. Als je
dood wilt, gaat daar plotseling een ander over.’
Rebergen en Van Wijk willen dat de coöperatie onder strenge voorwaarden
werkt. Geen ondergronds gedoe, maar
openlijk, en medisch, ethisch en juridisch verantwoord. Voorlopig vormen
zij het bestuur, verantwoordelijk voor
de dagelijkse gang van zaken. De coöperatieraad, de algemene ledenvergadering, is het hoogste orgaan. Er komt
een Raad van Toezicht. Professor Aad
Tibben, als hoogleraar psychologie van
de klinische genetica verbonden aan
het Leids Universitair Medisch Centrum, heeft toegezegd tot deze RvT toe
te treden, evenals de apotheker Annemieke Horikx. Advocaat Willem Anker
neemt zitting in het Comité van Aanbeveling. Marian Verkerk, hoogleraar zorgethiek in Groningen, heeft steun toegezegd en ziet de CLW als een van de
mogelijke routes naar een zelfgewild
levenseinde.

Jos van Wijk

Gegevens CLW
Wilt u lid worden van de CLW?
Kijk op de website: www.laatstewil.nu.
U kunt ook een e-mail sturen aan:
post@laatstewil.nu, of een brief aan:
Coöperatie Laatste Wil,
Laarstraat 47, 7201 CB Zutphen
(telefoonnummer 06 22 57 60 07). De
contributie bedraagt € 7,50 per jaar.
Het KvK-nummer van de CLW is:
57531560.
Daarnaast krijgt de coöperatie twee
‘luizen in de pels’, een interne en een
externe toetsingscommissie om plannen, processen en activiteiten tegen
het licht te houden, en om te dienen
als klankborden voor het bestuur. ‘We
streven naar maximale zorgvuldigheid,’
legt Rebergen uit. ‘Vanzelfsprekend
houden we ons aan de wet. We willen

geen strafbare feiten plegen. De coöperatie betreedt nieuw terrein en wil de
grenzen van dat terrein opzoeken.’
Actieve en passieve rol
Voor het overige legt de coöperatie de
verantwoordelijkheid bij de leden. Enige drempel voor toelating is dat zij ouder zijn dan achttien jaar. Leden van de
coöperatie kunnen kiezen tussen een
passieve en een actieve rol. Bij dat
laatste wisselen ze informatie uit met
anderen, nemen deel aan het forum, of
spelen een rol bij de regionale activiteiten die de coöperatie wil organiseren.
Vooral is de CLW geïnteresseerd in ervaringen van mensen die in hun omgeving te maken hebben gehad met iemand die zijn leven wil beëindigen.
Het doel van de coöperatie is als volgt
geformuleerd: ‘Coöperatie Laatste Wil
richt zich op het gezamenlijk en tijdig
tot stand brengen van de gewenste en

HELEEN DUPUIS 
oud-voorzitter NVVE
In het kader van het 40-jarig bestaan van de NVVE
blikken oud-voorzitters terug op hun periode bij de
NVVE en geven hun mening over de stand van zaken.

noodzakelijke voorwaarden en omstandigheden om in geval van een voltooid
leven tot zelfhulp over te kunnen gaan.’
Rebergen en Van Wijk lichten de formulering toe. ‘Gezamenlijk’ verwijst
naar het samen optrekken van de leden van de coöperatie. In de visie van
de initiatiefnemers is van een ‘voltooid
leven’ sprake als een persoon lijdt aan
het vooruitzicht verder te moeten leven
en de natuurlijke dood niet wil afwachten. Benodigdheden liggen zowel in de
immateriële (informatie en contacten)
als materiële sfeer (methoden en middelen). Bij ‘zelfhulp’ bestaat geen rol
voor hulpverleners.
Het is voorstelbaar dat meerdere mogelijkheden ontstaan om het zelfgekozen levenseinde te verwezenlijken. Te
denken valt aan een dodelijk drankje,
aan de heliummethode in vervolmaakte vorm, aan een dodelijke pil, aan
twee pillen die samen het overlijden
bewerkstelligen maar met enkele dagen tussenpoos ingenomen moeten
worden om extra bedenktijd te creëren. Of een innovatieve, nieuwe methode.
De platformfunctie is bedoeld voor het
uitwisselen van informatie en voor het
leggen en in stand houden van contacten. Een andere activiteit wordt het
ontwikkelen en benutten van alle wettelijk toegestane manieren om zelfhulp
bij een voltooid leven in materiële en
immateriële zin te ondersteunen. Vanzelfsprekend zal de coöperatie doorverwijzen naar andere informatiebronnen of contactmogelijkheden als daarvoor aanleiding is.
‘Mensen hebben het recht om de autonome route toe te passen’, vinden
beide initiatiefnemers. ‘Ze hebben het
recht zelf hun eigen middel uit de kluis
te halen op het moment dat ze daar
behoefte aan hebben.’ n

SCHRAP ARTIKEL 294
Het einde van het leven, en vooral hoe daarover als individu de regie
te houden, is nu al veertig jaar voorwerp van debatten en twisten in ons
land. De posities zijn inmiddels al lang duidelijk. Enerzijds zijn er de
voorstanders van een grotere vrijheid om een eigen keuze hierin te
kunnen maken, anderzijds zijn er degenen die vinden dat de huidige
euthanasieregels al veel te ver gaan, en dat het individuen niet vrijstaat om voor de dood te kiezen.
Hoe kunnen wij deze posities waarderen? Valt er iets te zeggen over
welke positie beter, meer van deze tijd zou zijn? Is het mogelijk in morele zin verder te komen ten aanzien van de twee alternatieven en voor
een van beide morele superioriteit te claimen? Ik denk van niet. Maar
is het dan wel mogelijk de vraag te beantwoorden wat we aan moeten
met een ogenschijnlijk morele patstelling? Dat denk ik juist wel.
We kunnen namelijk het gegeven dat er verschillende morele waarderingen zijn van de keuze voor de dood, positief uitwerken. En dat kan
door beide voorkeuren serieus te nemen. Dat vraagt aan beide kanten
om tolerantie voor het standpunt van de ander. En waarom zouden wij
dat andere standpunt niet als een gegeven aanvaarden?
Maar dan wel als een persoonlijke keuze van een individu. Er is geen
maat om te bepalen welke keuze ‘beter’ is. Individuele burgers hebben
individuele wensen, in vele gradaties, zeker als het om het zelfgekozen
levenseinde gaat. Wij kunnen in het algemeen goed leven met deze
diversiteit. Kennelijk respecteren we een privédomein waarin deze verschillende voorkeuren hun plek hebben. Wat wij moeten willen en
moeten doen, is dit privédomein erkennen als een in onze samenleving
bestaande werkelijkheid. Dit is een zaak waarvoor de NVVE sinds haar
oprichting heeft gepleit.
Wij leven als Nederlanders in een uitgebreid publiek domein, waarvan
velen vinden dat het te zeer doortrokken is van eindeloze regels waarmee de wetgever en de overheid proberen de samenleving te laten
reilen en zeilen. Hoe goed dat gaat is trouwens geen gemakkelijk te
beantwoorden vraag.
Daarnaast is er het privédomein, waarin wij in kleine kring ons eigen
private bestaan leiden. Hier is veel minder regulering nodig: veel beslissingen aangaande zijn privébestaan kan de burger uitstekend zelf nemen, en het komt overal voor dat mensen die voor de zelfgekozen dood
zijn, in vriendschap omgaan met tegenstanders daarvan. Ook binnen
gezinnen en families treffen we verschillende meningen aan.
Dat kan dus blijkbaar, en leidt niet tot moord en doodslag. Daarom behoort de overheid terughoudend te zijn, en zeker niet voor de ene of de
andere visie te kiezen. Daarom moet wetgeving die wel voor een specifieke visie kiest, verdwijnen. Laat duizend bloemen bloeien, onthoud je
als overheid van een moreel oordeel inzake aangelegenheden die zozeer privé zijn, en schrap artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht.
Niet omdat regie over het eigen levenseinde door allen of een meerderheid wordt gewenst – die meerderheid is er overigens wel –, maar omdat
mensen hun eigen keuze moeten kunnen maken, welke die ook is. n
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Huisarts krabbelt terug na aanvankelijke toezegging om euthanasie toe te passen

‘SPREEK DUIDELIJK AF WAT “ZOVER” INHOUDT’
Clara Toorenberg wilde heel graag dood. Ze was 95 jaar oud, ze leed aan hartfalen en andere kwalen en hield
extreem veel vocht vast. Op het laatst leek ze wel een michelinmannetje. Haar nieuwe huisarts had beloofd mee te
werken ’als het zover is’. Maar toen het ‘zover was’, krabbelde ze terug. Na het overlijden van mevrouw Toorenberg
bood zij haar dochter Dicky excuses aan. ‘Daar ben ik blij mee.’
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Dicky van der Meer, zelf inmiddels 75, vertelt dat het sterfbed van haar moeder de moeizame afsluiting vormde van
wat geen gemakkelijk leven was. Mevrouw Toorenbergs
wieg stond in de Amsterdamse Jodenbuurt, haar vader was
jood. Aan het begin van de bezettingstijd verhuisde het gezin naar Naarden. Clara Toorenberg was inmiddels getrouwd. Haar man was communist en zat in het verzet. Ook
mevrouw Toorenberg zat erin, ze vervoerde wapens in haar
fietstassen en op zolder stond een belangrijk onderdeel
van een stencilmachine.
Mevrouw Toorenberg scheidde van haar eerste man (met
wie ze Dicky kreeg), hertrouwde en kreeg met haar nieuwe
echtgenoot een zoon. ‘Mijn broertje’, noemt Dicky hem. In
1958 scheidde ze voor de tweede keer. ‘In die tijd had mijn
moeder het erg moeilijk. De mannen in haar leven bleken
niet erg betrouwbaar. Ze had geen werk en geen inkomen.
Op haar veertiende was ze in een atelier gaan werken, maar
daar was ze mee gestopt toen ze ging trouwen. Gelukkig
kwam ze vlak na haar tweede echtscheiding in aanmerking
voor een uitkering van de Stichting 1940-1945. Dat verschafte haar financiële zekerheid. Materieel heeft ze goed
voor mij en mijn broer gezorgd. Warmte geven ging haar
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moeilijker af.’ Rond 1980 ging Dicky, getrouwd en moeder
van twee kinderen, zelf scheiden. ‘Ik realiseerde me dat ik
lesbisch ben en kreeg een vriendin. Mijn moeder vatte dat op
als verraad. Hoe kon dat nou, want ze had me toch goed
opgevoed… Ze heeft nogal wat klappen gehad in haar leven.
Vier jaar geleden overleed mijn broer. Ze vond het vreselijk
– ze was 92 – om haar zoon te overleven.’
Zin van het leven
Mevrouw Toorenberg was zich al steeds vaker gaan afvragen wat de zin van het leven nog was en ze zei regelmatig
dat ze dood wilde. Maar na het overlijden van haar zoon
werd haar doodswens steeds sterker. De laatste vijf jaar
van haar leven werd ze elke ochtend teleurgesteld wakker
dat ze ’s nachts niet was overleden. De huisarts met wie
mevrouw Toorenberg haar euthanasiewens had besproken,
weigerde medewerking. Na overleg met het verzorgingstehuis vonden zij en haar dochter een andere huisarts. ‘Zij
vertelde ons: “Als het zover is, heb ik geen bezwaren tegen
euthanasie.” Alle papieren waren in orde. Mijn moeder beschikte over een door haar getekende euthanasieverzoek
en die gaf ze aan deze nieuwe huisarts.’

De laatste vijf jaar van haar leven kende mevrouw Toorenberg een opeenstapeling van lichamelijke ellende. ‘Dat
maakt het zo treurig, als je lichaam niet meer wil,’ vindt haar
dochter. Ook werd ze geteisterd door nachtmerries over de
oorlog. Die angsten waren zó verschrikkelijk dat ze een van
de redenen vormden waarom ze dood wilde. Geestelijk bleef
ze tot het einde helder, van dementie was geen sprake.
De lijst lichamelijke klachten groeide snel. Mevrouw Toorenberg kreeg last van hartfalen, haar lichaam ging vocht vasthouden. Ze kreeg hevige pijnen in benen en rug, die versleten was. Ze onderging operaties aan heup, maag en schildklier en doofheid bemoeilijkte haar communicatie. ‘In het
verzorgingstehuis praatten veel mensen tegelijkertijd. Ze
kon het niet volgen. Dat maakte haar achterdochtig. “Ze
doen het expres dat ik niks kan horen”, zei ze dan.’ Een
ander groot probleem werd haar incontinentie. ‘Dat vond ze
vreselijk.’
Vanaf begin juli 2012 ging mevrouw Toorenberg hard achteruit. Door haar doofheid raakte ze in een isolement. Ze werd
lusteloos. ‘Mijn moeder had altijd veel gelezen, maar boeken vond ze niet leuk meer. Televisie vond ze niks meer aan.
Het vocht vasthouden werd echt een probleem. Ze blies
helemaal op. Dan kreeg ze weer extra plaspillen. In die tijd
hadden we telkens gesprekken met de nieuwe huisarts over
euthanasie. De familie, dat zijn mijn schoonzus, de kleinkinderen en ik, hadden het gevoel dat ze in juli vorig jaar een
beetje waardig had kunnen doodgaan. Dat was haar diepste
wens. Ze had een ideaalbeeld van haar euthanasie: wij allemaal om haar bed, nog één keer dag zeggen, een spuitje
krijgen en weg. Mijn moeder had al die kwalen, ze was 95,
een leeftijd waarop je ook niet hoeft te denken: laten we het
leven nog even rekken. Ze wilde heel graag dood.’
Vervelende strijd
De dokter begon de boot af te houden. Dicky: ‘Waar ik me
kwaad over heb gemaakt is dat de dokter begin augustus
plotseling zei: “Ik heb niet serieus het idee dat u dood wilt,
want u bent nog zo met uw medicijnen bezig. Als de bezorging laat is met uw pillen, dan belt u.” Maar mijn moeder
was iemand die dacht: de dokter heeft mij die pillen voorgeschreven dus die neem ik in. Toen zij dat zei, is mijn
moeder er direct mee opgehouden. Toen zwol ze nog veel
erger op.’
De huisarts schoof de euthanasie voor zich uit. Ze vond dat
een geriater mevrouw Toorenberg moest onderzoeken.
Deze noemde haar doodswens ’heel reëel’. Vervolgens vertelde de huisarts dat ze kort tevoren een euthanasie had
toegepast en daarvan nog van de kaart was. De laatste
weken ontaardden in een vervelende strijd met de huisarts,
vertelt Dicky. Zo zei ze tegen mevrouw Toorenberg dat zij
zelf de dodelijke pillen moest kunnen innemen en een glas
water moest kunnen drinken. Dat kon ze niet meer, alleen
kleine slokjes lukten. ‘Het had toch ook met een injectie
gekund?’ zegt Dicky achteraf.
Toen de SCEN-arts eindelijk zou komen, dacht de huisarts
dat deze niets meer kon doen omdat mevrouw Toorenberg
volgens haar geen heldere antwoorden op vragen meer kon
geven. Ze stelde tevens voor om een longarts te bezoeken,
maar daar weigerden mevrouw Toorenberg en haar dochter
aan mee te werken.

Dicky: ‘De huisarts boog zich over mijn moeder heen en
zei: “U moet zeggen: IK WIL DOOD, anders kan de SCENarts niet komen, verstaat u mij?” Dan fluisterde mijn moeder: “Dat heb ik toch al gezegd” en “Dat hebben we afgesproken”. Die woorden kwamen heel traag uit haar mond.
Dat vond ik onmenselijk.’
Een week eerder was mevrouw Toorenberg kwaad geworden op de huisarts en had tegen haar geschreeuwd, uit
pure onmacht. De dokter vatte dat op als een persoonlijke
aanval. Ze voelde zich gekwetst door de oude dame in haar
bed.
Fout gemaakt
In het weekeinde van 18 en 19 augustus 2012 werd mevrouw Toorenberg steeds onrustiger. De verpleging schakelde de huisartsenpost in en ze kreeg een infuus met
morfine en dormicum om rustig te worden. Op dinsdag 21
augustus zou ten langen leste de SCEN-arts langskomen.
Die afspraak is afgezegd, want om 14.45 uur overleed mevrouw Toorenberg.

Na het overlijden van haar moeder heeft Dicky van der
Meer haar ervaringen op twee A4’tjes samengevat. Ze had
een gesprek met de huisarts en overhandigde haar een
exemplaar. ‘Het was een goed gesprek. Ze heeft haar excuses aangeboden en gezegd: “Ik had die euthanasie twee
weken eerder moeten doen, maar ik kon het niet.” Ze had
gehoopt dat mijn moeder vanzelf zou overlijden. Ze gaf toe
dat ze een fout heeft gemaakt en had moeten ingrijpen,
dat die laatste week niet nodig was geweest. Ik ben blij dat
ze haar excuses aanbood, dat ik mijn verhaal kon vertellen
en dat ze goed naar mij heeft geluisterd.’
Aan haar eigen huisarts heeft Dicky ook een exemplaar
gegeven. Haar euthanasieverzoek heeft hij al en een gesprek om haar standpunt nogmaals toe te lichten, heeft ze
ook met hem gehad. Haar belangrijkste les: ‘Neem er geen
genoegen mee als de dokter zegt: “Als het zover is, heb ik
geen bezwaar tegen euthanasie.” Spreek duidelijk af wat
’zover’ inhoudt, over welke grens je het samen hebt.’ n
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door Marijke Hilhorst

‘BAROKKE KATHEDRAAL VAN ONGEWONE SCHOONHEID’

D

e levensverwachting van mensen die besmet zijn met het hiv-virus is tegenwoordig vrij gunstig; van dodelijke ziekte is het een chronische aandoening geworden. Maar eind jaren ‘70 was aids nog een onbekende ziekte die vooral
in de westerse wereld slachtoffers maakte onder homoseksuele mannen. In de jaren ’80 en ’90 alleen al stierven er in
Nederland ruim 3600 met aids besmette personen.
Pater van Kilsdonk (1917-2008) was ruim dertig jaar studentenpastor in Amsterdam en als zodanig ook in het homo-uitgaansleven een bekende verschijning. Na zijn pensionering in 1982, toen de hiv/aids-epidemie in alle hevigheid
uitbrak, heeft hij talloze mannen bijgestaan tijdens hun ziekte- en stervensproces – zonder over God, hemel of hel te praten. Minstens zeventig keer sprak hij
uitvoerig tijdens een afscheidsviering.
In Dag jongen van licht zijn dertig van deze toespraken (geanonimiseerd) gebundeld en door Pierre Valkering, parochiepastor in Amsterdam, van een voorwoord
voorzien. Bij de presentatie van het boek werden de toespraken ‘een barokke
kathedraal van ongewone schoonheid’ genoemd, en ze bieden ook een beeld
van de kleurrijke Amsterdamse homo-subcultuur in die tijd. Ze dwingen respect
af voor de mens Van Kilsdonk, die niet oordeelt, laat staan veroordeelt.
In 1994, hij is dan 77 jaar en gepensioneerd, geeft Van Kilsdonk toe zijn zelfopgelegde taak nog maar met moeite aan te kunnen: ‘Al die tranen, al dat leed,
mensen die onttakeld, ontluisterd, kronkelend van de pijn in bed liggen, helemaal vermorzeld zijn… Het is zwaar.’
Niet dat de pater het lijden nu eenmaal onvermijdelijk vond; hij was niet tegen
euthanasie. ‘Ik denk al sinds jaren,’ schrijft hij in 1990, ‘wie zou een beangstigend en ten dode beklemd mens deze laatste liefdesdienst durven weigeren?
Als ik even religieus mag spreken… de gedachte dat een spontaan biologisch
uur van die laatste snik méér zou stroken met Gods wil dan de keuze om iets
eerder te sterven, met lichte medische hulp, is in mijn beleving een theologische fictie, een verzinsel.’ En om zijn opinie gevraagd door een van zijn aidspatiënten, reageert hij zo: ‘Ach Jan, geloof je dat ik zou kunnen denken dat er één
macht is in de hemel of op aarde die zou willen dat jij nog één uur zo hevig lijdt?’
De toespraken zijn indrukwekkend, vol liefde, en ze bieden veel stof tot nadenken over homoseksualiteit, ziekte, dood, God en geloven.

Radiostilte: over suïcide van
een depressieve politieman
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Op zelfdoding na een depressie rust
een taboe, ondervindt Geertje Spijkerman als haar man Ron in 2009 een
eind aan zijn leven maakt door op de
spoorrails te gaan liggen. Geertje is
centraal vertrouwenspersoon bij de
Politie Fryslân, haar man werkt op de
meldkamer. Ron had al eerder een
suïcidepoging ondernomen.
Hij leed aan depressies en was
daarvoor onder
behandeling bij
een psychiater.
Samen met journalist Roely Boer
interviewde Geertje mensen binnen de politieorRelevant 2/2013

ganisatie en externe deskundigen, zoals een psychiater en een docente
verlieskunde. Maar ook haar persoonlijke verhaal en de ervaringen van hun
kinderen Mark en Willeke – 18 en 14
toen hun vader stierf – komen uitvoerig aan bod.
‘Mensen zoals mijn pa,’ schrijft Mark,
‘lopen echt niet de hele dag als een
zombie rond. Ze hebben soms problemen met zichzelf, met de grote wirwar
in hun hoofd, maar voor de rest merkt
niemand er wat van.’ Dat laatste is
niet helemaal waar, zo blijkt uit de
reacties van collega’s die wel degelijk
zagen dat Ron ‘niet goed in zijn vel
zat’. Ze attendeerden leidinggevenden
daar ook op, maar er werd niets mee
gedaan.
Dit boek kan voor korpsen goed als
uitgangspunt dienen om gesprekken
te voeren over depressie en zelfdo-

Pater Jan van Kilsdonk s.j. • Dag jongen
van licht. Toespraken bij het afscheid van
homoseksuele mannen. Met een inleiding van Pierre Valkering •
Uitgeverij Valkhof Pers • € 22,50

ding; er worden vragen genoeg gesteld. Hoe is men met de depressie
van Ron omgegaan? Hoe veilig was
zijn werkomgeving? Heeft er na zijn
daad een evaluatie plaatsgevonden?
Overigens kunnen ook andere organisaties ermee aan de slag.
Roely Boer en Geertje Spijkerman •
Radiostilte…de suïcide van een politieman • Uitgeverij MaWiMa • € 19,95

Wie helpt de hulpverlener?
Als hulpverlener faal je niet wanneer je
hulp nodig hebt na een suïcide. Zelfdoding is dikwijls niet te voorkomen. Dat
is de belangrijke boodschap uit het
boek van Floris Bijlsma, teamleider op
een gesloten afdeling voor acute psychiatrie. Bijlsma beschrijft de ervaringen van GGz-medewerkers als zij in
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hun werk met suïcide worden geconfronteerd. Wat is de impact? Bestaat
er zoiets als rouw onder hulpverleners
na de zelfmoord van een patiënt?
In het boek komen 21 mannen en
vrouwen over deze schokkende ervaring aan het woord. Het zijn openhartige – dikwijls heftige – verhalen waaruit blijkt dat medewerkers in de psychiatrie er soms nog jaren mee bezig
zijn, als zij met suïcide van een patiënt worden geconfronteerd. Hoe belastend zo’n ervaring kan zijn, zelfs
traumatiserend, blijkt ook uit de reacties van de mensen die níét wilden
meewerken; hun argumenten worden
in het voorwoord weergegeven. Het
tweede deel van het boek bestaat uit
interviews met acht vakspecialisten,
van een rouwdeskundige tot het hoofd
van het team dat NS-personeel na
een suïcide op het spoor begeleidt.
Bijlsma heeft geen wetenschappelijk
werk willen afleveren, zijn focus ligt op
er varingsverhalen. Dat neemt
niet weg dat het
een buitengewoon degelijk
boek is geworden. En hoewel
zijn doelgroep uit
medewerkers in
de GGz-instellingen bestaat, kan
het ook van grote waarde zijn voor andere nabestaanden na een suïcide.
Want Floris Bijlsma vermijdt jargon en
heeft een prettig toegankelijke schrijfstijl.
Floris Bijlsma • Impact van suïcide op
GGz-medewerkers • Uitgeverij Van Gorcum
• € 42,50

Zelfeuthanasie, een
zelfbezorgde goede dood
Je kunt een standpunt innemen en dat
in een boek toelichten door alle argumenten voor en tegen af te wegen. Uit
het boek van Ton Vink, filosoof en
counselor bij Stichting De Einder, blijkt
klip en klaar waar hij staat: Vink is
voor zelfbeschikking, tot in de dood.
‘Zelfbeschikking in verantwoordelijkheid voor de manier waarop er zelf
wordt beschikt. Dat is het dragende beginsel als het gaat om zelfeuthanasie’,
luiden de laatste – nogal cryptische –

zinnen van het
boek. Storend is
dat Vink zijn doel
– de lezer overtuigen van zijn
standpunt – vooral lijkt te willen
bereiken door zich af te zetten; tégen
de NVVE, tégen Uit Vrije Wil, tégen de
Levenseindekliniek, en tégen het Humanistisch Verbond. Omdat die inzake
euthanasie een behoudende positie
zouden innemen, de wettelijke kaders
te nauw nemen, uitsluitend op artseneuthanasie leunen en niet streven
naar werkelijke zelfbeschikking, dus
‘zelfeuthanasie’.
Dat zou wel moeten, vindt Vink. En het
kan, want met één telefoontje is een

dodelijk middel te verkrijgen, beweert
hij. ‘De pil van Drion bestaat niet, wel
één poeder van Drion en één drank en
die zijn beide verkrijgbaar voor wie ernaar streeft over zijn levenseinde te
kunnen beschikken’, schrijft Vink. Op
de door hemzelf gestelde vraag ‘waar
dan?’ volgt het antwoord dat er een
afspraak met een van de consulenten
van Stichting De Einder moet worden
gemaakt. En, jawel, dat kan met één
telefoontje.
Hij heeft zijn punt gemaakt. Maar daarmee is de discussie nog lang niet niet
beëindigd.
Ton Vink. Zelfeuthanasie, Een zelfbezorgde
goede dood onder eigen regie • Uitgeverij
Damon • €18,90

TOONDER: GEEN EENDUIDIG MAN
Marten Toonder, geestelijk vader van Olivier B. Bommel en Tom Poes, stierf in
2005 op 93-jarige leeftijd een natuurlijke dood. Ondanks dat hij in 2001 een
zelfmoordpoging deed, tot vier keer toe een euthanasieverzoek opstelde en
beweerde de ‘Pil van Drion’ in bezit te hebben om ‘op gepaste wijze en op
gepaste tijd afscheid te nemen van het leven.’
Toonder leefde 35 jaar als ‘grand seigneur’ in Ierland waar hij een riant landhuis bewoonde. Maar na de dood van
zijn tweede vrouw, in 2001, keerde hij
naar Nederland terug. Het appartementje dat hij kreeg toebedeeld in het Rosa
Spier Huis in Laren, was bescheiden.
Door eenzaamheid beneveld, achterdochtig en met zijn kortetermijngeheugen aangetast, laat hij vlak voor zijn dood
aan een journalist weten het leven niet
waardevol meer te vinden. ‘Ik voel me
net een ontbindend lijk’, zegt hij.
Wim Hazeu schreef een vuistdikke, klassieke biografie over de grootmeester van
de strips. Leven en werk worden op chronologische wijze gepresenteerd. Marten
Toonder was geen eenduidig man, zo
blijkt. Hij had een bezonken, wijsgerige
kant maar kon ook charmant zijn en geestig. Sommigen vonden hem een keiharde zakenman, anderen een allemansvriend. Dat zijn oorlogsverleden niet
brandschoon was, wordt eveneens belicht.
In een interview in dit blad in 2003 zei Toonder onder meer: ‘De ene mens
moet de ander het recht geven om zichzelf een bitter einde te besparen. Dat
betekent dat de middelen hiertoe beschikbaar moeten zijn en dat de gemeenschap zo’n besluit ook draagt. Het besluit dat het genoeg is, is een Heilig Besluit, met hoofdletters.’
Wim Hazeu • Marten Toonder – Biografie • Uitgeverij De Bezige Bij • € 29,90
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BRIEVEN
Op deze pagina staan reacties van lezers.
De redactie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten of niet te plaatsen.
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PIL VAN DRION
Met belangstelling heb ik het verhaal gelezen ‘Kabinet geeft ontwikkelingen euthanasiepraktijk ruim
baan’ (Relevant nr. 1, 2013). Het
gaf mij een klein beetje hoop.
En toen zag ik de uitzending van
Zembla van 14 februari. Mijn hoop
vervloog. Want, hoewel ik met enige
regelmaat mijn euthanasiewens bij
mijn huisarts ververs – op papier en
mondeling – waarbij ik elke keer nadrukkelijk aangeef bij dementie of
alzheimer in geen enkel tehuis ‘opgehokt’ te willen worden maar geëuthanaseerd, blijkt mijn euthanasieverklaring juist dan waardeloos te
zijn. Door lafheid van de artsen.
De Levenseindekliniek is ongetwijfeld voor velen een uitkomst. Maar
ik wil geen vreemden om mij heen
als ik dood ga terwijl ik mij ervan bewust ben dat ik doodga. Ik wil dan
alleen zijn.
Mij rest daarom niets anders dan
zelf de pillen (of het drankje, maar
dat is smerig zeggen artsen) bij elkaar te sprokkelen, mijn eigen ‘pil
van Drion’ te creëren om op het
voor mij juiste moment te kunnen
vertrekken. Thuis, in mijn eigen bed,
in m’n eentje, zonder vreemden om
mij heen.
Zoals mijn tante het destijds deed.
Nadat we met een paar vrienden op
haar laatste zondagavond afscheid
van haar namen met een wijntje en
een hapje, deed zij later op die
avond rustig wat ze van plan was.
Ze was blij dat ze ging en geen pijn
meer zou hebben.
Toen ik haar de volgende dag terug
zag, lag ze er vredig bij. Heerlijk in
haar eigen bed, glimlach om de
mond.
ZO MOET HET KUNNEN. Wat zou het
daarom geweldig zijn als men de pil
van Drion via de huisarts zou kunnen krijgen onder voorwaarde dat
men de datum van weggaan aan de
huisarts meldt en eventueel bespreekt. Maar een datum die men
zelf bepaalt.
Reinette Th. van de Stadt  
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Eén jaar Levenseindekliniek: ‘Wachtlijst is
zorgelijk. Alles doen om die weg te werken’
Op 1 maart 2013, een jaar na de start, stonden er 187 mensen op de wachtlijst van de Levenseindekliniek (SLK). 107 mensen overleden terwijl ze op
hulp wachtten. Dat blijkt uit een rapportage ter gelegenheid van de eerste
verjaardag van de Levenseindekliniek.
‘Wij vinden de wachtlijst zorgelijk en
doen er alles aan om hem weg te
werken’, zegt SLK-directeur Steven
Pleiter. ‘Er is structurele financiering
van verzekeraars voor nodig, maar
die is er helaas nog niet.’ Tot nu toe
heeft alleen verzekeraar Menzis zich
daartoe bereid verklaard.
De Levenseindekliniek heeft het eerste jaar van haar bestaan kunnen financieren met ongeveer twee derde
van het geld dat eind 2011 door leden van de NVVE werd gedoneerd.
Een derde wordt voor dit jaar gebruikt. Pleiter: ‘Met het geld wilden
we de Levenseindekliniek inrichten.
Toen we zagen hoeveel vraag er was,
hebben we besloten het geld te gebruiken om zoveel mogelijk mensen
te kunnen helpen.’ Vanwege de financieel onzekere situatie doet de
SLK in een brief, bijgesloten bij deze
Relevant, wederom een oproep aan
NVVE-leden om geld te storten of
‘vriend’ te worden van de Levenseindekliniek.
Ambulante teams
In tegenstelling tot wat de naam doet
vermoeden, is de Levenseindekliniek
niet zozeer een gebouw (alleen staf
en telefoonmedewerkers zitten in
een pand in Den Haag), maar een verzameling ambulante teams. Ze bestaan uit artsen en verpleegkundigen. De zestien teams voeren de euthanasie of hulp bij zelfdoding uit bij
de hulpvrager thuis. De belangstelling van artsen en verpleegkundigen
om deel te nemen aan de teams is
gestegen, vertelt Pleiter. ‘Na de publiciteit rondom onze eerste verjaardag
kregen we zo’n twintig reacties. Dat
is veel meer dan gemiddeld.’
In het eerste jaar meldden zich 714
hulpvragers bij de Levenseindekliniek, bijna 60 gemiddeld per maand.
Het gaat om 270 mannen en 444
vrouwen. De meeste hulpvragers waren tussen de 81 en 90 jaar.

Er waren aanvragen van 9 jongeren
tussen de 11 en 20 jaar en 29 van
mensen tussen de 21 en 30 jaar.
De problematiek waarmee mensen
zich bij de Levenseindekliniek meldden, is complexer dan gemiddeld. In
slechts 3,9 procent van de gevallen
gaat het om een oncologische aandoening (buiten de SLK is dat 75 procent). Bij de Levenseindekliniek gaat
het veel vaker (in 33 procent) om een
psychiatrische aandoening, dementie
of een opeenstapeling van ouderdomsklachten.
Nieuwsuur
Het eenjarig bestaan van de Levenseindekliniek was aanleiding voor diverse publicaties in de media. Het
tv-programma Nieuwsuur zond een
reportage uit, waarin twee hulpvragers van de Levenseindekliniek tot
aan hun laatste uur werden gevolgd.
Pleiter: ‘We zijn er heel blij mee en
trots op. Het was een mooie, complete en indringende reportage en
het heeft veel reacties opgeroepen.’
In de uitzending lichtte Willie Swildens, voorzitter van de regionale
toetsingscommissies euthanasie, de
bevindingen van de commissies toe.
Inmiddels zijn 30 van de 51 daarvoor in aanmerking komende casussen onderzocht; ze zijn allemaal als
zorgvuldig beoordeeld.
Eind vorig jaar zijn de Universiteit
van Amsterdam en de Vrije Universiteit een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gestart naar het
functioneren van de Levenseindekliniek. Dat deden ze op verzoek van
de NVVE en de Levenseindekliniek.
Het resultaat hiervan wordt eind dit
jaar verwacht.

YVON VAN BAALEN 
triagist Levenseindekliniek

NVVE genomineerd voor Issue Award
Met de campagne voor de Levenseindekliniek heeft de
NVVE zich genomineerd voor de Issue Award 2013. De
andere genomineerden waren Wakker Dier (campagne
tegen de ‘plofkip’) en Alpe d’HuZes (fondsenwerving
voor kankeronderzoek).
De Issue Award is een initiatief van De Issuemakers die
met deze prijs het agenderen van maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht wil brengen. De genomineerden zijn door een jury gekozen uit een lijst van meer
dan dertig kandidaten. De Award werd op 21 januari door
jurylid Marjan Olfers uitgereikt en ging naar Wakker Dier.
Directeur Petra de Jong nam namens de NVVE de felicitaties voor de nominatie in ontvangst.
Meer informatie op: www.issueaward.nl.

Winnaars quiz 40 jaar NVVE
Op 23 februari bestond de NVVE precies veertig jaar. Het
jubileum zal deze zomer uitgebreid worden gevierd, maar
in de vorige editie van Relevant passeerde de geschiedenis alvast de revu in De Grote Euthanasie Quiz.
De quiz leverde drie winnaars op: dhr. P.W. Schelkers uit
Eersel, dhr. R. Eijkelkamp uit Doetinchem en dhr. A.J.M.
Wick uit Breda. Zij ontvingen een ‘Uitbox’ ter waarde van
225 euro. De goede antwoorden van de quiz zijn te vinden op de website van de NVVE: www.nvve.nl/quiz.

Dubbel-cd van radiotweeluik over 40 jaar NVVE
In OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO, werd
op 3 en 10 maart 2013 een tweeluik van Michal Citroen
over veertig jaar NVVE uitgezonden. Daarin komen pioniers aan het woord die met de NVVE de strijd voerden
om een waardig sterven voor iedereen bereikbaar te maken.De radiodocumentaire is verkrijgbaar op een dubbelcd. De kosten bedragen 7,50 euro. Dit bedrag moet worden overgemaakt op giro 444600, ten name van de
VPRO, onder vermelding van ‘Euthanasie’ en het adres
waarheen de cd’s moeten worden gestuurd. De uitzending is ook te beluisteren via internet: www.radio1.nl/ovt.

T-shirt van NVVE voor sportievelingen
Om haar naamsbekendheid te vergroten, heeft de NVVE
een T-shirt en een hardloopshirt laten maken. Op de
voorkant staat het logo van de NVVE, op de achterzijde:
‘Omdat ik zelf wil bepalen wanneer ik finish’.
De shirts zijn gratis te verkrijgen via www.nvve.nl/sport.
Als tegenprestatie vragen wij u een foto te mailen van het
evenement waar u het shirt heeft gedragen. Bij voorkeur
een foto te midden van veel andere mensen. U hoeft er
niet herkenbaar op te staan. Wilt u er wel bij vermelden
waar en wanneer het evenement plaatsvond? Wij plaatsen de foto’s op onze Facebook-pagina. U kunt ze mailen
naar s.hattink@nvve.nl. Alvast kijken naar sportieve NVVEleden die u voorgingen?
Kijk op www.facebook.com/NVVEsport.

De Levenseindekliniek bestaat een jaar. Dat vraagt om
een terugblik. Ik kan er ook niet omheen. Het was zó
spannend in de voorbereidingstijd. De scholingsdagen van
de eerste groep artsen en verpleegkundigen, de voorbereiding op de taken achter de telefoon, op positieve reacties
maar ook op veel negativiteit. Want het is nogal wat, zo’n
gebeuren als de Levenseindekliniek.
Op 1 maart 2012 zaten we klaar achter de telefoon; voorbereid op alle vragen en alle situaties... Dachten we. Want
toen we om half tien van start gingen, kwam er een soort
tsunami aan telefoontjes, vragen, aanmeldingen en vooral
emoties over ons heen. Wanhoop, teleurstelling, verdriet
en eenzaamheid; alles wat je maar kunt bedenken.
Telefoon opnemen, luisteren, informatie geven, gegevens
noteren, aanmeldingsformulier sturen. En vooral luisteren. De mensen die voor hun gevoel eindelijk echt hun
hart konden uitstorten over de wens die ze hadden.
We waren soms letterlijk sprakeloos. Overweldigd door
de veelheid telefoontjes en vragen. Een jaar verder ben ik
nog steeds regelmatig sprakeloos. Door de verhalen die
mensen vertellen aan een wildvreemde aan de telefoon.
Dan is de nood toch hoog, denk ik. En sprakeloos door
de eenzaamheid die bij zoveel mensen een grote rol
speelt. ‘Iedereen om me heen is al weggevallen mevrouw.
Ik heb geen contact meer met de jongeren, ik snap ze
niet, ze kennen me niet...’ Het is niet eens een klacht
over de jongere mensen. Het is een gegeven, benoemen
van de realiteit. Het gaat om mensen van hoge leeftijd,
tachtig en ruim, ruim daarboven. Die vrijwel allemaal een
inhoudsvol en actief leven hebben geleid. Maar in de
maatschappij niet meer gezien en gehoord worden. Je
mag er zijn als oudere, er is zorg en er wordt veel georganiseerd. Organisaties en verzorgenden doen echt hun
best om het aangenaam te houden. Maar hoe eenzaam
is het als je alleen nog omringd wordt door mensen die
niets van jouw maatschappij meer weten? Als jouw leven
eigenlijk in een geschiedenisboek past?
Eenzaam, slecht zien, slecht horen, nog meer isolement.
Pijnen, want het lichaam gaat ook steeds meer achteruit.
En de gedachte ‘waarom ben ik er nog’ die meer en meer
door je hoofd speelt en zich steeds vaker aan je opdringt.
Waardoor de pijn zich niet meer op de achtergrond laat
dringen en de ongemakken onoverkomelijk worden. Zo
werkt het in een mens. Als je geluk hebt, tref je een (huis)arts die het begrijpt. Met wat minder geluk moet je naar
een psychiater omdat je misschien depressief bent. En
een antidepressivum wel wat kan doen. Dat doet het misschien ook wel. Maar de situatie oplossen kan geen
enkel pilletje. En dan ga je verlangen naar een einde.
Soms zijn je omstandigheden voldoende om te kunnen
stoppen met leven, soms ook niet. Is de wet onverbiddelijk en wij als Levenseindekliniek dus ook. En dat blijft
triest! n
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Kinderdromen
Waar voor uw geld

Het geeft een rustig gevoel alles goed geregeld te hebben in de laatste fase van ons leven.
Met enige weemoed kijken wij ook terug op onvervulde dromen uit onze jongere jaren.
Kinderdromen waar maken
Misschien wilt u dan ook helpen om dromen van kinderen te vervullen, waarover zij
alleen maar fantaseren kunnen. Het zijn dromen van kinderen die gehandicapt door het leven
moeten en aan wie zoveel ontzegd blijft. Zij willen ook mee kunnen doen en erbij horen.
Daarvoor is veel nodig!
Uw geld wordt goed besteed
Stinafo zet zich in om die gehandicapte kinderen bij te staan met hulpmiddelen, aanpassingen
en onderzoek. Maar ook met aangepaste sport, spel en school.
Mogen zij op u rekenen?
Bedenkt u Stinafo in uw testament met een legaat of erfstelling? Uw hulp aan die kinderen
is fiscaal onbelast. Het Keurmerk Goede Doelen garandeert u dat Stinafo uw bijdrage goed
besteedt. Wilt u meer weten over Stinafo’s projecten en werkwijze kijk dan op www.stinafo.nl
De kinderen zijn u zielsdankbaar.
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DIENSTEN
post
NVVE, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam
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
website: www.nvve.nl
e-mail:
euthanasie@nvve.nl

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.
> Niet-reanimerenpenning De penning is een
beperkt behandelverbod waarmee u laat weten te allen tijde niet gereanimeerd te willen
worden (h 37,50).

worden aangepast aan de wens van de te
bezoeken organisatie. Verder staat de Presentatiedienst met de NVVE-stand of 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.

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
n

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

n
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REGIOBIJEENKOMSTEN NVVE 2013
dinsdag 16 april • Aristo
Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven
(navigatieadres: Ten Hagestraat 6)
dinsdag 14 mei • Het Park Schouwburg
Westerdijk 4, 1621 LE Hoorn
dinsdag 11 juni • Munttheater Weert
Collegeplein 6, 6001 HN Weert
dinsdag 9 juli • Restaurant de Betuwe
Hoogkellenseweg 7, 4004 JB Tiel
dinsdag 20 augustus • Sofitel Legend The Grand
Oudezijds Voorburgwal 197,
1012 EX Amsterdam
dinsdag 10 september • Hotel Oud London
Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist
dinsdag 22 oktober • Het Turfschip
Schipperstraat 2, 4871 KK Etten-Leur

Gevolmachtigdendienst
De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor
de Gevolmachtigdendienst (GD) in

Amsterdam en Noord-Holland
Wij zoeken mensen die gevolmachtigde willen worden
voor enkele leden van de NVVE die onmogelijk zelf een
gevolmachtigde kunnen vinden. De gevolmachtigde
behartigt iemands belangen op medisch gebied wanneer
die persoon daar zelf niet meer toe in staat is.
Wij vragen:
• goede contactuele eigenschappen
• diplomatie en overtuigingskracht
• een zakelijke houding
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over pc en auto/goed openbaar vervoer
Wij bieden:
• begeleiding en deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Nadere informatie en sollicitatieprocedure
is te vinden bij: www.nvve.nl/vacatures
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“Als ik er niet meer ben, wil ik graag dat mijn erfgenamen weten wat ik allemaal heb en wat ik daarmee
wil. Daarom heb ik dat zorgvuldig vastgelegd in mijn erfenisdossier van de Hartstichting. Dat is een zorg
minder voor mijn erfgenamen en een geruststelling voor mij.”
U kunt ook onderstaande coupon insturen naar Hartstichting,
t.a.v. Petra Mast, Antwoordnummer 300, 2501 VB Den Haag.
Een postzegel is niet nodig.
Of kijk op www.hartstichting.nl/nalaten

Ik ontvang graag gratis het erfenisdossier van de Hartstichting.
Naam

m/v

Adres
Postcode
Telefoonnummer
Geboortedatum

#

Woonplaats

NVVE

Vraag nu vrijblijvend het gratis erfenisdossier van de
Hartstichting aan.
Meer dan 2000 mensen gingen u al voor. Neem contact
op met Petra Mast, telefoon 070-3155552, of mail naar
erfenisdossierAhartstichting.nl.

