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Prof. dr. Gerrit van der Wal over het onderzoek naar de euthanasiepraktijk in Nederland
Consulent Muns vertelt over zijn dagen in hechtenis en de gevolgen van zijn veroordeling
NVVE-psycholoog vrijgesproken van hulp bij zelfdoding
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Bij het ter perse gaan van dit nummer maakte het bestuur van
de NVVE bekend dat de vereniging borg wil staan voor de aanvulling van het honorarium van de SCEN-artsen van € 170,naar € 317,-. Sinds enige tijd bestaat er onenigheid tussen
de artsenorganisatie KNMG en het ministerie van VWS over
de honorering van de SCEN-consulenten. De KNMG is van
mening dat het hogere tarief (dat door de KNMG al vanaf begin 2002 per consultatie aan de SCEN-artsen wordt betaald)
met VWS is afgesproken. VWS ontkent dit. De KNMG heeft nu
gedreigd het SCEN-project stop te zetten als VWS het verschil
niet wil vergoeden. De SCEN-artsen die door collegae als tweede arts kunnen worden geraadpleegd, bewaken de kwaliteit
van het handelen van artsen voorafgaande aan de uitvoering
van euthanasie en hulp bij zelfdoding.
Het bestuur van de NVVE vindt het onacceptabel dat een zo
zorgvuldig opgebouwde, wereldwijd gerespecteerde procedure
zou sneuvelen op louter financiële overwegingen. Door een
opschorting van het SCEN-project zal de inzet van een deskundige second opinion-arts gaan ontbreken en de patiënt bij de
inwilliging van zijn legitiem verzoek om euthanasie of hulp bij
zelfdoding in zijn belang worden geschaad. De borg zal gelden
voor een periode van maximaal vier maanden totdat de honorering van de SCEN-consulenten is uitonderhandeld en vastgesteld binnen het CTG, het college dat de tarieven in de gezondheidszorg vaststelt.

M I J L PA A L
REDACTIONEEL

Op 23 mei verscheen het rapport Medische besluitvorming aan het einde van het leven, het derde grote onderzoek naar de medische praktijk
van euthanasie. Het is in grote lijnen een herhaling van de twee eerdere onderzoeken in 1990
en 1995, zodat ontwikkelingen zichtbaar worden.
Er zijn wel drie nieuwe invalshoeken: het functioneren van de meldingsprocedure; er is aandacht
voor een aantal bijzondere groepen/situaties:
stervenshulp bij patiënten zonder ernstige aandoeningen, demente patiënten met een wilsverklaring, terminale sedatie, de relatie tussen palliatieve zorg en euthanasie en beslissingen rondom het levenseinde van minderjarigen; daarnaast is over een aantal kwesties ook de mening
van de bevolking gevraagd. Dat laatste helaas
niet op een aantal toch essentiële punten (of ze
zijn in het rapport niet vermeld) zoals bijvoorbeeld over de toelaatbaarheid van stervenshulp
zonder dat er sprake is van ernstige ziekte, zeg
maar “Brongersma-achtige” situaties. Het onderzoek is zondermeer een mijlpaal. Tegelijkertijd
mag het ook niet als een soort heilig boek functioneren. De gegarandeerde anonimiteit van artsen sluit wenselijke antwoorden nog niet uit, bijvoorbeeld waar het gaat om wat de onderzoekers
levensbeëindiging zonder verzoek noemen. Anonimiteit van artsen zegt weinig. Men kan er bijvoorbeeld als collectief alle belang bij hebben om
zelfs de schijn van euthanasie te vermijden, bijvoorbeeld uit reële angst dat als ook maar iets
van euthanasiepraktijk zou blijken, de controle
wordt verscherpt. De werkelijkheid is in praktijk
vaak vele malen weerbarstiger dan op papier.

Mijlpalen zijn er ook in de rechtspraak en politiek.
NVVE-psycholoog Martine Cornelisse is onder
verwijzing naar jurisprudentie vrijgesproken van
hulp bij zelfdoding. Zij had op verzoek informatie
over zelfdoding verstrekt. Dat mag. Maar Willem
Muns van Stichting De Einder Noord is vanwege
hetzelfde veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke gevangenschap! Hoezo betrouwbare
rechtspraak? Het verschil is dat Muns bij de zelfdoding aanwezig was en op verzoek van de vrouw
een jampotje heeft opengedraaid. Kennelijk is
dat genoeg voor veroordeling en telt jurisprudentie opeens niet meer. Na het debacle van de Hoge Raad in de zaak-Brongersma is het dus weer
raak. Het recht spreekt krom en justitie toont
alom verschijnselen van overspannenheid, met
alle willekeur en intimidatie die van de weeromstuit hieruit voortkomt. Zie ook het blamerende
optreden van de politie in de urenlange gijzeling
van het NVVE-bestuur, waar voorzitter Jacob
Kohnstamm in zijn Commentaar over schrijft.
Ten slotte is er ook in de politiek een mijlpaal:
D66 heeft een historische stap gedaan door zitting te nemen in een rechts kabinet en is – als
founding father van de euthanasiewet! – in de onderhandelingen akkoord gegaan met het overnemen van de wens van klein rechts om een stop
te zetten op verdere ontwikkelingen in het zelfgewilde sterven. Diep treurig. Het maximaal haalbare – en dus enige hoop – is dat D66 in de
dreigende Balkenendiaanse evaluatie van de euthanasiewet wellicht verscherping zal kunnen tegenhouden. Maar dat is gelet op het goede recht
op het zelfgewilde einde veel te weinig.
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Aantal gevallen euthanasie en hulp bij zelfdoding gestabiliseerd

EUTHANASIEPRAKTIJK
IN NEDERLAND LIJKT
UITGEKRISTALLISEERD
Eind mei verscheen het derde onderzoek naar de medische praktijk van euthanasie en andere beslissingen
rond het levenseinde. Opnieuw werd het onderzoek geleid door Gerrit van der Wal, hoogleraar Sociale
Geneeskunde en Paul J. van der Maas, hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg. Met het onderzoek
geven ze een kijk achter de schermen van de euthanasiepraktijk in Nederland in de jaren 1996-2001.
Relevant sprak met Gerrit van der Wal.
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Van der Wal is een wetenschappelijk onderzoeker pur sang. Hij praat niet over zijn
opvattingen over euthanasie, laat staan
over eventuele persoonlijke ervaringen
hiermee. Het zou naar een of andere kant
zijn positie kunnen verzwakken en dat is
wel het laatste waar hij en de onderzoekspraktijk op zitten te wachten, zegt hij. ‘Er
is nog geen deur die voor mij gesloten is
gebleven en dat wil ik zo houden.’ En dan
is er de stiptheid in de wetenschapper/onderzoeker Van der Wal. ‘Ik heb niet álles
paraat,’ zegt hij waarschuwend, ‘maar alles is wel na te gaan.’ En dat doet hij. Bij
herhaling loopt hij naar een kast, haalt er
een aantal mappen uit en gaat er geconcentreerd in zoeken en zegt ondertussen
steevast ‘maar dit is wel uitgezocht’. En
als iets tot zijn ongenoegen niet ter plekke
boven water is te halen, verzekert hij dat
hij het wel zal laten weten. Wat ook gebeurt. Het onderzoeksrapport bevat niet
alle gegevens, benadrukt Van der Wal.
‘Het is een zeer royale selectie van alles
wat is onderzocht. De rest volgt nog in
aparte publicaties in wetenschappelijke
tijdschriften.’ Waarvan acte.
Wat zijn voor u de meest opvallende
onderzoeksresultaten?
‘Ten eerste de stabilisering van het aantal
gevallen van euthanasie (ongeveer 3500)
en hulp bij zelfdoding (ongeveer 300). Dit
zijn schattingen die afkomstig zijn uit twee
onderzoekstrajecten die los van elkaar
stonden: het zogenoemde sterfgevallenonderzoek, waarin we artsen middels vragenlijsten hebben gevraagd wat ze wel en niet
hadden gedaan rondom het sterven van
hun patiënten, en de interviews met artsen. De schattingen kwamen op ongeveer
eenzelfde aantal uit, wat de uitkomst rede-

Relevant 3/2003

lijk betrouwbaar maakt. Het gestabiliseerde aantal wijst er mogelijk op dat de praktijk zich min of meer heeft uitgekristalliseerd. Zowel de behoefte aan euthanasie
als het aantal ingewilligde verzoeken lijkt
min of meer constant. De cijfers bieden
dus geen steun voor het door sommigen
zo gevreesde hellend vlak.
In de gestabiliseerde cijfers zit een tweede opvallendheid: het aantal gevallen van
hulp bij zelfdoding is iets gedaald. Ik had
eerlijk gezegd een verschuiving verwacht.
Minder euthanasie en meer hulp bij zelfdoding. De artsenorganisatie KNMG heeft
artsen opgeroepen om meer aan te sturen
op hulp bij zelfdoding in plaats van als
arts zelf de dodelijke handeling te verrichten. Zelf de middelen nemen, is de ultieme uitdrukking van zelfbeschikking en
biedt maximale zekerheid dat iemand echt
de streep trekt. Maar die oproep lijkt de
praktijk niet te hebben veranderd. Artsen
vertellen ons bijvoorbeeld dat ze het hun
verantwoordelijkheid vinden om de gevraagde zachte dood inderdaad zacht te
laten zijn en daarom controle willen houden over het kunstmatige stervensproces.
En dan zijn er de objectieve risico’s bij het
innemen van het drankje. Bijvoorbeeld ongewenste bijwerkingen die het sterven alsnog naar maken en de kans op braken,
vooral als iemand door het ziekteproces
al ernstig verzwakt is. In weer andere situaties wil de patiënt er geen uren over
doen om te sterven. Kortom, er zijn nogal
wat redenen voor artsen om euthanasie
toe te passen.
Een derde punt is dat levensbeëindiging in
zogenoemde “klaar met leven situaties”
weinig voorkomt. Wel is het zo dat artsen
regelmatig met een vraag om stervenshulp om deze reden worden geconfron-

teerd. Dus ligt hier een probleem dat we
onder ogen moeten zien.
Een vierde punt is de terughoudende praktijk van euthanasie in geval van dementie.
Daarover is veel gediscussieerd, maar artsen blijven vooralsnog vasthouden aan de
eis dat er naast dementie sprake moet
zijn van een ernstige ziekte wil euthanasie
een overweging zijn. Ook op dit punt is
voortgaande discussie van belang, want
veel mensen hebben een wilsverklaring
voor het geval ze dement worden.
Ten vijfde is er ook aanhoudende terughoudendheid bij levensbeëindiging van ernstig zieke pasgeborenen. Hetzelfde geldt
bij minderjarigen.
En ten slotte vind ik opvallend dat het aantal gevallen van levensbeëindiging zonder
verzoek gelijk is gebleven. Eerlijk gezegd
hadden wij een lichte afname hiervan verwacht. Op dit punt zit er overigens een ongerijmdheid in het onderzoek: het aantal
artsen dat hiertoe overgaat is afgenomen,
maar het aantal keren dat het gebeurt
blijft gelijk.’
Het grootste deel van het onderzoek naar
de medische praktijk van euthanasie betrof het najaar van 2001. De effecten van
de nieuwe euthanasiewet, die in april
2002 van kracht werd, zijn hierin dus niet
zichtbaar.
‘Natuurlijk zou het interessant zijn om de
effecten van de nieuwe wetgeving te bekijken. Maar die zijn pas na enige tijd te bepalen. En dan zouden we dus nog enkele
jaren hebben moeten wachten met het onderzoek en dat is gelukkig niet gebeurd.
Het laatste onderzoek was van zes jaar geleden en ook ik vond dat het tijd werd om
de praktijk weer eens in kaart te brengen.
Hier komt nog bij dat de regionale toet-

singscommissies wel al vanaf 1998 functioneren. Dus de waardering van artsen
van deze manier van toetsen en het effect er van op hun doen en laten wordt in
dit onderzoek wel duidelijk.’

‘Meldende dokters

Maar de toetsingscommissies hadden in
de onderzoeksperiode nog wel een andere
manier van werken. Toen moesten alle gevallen nog naar justitie, sinds 2002 niet
meer.
‘Dat is waar en daarom kan het onderzoek dat er nu is als een nulmeting fungeren. We weten nu de stand van zaken tot
aan het van kracht worden van de euthanasiewet. De volgende stap is bekijken of
de praktijk door de nieuwe wet verandert.’

heel consequent.

Het onderzoek laat zien hoeveel procent
van de euthanasie wordt gemeld, niet hoeveel procent van de dokters melden. Dat
betekent dat een arts mogelijk de ene
keer wel en de andere keer niet meldt.
Hoe consequent zijn artsen?
‘Meldende dokters zijn op enkele uitzonderingen na heel consequent. En dat is een
belangrijk gegeven. We hebben aan de artsen die euthanasie hebben gemeld, gevraagd waarom zij hebben gemeld en ook
of zij wel eens niet melden of niet melden
denkbaar vinden. We hebben de vraag overigens beperkt tot de periode waarin de
toetsingscommissies functioneren, dus
vanaf eind 1998. Van de artsen die melden heeft 6 procent wel eens niet gemeld.
14 Procent heeft altijd gemeld, maar acht
niet-melden wel denkbaar. En een overgrote meerderheid, 81 procent, heeft altijd
gemeld en vindt niet melden niet denkbaar. De drijfveren om te melden zijn vooral de wettelijke én morele verplichting om
te melden en de overtuiging dat openheid

zijn op enkele
uitzonderingen na
En dat is een belangrijk gegeven’
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van zaken bijdraagt aan de acceptatie van
de praktijk van euthanasie. Kortom, artsen die melden doen dat in grote meerderheid altijd en uit overtuiging. Dat vind ik
bepaald geruststellend. Hopelijk trekken
ze collega’s over de streep.’
Iets dat wellicht minder geruststellend is:
bijna 6000 verzoeken om euthanasie worden niet uitgevoerd. In bijna de helft van de
gevallen omdat de patiënt overleed voordat
de besluitvorming was afgerond. Traineren
artsen inwilliging van een verzoek?
‘Dat zou in een aantal gevallen kunnen.
Ik zeg niet dat het zo is, maar kan het ook
niet uitsluiten. Maar het onderzoek wijst
ook naar andere redenen. Er is bijvoorbeeld ook een aantal patiënten bij wie het
besluit tot euthanasie wel al was genomen,
maar deze overleed voordat het tot uitvoering kon komen.’
In tegenstelling tot de twee eerdere onderzoeken, is het levensbeëindigend handelen bij psychiatrische patiënten niet meer
onderzocht. Er is zegge en schrijve één
alinea aan besteed.
‘Dat klopt. Die praktijk van euthanasie
of hulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiënten is in de vorige onderzoeken uitvoerig bekeken en toen bleek dit in slechts
enkele gevallen voor te komen. Het was

niet de verwachting dat hierin verschuivingen zouden plaatsvinden. Belangrijker vinden we daarom de aandacht voor een aantal nieuwe vraagstukken, zoals euthanasie
zonder dat er sprake is van een ernstige
ziekte, euthanasie in geval van dementie
en terminale sedatie. Onderwerpen onnodig herhalen maakt het onderzoek oeverloos. Hier komt nog bij dat de centrale
vraag was hoe de toetsingsprocedure in
de praktijk uitwerkt en voor het antwoord
op die vraag voegen die enkele gevallen
in de psychiatrie weinig toe.’
Maar levensbeëindiging bij pasgeborenen
kwam ook nauwelijks voor en toch is die
praktijk opnieuw uitvoerig onderzocht.
‘Bij die groep waren wij minder zeker van
stabilisatie van de praktijk. Voor mij is de
pas op de plaats die hier gemaakt lijkt een
wijsheid achteraf. En het gaat hierbij om
een groep die niet om de dood kan vragen
en dus kwetsbaar is.’
En voor wie er fatsoenlijke toetsing van
levensbeëindigend handelen moet komen.
‘Dat is inderdaad de bedoeling. Fatsoenlijke toetsing, om die uitdrukking maar te gebruiken, leidt tot openheid en daar kan
niets mis mee zijn. En dit onderzoek toont
ook aan dat artsen toetsing waarderen.’
Nou ja, totdat de toetsingscommissie een
arts om opheldering vraagt. Dan daalt de
waardering volgens het onderzoek aanzienlijk!
‘Dat is waar, maar ik zeg ook niet dat de
situatie ideaal is. Veel artsen ervaren de
toetsingscommissie kennelijk nog als een
orgaan dat vooral op de vingers kijkt, die
moet goedkeuren wat eigenlijk nog niet helemaal mag. Veel vragen zijn bedoeld ter
verduidelijking en geen schot voor de boeg.
Op dit punt wil de toetsingscommissie wat
meer vertrouwen creëren.’

Peter de Wit
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En misschien ook het imago van een aantal zorgvuldigheidseisen? Opvallend is bijvoorbeeld dat op het moment dat de behandelend arts een collega consulteert,
hij in ruim driekwart van de gevallen de
euthanasie al heeft toegezegd aan de patiënt en diens naasten. In ruim 10 procent
van de gevallen was er zelfs al een tijd afgesproken. Is in de praktijk consultatie
vaak een formaliteit?
‘De kale cijfers beziende lijkt dit zo te zijn.
Maar ik denk dat we de praktijk in ogenschouw moeten nemen. De inwilliging van
een verzoek is in sterke mate afhankelijk
van de aanwezigheid van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Als daar duidelijk sprake
van is en een patiënt wil voor de zo hoog

nodige rust in zijn laatste weken of dagen
zekerheid, kan ik me voorstellen dat een
arts toezeggingen doet, zij het met slagen
om de arm van ondermeer de consultatie
van de tweede arts. Maar goed, de cijfers
zeggen misschien wel dat artsen met die
toezegging beter wat voorzichtiger kunnen
zijn.’
Nieuw in het onderzoek is ook dat de mening van de bevolking op een aantal onderwerpen is gevraagd. Toch is de keuze in
wat wel en niet is gevraagd merkwaardig.
Zo wordt wel gevraagd naar de mening
over de eventuele beschikbaarheid van de
“pil van Drion”, maar ontbreekt de mening
van de bevolking over de toelaatbaarheid
van euthanasie in juist de nieuwe brandpunten zoals “klaar met leven”, dementie
en de toelaatbaarheid van levensbeëindigend handelen bij minderjarigen en pasgeborenen. Tegelijkertijd wordt de bevolking
wel gevraagd hoe ze over de toetsingsprocedure denken, terwijl dat in vergelijking
met die andere onderwerpen toch veel
meer op afstand staat?
‘Ja, dat laatste is zeker waar. Het gaat
mensen vooral om situaties waarin ze terecht kunnen komen. Vragen naar hun mening over de toetsingsprocedure past wel
in de centrale vraagstelling van dit onderzoek, maar ik realiseer me dat dit een wetenschappelijk antwoord is. Bij dementie is
wel naar de mening gevraagd, maar die
ontbreekt in het rapport en volgt dus nog
in een aparte publicatie.’
De veelbesproken 900 mensen bij wie in
uw woorden “het leven is beëindigd zonder
verzoek”, waren voor het overgrote deel
mensen in ernstige lijdenssituaties waarin
het leven niet of minder dan 24 uur of
hooguit één of enkele dagen is bekort. In
het eerste onderzoek in 1990 kwalificeerde de toenmalige commissie Remmelink
dit als normaal medisch handelen. Het
sterven werd bekort en niet zozeer het leven. Ik zie deze kwalificatie nu niet terug.
Te politiek gevoelig?
‘Nee, wij laten onze oren niet hangen naar
politieke meningen. Het klopt dat de dood
in verreweg de meeste gevallen heel dichtbij was. En dan kun je met Remmelink menen dat het leven al tot sterven is geworden en de dokter iemand “het laatste zetje” geeft, omdat dit nalaten het sterven
onaanvaardbaar wreed zou maken. Wij doen
hierover geen uitspraak.
Ik wil overigens nog iets benadrukken. Bij
ruim een kwart van deze gevallen was er
weliswaar geen uitdrukkelijk verzoek, maar
was er wel over euthanasie of het besparen van een wreed sterven gesproken.

Als niet was overlegd, was de patiënt in
alle gevallen niet of niet geheel wilsbekwaam. Het gaat dan om bijvoorbeeld
mensen buiten bewustzijn bij wie ervaring
van lijden niet kan worden uitgesloten,
pasgeborenen of ernstig demente mensen. En in die situatie ontstaan kennelijk
situaties van ernstig lijden waarin de dokter zich met de rug tegen de muur gezet
voelt en meent dat hij het lijden alleen
maar aanvaardbaar kan bestrijden door
het leven te beëindigen. Hoe gerechtvaardigd misschien ook, het blijft in onze definitie niet-gevraagde levensbeëindiging.
Je kunt dat stervensbeëindiging noemen.
Oké, laat daar de discussie maar over
gaan.’
Een vergelijkbare situatie kan ontstaan
als besloten wordt tot terminale sedatie?
‘Terminale sedatie hebben wij heel precies omschreven als het toedienen van
middelen die een patiënt in diep bewusteloze toestand brengen en waarbij geen
kunstmatige toediening van vocht of voeding meer plaatsvindt. Essentieel is met
welke bedoeling dat gebeurt. Heel vaak
omdat er geen andere mogelijkheid is om
onhoudbaar lijden te verminderen. Dan
heeft terminale sedatie niets met euthanasie te maken. Slechts in een beperkt
deel van de gevallen van terminale sedatie, bijna 10 procent, is de dood de uitdrukkelijke bedoeling en dat op verzoek
van de patiënt.’
Ten slotte: verwacht u nog belangrijke
veranderingen op hoofdpunten, inclusief
politieke ontwikkelingen?
‘Niet echt. In een apart onderzoek van
ons in vier regio’s is wel gebleken dat
artsen die gebruik maken van SCEN, dus
speciaal geschoolde collega’s consulteren, minder vaak tot euthanasie overgaan
en vaker melden. En bijna tweederde van
de artsen meent dat adequate pijnbestrijding euthanasie niet overbodig maakt.
Euthanasie zal dus zeker een optie blijven.
Verder zullen de toetsingscommissies proberen meer vertrouwen te wekken en zal
het maatschappelijk debat doorgaan op
de brandpunten dementie, euthanasie
zonder ernstige ziekte en de pil van Drion.
De politiek ten slotte zal, zo verwacht ik,
geen spectaculaire stappen nemen. Naar
geen enkele kant.’
Hans van Dam

‘Tweederde van
de artsen meent
dat adequate
pijnbestrijding
euthanasie niet
overbodig maakt.
Euthanasie zal
dus zeker een
optie blijven’
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Samenvatting onderzoek “Medische besluitvorming aan het einde van het leven”

HUISARTSEN VAAKST BEREID
EUTHANASIEVERZOEK TE HONOREREN
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• Euthanasie en hulp bij zelfdoding komen
ongeveer 3800 keer per jaar voor. Dat is
2,7 procent van het totaal aantal sterfgevallen (140.000). Onderverdeeld in 3500
keer euthanasie (2,5 procent van het
aantal sterfgevallen) en 300 keer hulp
bij zelfdoding (0,2 procent totaal aantal
sterfgevallen). Deze aantallen wijken
nauwelijks af van het onderzoek uit de
periode 1995/1996. De stijging van het
aantal euthanasiegevallen tussen 1991
en 1995 – van 1,8 naar 2,4 procent van
de sterfgevallen – is dus niet doorgezet.
• Er zijn in totaal 9700 euthanasieverzoeken gedaan. Dat betekent dat 5900 verzoeken (61 procent) niet werden uitgevoerd. In ongeveer de helft van de nietuitgevoerde verzoeken overleed de patiënt voordat besluitvorming was afgerond of tot uitvoering kon worden overgegaan. In ongeveer 18 procent van de gevallen weigerde de arts, vooral omdat
niet aan alle zorgvuldigheidseisen kon
worden voldaan.
• Het aantal gevallen van zogenoemd levensbeëindigend handelen zonder verzoek is in vergelijking met eerdere onderzoeken gelijk gebleven; ongeveer 900,
dat is 0,6 - 0,8 procent van het totaal
aantal sterfgevallen. In meerderheid gaat
het om mensen ouder dan tachtig jaar
met kanker die minder dan 24 uur hadden te leven en in een situatie van
(acuut) zeer ernstig lijden verkeerden.
• Het percentage meldingen van euthanasie is opnieuw gestegen: van 18 procent
in 1990 naar 41 procent in 1995 tot 54
procent in 2001. Huisartsen melden het
vaakst. Redenen om niet te melden zijn
vooral dat men denkt dat wellicht niet
aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan.
• Een groeiend aantal artsen, ongeveer 75
procent, maakt voor de verplichte consultatie gebruik van SCEN.
• Euthanasie gebeurt het vaakst bij mensen onder de tachtig jaar en verreweg de
meesten van hen hebben kanker (77 procent). In 93 procent werd het verzoek om
euthanasie ondersteund met een schriftelijke wilsverklaring, in het vorige onderzoek was dat in 70 procent van de gevallen zo en in 1991 in slechts 43 procent.
De wilsverklaring speelt dus een steedsbelangrijker rol.

• Euthanasie gebeurt het vaakst door huisartsen. Ook de bereidheid om een verzoek eventueel te honoreren is onder
huisartsen groot. Van de huisartsen zal 7
procent euthanasie altijd weigeren, maar
bij een verzoek wel doorverwijzen. In het
onderzoek zijn geen huisartsen aangetroffen die niet zouden doorverwijzen.
• Euthanasie in geval van dementie komt
zelden voor. Het merendeel van de artsen vindt dementie op zichzelf geen reden voor euthanasie, ook niet als er een
wilsverklaring is en ook niet als de patiënt verkeert in de toestand die in de
wilsverklaring is omschreven. Vooral verpleeghuisartsen vinden dat (87 procent).
3 Procent van de artsen heeft ooit wel
aan een verzoek gehoor gegeven. 44
Procent van de artsen vindt deze hulp
wel denkbaar, maar alleen als er naast
dementie sprake is van ernstig lijden als
gevolg van een bijkomende ziekte. De
mening van de bevolking is niet vermeld.
• Even zeldzaam is euthanasie of hulp bij
zelfdoding in geval er geen sprake is van
een ernstige lichamelijke of psychiatrische aandoening. 30 Procent van de artsen krijgt wel zo’n verzoek, maar weigert
vrijwel altijd en vindt ook inwilliging niet
denkbaar. Het gaat meestal om mensen
ouder dan tachtig jaar die naast lichamelijke achteruitgang kampen met gevoelens van eenzaamheid, dan wel hun leven als afgerond ervaren. Een grote
meerderheid van de artsen, 74 procent,
acht inwilliging van zo’n verzoek niet
denkbaar. Toch vindt 29 procent van de
artsen dat hoogbejaarden die “klaar met
leven” zijn in uitzonderlijke situaties hulp
bij zelfdoding moeten kunnen krijgen. Van
de leden van de toetsingscommissies
vindt 45 procent dat. De mening van de
bevolking hierover is niet gevraagd. Wel
is de bevolking gevraagd of oude mensen middels een soort pil van Drion in
staat moeten worden gesteld om op een
zelfgekozen moment hun leven veilig en
humaan te kunnen beëindigen. De uitkomsten zijn opmerkelijk: 45 procent van
de bevolking vindt van wel. Onder artsen
is dat 25 procent en van de leden van
toetsingscommissies 18 procent.
• Actieve levensbeëindiging bij ernstig zieke pasgeborenen gebeurt bij ongeveer

Oproep tot deelname aan een
ONDERZOEK NAAR HUMANE
ZELFDODING
door B.E. Chabot, arts

tien kinderen, dat is 1 procent van het
aantal overleden nuljarigen (1088). In
de jaren 1996-2001 zijn hiervan slechts
drie gevallen per jaar gemeld. Nu er
voorlopig geen centrale toetsing komt,
verwachten de onderzoekers geen stijging van het aantal meldingen. Bij minderjarigen (drie maanden tot achttien
jaar) werd in 0,7 procent levensbeëindigend gehandeld. Bij 2 procent was sprake van levensbeëindiging zonder verzoek
en in alle gevallen ging het om jonge
kinderen met wie geen overleg mogelijk
was. Over het aantal meldingen is niets
vermeld.
• Terminale sedatie – het geven van middelen die een patiënt in bewusteloze
toestand brengen en waarbij geen kunstmatige toediening van vocht en voeding
plaatsvindt – is gangbare praktijk, maar
beoogt slechts in 5 tot 10 procent van
de gevallen de dood.
• Palliatieve zorg wint terrein, maar kan
volgens een grote meerderheid van de
artsen euthanasie niet vervangen.
• De waardering van de meldingsprocedure verandert. In 1995 ervoer nog 53
procent van de artsen de meldingsprocedure negatief, nu nog 37 procent.
Eenvijfde ervaart de toetsing als ondersteunend. Als een toetsingscommissie
nadere vragen stelt, vindt een overgrote
meerderheid dat negatief/vervelend (70
procent). Een grote meerderheid van artsen vindt dat de toetsing via commissies (met het Openbaar Ministerie op
afstand) bijdraagt aan meer openheid en
zorgvuldigheid. De invloed op de eigen
meldingsbereidheid is bij 69 procent van
de artsen gelijk gebleven en bij 28 procent toegenomen. Het publiek waardeert
in zeer grote meerderheid de toetsing.
Opvallend is dat 55 procent van de ondervraagden vindt dat artsen, nu euthanasie bij wet is geregeld, een goed overwogen euthanasieverzoek niet meer mogen weigeren.
Hans van Dam

Het onderzoek richt zich op nabestaanden en hulpverleners (zoals artsen, psychotherapeuten en maatschappelijk
werkers) die nauw betrokken waren of
steun verleenden bij een zelfdoding met
slaapmiddelen of bij een overlijden
door te stoppen met eten en drinken.
Het onderzoek wil inzicht geven in de
besluitvorming en uitvoering van een
zorgvuldig voorbereide zelfdoding
zonder of met geringe hulp van een
arts. Euthanasie en zelfdoding met
harde methoden (ophanging, trein,
springen en dergelijke) vallen buiten
dit onderzoek.
U zult benaderd worden voor een interview onder strikte geheimhouding.
Ook wat u over de rol van anderen of
daarbij betrokken instanties naar voren
brengt, zal zo worden gerapporteerd
dat de anonimiteit van hen gegarandeerd wordt.
Uw medewerking is van groot belang
voor mensen die in de toekomst zelf
verantwoording willen nemen voor
het zelfgekozen levenseinde.
Als u wilt meewerken of nadere informatie wilt, kunt u contact opnemen
met B.E. Chabot, postbus 5, 2120 BA
Bennebroek.
E-mail: BE.Chabot@sas.nl

Voetnoot:
Het bestuur van de NVVE heeft zich er
voor uitgesproken dat het doen van
onderzoek naar vormen van zelfdoding
waardevol kan zijn in het nastreven van de
(vernieuwde) doelstellingen. In die zin is
het bovengenoemde onderzoek aan te
bevelen. Echter, de recente ontwikkelingen
op dit gebied – zie ook de uitspraak
inzake De Einder Noord en Willem Muns –
nopen tot grote voorzichtigheid.
De onderzoeker heeft daarom toegezegd
dat de anonimiteit van de informanten zal
worden beschermd. Desondanks is en
blijft de informant zelf verantwoordelijk
voor zijn of haar medewerking aan het
onderzoek.
directie en bestuur NVVE
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MEDIAGROEP

‘MIJN MAN
WAS KAPITEIN OP
ZIJN EIGEN SCHIP’
Voor de vijf Finse journalisten die de NVVE bezoeken, is het duidelijk wennen aan het
verhaal over het overlijden van haar dochter en man dat Elly de Hullu-Vlaspolder (76)
van de Mediagroep van de NVVE vertelt. Als ze klaar is, valt er een lange stilte en de vragen na afloop gaan niet verder dan: ‘Bent u gelovig?’ ‘Heeft u er nooit spijt van gehad?’
‘Hoe reageerde uw omgeving?’ De Hullu: ‘Het is altijd interessant en verrassend om te
zien hoe er wordt gereageerd op mijn verhaal. Dat is zo verschillend, maar juist dat
maakt dit vrijwilligerswerk zo boeiend.’
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Ze herinnert zich nog goed de eerste keer
dat ze haar verhaal aan een journalist vertelde. ‘Het was een vrouw uit Noorwegen.
Ik vertelde haar over het overlijden van
mijn zesjarige dochtertje dat ernstig ziek
was. Ineens zat zij met tranen in haar
ogen en ik schoot in de lach. Ze was nog
jong en er helemaal niet op voorbereid.’
De Hullu heeft haar verhaal, sinds ze in
1992 tot de mediagroep toe trad, al meer
dan vijftig keer verteld. Ze heeft het thuis
exact bijgehouden. Vandaag vertelt ze
haar verhaal zelfs drie keer, aan de Finse
journalisten, een journalist uit Chili en
aan Relevant.
Vredig
‘In 1960 werd mijn oudste dochter die
toen vijf jaar was ongeneeslijk ziek. Zij had
kanker in haar hele lichaam en heel veel
pijn. In die tijd was er geen sprake van
euthanasie of hulp bij zelfdoding. Toen
moest je wachten tot je op natuurlijke wijze
overleed. Ze stierf een jaar later een pijnlijke dood. Het was verschrikkelijk. Het veranderde mijn denken over leven en dood.

Relevant 3/2003

In de jaren daarna ben ik veel gaan lezen
over sterven en de dood. En een jaar na
de oprichting van de NVVE zijn wij lid geworden. En later onze dochter ook.
In 1990 werd bij mijn man kanker vastgesteld. Hij onderging verschillende operaties, maar niets hielp. Eind 1991 was duidelijk dat hij ongeneeslijk ziek was. Voor
ons was er toen geen punt van discussie:
als hij de pijn niet meer aan zou kunnen,
wilde hij euthanasie. De huisarts beloofde
hem te helpen. Dat was moedig van hem,
want het was natuurlijk allemaal voordat
de euthanasiewet er was.
In april 1992, mijn man was toen 65 jaar,
was de pijn onhoudbaar en besloot hij dat
het genoeg was geweest en de huisarts
om euthanasie te vragen. En deze was
bereid te helpen op het moment dat mijn
man erom vroeg. De laatste uren waren
heel goed. Hij maakte voor het eerst in
weken grapjes. Mijn man is kapitein geweest op een groot schip. En als kapitein
nam hij zijn besluit. Ik was het met hem
eens, maar stond er verder buiten.
We hadden al zo vaak afscheid genomen

van elkaar als zijn schip weer uit voer. En
ook nu wachtten we samen op de dokter,
precies zoals we elke keer hadden gewacht tot zijn schip vertrok. We hoefden
niet meer over de essentiële dingen in het
leven te praten. Mijn man, onze jongste
dochter en ik wisten van elkaar wat we
gingen doen. Toen de arts kwam, kreeg
mijn man twee injecties en daarna ging
het heel snel. Hij was zo rustig, zo vredig.
Zijn rust was mooi om te zien. Mijn dochter en ik hebben er heel goede gevoelens
aan overgehouden.’
Cultuurverschillen
De Finse en Chileense journalisten vragen
meermalen wat haar reactie was, toen
haar man besloot om euthanasie te vragen. De Hullu: ‘Ik vertel altijd dat ik vond
– en nog steeds vind – dat het altijd de
beslissing van de patiënt zelf is, in overleg met de arts. Het was zijn pijn, zijn
leven. In mijn ogen ben je de eigenaar
van je eigen leven. Alle mensen eromheen
staan op een afstand. Het was zijn beslissing, ik kon zijn pijn niet voelen. Ik zei niet
voor niets tegen hem: jij bent en blijft de
gezagvoerder en kan zelf bepalen wanneer
het moment voor euthanasie is gekomen.’
Ze begrijpt wel dat haar visie niet altijd
door iedereen wordt begrepen en gedeeld.
Vooral de reactie van een Japanse journalist staat haar nog goed bij. ‘Zij woonde al
jaren in België, maar kon maar niet begrijpen dat ik nu alleen in een flat in Capelle
aan den IJssel woon en mijn dochter in
Amsterdam. En ze kon zich al helemaal
niet in de situatie verplaatsen dat wij
destijds niet met de hele familie over het
overlijden van mijn man hebben beslist.
Eigenlijk kon ze zich er helemaal niets bij
voorstellen. Dat zijn cultuurverschillen en
het is mooi als ik misschien een beetje
kan helpen deze te overbruggen.’
De Chileense journalist bevestigt ’s middags haar ervaring als ze vertelt dat in
haar land niet eens over euthanasie gesproken wordt, omdat het daar een criminele term is.
Goede oplossing
Maar De Hullu heeft meer drijfveren om
haar verhaal te vertellen. ‘Ik hoop dat
mensen in andere landen deze mogelijkheid ook krijgen. Zij moeten weten dat
euthanasie of hulp bij zelfdoding een goede oplossing en een mooi einde van het
leven kan zijn.’
Maar ook voor Nederland vindt De Hullu
het nog steeds heel belangrijk haar verhaal te vertellen. ‘Elk mens gaat op een
bepaald moment dood. Het is belangrijk
dat iedereen, van jong tot oud, af en toe

nadenkt over zijn eigen levenseinde. Want
het valt me op hoe bang mensen zijn om
te praten over de dood. Emotie speelt op
de achtergrond dan toch steeds mee. Ook
bij mij. Als ik over mijn man vertel, kan ik
me elk moment het geluid van de lange
regenjas en de tas van de dokter herinneren. Maar het is het waard. Als ik ook
maar één mens die sceptisch tegenover
euthanasie en hulp bij zelfdoding staat
kan overtuigen dat euthanasie ook goede
kanten heeft, heb ik mijn doel al bereikt
en is het het waard.’
Marleen Peters

OPROEP
De Mediagroep van de NVVE telt zes leden. Zij worden ingeschakeld wanneer de schrijvende pers, radio of televisie vragen om
een interview met een persoon die van dichtbij euthanasie of hulp
bij zelfdoding heeft meegemaakt. Ook de buitenlandse media zijn
geïnteresseerd in persoonlijke ervaringen. Uiteraard worden de
leden van de Mediagroep ondersteund door de NVVE, van informatie voorzien en krijgen een mediatraining.
Heeft u een persoonlijk verhaal en bent u bereid met journalisten
hierover te praten, dan kunt u contact opnemen met Walburg de
Jong, persvoorlichter NVVE, tel. 020 – 623 21 78.
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BRIEVEN
Kat in het nauw
Na twee jaar hierom gevraagd te hebben,
kreeg ik uiteindelijk een afspraak met mijn
huisartsengroepspraktijk. Ik wilde van mijn
nieuwe arts vernemen hoe zij stond tegenover mijn indertijd ingediende euthanasieverklaring, nadat mijn eigen vertrouwde
huisarts plotseling was afgehaakt wegens
vertrek.
Toen ik binnen kwam, zag ik dat er weer
een vervangster op mij zat te wachten,
een vrouwelijke arts die ik niet kende. Ik
nam aan dat zij op de hoogte was van de
vraag waarmee ik kwam. Toen ik zat,
opende ze direct de aanval met de woorden: ‘Vanzelfsprekend ben ik in principe
niet tegen euthanasie, maar voldoe hier
wel pas aan als de patiënt al zeer ernstig
lijdt door ziekte en een verandering er niet
in zit. Begrijpt u wat ik bedoel?’ Ik dacht
even na en antwoordde: ‘In theorie bent u
niet tegen, maar in de praktijk wel.’ De
arts dacht even na en knikte toen. Slim
gereageerd dacht ik, maar ik realiseerde
me eveneens dat ik had willen vragen om
in geval van nood mijn leven te beëindigen; ik ben ernstig ziek. Je vraagt een dokter eigenlijk om iemand dood te maken en
daar is hij of zij niet altijd geschikt voor.
Wat neem je zelf een enorme verantwoordelijkheid op je als je hierom verzoekt bij
een arts! Zij zag eruit als een kat in het
nauw. Ik voelde me een beetje schuldig,
gaf haar een hand en ben vertrokken.
H. de Gelder, Amsterdam
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Bijdragen, bij voorkeur niet langer
dan 250 woorden,
worden op prijs
gesteld. De redactie beslist over het
al dan niet plaatsen
en behoudt zich het
recht voor brieven
te redigeren en in
te korten.
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Bespreekbaar maken
Mijn dochter had bij haar geboorte door
een hersenafwijking drie verschillende
psychische afwijkingen. Vanaf haar vierde
sprak ze al over mogelijkheden om zelf
een einde aan haar leven te maken. Bijna
twintig jaar heb ik haar begeleid door haar
wens serieus te nemen en de eventuele
mogelijkheden bespreekbaar gemaakt. Al
die tijd was er echter hoop op verbetering.
Naast het erover spreken heeft ze verschillende mogelijkheden uitgeprobeerd.
Eens vond ik een briefje op haar kamer
met de volgende tekst: Sorry machinist
dat het zo ver moest komen, maar ik kon
niet anders. Ook hierover hebben we gepraat en ik kon uitleggen hoe verschrikkelijk dit zou zijn voor de machinist. Uiteindelijk heeft ze, na haar ouders vele malen te
hebben bedankt voor alles wat ze voor
haar hadden gedaan, toch zelfdoding toegepast, maar niet op die manier.
Door deze ervaring ben ik ervan overtuigd
geraakt dat een persoon met een dergelijke

wens op iedere leeftijd en te allen tijde
zeer serieus genomen dient te worden
door de wens niet af te wimpelen en te
wijzen op het verdriet dat je hierdoor je
naasten aandoet, maar door het voortdurend bespreekbaar te maken. Het leed
van de machinist kan dan ook meer duidelijk en invoelbaar gemaakt worden en dit
zal zeker invloed hebben.
Manda Kapil, Maassluis

Ieder voor zich
Waarom is het niet mogelijk om bij een
mensonterend lijden de pil van Drion of
welk ander middel dan ook via de huisarts
of specialist te krijgen? Als dat wordt gerealiseerd, wordt vele mensen afschuwelijke
situaties bespaard, zoals bijvoorbeeld voor
de trein springen. (Relevant nr. 2 2003) Ik
vind dat een ieder die om welke reden dan
ook niet meer wil leven het recht heeft om
zijn of haar leven op een verantwoorde
manier te beëindigen. Helaas is dat niet
mogelijk, omdat er naar mijn mening te
weinig aandacht is voor problemen van
mensen die zich geen raad meer weten
met hun leven. Het is nu eenmaal de tijd
van: ieder voor zich en God voor ons allen.
R.M. Droomer, Alphen a/d Rijn

Armentehuis
‘Er zal een tijd komen dat ik hulp nodig zal
hebben, wellicht naar een seniorenwoning
of verpleeghuis zal moeten. Het idee alleen al is een schrikbeeld voor mij!’
(Marten Toonder in Relevant nr. 1 2003)
Voor mij niet. Ik ben 81, met loopbeperkingen nog goed gezond en misschien binnenkort aan een van deze tehuizen toe en
ben blij dat ze er zijn. Ik dacht dat het
schrikbeeld idee een uit het verleden
stammende gedachte over een “oude
mensen armentehuis” zou zijn. Ik denk
dus niet overeenkomstig Marten Toonder.
Zouden velen denken zoals hij?
K.A. Warschauwer, Zeewolde

Column
Met spijt moet ik, zo heb ik begrepen, afscheid nemen van de column van Marijke
Boorsma. Wat kon zij het altijd mooi en
helder verwoorden. Jargon schijnt haar
vreemd te zijn. Ik wil haar veel succes
wensen in haar verdere loopbaan als verpleeghuisarts. Bedankt Marijke!
Jon Hogeslag, Brielle

BINNENLAND

Huisarts Van Oijen veroordeeld
Het gerechtshof in Amsterdam heeft huisarts Wilfred
van Oijen (54) op 2 juni veroordeeld tot één week voorwaardelijke gevangenisstraf
met een proeftijd van twee
jaar wegens het in 1997 toedienen van het spierverlammende middel alloferine aan
een ster vende, 84-jarige
vrouw. De straf geldt tevens
het opmaken van een overlijdensakte waarin de arts een
natuurlijke
doodsoorzaak
meldde. Het lichaam van de
vrouw verkeerde op meerdere
plekken in staat van ontbinding. Zij werd niet meer verzorgd, omdat de verpleging
vreesde dat zij tijdens die behandeling zou overlijden. In
overleg met haar dochters besloot Van Oijen het sterven
van de vrouw te bespoedigen.
In februari 2001 oordeelde
de rechtbank in Amsterdam
de arts wel schuldig, maar
legde geen straf op. Van Oijen
had naar het oordeel van de
rechters naar eer en geweten
en in het belang van zijn patiënte gehandeld. Wel werd
hem een voor waardelijke
boete van vijfduizend gulden
opgelegd omdat hij ten onrechte een natuurlijke doodsoorzaak had opgegeven. Anders dan de rechtbank verwijt
het hof Van Oijen dat hij bij
zijn besluitvorming en de uitvoering niet zorgvuldig te
werk is gegaan. Zowel voor
de rechtbank als voor het hof
eiste het Openbaar Ministerie
negen maanden voorwaardelijke celstraf. In beide gevallen is Van Oijen juridisch-technisch schuldig verklaard aan
moord. Maar het hof zegt
daarover in het arrest: Vooropgesteld moet worden dat in
dit geval de kwalificatie
“moord” niet in overeenstemming is met het daaraan in
het algemeen verbonden
maatschappelijke
gevoel,
maar een juridisch-technische term betreft. Van Oijen,
die bekend werd door de tvdocumentaire Dood op ver-

zoek, reageerde zeer teleurgesteld op het arrest: ‘Het
hof toont geen enkele compassie.’
NVVE-psycholoog vrijgesproken van hulp bij zelfdoding
De rechtbank in Den Bosch
heeft op 10 juni een psycholoog in dienst van de NVVE vrijgesproken van hulp bij zelfdoding. De psycholoog gaf in
1999 morele steun en informatie over zelfdoding aan een
43-jarige vrouw met ernstige
psychische problemen. De
vrouw, die hevig naar de dood
verlangde en al eerder pogingen had ondernomen zich het
leven te benemen, nam in mei
1999 medicijnen in die tot de
dood moesten leiden. Zij raakte in coma en overleed drie
weken later. De vrouw, lid van
de NVVE, voerde vooraf diverse gesprekken met de psycholoog. Ook op de avond van de
zelfdoding had zij zowel voor
als na het innemen van de medicijnen telefonisch contact
met de psycholoog.
In eerste instantie seponeerde het Openbaar Ministerie de
zaak, waarop de broer van de
overleden vrouw naar het gerechtshof stapte om alsnog
strafvervolging te bewerkstelligen. Het hof gaf het Openbaar
Ministerie daartoe opdracht.
Tijdens het proces kwam de
officier van justitie tot de slotsom dat de psycholoog moest
worden vrijgesproken. De
rechtbank deelde die mening.
Volgens de rechtbank is het
geven van morele steun en
het verschaffen van informatie
over zelfdoding niet strafbaar.
Ook kwam de rechtbank tot de
conclusie dat de vrouw niet
beïnvloed is door de psycholoog en dat er geen sprake
was van hulpverlening bij zelfdoding, zoals in de wet strafbaar is gesteld. De vrouw was
volledig wilsbekwaam en de
psycholoog is op geen enkele
manier actief betrokken geweest bij de zelfdoding, aldus
de rechtbank. Van het nalaten
hulp te verlenen aan een hulpbehoevende in levensgevaar
werd ze ook vrijgesproken om-

dat de vrouw duidelijk had
aangegeven die hulp niet te
willen.
De volledige uitspraak is terug
te vinden op de website van
de NVVE: www.nvve.nl, via de
link nieuws.
Aantal euthanasiemeldingen
gedaald
Het aantal meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding
is vorig jaar gedaald. Dit blijkt
uit het jaarverslag van vijf regionale toetsingscommissies
euthanasie. De toetsingscommissies bepalen of ar tsen
conform de zorgvuldigheidseisen hebben gehandeld. In
1999 werden 2216 gevallen
van euthanasie gemeld, 2123
in 2000, 2054 in het jaar
2001 en vorig jaar 1882. Er is
geen onderzoek gedaan naar
de oorzaken van deze daling.
In het voorwoord van het jaarverslag wordt gesuggereerd
dat de daling te maken kan
hebben met de meldingsbereidheid van artsen. Dit wordt
echter tegengesproken door
het onderzoek van Van der
Maas en Van der Wal naar de
euthanasiepraktijk in Nederland. Daaruit blijkt dat de meldingsbereidheid van ar tsen
juist is toegenomen.
Uit het jaarverslag blijkt verder
dat in 1672 gevallen sprake
was van euthanasie, in 184
gevallen van hulp bij zelfdoding en in 26 gevallen betrof
het een combinatie van beide.
De levensbeëindiging vond
veruit in de meeste gevallen
(1544 keer) thuis plaats, 208
maal in een ziekenhuis en 42
maal in een verpleeghuis en
51 maal in een verzorgingshuis, in 37 van de gevallen elders, bijvoorbeeld in een hospice of bij familie.
In vijf gevallen kwamen de
commissies tot het oordeel
dat de arts niet zorgvuldig had
gehandeld.
Steunpunt voor advies
zelfdoding
De Stichting Vrijwillig Leven
(SVL) heeft op 20 juni in
Maastricht officieel het Steunpunt Menswaardig Sterven op-

KORT
Samengesteld door
Marleen Peters
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gericht. Mensen uit de regio
voor wie het leven ondraaglijk
is en die naar de dood verlangen kunnen daar aankloppen
voor advies. Vooralsnog moet
de hulpvrager zelf de dodelijke
dosis medicijnen verzamelen.
Hulp bij zelfdoding is volgens
de huidige wet strafbaar, advies geven mag wel. De stichting streeft naar een wetswijziging die het mogelijk maakt
dat mensen zelf hun levenseinde kunnen kiezen en de
middelen die daarvoor nodig
zijn kunnen verkrijgen. De
SVL, die zeven jaar geleden
werd opgericht en nu ongeveer
1500 donateurs telt, is geen
voorstander van vrije verstrekking van medicijnen waarmee
mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Door mensen met een doodswens serieus te nemen, hoopt de SVL
ook het aantal gruwelijke zelfdodingen (nu zo’n 1500 per
jaar) terug te dringen.

Nederland koploper
euthanasie
In Nederland komt levensbeëindigend handelen door
artsen twee tot dertig keer vaker voor dan in landen als België, Denemarken, Italië, Zweden en Zwitserland. Dit blijkt
uit een Europees vergelijkend
euthanasieonderzoek dat is
gepubliceerd in het Britse medisch tijdschrift The Lancet.
Het onderzoek werd verricht
onder leiding van de hoogleraren Van der Maas en Van der
Wal. Ruim 20.000 overlijdensakten die tussen juni 2001 en
februari 2002 werden opgemaakt in de onderzochte landen, zijn bekeken op de vraag
of het plotseling of niet-plotseling overlijden betrof. Alle ruim
14.000 artsen die niet-plotseling hadden ingevuld, kregen
een enquêteformulier toegestuurd dat doorvroeg naar de
oorzaak van het overlijden en
de rol die de arts daarin speelde. De artsen werd anonimiteit gegarandeerd. Nederland-

se artsen verleenden in de onderzochte periode achtmaal
vaker euthanasie dan hun Belgische collega’s (in deze periode was euthanasie ook in
België nog strafbaar) en
zestigmaal vaker dan Italiaanse artsen. In Zweden melden
artsen geen enkel geval van
euthanasie.
Levensbeëindiging van stervende patiënten die hun verzoek niet meer kunnen uiten,
komt in Nederland zo’n 900
maal per jaar voor, blijkt uit
een recent onderzoek van Van
der Wal en Van der Maas naar
de euthanasiepraktijk in Nederland. In landen als België
en Denemarken blijkt dit veel
vaker voor te komen. Uit het
onderzoek blijkt ook dat het
geven van morfine en andere
middelen om pijn te bestrijden
met het bespoedigen van de
dood als bijeffect in alle landen gebeurt. Het minst in Italië (19 procent) en Nederland
(20 procent) en het meest in
Denemarken (26 procent).

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
GEVOLMACHTIGDENDIENST
De NVVE is op zoek naar vrijwilligers voor de Gevolmachtigdendienst (GD) in de provincies Groningen, Friesland en
Drenthe.
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Wij zoeken: mensen die gevolmachtigde willen worden voor
enkele leden van de NVVE die onmogelijk zelf een gevolmachtigde kunnen vinden. Een gevolmachtigde behartigt iemands belangen op medisch gebied als die persoon daar zelf
niet meer toe in staat is.
Wij vragen: uitstekende contactuele eigenschappen, diplomatie en overtuigingskracht, een zakelijke houding, flexibele
beschikbaarheid, beschikking over een auto of goed openbaar vervoer.

TELEFOONDIENST
Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk?
De NVVE biedt u de mogelijkheid u in te
zetten als
telefoonvrijwilliger voor twee dagdelen
per week.

Wij bieden: begeleiding en deskundigheidsbevordering,
reis- en onkostenvergoeding.

U komt te werken op het verenigingsbureau in het centrum van Amsterdam. Wij
garanderen een zorgvuldige inwerkperiode
en een prettige werksfeer. Daarnaast bieden
wij deskundigheidsbevordering, reis- en
onkostenvergoeding.

Voor nadere informatie, het opvragen van een profielschets
en uitgebreide taakomschrijving kunt u contact opnemen
met Loes van den Berg, coördinator Gevolmachtigdendienst,
via tel. 020 – 620 06 90.
U kunt ook mailen: l.vandenberg@nvve.nl of schrijven:
NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.

Als u interesse heeft en u bent iemand met
levenservaring, een goede taalbeheersing
en enige computervaardigheid, dan kunt
u voor nadere inlichtingen bellen met Hans
Maliepaard, coördinator Telefoondienst,
tel. 020 – 530 49 73.
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R E L E VA N T E K W E S T I E S
Leden benaderen de NVVE vaak voor praktische informatie.
Hieronder de meest gestelde vragen over wilsverklaringen.
Wat is het juridische verschil tussen een behandelverbod/weigering
van behandeling en een euthanasieverklaring?
U heeft recht op het weigeren van
een behandeling. Uw wensen ten
aanzien van wel of niet behandelen kunt u vastleggen in een behandelverbod. Het verzoek, vastgelegd in deze schriftelijke verklaring, is rechtens afdwingbaar.
Uw euthanasieverklaring is een
schriftelijk verzoek om euthanasie
of hulp bij zelfdoding. Het verzoek,
vastgelegd in deze verklaring, is
niet rechtens afdwingbaar, omdat
u geen recht op euthanasie heeft.
Als ik een euthanasieverklaring
heb ingevuld, kan ik er dan zeker
van zijn dat er – indien ik dat wens
– euthanasie wordt verleend?
Nee. Een euthanasieverklaring is
geen garantie dat er euthanasie
wordt toegepast wanneer u daarom
vraagt. Euthanasie is niet afdwingbaar. De verklaring is een schriftelijke verzoek om euthanasie wanneer u zelf niet meer in staat bent
uw euthanasiewens mondeling te
uiten.
Is mijn arts verplicht euthanasie te
verlenen als hij de euthanasiever-

klaring heeft aangenomen?
Nee. Het feit dat uw arts de euthanasieverklaring aanneemt en met
u bespreekt, betekent dat hij op
de hoogte is van uw verzoek. De
arts verplicht zich hiermee niet de
euthanasie ook te verlenen. Is hij
principieel tegen euthanasie dan
dient hij dit wel aan u te melden.
Bespreek daarom tijdig met uw
arts uw wensen ten aanzien van
uw levenseinde. Vraag waarom hij
niet op uw verzoek in wil gaan en
of hij behulpzaam wil zijn bij het
zoeken naar een andere arts.
Wanneer u uw euthanasiewens
pas bespreekt als u al ernstig ziek
bent, dan is het vinden van een
arts die wel bereid is euthanasie
te verlenen praktisch onmogelijk.
Op mijn euthanasieverklaring heb
ik aangegeven dat ik euthanasie
wil als ik dement ben. Gaat de
arts in op mijn verzoek?
U moet ervanuit gaan dat uw arts
niet op dit verzoek in zal gaan.
Een van de zorgvuldigheidseisen is
dat de arts overtuigd moet zijn dat
er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Op het moment
dat u dement bent, is de uitzichtloosheid wel vast te stellen maar
de ondraaglijkheid meestal niet.

De arts zal dan dus geen gevolg
mogen geven aan uw verzoek. Wel
moet hij zich houden aan het behandelverbod. Dit verbod kan dus
van groter belang zijn voor demente mensen.
Bestaat de “laatstewilpil” (pil van
Drion)?
De laatstewilpil bestaat als zodanig
niet. Wel is er een middel (drankje) dat artsen kunnen verstrekken
wanneer zij hulp bij zelfdoding geven aan mensen die ondraaglijk en
uitzichtloos lijden. De arts mag dit
middel alleen verstekken wanneer
hij aan de zorgvuldigheidscriteria
voldoet zoals die beschreven zijn
in de euthanasiewet. Veel leden
van de NVVE zijn van mening dat
zij ook over hun levenseinde moeten kunnen beslissen wanneer zij
niet ziek zijn. Op de Algemene
Ledenvergadering van maart 2003
is met betrekking tot dit onderwerp het volgende in de statuten
opgenomen: De vereniging heeft
ten doel het bevorderen van de
maatschappelijke aanvaarding van
een zelfgekozen levenseinde van
niet-zieken en het, zodra en zover
dat de vereniging wettelijk is toegestaan of zal zijn toegestaan, verstrekken en legaliseren van hulp
bij zelfdoding.

Symposium voor verpleegkundigen en verzorgenden
18 september 2003 in de Reehorst te Ede

LEVENSBEËINDIGING: MIJN ZORG?
De rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij actieve levensbeëindiging
Programma:
10.00 uur: opening
door Jacob Kohnstamm, voorzitter NVVE
10.15 – 12.30 uur: lezingen en discussie
Definitiebepaling • Hans van Dam
Juridische aspecten • Jolanda van Boven
Zorgaspecten • Marcelle Mulder
Ethische aspecten • Erwin Kompanje
12.30 – 13.30 uur: lunch

INTERVIEW

13.30 – 14.45 uur: workshops
1. Algemeen ziekenhuis • Hans van Dam
2. Extra-murale zorg • Hans Bart
3. Verpleeghuis • Bert Keizer
4. Psychiatrie • Martine Cornelisse
15.00 – 16.00 uur: afsluiting en borrel
Kosten: € 100,- incl. lunch
Aanmelden: Kitty Jager, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam, tel. 020 – 531 59 16.
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Consulent Muns veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar

‘HULP BIJ ZELFDODING IS MET DIT VONNIS
ZO GOED ALS ONMOGELIJK GEMAAKT’
In april werd Willem Muns, consulent van De Einder Noord, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar met een proeftijd van twee jaar, wegens hulp bij zelfdoding aan een zieke vrouw van
81 jaar. ‘Ook al speelt de zaak al meer dan twee jaar, eigenlijk begint het nu pas’, zegt Muns, doelend op
het hoger beroep dat zijn advocaat Willem Anker heeft aangetekend. Aan Relevant vertelt hij over de betekenis van de uitspraak (‘een flinke stap terug’) en wat het hem persoonlijk heeft gedaan om vijftig dagen
vast zitten, behandeld te worden als een zware crimineel en vervolgens veroordeeld te worden. ‘Terwijl het
enige dat je wilt bereiken is, dat mensen op een waardige manier kunnen sterven.’
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Ze zijn net terug van enkele weken vakantie in Bretagne, Willem Hendriks-Muns
(60) en zijn vrouw Margje. Even in een andere omgeving en weg van ‘de hele zaak’.
Maar ook tijdens hun vakantie konden ze
de berichten over De Einder niet ontlopen.
Margje: ‘Een dochter belde met het
nieuws dat de aanklacht van Van Gelder
die beweerde dat De Einder Noord zijn
tachtigjarige vader had geholpen bij zijn
zelfdoding (eigenlijk beweerde hij dat Willem zijn vader had vermoord) niet gegrond
is verklaard. De Einder Noord was niet
eens meer actief toen dit speelde, maar
toch staat zo’n beschuldiging in de krant.
Willem is nu aangeschoten wild.’
Dat zijn de “onverkwikkelijke” gevolgen van
de rechtszaak. Van Gelder die Muns valselijk beschuldigt of Willibrord Frequin die
Muns en zijn vrouw staat op te wachten
voor de rechtbank in Groningen, met cameraman en een krant in de hand waar met
grote letters ‘moordenaar’ op staat. Maar
daar staan gelukkig de tientallen aardige
brieven tegenover die Muns tijdens zijn
verblijf in de cel heeft ontvangen. ‘Van wildvreemde mensen, die mij moed inspraken.
En ook uit de bijdragen door honderden
mensen en de NVVE aan het procesfonds
van De Einder blijkt dat het streven van de
stichting breed wordt gedragen.’
Stap terug
Al meer dan twee jaar beheerst deze zaak
hun leven. Margje: ‘Je denkt er constant
aan, slaapt slecht, je relatie wordt onder
druk gezet. Ik heb hartklachten gekregen,
waarvan je natuurlijk nooit zeker weet of
het hierdoor komt, maar zo’n zaak is in ieder geval niet bevorderlijk voor de gezondheid.’ Ook verloor Muns zijn baan als humanistisch raadsman. Maar toch is dat
niet het ergste, menen beiden. ‘Met dit
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vonnis wordt een flinke stap teruggezet.
Ook voor de NVVE. Het is vergelijkbaar
met het oordeel van de Hoge Raad in de
zaak Brongersma die een achteruitgang
betekent in de euthanasiepraktijk. Met de

HULP BIJ ZELFDODING

uitspraak tegen mij is zorgvuldige hulp bij
zelfdoding zoals De Einder die verleent zo
goed als onmogelijk gemaakt.’
Vooraf algemene informatie verstrekken is
het enige dat nog mag, aldus de rechtbank
in Groningen. Alles wat verder gaat, kan
worden opgevat als een ontoelaatbare en
strafbare manier van hulpverlening bij zelfdoding. Muns: ‘Als iemand vraagt of de gespaarde medicijnen voldoende zijn voor
een zelfdoding, dan geldt het antwoord als
een advies. Dat noemen ze dan instructie,
of zelfs “de regie voeren”.’ Muns vertelde
de 81-jarige vrouw onder andere dat de
door haar verzamelde medicijnen niet toereikend waren en dat tevens een plastic
zak over het hoofd nodig was om de gewenste dood te bereiken. De rechtbank
oordeelde dat de consulent daardoor een
beduidende invloed heeft gehad op wat er
met de vrouw gebeurde. Dat gold ook voor
andere handelingen, waaronder het opendraaien van een pot jam, om de medicijnen
minder bitter te laten smaken. Muns: ‘De
officier van justitie was overigens tegenstrijdig. Enerzijds vond hij dat ik niets had
mogen doen. Anderzijds had ik moeten ingrijpen. Als de enige “professional” had ik
de anderen, die eigenlijk de meeste handelingen verrichtten, moeten tegenhouden.’
Medemenselijkheid
‘Dat je niet actief mag zijn, dat weet De
Einder ook,’ vervolgt hij. ‘Je mag iemand
niet de medicijnen in de mond stoppen.
Logisch, het gaat om de beslissing en het
proces van een ander. Maar het is toch
pure medemenselijkheid om een pot jam
open te draaien als die vrouw het zelf niet
kan? Mensen van De Einder zullen nu liever niet meer bij een zelfdoding zijn. Te
veel risico. Met als gevolg dat mensen
weer in eenzaamheid moeten sterven.’
Over de doodswens van de vrouw bestond
geen onduidelijkheid. ‘Ze heeft zoals velen
moeten besluiten om “te vroeg te zijn om
niet te laat te zijn”. Had ze gewacht, dan
had ze het verzoek niet meer kunnen
doen. Zelf actie ondernemen was nodig.
Dat heeft ze gedaan en dat vind ik heel
knap van haar. Het was haar eigen wens
om een eind aan haar leven te maken. Dat
was voor haar hele omgeving duidelijk.’
Slachtoffer
Muns is vanaf het begin betrokken bij
Stichting De Einder, een organisatie die
informatie en advies geeft aan mensen
met een doodswens. De thuisbasis is Castricum. ‘Zelfdoding na contact met De Einder vindt veel minder plaats dan men vaak
denkt. Mensen zijn vaak al blij dat er iemand is die naar ze luistert, iemand die

hun doodswens serieus neemt. Slechts 5
tot 10 procent van de contacten leidt tot
zelfdoding. Je verwijst uiteindelijk veel
meer door dan dat er daadwerkelijk een
zelfdoding plaatsvindt.’
In 1998 werd Stichting De Einder Noord
opgericht. ‘Het leek verstandig om een
tweede De Einder op te richten. Mocht
Castricum worden platgegooid, dan zouden
wij hier kunnen doorwerken. Dat heeft net
even anders uitgepakt. De telefoon van
De Einder Noord staat nu doorgeschakeld
naar De Einder in Castricum.’ Want de
noordelijke vestiging is (voorlopig) niet
meer actief. Diverse consulenten zijn afgehaakt, het risico is te groot geworden,
maar tevens heeft het bestuur van de
stichting verklaard dat de werkzaamheden
van De Einder Noord, zolang de zaak onder
de rechter is, zijn opgeschort.

De zaak-Muns in vogelvlucht
5 april 2001 • Willem Muns is als consulent van De Einder
Noord aanwezig bij de zelfdoding van een 81-jarige zieke
vrouw. Er zijn nog vier mensen aanwezig, onder wie een
collega-consulente van De Einder.
11 april 2001 • Muns wordt gearresteerd en zit dagen in
voorarrest. Aanvankelijk luidt de aanklacht: levensberoving
op verzoek. Die wordt later omgezet in hulp bij zelfdoding,
een delict waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegestaan.
28 maart 2002 • Rechter F. Wieland trekt zich terug naar
aanleiding van een wrakingsverzoek van advocaat Willem
Anker. De rechter was volgens Anker sterk bevooroordeeld.
18 juni 2002 • De rechtbank in Groningen verklaart de
officier van justitie niet ontvankelijk. Het Openbaar Ministerie
zou een ernstige inbreuk op het gelijkheidsbeginsel hebben
gemaakt door alleen Muns te willen vervolgen en niet de
andere mensen die bij de zelfdoding aanwezig waren.
Het OM gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep.
25 november 2002 • Het hof in Leeuwarden stelt dat de
officier van justitie een grote vrijheid heeft in het bepalen
van wie wel en niet vervolgd wordt. De zaak-Muns wordt
terugverwezen naar de Groninger rechtbank.
10 april 2003 • De rechtbank in Groningen oordeelt dat
zelfdodingsconsulenten zich aan strenge gedragsregels
dienen te houden en veroordeelt Muns tot een gevangenisstraf van een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van
twee jaar. Muns gaat in hoger beroep.
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‘Het is toch pure
medemenselijkheid om een pot
jam open te
draaien als die
vrouw het zelf
niet kan?’

Muns is ervan overtuigd dat het Openbaar
Ministerie op een veroordeling over hulp bij
zelfdoding uit was en dat hij de pech had
daarbij als voornaamste slachtoffer te mogen fungeren. ‘Men wilde de bestaande
jurisprudentie uitbreiden. Vervolgens ben
ik met terugwerkende kracht veroordeeld,
met een straf die aanmerkelijk hoger is
dan ooit geëist.’
Hij vermoedt dat een interview over De
Einder met het Dagblad van het Noorden
in februari 2001 de aandacht op hem heeft
gevestigd. Maar achteraf gezien vindt hij
dat het waarschijnlijk ook niet verstandig
is geweest te accepteren dat er meerdere
mensen bij de zelfdoding aanwezig waren.
‘Niet voor niets heeft De Einder als richtlijn
dat er bij voorkeur één iemand bij aanwezig
is, juist om te voorkomen dat mensen tegen elkaar worden uitgespeeld. Het was
voor mij ook een complete verrassing die
vier mensen, onder wie twee die ik nog
nooit had gezien. Ik had toen eigenlijk moeten zorgen dat ze weg zouden gaan. Of zij
weg, of ik.’
Rechteloos
Enkele dagen na de zelfdoding wordt hij
thuis gearresteerd. ‘Met zo’n politieauto
schuin op de oprit.’ En toen begon de
nachtmerrie, want zo mogen de vijftig dagen hechtenis volgens Muns wel worden
genoemd. ‘Je leeft op een laag pitje om
overeind te blijven. Je knijpt jezelf gewoon
af, anders ben je de hele dag aan het huilen. Wat doe ik hier, vraag je je af. Hoorde
ik even een stukje klassieke muziek, dan
braken de dijken weer door.’
Omdat Muns aanvankelijk wordt beschuldigd van levensberoving op verzoek, waar-

op een maximum straf van twaalf jaar
staat, wordt hij behandeld als een zware
crimineel. ‘Die beschuldiging was pure eigenrichting van de officier van justitie. De
rechtsorde zou ernstig geschokt zijn. Opeens! Terwijl ik al jaren aan het werk was
als consulent. Het doel was niet minder
dan De Einder Noord als een criminele organisatie neer te zetten. Op grond daarvan
heeft de officier van justitie de “divisie
zwaar georganiseerde criminaliteit” op mijn
zaak gezet, aldus mijn eerste advocaat die
zeer onder de indruk was.
Mensen hebben geen idee van het rechtssysteem in Nederland. Je bent volkomen
overgeleverd en totaal rechteloos. Voor mij
golden bijzondere beperkingen. Dat wil zeggen een streng regime, waarbij ik met niemand mocht praten. Je krijgt geen enkele
informatie. En dat allemaal in het kader
van het onderzoek. Voor mijn cel in de
gang hing een ketting waar niemand langs
mocht. Ik werd behandeld als een moordenaar, want ik had iemand gedood.’
Margje: ‘Ik heb hem de eerste twaalf dagen niet gezien of gesproken. Ik heb schone kleren gebracht. Op het bureau zeiden
ze: “U doet alsof uw man een kind is, hij
kan zich wel alleen redden.” Terwijl je gewoon contact wilt, hem wilt vragen hoe het
is.’
Psychologische oorlogvoering
‘Het is puur psychologische oorlogvoering
en daar ben je helemaal niet op ingesteld,’
vervolgt Muns. ‘Ze proberen je gek te maken. En dat lukt, je raakt totaal doorgedraaid. De enige die je ziet zijn de twee
zelfde rechercheurs. En die uiten de raarste beschuldigingen. Zo zou ik een alias

Informatie Ledenondersteuningsdienst
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Regelmatig worden de vrijwilligers van de Ledenondersteuningsdienst (LOD) in hun contacten met leden van de NVVE geconfronteerd met te hoge
verwachtingen over wat de LOD voor hen kan doen.
De NVVE heeft gekozen voor een werkwijze waarbij
steeds hetgeen dat wettelijk is toegestaan, het
kader vormt. Dit betekent dat voor de LOD artikel
294 van het Wetboek van Strafrecht als zodanig
fungeert: aanzetten tot en hulp bij zelfdoding, dan
wel het verstrekken van middelen daartoe, zijn verboden. De vrijwilligers mogen dus niets ‘doen’ in
de zin van helpen bij zelfdoding of het verstrekken
van middelen. Zoveel heeft de jurisprudentie inmiddels duidelijk gemaakt.
De recente uitspraak tegen consulent Muns van
De Einder Noord lijkt met die opgebouwde jurisprudentie geen rekening te houden en geeft dus aanleiding om de grenzen van wat de medewerkers
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van de LOD wel en niet kunnen doen nog eens te
benadrukken. Wat kan de LOD voor u doen? Alle vragen op het terrein van euthanasie en hulp bij zelfdoding door een arts zullen door de vrijwilligers kunnen
en mogen worden opgepakt: hulp bij het invullen van
de wilsverklaringen, adviezen over gesprekken met de
huisarts en ondersteuning bij het zoeken naar eventueel noodzakelijke andere hulpverleners.
Waar het gaat om zelfdoding zonder doktershulp,
kunnen de vrijwilligers u voorzien van algemene informatie. Het is ook mogelijk met hen over de wens
tot zelfdoding te spreken.
Voor alle duidelijkheid: wat doet de LOD dus niet?
De LOD verstrekt geen middelen en heeft ook geen
artsen in dienst die hulp zouden kunnen geven.
Aanwezigheid bij een zelfdoding is helaas ook niet
mogelijk, laat staan hulp daarbij.
Rob Jonquière

hebben: Hendriks. Zo heet ik sinds mijn
huwelijk met Margje: Willem HendriksMuns. Ik heb haar naam aangenomen.
Zo sta ik ingeschreven. Maar dat wordt
dan als verdacht gezien.
Maar je denkt toch: het zit wel goed in
Nederland. Straks is er een rechter die mij
op grond van wat er in de verklaringen
staat, naar huis stuurt. Maar dan kom je
na tien dagen voor de raadkamer en krijg je
dertig dagen verlenging. Totaal onverwacht.
Het was ook helemaal niet aan de orde geweest tijdens mijn voorgeleiding, maar het
stond wél in het verslag van de rechtbank.
Je reinste valsheid in geschrifte. Mijn hechtenis werd stilzwijgend verlengd, omdat de
rechter veronderstelde dat de officier zou
persisteren in zijn eis. De officier zelf heeft
het er helemaal niet over gehad. Bovendien
was de officier geen “zij” zoals in het verslag stond, maar een hij. Je kunt het niet
bewijzen, maar dat verslag moet dus al geschreven zijn voordat de zaak überhaupt
aan de orde was geweest.’
Onverteerbaar
Dat de overige aanwezigen die bij de zelfdoding aanwezig waren niet werden vervolgd, doet vermoeden dat de officier van
justitie vooral De Einder wilde aanpakken
en koste wat kost in ieder geval tot één
veroordeling wilde komen om hulp bij zelfdoding geheel in te dammen. Muns noemt
dat ‘onverteerbaar’. ‘Daarom ga ik in hoger
beroep. Eigenlijk begint het nu pas.’ En dat
is niet alles. Advocaat Anker heeft laten
weten dat Muns recht heeft op een schadevergoeding, omdat hij heeft vastgezeten
voor een delict waarvoor hij niet is gedagvaardigd. Muns: ‘En natuurlijk gaan we proberen de geleden schade vergoed te krijgen. Ik schat de kosten inmiddels op circa
honderdduizend euro. En ook de stichting
heeft de nodige schade geleden.’
Als hij terugkijkt op de laatste twee jaar, is
Muns vooral woedend. ‘De hele rechtspraak in Nederland zou op de helling moeten, die is verre van onafhankelijk. Het ging
in dit geval puur om een politieke uitspraak, met alle kenmerken van religieuze
onverdraagzaamheid. Je mag niet tegen
Gods wil een eind aan het leven maken.
Dat is waarschijnlijk de kern van het hele
verhaal.’ Maar Muns blijft ondanks alles
optimistisch. ‘Ik verwacht nog steeds dat
ze op een gegeven moment wakker worden
en beseffen dat ze met waanzin bezig zijn.’
Anja Krabben

COLUMN
TRANSPARANTIE
Het derde rapport over Medische besluitvorming aan het
einde van het leven van Van der Wal en Van der Maas is
gepresenteerd. In de media is de meldingsbereidheid van
artsen het grootste item. Het percentage meldingen is
slechts(?) opgelopen van 41 naar 54 procent.
Wat zijn redenen om niet te melden? Er zijn een aantal genoemd: de artsen zien op tegen de rompslomp, er is te
weinig kennis van de procedure (melden bij toetsingscommissie en niet bij justitie) en terminale sedatie is in opkomst. Terminale sedatie betekent dat een patiënt “onder
zeil” wordt gehouden als een bepaald ernstig symptoom
niet meer met alleen symptoombestrijders bestreden kan
worden. Bijvoorbeeld oncontroleerbare pijn en heftig, niet
te stoppen braken. Het is in dat geval niet de bedoeling
om de dosering op te voeren met de intentie de patiënt
eerder te laten overlijden.
In de praktijk kom ik nog andere redenen tegen die misschien niet zo gauw genoemd worden, maar wel degelijk
spelen. Zo is voor artsen het begeleiden van een patiënt
aan het eind van
zijn leven behalve een professioneel proces
ook een emotioneel proces. Het
is een intieme
aangelegenheid.
Daar horen geen
anderen bij, ook
geen andere collega’s. Als SCEN-arts kom ik een enkele keer een collega
tegen, die denkt dat de consultatiearts alleen maar even
komt kijken en niet inhoudelijk komt toetsen. En als blijkt
dat de SCEN-arts dat wel doet, is hij of zij daar niet van
gediend. Gelukkig komt dat maar heel sporadisch voor.
Daarnaast is er ook nog de druk van de patiënt. Als de
beslissing genomen is, moet het onmiddellijk gedaan worden. Het is dan slecht nieuws voor de patiënt dat er nog
een aantal noodzakelijke handelingen moeten gebeuren
en de patiënt vraagt of het niet anders kan, want het moet
nú. Ook de familie dringt aan bij de dokter om nu op te
treden. Onder deze druk besluit de dokter nog wel eens
om het dan maar “anders” te doen, bijvoorbeeld door de
morfine op te hogen.
Mijns inziens is er geen reden om niet te melden. Er is
een prachtige wet en die is voor ons allemaal van waarde.
Melden is belangrijk, zodat duidelijk gaat worden hoe de
praktijk uitpakt. Er is behoefte aan transparantie. Het is
van het grootste belang dat er tijdens een ziekteproces
waarbij het duidelijk is dat het einde van het leven in zicht
komt, op tijd een gesprek op gang komt tussen arts en
patiënt waardoor beiden weten wat ze van elkaar kunnen
verwachten. Dan hoeft er niets in het geniep te gebeuren.
Dat geeft lucht.

Melden is belangrijk,
zodat duidelijk
gaat worden hoe de
praktijk uitpakt

Nico Mensing van Charante
huisarts en SCEN-arts

19

KO
BR
O TE K E N

Ton Vink
Denken over de dood
Uitgeverij Damon, 2003,
€ 14,90
ISBN 90 557 3339 3
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Leven met het levenseinde
Ton Vink publiceerde dit jaar
het boek Denken over de
Dood. De ondertitel Opvattingen en keuzes veronderstelt
een neutraliteit ten aanzien
van het onderwerp, die bij
het lezen van het boek zowel
waar als niet waar blijkt. Vink
is neutraal ten aanzien van
de diverse levensbeschouwelijke opvattingen die mensen
er op na houden, maar uitgesproken in zijn mening als hij
de actualiteit bespreekt. Hij
heeft beide invalshoeken
knap verweven in het helder
geschreven boek. Zoiets kan
alleen maar wanneer iemand
zijn persoonlijke betrokkenheid weet te combineren met
een analytische blik. Vink kan
dat. Simpel is Denken over
dood echter niet. Hij plaatst
allereerst onze huidige opvattingen over het levenseinde
in een historisch en filosofisch perspectief, waarna hij
aan de hand van actuele
voorbeelden een aantal recente zienswijzen ontkracht.
Hoewel het levenseinde – en
dus het denken daarover –
onlosmakelijk verbonden is
met het leven, is het niet zo
dat dit geïntegreerd is in onze cultuur. Eigenlijk, stelt
Vink, zijn we dit besef kwijtgeraakt en zijn we het pas
sinds kort weer aan het hervinden vanuit een nieuwe
context waarin het zelfbeschikkingsrecht een belangrijke rol speelt. Iedereen gaat
dood en heeft, bewust of onbewust, bepaalde opvattingen over leven en sterven.
Het boek is onderverdeeld in
twee delen. Het eerste deel,
Opvattingen, is gewijd aan de
verschillende opvattingen
over leven, sterven en de
dood. Vink gaat uitgebreid in
op verschillende levensovertuigingen die verschillende
houdingen ten opzichte van
het levenseinde impliceren.
Boeddhisme, hindoeïsme en
christendom beschouwen de
dood – ieder op hun eigen

manier – als de overgang
naar een ander “zijn”. Een
dergelijk geloof heeft implicaties voor de manier waarop
het leven geleefd wordt, namelijk in de overtuiging dat
de dood niet het definitieve
einde betekent en dus ook
met minder angst onder ogen
gezien kan worden. Ook voor
degenen die de overtuiging
hebben dat er na de dood
niets meer is, heeft de dood
betekenis: het leven dat eraan voorafgaat dient “volledig” geleefd te worden en
daarbij horen ook het sterven
en het denken daarover.
Vink maakt één ding bijzonder duidelijk: welke houding
iemand ook inneemt ten opzichte van deze vraagstukken, er is geen zekerheid
over wat “waar” is; er zijn nu
eenmaal dingen die we, rondom de dood, moeten aannemen en vooral: waarvan we
moeten erkennen dat we ze
nooit zullen weten. In dit kader bespreekt hij ook het
fenomeen van de bijna-dood
ervaringen en stelt voor ze
serieus te nemen, omdat ze
een verdieping van het leven
betekenen. Het feit dat Vink
dit onderwerp behandelt, is
illustratief voor het grote respect dat hij heeft voor menselijke ervaringen. Dit respect, gecombineerd met heldere analyses, voert de boventoon in het tweede deel
van het boek: Keuzes. Dit
deel gaat niet alleen over de
beleving en de waarde van
dood en sterven in onze huidige maatschappij, maar behandelt ook een aantal zaken
die de laatste jaren de gemoederen stevig hebben beziggehouden. Behalve een
analyse van de zaken Brongersma en Muns, gaat hij
ook in op de zaak van Diane
Pretty die wilde sterven en
daarbij – vanwege haar ziekte
– hulp nodig had. Tot en met
het Europese Hof bevocht zij
haar recht op een waardig levenseinde en kreeg dat recht
uiteindelijk niet. Volgens een
beproefde filosofische methode presenteert Vink het spie-

gelbeeld van het verhaal van
Pretty: het fictieve verhaal
van mevrouw Kranig die wil
blijven doorleven tot het bittere eind en daar hulp bij nodig
heeft, waar zij uiteindelijk, op
grond van dezelfde argumentatie, geen toestemming voor
krijgt. Mevrouw Kranig moet
dus sterven, aangezien zij
een zelfde recht op zelfbeschikking heeft als mevrouw
Pretty.
Er zijn, stelt Vink, drie houdingen te onderscheiden ten
aanzien van het levenseinde:
we kunnen het leven verlengen, we kunnen de dood afwachten of deze bespoedigen. Hij laat zien dat in onze
huidige samenleving het afwachten en het verlengen
zonder meer geaccepteerd
zijn. Het afwachten is nog
een overblijfsel uit vroeger
tijden en kan eigenlijk tegenwoordig bijna niet meer
“puur” worden gedaan; verlengen daarentegen is gemeengoed omdat het door
medisch ingrijpen gebruikelijk
is het levenseinde zo lang
(mogelijk) uit te stellen. Niemand die zich beklaagt over
deze moderne verworvenheden – en terecht natuurlijk.
Het bespoedigen van de
dood/het levenseinde is
dankzij de invoering van de
euthanasiewet onder voorwaarden mogelijk, maar staat
onverminderd veel vaker ter
discussie dan de verlenging
van het leven. Waarin zit het
hem dat wanneer iemand alles in het werk stelt om door
te blijven leven, dit zonder
meer geaccepteerd wordt en
dat iemand, die niet meer
verder wil, zich vaak in allerlei bochten moet wringen en
erger: hiervoor een lijdensweg moet doorlopen en dan
soms nog niet die acceptatie
krijgt? Denken over dood is
een rijk en helder boek, maar
verre van simpel. Dat kan
ook niet met zo’n onderwerp
en zeker niet in een bestek
van 160 pagina’s. Na het lezen van het boek, start het
denken pas echt.
Marleen Swenne

C O M M E N TA A R
Martine C. te A.
Verdachte(!!) Martine C., wonende te A. en als psychologe in dienst bij een zekere
vereniging eveneens gevestigd te A. is na een lange en merkwaardige strafzaak volledig vrijgesproken van het tenlastegelegde (zie ook Kort pag. 13). Dat lucht in
meerdere zin ontzettend op. Allereerst is met deze uitspraak een einde gekomen
aan een lijdensweg voor Martine die wij nu niet meer (schertsend) met initialen
hoeven aan te duiden. Iedereen die betrokken is bij dit soort strafzaken weet hoe
zwaar het mensen valt als zij voor gewetensvol verleende hulp bij euthanasie of gewetensvol verleende morele steun bij zelfdoding, in het verdachtenbankje belanden. En hoewel in het geval van Martine alle geraadpleegde juristen zeker meenden te weten dat de poging van justitie om haar te veroordelen wegens hulp bij zelfdoding of wegens het nalaten van het geven van hulp aan een in levensgevaar verkerende hulpbehoevende, uiteindelijk schipbreuk moest leiden, is de langdurende
onzekerheid over de uitkomst van deze strafzaak haar en ons niet in de koude kleren gaan zitten. De gevolgen in strafrechtelijke zin (voorwaardelijke veroordeling of
boete) zouden objectief gezien bij een andersluidende uitkomst nog te overzien zijn
geweest. Maar voor de Ledenondersteuningsdienst – en dus voor de hulp die de
NVVE geeft middels het verstrekken van informatie en het geven van morele steun
aan onze leden – zou dat een dramatisch gevolg hebben gehad. Bovendien zou er
een lastig te helen wond zijn geslagen in het toch al tanende vertrouwen in
de rechtsstaat. Want Martine had zich, zeker naar het oordeel van het bestuur, in
deze zaak op de meest gewetensvolle, zorgvuldige, controleerbare én binnen de
grenzen van de wet vallende wijze van haar taak gekweten.
Dat er desondanks een strafzaak van werd gemaakt, kon eigenlijk alleen worden
geduid als een poging van een aantal magistraten om politiek te bedrijven. Het hof
in Den Bosch en de rechter-commissaris die op deze zaak werd gezet, hebben – in
mijn ogen – van hun magistratelijke bevoegdheden misbruik gemaakt door te trachten de NVVE “mores” te leren. Zij hebben via het strafrecht geprobeerd om ons in
de toekomst er van te weerhouden om aan mensen die het leven in de meest
absolute zin niet meer zien zitten, informatie te geven over hoe zij hun wens gerealiseerd konden zien; om ons te weerhouden hun morele steun te geven; en om de
kleine opening die wet en jurisprudentie laten voor zelfbeschikking in dit soort
situaties, dicht te schroeien. Maar gelukkig zijn zij tenslotte in het eindoordeel van
de rechtbank in Den Bosch hardhandig op hun nummer gezet.
Ondertussen heeft deze zaak heel veel, ook emotionele, energie en veel tijd gekost. Het heeft daarenboven de in mijn ogen bovenal hilarische situatie opgeleverd
waarbij het voltallige bestuur en een deel van de staf van de NVVE gedurende een
lange avond op het bureau van de NVVE op last van de rechter-commissaris in gijzeling zijn genomen: het bureau met een ieder die zich daarin ophield, werd
“bevroren”. Wij mochten op geen enkele wijze in contact treden met mensen buiten het pand, oorspronkelijk zelfs niet om een advocaat te raadplegen. En ons werd
opgedragen onze mobiele telefoontjes af te geven als we naar de wc wilden. Alles,
totdat de papieren met betrekking tot deze zaak van de hand van verdachte Martine C. te A. aan de rechter-commissaris zouden zijn afgegeven. Bij die actie werden
gedurende de uren dat het duurde in totaal een achttal Amsterdamse dienders
ingezet om de “criminelen” van de NVVE op het bureau en bij Martine thuis te
bewaken.
Uiteindelijk zijn de eerdergenoemde magistraten van een koude kermis thuis
gekomen: volgens de bevoegde rechtbank is er geen
sprake geweest van hulp bij zelfdoding of van het nalaten
hulp te verlenen aan een in ogenblikkelijk levensgevaar
verkerende hulpbehoevende. Anders dan zij beoogden,
mag je hopen dat deze zaak hen “mores” heeft geleerd.
En wij gaan, gesterkt door deze uitspraak, voort met onze strijd voor het zelfbeschikkingsrecht voor mensen die
welbewust en gedecideerd besluiten het leven te willen
verlaten. Met grote dank aan Martine C. te A.!!
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Nieuwe naam NVVE?
De Algemene Ledenvergadering van de NVVE heeft afgelopen maart gestemd over de
statutenwijzigingen. Een niet
onbelangrijk onderdeel daarvan vormde de nieuwe naamgeving, zoals verwoord in artikel 1. Terugkijkend op de besluitvorming, en dan in het
bijzonder op die rond de
stemming over dat artikel,
heeft het bestuur geconstateerd dat over de uitslag verschillend is geoordeeld. Na
bestudering van de notulen
en na het terug luisteren van
de op band opgenomen discussies, is in formele zin de
onafwendbare uitkomst dat
de ALV het voorgestelde artikel 1 (de vereniging draagt

de naam: Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, NVVL ) heeft aangenomen. Een relevant aantal
reacties (waaronder door lezers van Relevant) van deelnemers aan de ALV maakt
echter duidelijk dat velen in
de veronderstelling verkeerden dat het besluit tot wijziging van de naam niet automatisch leidde tot wijziging
van de afkorting daarvan,
dus dat het logo – inclusief
de afkorting NVVE – gehandhaafd zou blijven.
Alles afwegende heeft het bestuur daarom het volgende
besloten. Omdat over de overige artikelen en stemmingen
geen misverstanden mogelijk
zijn, zullen conform het formele besluit van de ALV de
gewijzigde statuten bij de notaris worden gepasseerd.

REGIOBIJEENKOMSTEN
De NVVE organiseert informatiebijeenkomsten waar leden en introducés
praktische vragen kunnen stellen over euthanasie en alles wat daarmee
te maken heeft. Tijdens de komende bijeenkomsten zal vooral gesproken
worden over de “laatstewilpil”. Wilt u een regiobijeenkomst bijwonen?
De komende bijeenkomsten worden gehouden in:
Assen 10 september 14.00 - 16.30 uur in Hotel De Jonge
Roosendaal 7 oktober 14.00 - 16.30 uur in Hotel De Draak
Dordrecht 28 oktober 19.30 - 22.00 uur in Schouwburg Kunstmin
Deventer 11 november 14.00 - 16.30 uur in Deventer Schouwburg
Sneek 9 december 19.30 - 22.00 uur in Hotel Daaldersplaats
Let op: de regiobijeenkomst in Assen is verplaatst van 9 naar 10
september en de bijeenkomst op 7 oktober is niet in Bergen op Zoom,
maar in Roosendaal!
Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de
NVVE, t.a.v. de Ledenadministratie,
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam. Toegang gratis.
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Maar om recht te doen aan
degenen die menen dat weliswaar tot wijziging van de
naam werd besloten, maar
dat tegelijkertijd tot handhaving van de tot op heden gebruikelijke afkorting “NVVE”
werd besloten, zal op dit specifieke punt aan de ALV in
2004 opnieuw een – dit keer
hopelijk niet tot misverstand
aanleiding gevende – uitspraak worden voorgelegd.
Ondertussen zal het zogenaamde acroniem NVVE nog
ongewijzigd worden gebruikt,
in afwachting van de definitieve besluitvorming in 2004.
(RJ)
Benoeming nieuw bestuurslid
Tijdens de extra ledenvergadering van 25 juni is mr. Antoinette V. van Nierop gekozen
tot bestuurslid van de NVVE.
Van Nierop is onder andere opgeleid in het gezondheidsrecht
en was enkele jaren werkzaam
als secretaris van het Medisch
Tuchtcollege in Amsterdam.
Hiermee is voorzien in de
vacature die door het vertrek
van mr. J. Legemaate was
ontstaan. (RJ)
Uitkomst vierde editie
ledenpanel
Sinds 2001 voert de NVVE
regelmatig een onderzoek
uit onder haar leden, om te
weten te komen wat er in de
achterban aan wensen en
behoeften leeft. Deze keer
was het onderzoek gericht op
de persoonlijke situatie met
betrekking tot de euthanasieverklaring, de ervaringen met
de Ledenondersteuningsdienst en de internetmogelijkheden.
De eerste zes vragen hadden
betrekking op de euthanasieverklaring. Ruim driekwart van
de respondenten (76 procent)
heeft de euthanasieverklaring
ingevuld; 5 procent heeft
geen euthanasieverklaring en
de overige 19 procent heeft
er wel een in huis, maar deze
nog niet ingevuld.
Van degenen die de euthanasieverklaring hebben ingevuld,
heeft 77 procent deze aan

de huisarts gegeven en 5
procent heeft de verklaring bij
de praktijk afgeleverd. Tweederde van de mensen die de
euthanasieverklaring aan de
huisarts hebben gegeven,
heeft hierover een gesprek
gehad; eenderde dus niet. Opvallend is dat hoger opgeleiden de verklaring relatief minder vaak hebben besproken
met de huisarts dan lager opgeleiden. Een nogal groot
deel van deze groep (43 procent) heeft geen idee hoe de
huisarts tegenover de euthanasieverklaring staat. Eenderde van de respondenten is
niet op de hoogte van het feit
dat de NVVE een Ledenondersteuningsdienst (LOD) heeft.
De overige res-pondenten kennen de LOD wel, maar slechts
5 procent heeft er ooit een
beroep op gedaan, waarvan
de meeste tot tevredenheid.
Gevraagd naar de ondersteuning die de LOD biedt, blijkt
het merendeel een goede indruk daarvan te hebben en
goed in te schatten dat de
LOD er vooral is voor praktische ondersteuning. Toch zijn
er ook nogal wat misvattingen.
Wat betreft internet ten slotte: 57 procent van de NVVEleden beschikt over de mogelijkheid om te internetten.
Driekwart van hen zou internet gebruiken voor zowel
nieuws over euthanasie als
om vragen te stellen en informatie in te winnen. Een kwart
zou dat niet doen, vooral omdat het om zeer persoonlijke
kwesties gaat. (MS)
BESTUUR NVVE:
mr. J. Kohnstamm
(voor zitter)
drs. A. Baars-Veldhuis
(vice-voor zitter)
dr. H.E. Zoethout
(secretaris)
drs. J.P. Griede
(penningmeester)
prof. dr. C. Jonker
J. Huisman, psychiater
mr. A.V. van Nierop
directeur:
drs. R. Jonquière

Aandacht voor “laatstewilpil”
Na het in werking treden van
de euthanasiewet gaat de
NVVE zich richten op volgende stappen in het kader van
zelfbeschikking over het levenseinde. Een van die stappen is meer aandacht vragen
voor de laatstewilpil (pil van
Drion). Naast het verbreden
van het maatschappelijk
draagvlak wordt het tijd dat
een discussie hierover op
de politieke agenda komt te
staan. Begin dit jaar is op
initiatief van het bestuur van
de NVVE opnieuw een Commissie Politiek samengesteld, bestaande uit leden
van de NVVE die contacten
hebben in het politieke veld.
De commissie wordt vanuit
het bureau (be)geleid door
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directeur Rob Jonquière en
jurist Roel de Leeuw. De
Commissie Politiek zal zich
buigen over de vraag, hoe de
politiek kan worden geïnformeerd en beïnvloed. Daarnaast is ook het plan opgevat om een denktank te vormen bestaande uit (oud-)politici die met het onderwerp
vertrouwd zijn. Het is de bedoeling dat deze groep van
“wijze mannen en vrouwen”
samen met de voorzitter en
de directeur van de NVVE
eenmaal per jaar bijeenkomt
om de lopende ontwikkelingen onder de loep te nemen.
(MS)

BESTELBON
❍ Graag ontvang ik informatie over het lidmaatschap van de NVVE.
❍ Ik ben al lid. Graag ontvang ik het aanvraagformulier voor de wilsverklaringen.
❍ Wilt u mij de volgende publicatie(s) toesturen (zie achterzijde):
aantal

€

aantal

€

aantal

€

Knipselkrant (abonnement)

aantal

€

Documentatiepakket

aantal

€

Vertalingen wilsverklaringen Duits/Engels/Frans/Spaans*
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€

(*doorhalen wat niet gewenst is)

Totaal

€

Brochures titel(s):

Ik machtig de NVVE om eenmalig het genoemde bedrag af te schrijven van
bank- of girorekening nr.
NAAM
ADRES
POSTCODE
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LIDMAATSCHAPSNUMMER
DATUM

HANDTEKENING

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

NVVE , POSTBUS 75331, 1070 AH AMSTERDAM

POST
NVVE, Postbus 75331
1070 AH Amsterdam
TELEFOON
De NVVE is telefonisch bereikbaar op werkdagen
van 9.00 - 17.00 uur
via nummer 020 - 620 06 90 (leden)
0900 - 606 06 06 (niet-leden € 0,20 p.m.)
INTERNET
Informatie over de NVVE en euthanasie in het
algemeen is te vinden op de NVVE-site
http://www.nvve.nl
e-mail: euthanasie@nvve.nl

OV E R I G E D I E N S T E N
■ Procesfonds
Artsen en verpleegkundigen en
leden die ons inziens ten onrechte
door justitie worden vervolgd voor
euthanasie of hulp bij zelfdoding
of daarover zelf een proces willen
beginnen, kunnen een beroep doen
op het procesfonds van de NVVE.
U kunt het procesfonds steunen
door een bijdrage te storten op
giro 6335188 van de NVVE, o.v.v.
“procesfonds”.
Lezingen
Het Sprekerskader van de NVVE
verzorgt door het hele land lezingen
over euthanasie. Enkele sprekers
zijn gespecialiseerd op het gebied
van het “zelfgewilde einde van oude
mensen”.
Aanvragen graag vier weken van te
voren. Honorarium in overleg.

■

Presentatiedienst
Op beurzen, symposia en
studiedagen kan een NVVE-stand
worden ingericht. Aanvragen graag
vier weken van te voren.

■

LEDENSERVICE
■ Wilsverklaringen € 9
(voor het hele pakket)
■ Niet-reanimerenpas € 9,25
■ Niet-reanimerenpenning incl.
ketting € 37,50 (verguld), € 22,50
(zilver) (de penning kan uitsluitend
worden besteld indien u in het bezit
bent van een niet-reanimerenpas).
■ Voor leden die onmogelijk in
eigen kring een gevolmachtigde
kunnen vinden, bestaat (onder
voorwaarden) de mogelijkheid dat
een vrijwilliger van de Gevolmachtigdendienst als zodanig optreedt.
■ Viermaal per jaar wordt Relevant
gratis toegestuurd aan leden.
Voor visueel gehandicapten is er
een gesproken versie.
Jaarabonnement Nederland voor
niet-leden € 10. Overige landen op
aanvraag.

Vertaling wilsverklaringen
De wilsverklaringen van de NVVE
zijn ook verkrijgbaar in het Duits,
Engels, Frans en Spaans. De setjes
bestaan uit een behandelverbod,
euthanasieverklaring en een
volmacht. Kosten € 2,25

■

Te bestellen via de bon op pag. 23.

■ Ledenondersteuningsdienst
Leden van de NVVE kunnen in een persoonlijk contact informatie en
ondersteuning krijgen bij vragen en problemen rond euthanasie
en zelfdoding. Afspraken via het bureau: 020 - 620 06 90.

D O C U M E N TAT I E
■ Knipselkrant
Een abonnement op de knipselkrant
(tien nummers per jaar) kost € 35
voor leden en € 40 voor niet-leden.
Documentatiepakket
Documentatiepakketten voor
scholieren, studenten en andere
geïnteresseerden kosten € 5

■

■ Brochures
- Het Schotse boekje over
methoden voor zelfdoding, 2003
€ 4 (pas na drie maanden
lidmaatschap te bestellen;
één exemplaar per lid)
- Stoppen met eten en drinken,
2003 € 3, niet-leden € 4
- In gesprek met de arts,
2003 € 3,25, niet-leden € 4,25
- Levensbeschouwing en
euthanasie, 2003 € 4,
niet-leden € 5
- Het laatste stuk, antwoorden op
vragen over euthanasie en hulp
bij zelfdoding, 2003 € 2,
niet-leden € 3
- Christelijk geloof en euthanasie,
2003 € 2,75, niet-leden € 3
- Geannoteerde bibliografie,
2003 € 3,50, niet-leden € 4,50

Knipselkrant, documentatiepakket
en brochures zijn te bestellen via
de bon op pag. 23.
SCHENKINGEN
Als u een schenking wilt doen aan
de NVVE of wenst te legateren,
verzoeken wij u contact op te
nemen met het bureau. Informatie
over de mogelijkheden tot fiscale
aftrek is aanwezig.
L I D M A AT S C H A P
Minimumcontributie NVVE is € 15
per jaar. Informatie over het lidmaatschap is aan te vragen via de bon
op pag. 23. Tarieven “lidmaatschap
voor het leven” verkrijgbaar bij het
bureau van de vereniging.
Prijswijzigingen voorbehouden

