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Redactioneel

 

De wilsverklaring wint aan kracht. 

Dat mogen we wel constateren na de 

geruststellende uitspraak van de rechter 

in de zaak rond de verpleeghuisarts die 

euthanasie verleende aan een diep demente 

patiënte. Reden te meer om de slogan van 

de nvve (Práát erover) na te volgen en tijdig 

met de familie en de huisarts in gesprek te 

gaan. De wilsverklaring is daarbij een goed 

hulpmiddel, dat later ook nog eens van groot 

belang kan blijken te zijn als je je wensen zelf 

niet meer kunt uiten. 

De nvve geeft drie wilsverklaringen uit: 

het behandelverbod, de volmacht en het 

euthanasieverzoek. Over dat laatste gaat het 

vaak in de discussies rond het levenseinde. 

Het behandelverbod raakt daardoor een 

beetje ondergesneeuwd. Onterecht, want 

het is het krachtigste middel om over je 

levenseinde te beschikken. Elke hulpverlener 

heeft zich te houden aan het verbod en 

dient zijn handelingen te beperken tot het 

bestrijden van pijn en ongemak. Je kunt 

het verbod desnoods juridisch afdwingen; 

in Nederland is het nu eenmaal wettelijk 

geregeld dat voor elke behandeling 

toestemming van de patiënt is vereist.

Werkt het in de praktijk ook zo? Dat valt 

nogal tegen. Sommige hulpverleners vinden 

dat zij hulp moeten verlenen in de meest 

letterlijke zin van het woord, of er nou een 

behandelverbod of niet-reanimerenpenning 

is, of niet. Ook is er nogal eens onduidelijk-

heid over de vraag wat nu wel en niet kan, en 

mag. Lees er de persoonlijke ervaringen van 

mensen maar eens op na in deze Relevant. Ze 

lopen uiteen van tevredenheid over een ge-

respecteerd behandelverbod tot ontsteltenis 

over een genegeerd verbod. 

Er is dus nog veel werk aan de winkel. 

Daarom houdt de nvve eind deze maand 

een symposium met de uitdagende titel 

Niet behandelen is ook een optie. Volgend jaar 

komt het behandelverbod ook in onze 

publiciteitscampagnes veel voorbij.

Verder treft u in deze editie weer de ver-

trouwde mix aan van opinie, achtergrond en 

persoonlijke verhalen. Wat dat laatste betreft 

vind ik het altijd bijzonder dat mensen zo 

treffend onder woorden kunnen brengen wat 

zij willen rond hun levenseinde. Zoals Wim 

Roobol, die in de rubriek In de regiestoel zegt: 

‘Het liefst zou ik zo snel mogelijk euthanasie 

willen, en dat is puur uit egoïsme.’Z

Dick Bosscher, hoofdredacteur
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niet-reanimerenverklaring afgegeven. 

Kort daarna werd bij mijn vader borstkanker 

ontdekt. Na een operatie verliep het herstel 

moeizaam en mijn vader gaf aan dat hij niet 

meer wilde worden behandeld. Uiteindelijk 

kwam hij in een verzorgingshuis. Daar 

werden zijn wensen duidelijk op papier 

gezet en aan het zorgdossier toegevoegd.

Op de dag van zijn overlijden werd ik 

gebeld dat mijn vader in een ambulance 

naar het ziekenhuis zou worden 

gebracht. Ik herinnerde de verzorging 

aan de gemaakte afspraken en vroeg de 

ambulanceverpleegkundige te spreken. 

Deze gaf aan niets daarvan in het 

zorgdossier te hebben gevonden, ook geen 

      Zorgverleners moeten behandelverboden respecteren,  
maar doen dat niet altijd 

‘ In de operatiekamer 
werd er lacherig  
over gedaan’
Niet behandelen is ook een optie, luidt de titel van het 

jaarlijkse NVVE-symposium. Met een wilsverklaring kan 

iemand aangeven dat hij bepaalde medische behandelingen 

weigert, zoals reanimeren. Zorgverleners moeten zo’n 

behandelverbod respecteren, maar in de praktijk gaat het 

nogal eens mis, zoals ook regelmatig blijkt uit verhalen in 

Relevant. Op een oproep om ervaringen te delen kwamen 

veel reacties. • Wim Huijser

N
Hilde Kokshoorn
‘Mijn moeder had een handgeschreven 

wilsverklaring. Die had ze gedeeld met haar 

huisarts, mijn zus en mij. Daar stond in dat 

ze niet meer gereanimeerd wilde worden 

en geen levensverlengende behandelingen 

wilde. In 2011 kreeg zij op 80-jarige leeftijd 

een hersenbloeding en belandde in het 

ziekenhuis. Toen ik werd gebeld, heb ik 

meteen verteld wat in haar wilsverklaring 

stond. Ze was al niet meer aanspreekbaar.

Al vóór die hersenbloeding was mijn moeder 

erg aan het kwakkelen. Ze kon allang niet 

meer doen wat ze wilde, was afhankelijk en 

gedwongen haar geliefde huis te verlaten. 

Dat maakte haar heel verdrietig. Ik ben 

daarom heel blij dat het ziekenhuis gehoor 

heeft gegeven aan haar wilsverklaring. 

Het protocol dat normaliter bij een 

hersenbloeding wordt gevolgd, is daardoor 

niet uitgevoerd. Of er nog ruggespraak is 

geweest met de huisarts, weet ik niet. Mijn 

moeder is vijf dagen later in een hospice heel 

vredig gestorven. 

Natuurlijk mis ik haar intens. Maar ik ben 

dankbaar dat haar verder leed bespaard is 

gebleven. Mijn zus en ik zijn ervan overtuigd 

dat dit de wens van mijn moeder was. Als 

ze was blijven leven, zou dat beslist niet het 

leven zijn geweest dat ze zo graag leefde.’ 

N 
Ineke Keuning
‘In 2011 is mijn vader overleden. Hij was 

dementerend en had vier jaar daarvoor, na het 

overlijden van mijn moeder, op advies van de 

notaris een volledige volmacht voor mij laten 

opstellen. Er waren afspraken gemaakt over 

wat hij nog wilde. Ook had hij een  

FOTO: JOSJE DEEKENS

werden de papieren op mijn bed gegooid 

met de mededeling dat ik die dan maar in de 

operatiekamer aan de anesthesist of chirurg 

moest overhandigen. 

Ook in de operatiekamer werd er lacherig 

over gedaan. Ik werd door niemand serieus 

genomen en hield er een vervelende nasmaak 

aan over. Misschien dat het inmiddels meer 

geaccepteerd is en men er nu beter mee 

omgaat, maar destijds was het een heel 

vervelende ervaring.’

niet-reanimerenpenning. De betreffende 

verzorgende bleek de verklaringen uit het 

dossier te hebben gehaald vanwege haar 

geloofsovertuiging.

Gelukkig waren ze bereid op mij te 

wachten. De ambulanceverpleegkundigen 

hebben daarna alle infusen verwijderd en 

de dienstdoende huisarts gewaarschuwd 

om pijnbestrijding te starten. Die nacht is 

mijn vader rustig op bijna 90-jarige leeftijd 

ingeslapen. 

Doordat ik de volledige volmacht had, 

werden mijn vaders wensen gehoord. 

Daarom heb ik dit inmiddels ook voor 

mezelf op deze manier geregeld en opnieuw 

besproken met mijn huisarts en kinderen.’

N
Karin Gooren
‘Enkele jaren geleden werd ik in het 

ziekenhuis opgenomen voor een lichte 

ingreep, waarvoor ik onder narcose moest. 

Zowel bij de intake als in het gesprek met de 

anesthesist bracht ik mijn behandelverbod 

ter sprake. Ik had de papieren meegenomen. 

In beide gesprekken werd aangegeven dat 

ik mij geen zorgen hoefde te maken. Voor 

de operatie was er weer een gesprek met een 

verpleegkundige, waarbij ik mijn papieren 

opnieuw overlegde. Toen kwam de vraag 

waar ik mee bezig was. Of ik er wel over had 

nagedacht en dat het maar een lichte ingreep 

was. 

Toen ik, gesteund door mijn man, aangaf 

dat ik het met die zienswijze niet eens was, 
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N
Mieke Rus
‘Mijn man André was diabeet type 1. Daarbij 

functioneerde zijn hart niet 100 procent, had 

hij een ontsteking aan de aorta en last van 

spierreuma. Hij liep moeizaam en zag slecht. 

Een jaar voor zijn overlijden raakte hij in 

coma en kwam in het ziekenhuis. Nadat hij 

was opgelapt, gebeurde dat een half jaar later 

opnieuw. 

Eenmaal weer thuis, gaf hij aan niet meer 

behandeld te willen worden. Aan onze 

huisarts vroeg ik: hoe nu verder? Die stelde 

voor om een schriftelijke wilsverklaring 

op te stellen. We zijn samen het gesprek 

over het levenseinde aangegaan en hebben 

onze kinderen van onze wensen op de 

hoogte gebracht. Kort daarna besprak de 

huisarts met mijn man welke medicijnen 

weggelaten konden worden. Omdat hij nu 

ons aanspreekpunt was, heb ik alle afspraken 

afgezegd bij de artsen waar hij werd 

behandeld. 

Toen André opnieuw in coma raakte, heb 

ik de huisarts gebeld. Die kwam direct en 

zag geen reden voor sedatie. Hij gaf mij een 

spuitbusje dat ik kon gebruiken als André 

onrustig zou worden. Daardoor zou hij 

dieper in coma raken. Ik vond het een eng 

idee hem daarmee een beetje de dood in te 

duwen. Maar ik hoefde het gelukkig niet te 

gebruiken, want enkele dagen later is André 

rustig overleden. 

Het heeft mij een goed gevoel gegeven dat de 

huisarts mijn man serieus nam en met hem 

meedacht. Natuurlijk mis ik mijn man, maar 

ik heb voor hem gedaan wat ik kon.’

Kleine moeite...
Agnes Wolbert - directeur NVVE

Het is een fijne gedachte dat 

de nvve zoveel leden heeft 

die de vereniging een warm 

hart toedragen. Het aantal 

groeit zelfs weer! Jarenlang hadden we rond 

de 167.000 leden. In 2018 zakten we een paar 

maanden naar 166.500. 

Zoals u misschien heeft gemerkt, zijn we het 

afgelopen jaar veel zichtbaarder geweest. Met 

tv- en radiospotjes en op social media was 

de nvve nadrukkelijk aanwezig. Ook zijn 

we regionaal vaker actief. Dit jaar verzorgen 

we op achttien locaties, overal in het land, 

voorlichtingsbijeenkomsten. 

Daar komen per keer zo’n 250 belangstellenden 

(leden en niet-leden) naartoe. Want steeds meer 

mensen weten dat ze voor goede informatie en 

advies over levenseindevragen bij de nvve aan 

het goede adres zijn. Wij zijn er immers dag 

in dag uit mee bezig en worden daar zeer om 

gewaardeerd. Uit ons laatste ledenonderzoek 

bleek dat onze leden zich als het om 

levenseindevragen gaat, zelfs meer vertrouwd 

voelen bij de nvve dan bij hun huisarts. Dat 

zegt wel iets over het vertrouwen dat u in ons 

heeft. 

Dit jaar kwamen er bovendien nog eens meer 

dan 3000 belangstellenden naar de Dag van de 

Wilsverklaring. Allemaal mensen die willen 

weten wat je met wilsverklaringen kunt doen 

om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een 

levenseinde zoals je je dat zou wensen.

Al die activiteiten hebben ertoe geleid dat de 

vereniging inmiddels ruim boven de 170.000 

leden telt. Het is belangrijk dat de nvve de 

kennis die ze verwerft door al die persoonlijke 

verhalen, inzet om nóg meer mensen te 

bereiken. Mensen die zich zorgen maken 

over hun levenseinde en vragen hebben over 

wilsverklaringen.

Daarmee kom ik op het verzoek dat ik in de 

vorige Relevant deed, namelijk om het magazine 

niet bij het oud papier te doen, maar het neer te 

leggen in wachtkamers, bibliotheken en andere 

plekken waar mensen lezen. Met die kleine 

moeite maken we samen een groot verschil, 

spoorde ik u aan. Op die manier zou Relevant 

meer dan een half miljoen mensen kunnen 

bereiken.

Het blad lag echter nog niet op de deurmat 

of ons bureau kreeg reacties van mensen die 

opmerkten dat het lastig was het anoniem 

achter te laten: achterop stond immers een 

adressering. Een goed argument, vonden we, 

en daarom zit er nu een extra flap om het blad. 

Als u ergens een ongeschonden en anonieme 

Relevant wilt achterlaten, dan hoeft u die er 

alleen maar af te halen. Lees voordat u die 

weggooit, even wat daar nog meer op staat, 

namelijk hoe u ons kunt helpen met een gift. 

Net als in mijn vorige column constateer ik ook 

nu: kleine moeite, groot verschil.

\
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N 
Petra Hoetz
‘Mijn 89-jarige moeder was nog helder toen 

zij na een valpartij in een verzorgingstehuis 

terechtkwam. Daar heeft zij aangegeven – en 

ondertekend – dat zij niet meer naar het zie-

kenhuis wilde en alleen behandelingen wilde 

ondergaan om haar lijden te verzachten. 

Mocht de bijwerking levensbekortend zijn, 

dan beschouwde zij dat als een bijkomend 

voordeel. 

Een aantal jaren geleden kreeg zij 

longontsteking. Ze was toen al enigszins 

dement, maar er viel nog redelijk goed met 

haar te praten. Toen de huisarts kwam, 

die haar verklaringen kende, benoemde 

hij dat zij in principe geen (antibiotica)-

behandelingen meer wilde, wat mijn moeder 

beaamde. “Maar”, vervolgde hij, “dat u zich 

nu heel beroerd voelt, kan met antibiotica 

verholpen worden.” Ik was toevallig op 

bezoek en twijfelde enorm of ik in het 

gesprek moest ingrijpen. 

Ik voelde mij geremd om – met mijn moeder 

erbij – de arts kritisch te bevragen of de 

medicatie echt de enige manier was om haar 

ongemak te verlichten. Gevolg was dat ze 

de kuur kreeg. Een jaar later zou ze na een 

val met akelige breuken een afschuwelijke 

periode doormaken en verder dement raken. 

Achteraf gezien was haar veel bespaard 

gebleven als ze toen voor pijnstilling had 

gekozen. Ik neem aan dat haar ongemak 

prima behandeld had kunnen worden op een 

manier die haar leven níét had verlengd.’ 

Een arts mag geen medische handelingen 

uitvoeren zonder toestemming van de 

patiënt. Ook niet als door weigering van 

een behandeling de dood sneller intreedt. 

In een behandelverbod legt u vast onder 

welke omstandigheden u geen behandeling 

meer wilt.

Het schriftelijke behandelverbod is een 

wilsverklaring van grote waarde. In situaties 

dat u uw wil niet meer kenbaar kunt 

maken, gelden namelijk de wensen die in 

het behandelverbod zijn opgenomen. U 

kunt bijvoorbeeld aangeven of en hoe lang 

u behandeld wilt worden als u in coma 

raakt. Of onder welke omstandigheden 

u alleen nog behandelingen wilt die 

erop gericht zijn om pijn en ongemak te 

bestrijden.

Door uw wensen tijdig op te schrijven en 

deze kenbaar te maken aan uw arts en 

naasten voorkomt u dat anderen over u 

beslissen op het moment dat u dat zelf niet 

meer kunt. 

Het NVVE-symposium Niet behandelen is 

ook een optie is op 28 november in Ede. 

Kijk of er nog kaarten zijn op nvve.nl/

symposium. 

HET SCHRIFTELIJKE BEHANDELVERBOD

N 
Ilse* 
‘Al 25 jaar ben ik chronisch ziek. Ik heb 

onder meer verschillende reumatische 

aandoeningen waardoor mijn botten erg 

broos zijn. Ik loop makkelijk fracturen op die 

moeizaam of helemaal niet genezen. Mijn 

ribben zullen een reanimatiepoging niet 

doorstaan. Ik merk ook dat mijn veerkracht 

en levenslust na al die jaren afneemt. Daarom 

heb ik voor niet-reanimeren gekozen. Als 

mijn hart stopt, stopt mijn leven. 

Maar kun je anno 2019 nog wel overlijden 

aan een hartstilstand? Met alle nieuwe 

technieken, zoals aed, kan iedere leek een 

reanimatiepoging doen. Hoe goed mensen 

het ook bedoelen, in een korte cursus leren 

ze niet dat ze eerst moeten kijken of iemand 

een niet-reanimerenpenning draagt. Wel dat 

ze hoe dan ook zo snel mogelijk moeten gaan 

reanimeren. 

Als docent verpleegkunde ben ik hier helaas 

goed van op de hoogte. Daarom heb ik een 

nr-tatoeage laten zetten. Die is wettelijk 

rechtsgeldig en biedt me de hoogst haalbare 

zekerheid dat ik niet gereanimeerd zal 

worden. Ik was opgelucht toen de tatoeage 

er stond. Het laat me iedere dag zien dat ik 

de regie in eigen hand heb en dat geeft me 

kracht. Pijnlijk was het zetten van de tatoeage 

niet en ik vind hem ondanks de boodschap 

erg mooi geworden.’ 

* achternaam is bij de redactie bekend
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Welke manieren zijn er te bedenken om het 

gesprek met jongeren over het levenseinde uit 

te lokken? Die vraag stond deze zomer centraal 

bij een onderzoek dat werd uitgevoerd op 

Lowlands. Tijdens dit grote muziekfestival, waar 

ieder jaar zo’n 60.000 vooral jonge bezoekers 

op afkomen, is ook altijd aandacht voor 

wetenschap. • Martien Versteegh

In een doodskist ‘proefliggen’ om praten over de dood uit te lokken

‘Wat jolig begon, werd vaak een  serieus gesprek’
Erica Witkamp is lector bij Kenniscentrum Zorginnovatie van 

Hogeschool Rotterdam. Doris van der Smissen is junior onder-

zoeker Maatschappelijke gezondheidszorg van het Erasmus 

MC. Zij waren op Lowlands en werken aan dit onderzoek, 

waarvan de eerste resultaten deze maand bekend worden. 

Witkamp: ‘Omdat we ook in de zorg merken dat het ter sprake 

brengen van het levenseinde nog steeds moeilijk is, zijn we op 

zoek naar nieuwe inzichten die kunnen helpen bij het tijdig 

praten over de dood. Als je dat pas op het laatste moment doet, 

in de laatste weken van iemands leven, is het meer beladen 

dan wanneer je erover praat als het nog niet zo dichtbij is. 

Lowlands bood een mooie kans om na te denken over creatieve 

gespreksingangen bij jongeren.’

erica witkamp en doris van der smissen | foto: martien versteegh

Bucketlist-wensen > In De Dooie Hoek, zoals het 

festivalonderdeel heette, konden bezoekers wensen 

invullen op de Before I Die Wall van Bureau Morbidee, 

zogenaamde Bucketlist-wensen. Er werd ze verder ge-

vraagd na te denken over de muziek die ze tijdens hun 

afscheid zouden willen laten horen. Ook kregen ze een 

vragenlijst voorgelegd over hun digitale nalatenschap. 

Witkamp: ‘Je zou je kunnen voorstellen dat bijvoor-

beeld het praten over je digitale nalatenschap een 

handig gespreksmiddel is om het onderwerp van het 

levenseinde aan te kaarten. Mij viel op dat veel men-

sen zich nog nooit hadden afgevraagd wat er met hun 

digitale leven gebeurt, als ze komen te overlijden.’ 

Dat is opvallend te noemen, want het aantal mensen 

op social media blijft groeien, van jong tot oud, net 

als het aantal digitale apparaten. Wat gebeurt er met 

die accounts als je er niet meer bent? En alle foto’s op 

je telefoon? Of digitale abonnementen? Kan iemand 

daar nog bij? Deze en andere vragen werden voorge-

legd aan de ongeveer 540 mensen die deelnamen aan 

het onderzoek. 

Virtuele kloon > Het gebeurt regelmatig dat iemand 

die allang is overleden, nog voorbijkomt op Facebook 

of LinkedIn. Dat kan confronterend zijn voor nabe-

staanden. Witkamp beaamt dat er eigenlijk nog maar 

weinig geregeld is op dat vlak. ‘De onderzoeksgroep 

houdt zich bezig met zorg en besluitvorming rondom 

het levenseinde en we waren benieuwd of dit een 

onderwerp is dat leeft onder de Lowlandsbezoekers. 

Wij menen dat het goed is over dit soort dingen na te 

denken.’ 

Mensen die naar Lowlands gaan zijn weliswaar niet 

representatief voor de gemiddelde Nederlander – de 

gemiddelde leeftijd is 28 en de meeste bezoekers 

hebben een hbo- of universitaire opleiding gedaan –, 

de reacties en antwoorden op de vragenlijsten bieden 

interessante informatie. 

Van der Smissen: ‘Een van de vragen is of mensen 

zouden willen voortleven als avatar (een soort vir-

tuele mens, red.) of chatbot (een geautomatiseerde 

gesprekspartner, red.). Op basis van foto- en video-

materiaal is het in de nabije toekomst mogelijk om te 

praten met een chatbot van iemand die overleden is. 

Opvallend was dat veel mensen terugkwamen op die 

vraag. Soms kwam de science-fiction-Netflixserie Black 

Mirror dan ter sprake. In een van de afleveringen daar-

van komt zelfs een kloon voor van iemand die dood is, 

een soort levende pop. De meesten moesten niet veel 

hebben van dat idee.’ 

Van der Smissen zelf zou wel nieuwsgierig zijn naar 

de mogelijkheden ervan. ‘Ik ben benieuwd of je je 

dierbare er echt in zou herkennen. Of het ook troost 

kan bieden.’ Beide onderzoekers zijn er vrij zeker van 

dat de mogelijkheid gaat komen. 

Van der Smissen: ‘Toen twintig jaar geleden aan men-

sen werd gevraagd of ze een mobiele telefoon zouden 

willen hebben, waarop ze altijd bereikbaar zouden 

zijn, wilde bijna niemand dat. Toch heeft nu bijna 

iedereen zo’n ding. Vaak weten we niet wat we willen 

tot het er is.’ 

‘Het is niet dat ik erop zit te wachten’, vult Witkamp 

aan, ‘maar de onderzoeker in mij is wel nieuwsgierig. 

Wat kan zoiets betekenen in een rouwproces? Stel je 

bijvoorbeeld voor dat kleine kinderen een ouder ver-

liezen. Kan zo’n avatar dan een rol spelen in het leven 

van die kinderen?’ 

Muziek in een kist > Het meest bijzondere was 

misschien wel de doodskist op het science-terrein. 

Mensen mochten daarin gaan liggen om te ervaren 

hoe dat is. Vervolgens werd de muziek gedraaid die ze 

zelf hadden uitgekozen. 

Witkamp: ‘Als iemand in die kist ligt en zijn ogen 

sluit, treedt er vaak een soort verstilling op. Niet al-

leen bij de persoon zelf, maar ook bij de omstanders. 

Vrienden mochten wat woorden spreken vanaf een 

katheder of gewoon naast de kist. Soms was het vooral 

lolligheid, maar vaak zag je dat de mogelijkheid van 

de dood doordrong. Dan kreeg iemand zelfs een brok 

in zijn keel.’ 

Zo’n honderdvijftig mensen durfden het aan. Wit-

kamp: ‘We kregen veel positieve reacties. Mensen die 

zich realiseerden dat het een goed idee is nu tegen 

dierbaren te zeggen wat ze voor hen betekenen, daar 

niet mee te wachten. 

We hebben ook gehoord van mensen die thuis met 

hun ouders het onderwerp ter sprake brachten. Het 

blijkt dus wel degelijk mogelijk het met mensen over 

de dood te hebben. Zelfs met (jonge) bezoekers van 

een festival. Of misschien juist wel met hen. Mensen 

zoeken daar mogelijk extremen op. En wat soms jolig 

begon met een biertje in de hand, werd vaak een open 

en serieus gesprek.’Z
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 De wet staat euthanasie op basis van 

een schriftelijke wilsverklaring toe. 

Als iemand niet meer om euthanasie 

kan vragen, geldt de wilsverklaring 

als vervangend mondeling verzoek. De uitvoering 

is gebonden aan de zorgvuldigheidseisen die in de 

wet staan, maar dan vanzelfsprekend voor zover die 

van toepassing zijn. Dus bijvoorbeeld niet de eis dat 

iemand zijn wil nog moet bevestigen. Dat zou vreemd 

zijn, want de wilsverklaring is voor omstandigheden 

waarin iemand zijn situatie niet meer kan overzien 

en dus niet adequaat over zichzelf kan oordelen. 

Inwilliging van een verzoek zou dan gebonden zijn 

aan een onbereikbare voorwaarde, en precies dat wilde 

de wetgever voorkomen. 

Averechts werken > Een poging tot gesprek over 

het levenseinde kan goed zijn, maar kan ook averechts 

werken: als iemand het niet begrijpt, kunnen allerlei 

ongewenste reacties ontstaan. Die inschatting 

maakte de aangeklaagde arts bij haar patiënt. De 

Regionale Toetsingscommissies (rte’s), de Inspectie, 

het Openbaar Ministerie (om) hadden helaas geen 

aandacht voor dit abc van de dementie, met alle 

gevolgen van dien. Een vergelijkbare misser maakten 

       

Nu euthanasie bij dementie  
    goed regelen 

lijkheid, de eigenheid. Dat is de harde biologie. Die 

ontkennen kan, maar is zinloos en zelfs bedrog. 

A Een onvermijdelijk gevolg is dat het denkende 

brein verloren gaat, waardoor uitingen en reacties 

voortkomen uit het emotionele brein. Dat emotionele 

brein op zijn beurt is ook verarmd en sterk afhankelijk 

van prikkels van buitenaf of vanuit het lichaam. 

A Uitingen van die verarmde persoon stroken vaak 

niet meer met de persoon die iemand was. Het is 

iemands goed recht vast te leggen dat hij aan die 

uitingen niet gebonden wil worden, maar uitsluitend 

aan zijn vastgelegde stervenswens. Anders is de reden 

dat je euthanasie wil (jezelf niet meer kennen) de 

reden om euthanasie te weigeren. Schrijver Henk 

Blanken, die lijdt aan de ziekte van Parkinson en 

daarmee een grotere kans op dementie heeft, noemt 

dit met recht een verpletterende paradox en misbruik 

van de situatie. 

A ‘Leuk’ dement is, behalve voor wie dat 

aanvaardbaar vindt, geen reden om euthanasie te 

weigeren. Voor wie het dementieproces niet tot het 

eind door wil maken, is het breekpunt meestal de 

ziekte zelf. Beter geformuleerd: de staat van dementie, 

ongeacht de uitingen. Met nadruk op het laatste. 

Concreet: het is goed voorstelbaar dat iemand de 

demente staat niet wil meemaken waarin hij eindeloos 

rondschuifelt, zoekend naar de sleutels om naar 

huis te kunnen, vriendelijk een praatje makend en 

weldadig glimlachend het dijbeen strelend van de 

mooie zuster die hij aanziet voor zijn overleden, of 

nog niet overleden(!) vrouw, en dat tijdig vastlegt. 

A Iedereen heeft de vrijheid een eigen grens te trek-

ken. Een aantal mensen wil weg voor de wilsonbe-

kwaamheid intreedt. Dat is vaak een vrome wens die 

geen realiteit kan worden omdat velen de dementie 

inzakken zonder veel besef ervan. De wilsverklaring 

dient dan als vangnet voor wie tegen wil en dank in de 

wilsonbekwaamheid verdwaalt. Anderen, zoals Henk 

Blanken, willen pas weg als ze ‘niet meer weten dat ze 

leven’, zichzelf niet meer kennen. Eerder weggaan is 

voor hen ontijdig. 

A Een zorgvuldige wilsverklaring is altijd van het 

grootste belang. Bespreking met de huisarts is nodig 

en het zou goed zijn dat die zijn medeverantwoorde-

lijkheid voor de helderheid van de tekst uitdrukt door 

de verklaring ‘voor gezien’ mede te ondertekenen en 

afspraken te maken voor regelmatige bespreking. 

A In de wilsverklaring kan de arts gemachtigd 

worden om op het moment suprême geen 

toestemming meer te vragen en vooraf ongevraagd 

een afdoende kalmeringsmiddel toe te dienen. 

A De rol van de naasten moet desgewenst een 

volwaardige plaats krijgen. Blanken wil weg 

als hij in zichzelf is verdwaald en dat moment 

kan alleen een ander bepalen. Hij wil daarom 

een ‘achterblijversclausule’ waarin een naaste is 

gemachtigd om dat moment aan te geven. 

A In het verlengde hiervan is voorstelbaar dat 

de naaste bereid is om behulpzaam te zijn bij het 

zelfgewilde einde van zijn naaste. Dit is mogelijk 

als de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding wordt 

opgeheven, in elk geval, zoals ook Blanken in een 

recent manifest bepleit, voor specifieke situaties zoals 

deze. 

Deze uitgangspunten bedoelen vrijheid van leven en 

sterven veilig te stellen: iedereen heeft het goede recht 

om dementie tot het eind door te maken, en iedereen 

heeft het even goede recht om dat niet te willen en 

persoonlijke grenzen te trekken. Elke arts heeft  

het ruime recht om desgevraagd stervenshulp te 

verlenen. Z

Op 11 september deed de rechtbank Den Haag uitspraak in de eerste 

euthanasiezaak sinds de euthanasiewet in 2002 van kracht werd. Een 

specialist ouderengeneeskunde was moord ten laste gelegd vanwege 

vermeende onzorgvuldige euthanasie op grond van een wilsverklaring 

bij iemand met gevorderde dementie. Anders dan alle andere 

controlerende instanties vond de rechtbank dat de arts zorgvuldig had 

gehandeld. Hoog tijd om de praktijk van euthanasie bij gevorderde 

dementie eindelijk beter mogelijk te maken. • Hans van Dam

deze instanties bij het besluit van de arts om vanwege 

voorzienbare ontregeling bij de euthanasie – denk 

aan tegenstribbelen, wat voor patiënt en naasten 

vreselijk zou zijn – vooraf een slaapmiddel in de 

koffie te doen. De regels van de wet werden hiermee 

niet overtreden, want de wet verbiedt dit niet. Zo’n 

verbod zou overigens vreemd zijn, want de wet 

beoogt zorgvuldige uitvoering. Die houdt allereerst 

waardigheid in en precies dat werd bereikt door het 

slaapmiddel. De rte heeft het beleid op dit punt 

intussen overigens bijgesteld.

Gelukkig heeft de rechtbank deze missers van de 

controlerende instanties gecorrigeerd. Hiermee ligt 

de weg open naar eindelijk een volgende stap: hoe 

euthanasie bij dementie goed regelen? Hier volgen 

tien fundamentele gedachten die als uitgangspunt 

zouden moeten dienen. 

A Waardering van ieders goede recht om grenzen te 

trekken in ziektes die, zoals dementie, onvermijdelijk 

een toenemend verval van persoonlijkheid brengen. 

A De kern van dementie is ontgeesting. Daarmee ver-

dwijnt de persoon. Iemand wordt niet, zoals nog vaak 

beweerd, een ander, hij of zij wordt meer en meer een 

Nobody. Met de ontgeesting implodeert de persoon-

opinie illustratie: peter de wit

In de rubriek Opinie leveren 

auteurs een bijdrage aan de 

discussie over euthanasie en 

het levenseinde. Dat doen zij 

op persoonlijke titel. Hans van 

Dam is docent en consulent 

hersenletsel, gespecialiseerd 

verpleegkundige en publicist.
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Naast een arts zijn er bij de 

uitvoering van een euthanasie vaak 

meer zorgverleners betrokken. Hun 

assistentie kent vele vormen: van 

het inbrengen van de infuusnaald 

tot een luisterend oor zijn voor 

cliënten en hun naasten. Wie 

zijn deze ondersteuners, waaruit 

bestaat hun bijdrage en wat 

beweegt hen? Relevant vroeg 

het aan drie verpleegkundigen. 

Zijdelings, eenmalig of fulltime 

betrokken, allen delen zij eenzelfde 

gevoel: dat van dankbaarheid om 

in zo’n intieme en intense periode 

naast de cliënten en hun familie te 

mogen staan. • Teus Lebbing

TOMMIE NIESSEN | FOTO: JOSJE DEEKENS

Tijdens mijn eerste verpleeghuisstage, ik was 

net 20, verzorgde ik een oudere vrouw met 

psychische klachten. Ze was al lang ziek en 

klaar met het leven. Haar arts stemde in met euthana-

sie. Ze prikte de dag van haar overlijden en keek er echt 

naar uit. Ik werkte twee maanden in de zorg en weet 

nog goed hoe raar én mooi ik het vond dat iemand zelf 

de keuze kan maken. Toen durfde ik daar met de me-

vrouw en mijn collega’s niet over te praten, ik was nog 

zo nieuw. Inmiddels heb ik ontdekt hoe belangrijk het 

is om open te zijn, juist ook over de wensen in de laatste 

levensfase.

Intens > De jaren erna heb ik hier meer ervaring in 

gekregen. Als zelfstandig verpleegkundige heb ik 

bijvoorbeeld regelmatig in een hospice gewerkt, waar 

ik ook maken kreeg met euthanasie. Zo herinner ik 

me van drie jaar geleden een patiënte die uitgezaaide 

kanker had en heel veel pijn. Confronterend: ze was 

in de vijftig, ze had mijn moeder kunnen zijn, en haar 

kinderen waren even oud als ik. Ik heb niet geassisteerd 

bij de euthanasie zelf, maar haar wel verzorgd in de vier 

nachten ervoor. Dat was intens. Ze sliep veel, en op de 

momenten dat ze wakker was, zat ze nog vol humor. De 

dag voor haar dood vroeg ze me: “Heb je dienst mor-

genavond?” “Nee, ik ben vrij”, antwoordde ik. Waarop 

ze reageerde: “Ah, dan zijn we dus allebei niet hier.”

Altijd heb ik de ambitie om het de patiënt zo 

Tommie Niessen (28) 

Zelfstandig verpleeg-
kundige in de wijkzorg 
(tevens blogger, vlogger 

en schrijver van de 

verhalenbundel ‘Tommie  

in de zorg’)

‘Het  
raakte me 

diep’

aangenaam en comfortabel mogelijk te maken, maar 

in hun laatste dagen denk ik nog eens extra: ik kan het 

maar één keer goed doen. Zorg in deze fase is waardevol 

en belangrijk; de aandacht die je geeft, het menselijk 

contact dat je maakt. De kunst, vind ik, is om de patiënt 

en zijn naasten te ondersteunen en aan te voelen wat 

zij nodig hebben. Door er te zijn, maar ook weer niet. 

Begrijp je wat ik bedoel?

Te betrokken? > Het afscheid blijft je altijd bij. Bij de 

mevrouw van in de vijftig merkte ik aan alles dat het 

goed was zo. Dat ze zelf de regie heeft kunnen behou-

den, vind ik prachtig. Toch raakte het me diep. Toen ik 

haar voor het laatst had gezien, moest ik in mijn auto 

huilen. Dat bracht me aan het twijfelen: doe ik het dan 

wel goed als verpleegkundige of ben ik te betrokken? 

Ik sprak daarover met een collega in het hospice. Die 

stelde me gerust: “Als dit soort situaties je niet meer 

raakt, dan kun je er beter mee ophouden”, zei hij. 

Sindsdien heb ik vrede met de emoties die mijn vak met 

zich meebrengt. Ik ben ook maar een mens en dat besef 

maakt me juist goed als zorgverlener, denk ik. In een 

hospice werk ik graag, soms tot verrassing van mensen 

uit mijn omgeving. Die denken dat het een duister hol 

is, waar alleen maar neerslachtigheid heerst. Maar niets 

is minder waar, weet ik inmiddels. Juist op plekken dat 

de dood er mag zijn, staat het leven zo centraal.’ Z

‘

ONDERZOEK: ARTSEN 
WILLEN MOGELIJKHEID 
EUTHANASIE BIJ KINDEREN 
TUSSEN 1 EN 12

Een grote meerderheid van de 

kinderartsen (84 procent) vindt 

dat euthanasie bij kinderen tussen 

de 1 en 12 jaar die ondraaglijk en 

uitzichtloos lijden, mogelijk moet 

worden. Ouders hebben behoefte 

aan meer duidelijkheid over 

beslissingen rond het levenseinde 

van hun kind. 

Dat bleek dit najaar uit een 

gezamenlijk onderzoek van het 

UMCG, Erasmus MC en Amsterdam 

UMC. Zij deden dit in opdracht van 

het ministerie van VWS, ondersteund 

vanuit de Nederlandse Vereniging 

voor Kindergeneeskunde. De 

uitkomsten werden eind september 

aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Hoogleraar kindergeneeskunde, 

Eduard Verhagen, leidde het 

onderzoek. Hij vroeg al vaker 

aandacht voor deze problematiek, 

onder meer in een interview in de 

Relevant van juli 2014. 

Kinderen tussen de 1 en 12 jaar 

komen nu niet in aanmerking omdat 

ze als wilsonbekwaam worden 

beschouwd. Volgens een medische 

richtlijn mag de behandeling van 

pasgeborenen tot 1 jaar wel worden 

stopgezet als die zinloos is. 

Al met al concluderen de 

onderzoekers dat er behoefte 

is aan duidelijke regelgeving. 

Artsen pleiten bovendien voor 

meer duidelijkheid over en 

verruiming van de mogelijkheden 

om palliatieve sedatie te geven. 

Actieve levensbeëindiging zou in 

uitzonderlijke situaties mogelijk 

moeten zijn. In eerdere schattingen 

werd aangenomen dat zo’n 5 à 

10 kinderen per jaar daarvoor in 

aanmerking zouden kunnen komen. 

Die schatting wordt in het onderzoek 

gestaafd. Z

ITALIAANSE HOF: 
HULP BIJ ZELFDODING 
MAG IN BEPAALDE 
OMSTANDIGHEDEN

Het Italiaanse constitutionele 

hof heeft een uitspraak gedaan 

die aanpassing van de huidige 

regelgeving rond euthanasie 

noodzakelijk maakt. Euthanasie 

is op dit moment strafbaar in 

Italië. Het hof stelde dat hulp bij 

zelfdoding niet strafbaar is als sprake 

is van fysiek en psychisch ondraaglijk 

lijden en onomkeerbaar letsel. Ook 

moet de patiënt in staat zijn om 

zelf vrije en bewuste beslissingen 

te nemen en moet een ethische 

commissie toestemming hebben 

gegeven voor euthanasie.

Het hof werd gevraagd uitspraak te 

doen in de zaak van de bekende 

dj Fabiano Antoniani, dj Fabo. 

Bij een auto-ongeluk raakte hij 

volledig verlamd en werd ook nog 

blind. Hij wilde dood. Politicus en 

activist Marco Cappato reed dj Fabo 

in 2017 naar Zwitserland, waar hij 

euthanasie kreeg. Bij terugkomst 

gaf Cappato zich aan bij de politie. 

Er hing hem een celstraf van 12 jaar 

boven het hoofd.

De zaak maakte veel los in Italië. 

Zelfs de paus sprak zich nog maar 

eens onomwonden uit tegen 

euthanasie. Het hof zei echter over 

de dood van dj Fabo: ‘Wie in zijn 

toestand verkeert, heeft recht op 

hulp.’ Z
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Eerder werkte ik als verpleegkundige in een 

instelling voor psychiatrische patiënten. Te 

vaak werd ik er geconfronteerd met uitbe-

handelde mensen met een doodswens die geen gehoor 

kregen. Ik zag hun eenzaamheid en onmacht. Hoe ze 

teruggeworpen werden op zichzelf, eerst door hun 

ziekte en vervolgens door hun genegeerde doodsver-

langen. Geregeld eindigde hun leven in een suïcide: 

een dood die gruwelijker was dan nodig, zowel voor 

henzelf als voor hun naasten. Dat leed, dat machteloze 

verdriet, raakte me zo. Toen ik in de krant las over de 

oprichting van de Levenseindekliniek (nu Expertise-

centrum Euthanasie, red.), dacht ik: daar wil ik me bij 

aansluiten, dat is de club die deze groep mensen een 

waardig levenseinde kan bieden.

Steun in de rug > Sinds 2014 ben ik eerst als ver-

pleegkundige, later als trainer en consulent euthana-

sie verbonden aan het Expertisecentrum Euthanasie. 

Als consulent bied ik steun aan artsen die een eutha-

nasieverzoek in hun eigen praktijk krijgen. Zo bege-

leid ik nu bijvoorbeeld een psychiater, die me benader-

de om met hem mee te denken en te kijken. Ik ben bij 

de gesprekken met de cliënt en de familie, onderzoek 

met hem of het verzoek past binnen de kaders van de 

wet en ik ondersteun hem bij het medische gedeelte 

van de uitvoering. Ik reik de euthanatica aan en houd 

ondertussen de naasten in de gaten. Voorbereiden op 

Drie jaar geleden begeleidde ik een meneer 

van 89 bij een euthanasietraject. Ik herin-

ner het me nog als de dag van gisteren. De 

man was via een tip van een wijkcoach bij ons in zorg 

gekomen in verband met verwaarlozing en vocht-

ophoping in de benen. Na een val kon hij niet meer 

alleen thuis wonen. In het verpleeghuis waar ik hem 

bezocht, lag hij alleen maar in bed. Die afhankelijk-

heid kon hij niet verteren. Hij had te lang geleefd, 

vond hij zelf.

Vertrouwen
We spraken erover, en met elk gesprek nam hij me 

meer in vertrouwen. Hij was erg alleen: zijn vrouw 

was overleden, met zijn zoons had hij geen contact 

meer, enkel een zwager en schoonzus zag hij weleens. 

Op een dag vroeg hij mij op de man af: “Hanneke, ik 

wil euthanasie. Wil je me daarbij helpen?” Zorgvuldig 

probeerde ik te peilen waar zijn wens vandaan kwam: 

was het eenzaamheid of depressie? Zijn er dingen die 

zijn levenslust nog zouden kunnen opwekken? Al 

snel stond ik er helemaal achter, zijn situatie was zo 

uitzichtloos.

Ik heb contact opgenomen met zijn arts, waarna er in-

tensieve gesprekken volgden, ook met andere artsen. 

Ik begeleidde hem daarbij, legde uit waarom al deze 

moeilijke en emotionele gesprekken nodig waren. En 

Dominique Rijnja (58) 

Verpleegkundige, 
trainer, consulent 
Expertisecentrum 
Euthanasie 

wat er gebeurt, nu en straks, is daarbij belangrijk.

Ik heb geleerd te herkennen hoe mensen lijden én hoe 

ze dat uitdrukken. Daar zijn we als mens zo verschil-

lend en vaak bescheiden in. Dan zeggen cliënten: “ik 

hoef niet meer”, “ik kan niet meer”, “ik ben klaar”. 

Maar daar kan een arts niets mee. Die moet weten: 

waar zit het lijden hem in? In het verlies van zelfstan-

digheid, geen perspectief op verbetering, lichamelijke 

klachten? Ik heb geleerd om de dieper liggende vragen 

te stellen, het leed boven water te halen en daar woor-

den voor te vinden. Via het gesprek en echt contact. 

Het is een luxe om daar bij het Expertisecentrum 

Euthanasie de ruimte voor te krijgen. In alle rust kan 

ik een relatie en het vertrouwen opbouwen.

Dankbaar > Wat een prachtig werk heb ik, denk 

ik vaak. Onlangs hebben een arts en ik een dame op 

leeftijd helpen inslapen. Ze was bijna geheel blind en 

doof; ze was op. We werden hartelijk ontvangen in het 

huis van haar dochter, in een warme en serene sfeer, 

zonder vrees. Mevrouw zelf strekte haar armen naar 

ons uit en zei hoe blij ze was dat we haar hielpen. Bin-

nen no time sliep ze in. Daarna was er uiteraard ver-

driet, maar vooral ook dankbaarheid dat moeder uit 

haar lijden was verlost. Dat maakt mij óók dankbaar. 

Wat me bij de psychiatrische instelling destijds niet 

lukte, kan ik nu wel: mensen die niet meer waardig 

kunnen leven, binnen de wettelijke mogelijkheden en 

samen met de arts, een waardig uiteinde bieden.’ Z

dat begreep hij ook wel. Zijn vrouw had jaren geleden 

euthanasie gekregen, dus hij kende de stappen in het 

proces. Hij kon iedereen overtuigen van zijn uitzicht-

loos en ondraaglijk lijden. Na het verlossende woord, 

leek hij een ander mens. Lichter, vrolijker, volkomen 

overtuigd. Dat was zo bijzonder om te zien. 

Surrealistisch uur
Hij vroeg me ook om er op de dag zelf bij te zijn. Voor-

dat de huisarts kwam, maakten we met zijn zwager en 

schoonzus een bijna surrealistisch uur door. Het leek 

zo’n normale middag, er hing nauwelijks spanning. 

Met de huisarts had ik afgesproken dat hij zich zou 

richten op het medische gedeelte, en ik op de begelei-

ding van meneer en zijn naasten. Een infuus had hij 

eerder op de middag al gekregen en de medicatie werd 

aangesloten. Meneer schudde ons allemaal de hand 

en bedankte ons emotioneel. Alles was klaar, en daar 

ging hij.

Het was zo intiem, zo dichtbij. En ik voelde me 

intens dankbaar. Precies voor dit soort mensen ben ik 

verpleegkundige geworden: om naast hen te kunnen 

staan, hun stem te horen en te vertegenwoordigen, 

ook naar de artsen. Meneer had zelf de regie genomen 

over zijn leven en zijn sterven, en wij hadden hem 

daar als professionals in gesteund en begeleid tot het 

einde, precies overeenkomstig zijn vurige wens.’Z

‘Ik heb  
geleerd  

om de  
dieper  

liggende 
vragen te 

stellen’

‘Precies 
hiervoor  

ben ik  
verpleeg-

kundige  
geworden’

‘‘

Hanneke Kruithof (47) 

Wijkverpleegkundige 
bij een thuiszorg-
organisatie

HANNEKE KRUITHOF | FOTO: JOSJE DEEKENS
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Wat wilde het kabinet gaan dóén?

Drie dingen. Ten eerste kondigde 

het een onderzoek aan naar de 

omvang van de groep mensen 

die hun leven als voltooid 

ervaren, die euthanasie willen 

en dat binnen de reikwijdte van 

de huidige wet niet kunnen 

krijgen. Ten tweede beloofde het 

kabinet om de aanbevelingen 

van de commissie-Schnabel uit te 

voeren. Die deed onderzoek naar 

voltooid leven en kwam tot de 

conclusie dat de euthanasiewet 

niet veranderd hoefde te worden. 

De commissie stelde dat de 

meeste mensen die hun leven 

als voltooid ervaren, vaak zoveel 

ouderdomskwalen hebben dat 

ze op grond daarvan euthanasie 

kunnen krijgen. De groep die 

dat niet heeft, is volgens de 

commissie te klein om er de 

wet voor aan te passen. Een van 

haar aanbevelingen was om de 

kennis over (de reikwijdte van) 

de euthanasiewetgeving onder 

artsen, andere zorgverleners 

en patiënten te verbeteren. 

Ten derde wil het kabinet de 

actiepunten van het manifest 

Waardig ouder worden uitvoeren.

V

Hoe ver zijn ze met die eerste stap?

Het ‘voltooid-leven’-onderzoek 

loopt. Het wordt uitgevoerd 

door een team onder leiding 

van Els van Wijngaarden van de 

Universiteit van Humanistiek. 

Zij deed eerder al onderzoek 

naar dit onderwerp. De nvve was 

betrokken bij het formuleren van 

de onderzoeksvraag en zit in haar 

klankbordgroep. De resultaten 

van de studie worden begin 

volgend jaar aan minister Hugo 

de Jonge overhandigd.

V

De basis van dit kabinetsbeleid ligt natuurlijk in het 

regeerakkoord 2017-2021. Wat staat daarin?

Als we beleidswijzigingen op medisch-ethische 

onderwerpen overwegen, moeten we daar grote 

zorgvuldigheid bij betrachten en er een brede 

maatschappelijke discussie over voeren, zo stelt 

het kabinet. Zeker als het gaat om vraagstukken 

rond leven en dood, omdat de opvattingen in 

de maatschappij en de politiek fundamenteel 

verschillen. Ook tussen de partijen in het kabinet 

(vvd, D66, cda en ChristenUnie). Het kabinet 

vindt dat je niet van mensen kunt verlangen dat 

ze afstand van hun standpunt doen als dat wordt 

gedomineerd door een levensbeschouwing of 

geloof. 

Waardig ouder worden, 
waardig sterven

illustratie: bernet ragetli

V

En met het voornemen om de kennis 

over euthanasie en over de ruimte van 

de wet te verbeteren?

Halverwege vorig jaar stelde het 

kabinet de medisch-ethische 

agenda voor de komende jaren 

vast in de Nota Medische Ethiek. 

Het kabinet wil het gesprek over 

het levenseinde stimuleren en 

faciliteren en informatie beter 

onder de aandacht brengen. Dat 

doet het onder meer door alle 

huisartsen een exemplaar toe te 

sturen van de EuthanasieCode. 

In die code vatten de Regionale 

Toetsingscommissies Euthanasie 

alle overwegingen samen die 

zij de afgelopen jaren bij hun 

oordelen hebben gepubliceerd. 

Doel daarvan is meer 

duidelijkheid te scheppen over de 

(on)mogelijkheden van de wet.

Het kabinet stelde ook een 

informatiepunt op de website 

van de Rijksoverheid in het 

vooruitzicht over euthanasie 

en levenseindevraagstukken. 

Daarnaast lanceerde het een 

bewustwordingscampagne rond 

palliatieve zorg. Die kreeg de 

slogan mee: ‘Ik heb te horen 

gekregen dat ik doodga. Maar 

tot die tijd leef ik.’ Van de belofte 

van minister De Jonge dat er na 

de zomer een campagne over 

euthanasie zou komen, is tot nu 

toe niets vernomen.

V

Bij die bewustwordingscampagne 

plaatste de nvve kanttekeningen. 

Waarom eigenlijk?

In de campagne werd met geen 

woord gerept over euthanasie. 

De nvve vindt dat euthanasie 

een vanzelfsprekend onderdeel 

moet zijn van de gesprekken met 

patiënten over palliatieve zorg. 

Daar heeft de nvve ook bij de 

minister op aangedrongen. 

Palliatieve zorg omvat het 

hele traject van zorg, vanaf het 

moment dat iemand te horen 

krijgt dat hij niet meer beter 

kan worden totdat hij sterft. 

Euthanasie of palliatieve sedatie 

kunnen daarin de laatste fase 

zijn. Bij euthanasie krijgt 

iemand een middel toegediend 

waaraan hij binnen korte tijd 

(enkele minuten tot een half uur) 

overlijdt. Bij palliatieve sedatie 

wordt iemand die nog maar 

heel kort te leven heeft, in slaap 

gebracht totdat hij sterft. 

Palliatieve sedatie wordt 

beschouwd als normaal medisch 

handelen. Euthanasie niet. 

Dat is in principe strafbaar, 

tenzij de arts zich houdt aan de 

zorgvuldigheidseisen van de 

euthanasiewet. Mede omdat 

het Openbaar Ministerie nu een 

(verpleeghuis)arts heeft vervolgd, 

lijken artsen meer terughoudend 

te zijn om euthanasie te verlenen. 

Dat vindt de nvve geen goede 

zaak. Mensen moeten de 

mogelijkheid houden om voor 

euthanasie te kiezen. 

V

En dat manifest Waardig ouder 

worden, wat was dat ook alweer?

Begin 2017 presenteerden de 

politieke partijen ChristenUnie, 

SP en het cda, samen met 

ouderenorganisatie kbo-pcob, 

omroep max en een aantal 

maatschappelijke organisaties 

en bekende Nederlanders 

dit manifest als reactie op de 

discussie rond voltooid leven. De 

ondertekenaars vinden dat meer 

werk gemaakt moet worden van 

het voorkómen van een voltooid 

leven. Ze stelden tien actiepunten 

voor die moeten leiden tot meer 

welzijn en een betere kwaliteit 

van leven voor ouderen.

V

Heeft het kabinet dat al opgepakt?

Ja, minister De Jonge 

presenteerde begin vorig jaar 

bijvoorbeeld het actieprogramma 

Eén tegen Eenzaamheid, dat erop 

gericht is de eenzaamheid 

onder ouderen aan te pakken. 

Afgelopen zomer werd een 

campagne gelanceerd met onder 

meer tv-spotjes. In de begroting 

voor 2020 heeft het kabinet 500 

miljoen euro extra vrijgemaakt 

voor de kwaliteit van zorg voor 

ouderen in verpleeghuizen.

V

Nog even terug naar dat waardig 

sterven, welke mogelijkheden zijn er 

volgens de nvve naast euthanasie en 

palliatieve sedatie?

De nvve is ook voorstander 

van de zogeheten autonome 

route, waarbij mensen met een 

betrouwbaar, veilig en legaal te 

verkrijgen middel zelf een einde 

aan hun leven kunnen maken 

als zij dat willen. De nvve steunt 

de Coöperatie Laatste Wil (clw), 

die hiervoor strijdt en vorig jaar 

zo’n middel presenteerde. Nadat 

het om had gedreigd de clw 

strafrechtelijk te vervolgen, werd 

de verspreiding ervan stopgezet. 

Andere mogelijkheid, alleen in 

bepaalde gevallen en mits goed 

begeleid, is om te stoppen met 

eten en drinken. Ook met behulp 

van een behandelverbod (om 

niet te reanimeren bijvoorbeeld) 

kan een waardig sterven 

worden bevorderd. Ten slotte 

ondersteunt de nvve D66-

Kamerlid Pia Dijkstra, die aan 

een wetsvoorstel voor euthanasie 

bij voltooid leven werkt. Z
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Waardig ouder worden, predikt het kabinet- 

Rutte III. Waardig sterven, luidt het devies van 

de NVVE. Het is vooral een verschil in accent en 

focus, soms een tegenstelling. Wat wil en doet 

dit kabinet op het gebied van medisch-ethische 

onderwerpen, zoals euthanasie? En wat vindt de 

NVVE daarvan? • Els Wiegant
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De rechtszaak tegen de verpleeghuisarts die 

euthanasie gaf aan een wilsonbekwame 

vrouw met vergevorderde dementie, heeft 

tot ongerustheid en meer terughoudendheid bij art-

sen geleid, zo merkt VvAA Juridisch Advies & Rechts-

bijstand. Het was voor het eerst sinds de inwerkingtre-

ding van de euthanasiewet in 2002, dat het Openbaar 

Ministerie een arts strafrechtelijk vervolgde. Vorig jaar 

werd 6126 keer euthanasie verleend.

De juridische helpdesk van VvAA krijgt meer 

telefoontjes en vragen van artsen. De vereniging 

constateert ook dat lang niet alle artsen precies weten 

hoe het toetsingstraject na een euthanasie verloopt. 

Dat de media er veel aandacht aan besteedden, leidde 

tot een toename van vragen als: hoe bereid ik me 

hierop voor, hoe kan ik de gang van zaken het beste 

vastleggen in mijn verslagen, moet ik ongerust zijn 

over de koers van het OM?

Veilig hun werk doen > Om die redenen gaat 

VvAA Juridisch Advies & Rechtsbijstand artsen 

die bij VvAA voor rechtsbijstand zijn verzekerd, 

nu direct al met advies en bijstand ondersteunen 

zodra zij te maken krijgen met een toetsing door de 

Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (rte). 

De ondersteuning beslaat het hele traject, tot aan 

de eventuele beslissing over een strafrechtelijke 

vervolging.

VvAA gaat artsen meer ondersteunen 
bij toetsingstraject na euthanasie

De rechtszaak tegen de verpleeghuisarts, die deze 

zomer uitmondde in ontslag van rechtsvervolging 

(zie ook pagina 10-11), laat eens te meer zien 

hoe groot de impact van een euthanasie ook 

voor artsen kan zijn. VvAA, een collectief van 

ruim 123.000 zorgverleners, besloot daarom 

dokters intensiever en vroegtijdiger (juridisch) te 

ondersteunen. • Els Wiegant

Directeur mr. Sigrid Stevens: ‘Wij vinden het 

belangrijk dat artsen zich gesteund voelen en veilig 

hun werk kunnen doen. Dat is in ieders belang. 

Tijdens al deze toetsingsfasen kunnen wij juridische 

ondersteuning bieden en een uitkomst bevorderen die 

recht doet aan het handelen van de arts.’

Financieel steunen > Om de thema’s te adresseren 

die veel zorgverleners of specifieke groepen raken, 

heeft VvAA een nieuwe stichting opgericht. Stevens: 

‘Zo kunnen we de kracht van het collectief benutten.’ 

De stichting richt zich als eerste op het onderwerp 

euthanasie. Dat houdt veel zorgverleners bezig en 

is juridisch en ethisch een complex onderwerp, stelt 

VvAA. Euthanasie is strafbaar, maar een arts kan een 

beroep doen op de strafuitsluitingsgrond in artikel 

293 van het Wetboek van Strafrecht wanneer hij heeft 

voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo moet hij zich 

er onder meer van overtuigen dat iemand ‘uitzichtloos 

en ondraaglijk lijdt’. 

Volgens VvAA zijn de grenzen van de wet niet altijd 

even duidelijk en vraagt het onderwerp om juridische 

afbakening. Door die te verkrijgen kan meer 

rechtszekerheid voor zorgverleners worden gecreëerd. 

\

Zo’n zes jaar geleden werd 

Martien vrijwilliger bij 

nvve Jongeren. Het was 

vooral het concept van zelfbeschik-

king dat haar motiveerde. ‘De over-

tuiging dat je zelf beschikt over je 

leven én over je sterven heb ik van 

mijn ouders meegekregen. In de 

wereld zijn regels nodig, maar er 

zijn zaken waarover alleen jijzelf 

moet kunnen beslissen. Keuzes die 

niemand wat aangaan. Dat is heel 

fundamenteel voor mij.’

Straatinterviews > Het idee voor 

het boek ontstond al enkele jaren 

geleden. Tijdens haar vrijwilli-

gerswerk raakte Martien bevriend 

met leeftijdgenoot Nina Cookson, 

die vanwege een ernstige ziekte de 

dood al een paar keer in de ogen 

had gekeken. ‘We wilden uitzoe-

ken of er onder jongeren een taboe 

is op – spreken over – de dood. En 

of we het gesprek erover op gang 

konden brengen.’

Aanvankelijk sprak het tweetal wil-

lekeurige jongeren aan op straat. 

‘Het viel me op hoeveel jongeren 

erover wilden praten.’ Later, toen 

Martien het project alleen voort-

zette, ging ze daarnaast gericht op 

zoek naar mensen die vanuit een 

bepaalde invalshoek naar de dood 

kijken. ‘Bij straatinterviews weet 

je niet wat eruit komt, en dat is 

leuk. Maar ik wilde het onderwerp 

breder belichten.’ 

Troost > Bijna drie jaar geleden 

werd Martiens moeder ongenees-

lijk ziek. Ze kreeg euthanasie. 

‘Haar laatste maanden waren heel 

bijzonder. Ik heb het als een heel 

mooi traject ervaren, hoe verdrie-

tig het ook was – en is. Dat het is 

gegaan zoals het is gegaan, heeft 

me veel troost geboden.’  

Belangrijke reden daarvoor zit ’m 

in de openheid waarmee erover ge-

sproken kon worden, zegt Martien. 

‘Ik kon er met mijn moeder heel 

goed over praten. Als je dat niet 

kunt, gebeuren er dingen die je 

misschien liever niet wilt. Dat is bij 

ons niet het geval geweest.’

Over haar moeder praat Martien 

nog steeds graag, soms zelfs tegen 

volslagen vreemden, vertelt ze. 

‘Ik heb die behoefte heel sterk. 

Mij helpt het om over dingen te 

praten. Of het nou over rouw gaat 

– zoals bij mij – of gedachten aan 

zelfdoding, waar sommige mensen 

mee rondlopen, het lijkt me heel 

eenzaam als je dat niet kunt. 

Ik hoop eraan bij te dragen dat 

gesprek op gang te brengen.’

Genuanceerd > De talloze 

gesprekken over de dood hebben 

Martiens aanvankelijke overtui-

ging over zelfbeschikking genu-

anceerd, merkt ze. ‘Vroeger waren 

mijn ideeën daarover uitgespro-

ken. Maar de gesprekken hebben 

mijn gevoel van empathie en mijn 

begrip voor andermans gevoelens 

en gedachten vergroot. Ik heb 

nu eigenlijk niet zo’n duidelijke 

mening meer. Alleen dat het be-

langrijk is om te luisteren, écht te 

luisteren.’ Z

Uit het leven gegrepen. Jongeren van 14 tot 40 

over de dood is te bestellen bij uitgeverij-

donkigotte.nl en kost € 14,95.

Waarom praten we 

eigenlijk zo weinig over 

de dood, vroeg Relevant-

redacteur Martien 

Versteegh (45) zich vaak 

af. Die verwondering 

was haar drijfveer 

om jongeren over het 

onderwerp te bevragen. 

De interviews verschijnen 

dit najaar in boekvorm. 

‘Het is goed om erbij stil 

te staan dat het leven 

eindig is. Praten over de 

dood helpt om dat beter 

te beseffen.’

Els Wiegant

‘Ik wil het 
gesprek 
op gang 

brengen’

Martien Versteegh sprak met jongeren over de dood
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Liza Jansen over de 
dementie en euthanasie 
van haar vader:

‘Hij wilde per se niet te laat zijn’

In maart dit jaar kreeg architect en weduwnaar 

Laurent Jansen (65) de diagnose die hij en zijn vier 

kinderen al een tijd voorvoelden: dementie. Kort 

daarna sprak hij onomwonden zijn euthanasiewens 

uit. Dankzij zijn eigen voortvarendheid en openheid  

– en die van zijn kinderen, zorgverleners en de  

NVVE – kon zijn wens een half jaar later uitkomen.  

Op 4 september overleed hij, op zijn favoriete plek in 

het door hemzelf ontworpen huis. • Teus Lebbing

Grote angst > Dankzij een aflevering uit de 

Dementiedagboeken van De Correspondent, die Liza 

toevallig beluisterde, viel op een dag het kwartje. ‘Het 

ging over de karakterverandering van een jongere 

man met dementie. Dit is precies mijn vader, besefte 

ik.’ Na een familieberaad volgde contact met vaders 

huisarts. ‘Die bevestigde ons vermoeden en bood aan 

om hem te testen.’ 

Vader ontkende aanvankelijk, zoals dat hoort bij de 

ziekte. ‘Maar toen hij zijn achteruitgang uiteindelijk 

toegaf, bleek waarom hij het verborgen had willen 

houden: zijn beide ouders hadden ook alzheimer 

gehad. Het was zijn grote angst om net zo te eindigen 

als zij.’

De diagnose, in maart dit jaar, was het keerpunt. 

‘Vanaf toen viel er met mijn vader over te praten.’ Zo 

vertelde hij dat hij niet meer goed kon lezen, hoeveel 

hij vergat, hoe ingewikkeld apparaten voor hem 

waren geworden. ‘Hij hanteerde een strakke structuur 

van zijn dag. Van de was draaien tot dagelijks sporten, 

alles deed hij op hetzelfde tijdstip, dat was zijn 

houvast.’ Leek hij zich zo nog enigszins alleen te 

kunnen redden, al snel bleek hoe moeilijk dat werd. 

‘In een paniekaanval belde hij mijn zus: “Dit wil ik 

niet meemaken”, zei hij, “ik wil euthanasie”.’

Haast > Voor de kinderen Jansen was dit het signaal 

om het gesprek met hem aan te gaan over zijn 

levenseinde. ‘Onze moeder is helaas jong aan kanker 

overleden, we zijn het gewend om het ook over de 

dood te hebben.’ Vader bleef duidelijk over zijn 

euthanasiewens, waarna ze met elkaar besloten om 

foto’s: janneke geertsma

Twee en een halve week later kijkt 

dochter Liza (29) met berusting terug 

op haar vaders overlijden. ‘Dit was 

precies zoals hij het zich gewenst had. 

Mijn broer, twee zussen en ik hebben er vrede mee, 

en zijn opgelucht. Als we het niet zo mooi hadden 

kunnen afronden, had ik hier heel anders gezeten, dat 

weet ik zeker.’

Of het zou lukken, is spannend geweest de afgelopen 

maanden. Terwijl de aanloop naar de diagnose 

dementie, de jaren ervoor, ook al een hoop verwarring 

met zich mee had gebracht. ‘Mijn vader had in 2008 

een herseninfarct gehad. Vergeetachtigheid hoorde 

sindsdien bij hem, waardoor we zijn dementie niet 

snel herkenden. Wat we maar niet konden plaatsen, 

waren zijn steeds kortere lontje en afnemende 

flexibiliteit. Zo was hij nooit geweest.’

daar alles voor in het werk te stellen. Maar waar te 

beginnen? ‘Ik heb de journalist van De Correspondent 

gebeld, die die Dementieverhalen maakt. Hij wees 

mij op de nvve. “Daar helpen ze je verder”, zei hij. En 

adviseerde me: “Zet er haast achter, want bij dementie 

gaat de aftakeling altijd te snel”.’

Datzelfde hoorde Liza bij het Steunpunt Levenseinde 

en Dementie van de nvve (zie kader). ‘Ik kreeg de tip 

om via de npo-website de documentaire Voor het te laat 

is te bekijken. Nou, die sprak boekdelen.’ 

Na het telefonisch consult volgde er in mei een 

huisbezoek van een consulent van het Steunpunt. Die 

legde uit hoe je een helder euthanasieverzoek optuigt. 

‘Hoe concreet dat moet zijn: wat vind je ondraaglijk 

lijden, hoe zie je dat voor je? Dat is natuurlijk zo 

persoonlijk.’ 

Ook wees de consulent op de verder te volgen stappen 

en de complexiteit van het proces, zonder garantie op 

slagen. ‘Vooral met de wilsbekwaamheid zaten we in 

onze maag, voor je het weet ben je die kwijt met deze 

ziekte. Alleen al een blaasontsteking kan je gestel 

in één klap verslechteren. Als kinderen voelden we 

de urgentie en dachten: we doen er alles aan, maar 

verwachten niks.’ 

Bij Liza’s vader was dat anders. ‘De boodschap hakte 

erin bij hem. Hij wilde per se niet te laat zijn. Vanaf 

toen draaide zijn leven alleen nog maar om zijn 

euthanasie. Hij sprak nergens anders meer over.’

Lange lijst > De koe bij de horens vattend ging de 

familie samen met een goede vriend om de tafel voor 

de wilsverklaring. ‘We hadden er vier gesprekken 

voor nodig, zo lastig is het om je voor te stellen wat 

je allemaal niet wil. Uiteindelijk heeft mijn vader een 

lange lijst met concrete punten weten te formuleren, 

variërend van “ik wil euthanasie als ik dag en nacht 

niet meer kan scheiden” tot “ik wil euthanasie als ik 

niet meer voor mezelf kan zorgen”. Vooral dat laatste 

punt was heel belangrijk voor hem.’ 

De huisarts gaf te kennen niet mee te willen werken 

aan een euthanasie, waarna de kinderen in juli 

contact zochten met de Levenseindekliniek (nu 

Expertisecentrum Euthanasie). ‘Een heel aardige 

verpleegkundige en arts kwamen thuis langs. Dat 

was een fijn gesprek, waarin ze ons goed duidelijk 

liza (met witte blouse) met haar broer, zussen en vader laurent
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Mensen en dieren   
Jaap van Riemsdijk 

Kan ik ergens mee helpen?’, vraag ik 

voorzichtig. Voor me zit een man 

zachtjes te snikken en probeert een 

vrouw hem te troosten. Het is de eerste zaterdag in 

oktober, door de nvve uitgeroepen tot de Dag van 

de Wilsverklaring. Op tal van plaatsen in het land 

kan iedereen bij ons terecht voor informatie over 

wilsverklaringen. 

‘Onlangs hebben we onze hond Boris laten 

inslapen en deze bijeenkomst herinnert mijn 

man daaraan’, antwoordt de vrouw. Een keuze 

aan het einde van een hondenleven mag ook wel 

eens aandacht krijgen, zeker in de week waarin 

dierendag valt, denk ik, en ik schuif aan voor een 

gesprek. Soms roept de dood van een dierbaar dier 

meer emoties op dan het overlijden van een mens. 

Boris werd gevonden in een bos, met een touw 

vastgebonden aan een bankje. Na overleg met de 

politie besloot het echtpaar de hond te houden. 

Later ontstond een vermoeden waarom afstand 

van Boris was gedaan. Als mopshond betaalde hij 

een hoge prijs voor zijn koddige uiterlijk met een 

te platte neus: ademhalingsstoornissen speelden 

hem parten. Sophie en Ferdinand (niet hun echte 

namen) gaven veel geld uit aan operaties, maar 

Boris kampte steeds vaker met ademnood. De 

dierenarts drong erop aan hem uit zijn lijden te 

verlossen. 

De beslissing om Boris te laten sterven was voor 

Sophie en Ferdinand een worsteling én een eye-

opener. Volgens hun geloofsopvatting mocht 

het niet, want de Schepper gaat over leven en 

dood. Maar naarmate het lijden van hun hond 

schrijnender werd, begonnen zij zich af te vragen 

waarom lijden als onontkoombaar moet worden 

gezien. Enkele slapeloze nachten later hakten zij 

de knoop door en namen afscheid van Boris. 

D
e vrijw

illiger

Bij de NVVE werken zo’n 

140 vrijwilligers. Ze doen 

presentaties, helpen bij 

bijeenkomsten, leggen 

huisbezoeken af en 

ondersteunen leden bij 

al hun vragen rond het 

levenseinde. Hans van 

Amstel-Jonker en Jaap 

van Riemsdijk zijn twee 

ervaren vrijwilligers. 

Om beurten beschrijven 

zij een ervaring uit de 

praktijk. 

Deze keer: 

Jaap van Riemsdijk

Daarna ontstond het besef dat ze zelf misschien 

ondraaglijk lijden ook niet zouden willen 

volhouden tot de dood langs natuurlijke weg 

intreedt. De aankondiging in de krant van deze 

bijeenkomst deed de rest.

De lezing heeft het echtpaar al veel duidelijk 

gemaakt. Sophie lijkt vastberaden, maar 

Ferdinand vindt het nog lastig. ‘Als je een 

schriftelijk euthanasieverzoek hebt opgesteld, 

kun je er dan wel vanaf?’, vraagt hij. ‘Absoluut’, 

antwoord ik. ‘Gewoon verscheuren, maar dan 

natuurlijk ook de exemplaren die u aan anderen, 

zoals uw huisarts en naasten, hebt gegeven.’

Sophie praat door over de gebrekkige naleving 

van de wet die verbiedt dieren op uiterlijke 

kenmerken te fokken als gezondheidsschade 

daarvan het gevolg kan zijn. Sommige fokkers 

hebben de neiging dieren ondanks die schade zo 

te modelleren dat wordt voldaan aan de smaak 

van het veelal onwetende publiek. Dat is Boris 

fataal geworden en daarom voert Sophie actie. 

Geboeid luister ik naar deze voorvechter van 

dierenwelzijn. Ik zie een parallel tussen de 

wetgeving voor dieren en de euthanasiewet. 

De invoering daarvan in 2002 bracht ons op 

de goede weg, maar wat betreft uitvoering en 

vervolgstappen valt er nog winst te behalen. 

Ook op dat gebied kunnen we niet zonder 

voorvechters. Zoals Pia Dijkstra die – ondanks 

politieke tegenwind – haar wetsvoorstel inzake 

euthanasie voor ouderen met een voltooid leven 

in 2020 bij de Tweede Kamer wil indienen. 

Volgens Gandhi valt de beschaving van een 

samenleving af te meten aan de wijze waarop zij 

omgaat met dieren. Is het niet ook een kwestie 

van beschaving dat ouderen mogen sterven 

wanneer zij zelf de tijd rijp achten? Z
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VRAGEN OVER LEVENSEINDE 
EN DEMENTIE? BEL HET 
STEUNPUNT VAN DE NVVE
 

Dementie en het zelfgekozen 

levenseinde: dit onderwerp 

zorgt voor zoveel vragen, 

onzekerheid en emoties dat de 

NVVE vorig jaar het Steunpunt 

Levenseinde en Dementie is 

gestart. Door hulpvragers zo 

goed mogelijk te informeren, 

helpen consulenten van het 

steunpunt in de eerste plaats 

de communicatie te verbeteren, 

zowel tussen de betrokkenen 

en hun naasten als tussen de 

betrokkenen en de zorgverleners. 

Verder helpen zij een zo goed 

mogelijk gedocumenteerd 

euthanasieverzoek te doen en 

geven zij informatie over alle 

manieren van waardig sterven, 

dus niet alleen over euthanasie.

Het Steunpunt werkt als volgt:

• Gaat het om een eenvoudige 

vraag, dan wordt deze telefonisch 

beantwoord. Bij ingewikkelder 

vragen – en dat zijn ze meestal – 

stelt de NVVE een huisbezoek door 

een consulent voor. Zodat het 

gesprek in de eigen omgeving en 

in alle rust kan worden gevoerd.

• Wil iemand met de diagnose 

dementie zich online opgeven 

voor een spreekuur wilsverklaring, 

dan wordt direct het alternatief 

van een huisbezoek geboden. 

Het Steunpunt Dementie is 

dagelijks tijdens kantooruren te 

bereiken via (020) 620 06 90.  

Of via het contactformulier op 

nvve.nl -> Contact.

maakten wat er ging gebeuren en waarom. Ze 

zagen de vastbeslotenheid van mijn vader en dat 

hij wilsbekwaam was. Vanaf dat moment namen 

ze het traject over, dat gaf echt vertrouwen.’

Maar dat het zo’n vaart zou lopen, had 

niemand kunnen bevroeden. ‘In zijn obsessieve 

buien belde mijn vader alsmaar naar de 

verpleegkundige. Daardoor merkte ze hoe snel 

hij verslechterde én hoe zielsgraag hij dit wilde.’ 

De Levenseindekliniek zette vaart achter het 

traject, alle zorgvuldigheid in acht nemend. ‘Er 

volgden gesprekken, ook met mijn vader alleen, 

met een scen-arts, testen; en elke keer weer 

bevestigde hij zijn wil.’

Opluchting > Totdat begin augustus het besluit 

viel en de datum werd geprikt: 4 september. 

‘Dat was opeens slikken, zo snel. Maar wat een 

opluchting. Opeens valt de onzekerheid weg en 

kun je alles gaan regelen; met elkaar, je gezin, je 

werk.’ 

De laatste weken zijn de vier kinderen bij hun 

vader gaan wonen. De dag voor zijn overlijden is 

de familie, inclusief aanhang en kleinkinderen, 

naar de dierentuin geweest, als afscheid. ‘Dat was 

het enige dat hij echt nog wilde doen voor zijn 

overlijden. Hij heeft er zo van genoten. Eindelijk 

kon hij alle rampscenario’s van zich afschudden, 

waarin het nog kon mislopen.’

Ook de ochtend van de euthanasie voltrok zich 

in alle rust. ‘Hij startte als altijd, met zijn vaste 

ritueel: de was aanzetten, ontbijt, douchen. 

Tot de minuut ervoor heeft hij alles kunnen 

doen zoals hij dat gewend was. Daarna ging hij 

vanzelfsprekend op zijn favoriete plek op de 

bank zitten, waar hij even later vredig insliep. In 

het huis dat hij met zoveel liefde ontworpen had.’ 

Zo heeft Liza’s vader tot het einde de regie 

behouden, zoals hij dat zijn hele leven had 

gedaan. Liza, tot besluit: ‘Dat dat gelukt is, maakt 

het nu echt makkelijker voor ons. Maar je moet 

er wel doortastend en open voor zijn, heb ik 

gemerkt. En er de goede mensen voor om je heen 

verzamelen, die van wanten weten, je serieus 

nemen, je willen bijstaan. En: die durven door te 

pakken, wanneer dat moet.’ Z 

‘
laurent jansen met zijn kleinkinderen
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Iedere Nederlander moet van zijn huisarts 

weten of deze bereid is euthanasie 

te verlenen of niet, vóórdat patiënt 

en arts met het vraagstuk te maken 

krijgen. Minister Hugo de Jonge van 

Volksgezondheid zou deze ontwikkeling 

moeten stimuleren. Maar zitten huisartsen 

daarop te wachten? • Marleen Peters gesprekken kunnen voeren. Zowel Laan-Geselschap als D66-

Kamerlid Bergkamp wees tijdens het begrotingsdebat op het 

Expertisecentrum Euthanasie. Dat heeft daarvoor modellen 

ontwikkeld die de basis voor een goed gesprek over een  

vrijwillig levenseinde kunnen vormen. 

Wat vinden huisartsen en de nvve van de zienswijze van vvd  

en D66?

Niels Rossen, huisarts > ‘Ik snap de oproep en in principe ben ik 

het ermee eens. Als huisarts en patiënt van elkaar weten hoe ze in dit 

onderwerp staan, kan dit veel misverstanden en leed voorkomen. 

Maar als je als huisarts op je website verwoordt dat je bereid bent 

euthanasie te verlenen, dan zit daar de veronderstelling in dat 

het ook altijd gebeurt. En dat is niet zo. Hoe daar nuance in aan te 

brengen en dit uit te werken is een stuk lastiger, daar moet gedegen 

over gecommuniceerd worden. Ik vind het niet aan de politiek om 

hierover te spreken, dat moeten huisartsen onderling gaan doen. 

Het is nooit zwart-wit. Als het euthanasieverzoek nog niet actueel 

is, heb je het er met de patiënt over. Als het euthanasieverzoek op 

een gegeven moment wel actueel wordt, moet er altijd opnieuw  

over gesproken worden wat de voorwaarden zijn.’

Toosje Valkenburg, huisarts > ‘De politiek moet zich er niet 

op deze manier mee bemoeien. Het is een simplificering van de 

discussie. Wat hebben patiënten eraan als ik op de website zet 

dat ik “in het algemeen” voor euthanasie ben? Het risico zit erin 

besloten dat je valse verwachtingen wekt. Het is een individueel 

proces waarin patiënt en arts samen in gesprek zijn over iets heel 

belangrijks en precairs. Je verstoort het gesprek waarin arts en 

patiënt een eigen route zoeken. Als huisartsen verplicht worden 

te zeggen of ze voor of tegen euthanasie zijn, denken ze nog 

vaker: dan doe ik het niet. Het werkt averechts. Ik zeg op een 

euthanasieverzoek vaak ja en soms nee. Maar als je mij het mes op 

deze manier op mijn keel zou zetten, dan hou ik ermee op. Heel 

veel mensen komen met een wilsverklaring binnen, maar een 

fractie daarvan wil uiteindelijk euthanasie. Dan blijkt weer dat als 

Huisarts moet  
bekend maken of  
hij bereid is euthanasie 
te geven

Politiek wil meer duidelijkheid

Tijdens de begrotingsbehandeling Volksgezondheid, 

eind oktober, diende de vvd, gesteund door D66, 

daarover een motie in. Volgens vvd-Kamerlid 

Antoinette Laan-Geselschap gebeurt het nu te vaak 

dat ouderen in een situatie terechtkomen die zij graag hadden 

willen voorkomen. 

‘Euthanasie is een gevoelig onderwerp met ingewikkelde 

dilemma’s, zeker als het gaat om ouderen met dementie. Wanneer 

de euthanasiewens niet tijdig wordt besproken, kan het vaak 

gewoonweg niet meer. Natuurlijk is euthanasie geen recht van de 

patiënt, maar juist daarom is het des te belangrijker dat er tijdig 

over wordt gesproken.’ 

Omgekeerd moeten huisartsen ook weten hoe hun patiënten over 

het levenseinde denken. Eerder stelde Kamerlid Ockje Tellegen 

(VVD) al voor dat huisartsen in het dossier van de patiënt een tabje 

maken waarop staat wat de wensen van de patiënt zijn ten aanzien 

het levenseinde. 

Veel ‘mist’ > Hoewel in dit regeerakkoord staat dat er geen 

fundamentele wijzigingen in de euthanasiewetgeving zullen 

plaatsvinden, zien vvd en D66 wel ruimte in een verbetering van 

de huidige praktijk. Daarin bestaat veel ‘mist’ tussen huisarts en 

patiënt. Uit een onderzoek van het Humanistisch Verbond blijkt 

dat maar 6 procent van de Nederlandse huisartsen op hun website 

aangeeft hoe zij over euthanasie denken.

Ockje Tellegen realiseert zich dat een gesprek over euthanasie lastig 

kan zijn. ‘Maar dat is het waard’, stelt ze. ‘Hoe moeilijk ook, het is 

veel beter dat gesprek tijdig te voeren dan om 5 voor 12, als het vaak 

te laat is. En er allemaal kunstgrepen moeten worden uitgehaald om 

iemand waardig te laten sterven.’

Volgens de liberalen kan het huisartsen makkelijker worden 

gemaakt door ze te laten bijscholen in hoe ze deze gevoelige 

illustratie: rhonald blommestijn
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van ons huwelijk heb ik haar 

verzorgd, ze had dementie. Ik 

had me heilig voorgenomen om 

het tot het einde toe thuis te 

volbrengen, maar dat is tot mijn 

grote verdriet niet gelukt. Je denkt 

dat je opgewassen bent tegen 

het zien en meemaken van alle 

ellende, maar fysiek en geestelijk 

was het op het laatst voor ons 

allebei onhoudbaar. De laatste 

zes maanden heeft ze in een 

verpleeghuis gewoond. Dagelijks 

maakten we nog wandelingetjes, 

ze fleurde altijd weer op van 

de natuur. Totdat ze haar heup 

brak, ze werd een kasplantje. In 

overleg met onze kinderen en de 

artsen is haar behandelverbod 

gerespecteerd.’

GENOEG

•

‘Na de dood van mijn 

vrouw, vorig jaar, volg ik een 

tweesporenbeleid. Het liefst zou 

ik zo snel mogelijk euthanasie 

willen, en dat is puur uit egoïsme, 

dan hoef ik de pijn van het gemis 

niet meer te verduren. Bovendien 

vind ik de lichamelijke aftakeling 

benauwend en wil ik van niemand 

afhankelijk zijn. Maar zolang dat 

juridisch op bezwaren stuit en 

niet mogelijk is, probeer ik het me 

– zo lang ik dat kan – zo prettig 

mogelijk te maken. Ik lees en 

denk veel, wandel, schrijf, teken, 

volg hoe het er in de wereld aan 

toegaat en converseer met mijn 

kinderen en dierbaren. Het leven 

heeft me onwaarschijnlijk veel 

goeds gebracht, maar om het plat 

bij de grond te zeggen: ik heb er 

genoeg van.’

VOLTOOID

•

‘Ik vind dat je volstrekte 

zelfbeschikking hebt over je leven, 

en of en wanneer je dat wilt 

beëindigen. Ik bewonder de moed 

van Pia Dijkstra om het onderwerp 

aan te pakken in de Tweede 

NIEUWSGIERIG 

• 

‘Altijd heb ik willen weten hoe 

de wereld en de dingen in elkaar 

zitten. Als jongetje onderzocht 

ik alles, nieuwsgierig naar elk 

detail. Zo prutste ik graag met 

de soldeerbout die ik op mijn 

vijftiende kreeg, en die het nog 

steeds doet. In mijn ambitie de 

mensheid te doorgronden werd 

ik uiteindelijk gegrepen door de 

geschiedkunde. Ik belandde in de 

universitaire wereld, promoveerde 

en werd bestuurder. Ik heb 

graag de regie, ook vroeger al als 

klassenvertegenwoordiger, maar ik 

ben daarin heel democratisch en 

collegiaal. Zowel in werk als privé 

denk ik na over wat ik wil en tast 

vervolgens mijn omgeving af of en 

hoe dat mogelijk zou zijn. Nooit 

zal ik dwars tegen de troepen 

in gaan. Ik houd er juist van om 

ingewikkelde problemen samen tot 

een goede oplossing te brengen.’

LIEFDE

•

‘Ik heb veel geluk gehad, ook in 

de liefde. Mijn vrouw leerde ik 

in de collegebanken kennen en 

ik was meteen verliefd. In onze 

zestig jaar samen heb ik nooit 

een tel aan haar en aan ons 

getwijfeld. De laatste periode 

tekst: teus lebbing | foto’s: maurits giesen
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Kamer en steun haar daarin 

volledig, maar de term “voltooid 

leven” vind ik onzin. Er is geen 

norm, juridisch noch moreel, die 

objectief kan vaststellen of een 

leven voltooid is. Daar kun je 

als mens alleen zelf over gaan, 

waarop de ander dat dient te 

respecteren.’ Z

Ook eens plaatsnemen In de 

regiestoel? Mail naar relevant@

nvve.nl.

WIM ROOBOL IN DE REGIESTOEL 

je gezond bent, je niet kunt weten wat je uiteindelijk wilt. 

Euthanasie is niet iets dat je kunt “aftikken”. Soms leidt een 

verzoek tot euthanasie en soms niet.’

 

Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) > ‘We begrijpen 

de vraag van de politiek om duidelijkheid te geven aan 

patiënten. Het lijkt zo simpel: beken gewoon kleur op je 

praktijkwebsite en de patiënt weet waar hij aan toe is. Maar als 

er één onderwerp is dat je niet simpel kunt vangen in een ja/

nee-sticker op je website, dan is het wel euthanasie. 

Het euthanasieverzoek moet voor de huisarts invoelbaar 

zijn en of dat zo is, is afhankelijk van de precieze vraag. Elke 

patiënt, elke situatie en ziekteproces, ieder verzoek, elk 

levenseinde is anders. Een ja/nee-sticker op de website gaat 

volledig voorbij aan deze nuance en maakt een goed en open 

gesprek over levenseinde des te moeilijker. 

Als er eenmaal een ja-sticker op de website staat, is het voor 

een patiënt veel lastiger wanneer de huisarts op diens vraag 

nee als antwoord moet geven. De huisarts is er om samen met 

de patiënt over het levenseinde in gesprek te gaan. Bespreek 

wat jij belangrijk vindt en wat er in welk geval mogelijk is. 

De huisarts wil dat graag van je weten en zal je ook vertellen 

wat zijn mogelijkheden zijn, zodat je samen de juiste route 

kunnen bepalen.’ 

NVVE > ‘Wij zijn er geen voorstander van om artsen te 

verplichten te melden of zij bereid zijn euthanasie te verlenen. 

We vrezen dat artsen die er nu “ja, mits” of “nee, tenzij” in 

staan, daar kopschuw van kunnen worden. Daarnaast zullen 

artsen die nu wel bereid zijn, niet te boek willen staan als 

“euthanasiearts”, uit vrees dat dit verkeerde verwachtingen 

wekt. Dat verklaart ongetwijfeld de terughoudendheid die 

blijkt uit het onderzoek van het Humanistisch Verbond. 

De nvve is ook geen voorstander van een zwartboek van artsen 

die niet willen meewerken, dat daaruit kan worden afgeleid. 

Veel liever hebben wij dat artsen in een goed gesprek met hun 

patiënten duidelijk maken hoe zij erin staan. Als artsen tegen 

euthanasie zijn, moet doorverwijzen naar artsen die wel bereid 

zijn het gesprek aan te gaan, verplicht worden.’Z
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‘Wij vinden het belangrijk dat zorgpro-

fessionals goed het gesprek kunnen 

voeren en aandacht hebben voor 

wat de patiënt en zijn naasten het 

belangrijkste vinden’, licht Kees Goedhart, directeur van FiniVita 

toe. FiniVita is een initiatief van de zes zorgorganisaties in en om 

Rotterdam en Den Haag die in de Stichting Leerhuizen Palliatieve 

Zorg zijn verenigd. Het onderwijsprogramma wordt inmiddels aan 

duizenden medewerkers aangeboden. 

‘Het gaat om een verdieping van wat in de reguliere opleidingen 

en de praktijk is geleerd. Maar ook over waarden van de patiënt en 

zijn naasten, én van de zorgprofessional. Sommige uitbehandelde 

patiënten vinden het moeilijk over hun situatie te praten, anderen 

zien op tegen die laatste fase. Het is belangrijk ruimte te geven aan 

deze gevoelens.’

Vroegtijdig duiden en bespreken > Met de oprichting van de 

stichting wordt gewerkt aan het ontwikkelen van cursussen voor 

zowel artsen, verpleegkundigen als verzorgenden, en ook vrijwilli-

gers. Twee oorzaken maken dat nu een aanpassing van het onder-

wijs nodig was, legt Goedhart uit. ‘De oude vormen beklijven onvol-

doende. Mensen leren anders tegenwoordig. Ze lezen minder, alles 

moet kort en kernachtig, met meer beeld dan woord. Tegelijkertijd 

neemt de complexiteit van alles wat met het levenseinde te maken 

heeft, verder toe. In het Kwaliteitskader palliatieve zorg (een breed 

gedragen document waarin staat omschreven wat in Nederland 

onder goede palliatieve zorg wordt verstaan, red.) wordt gesproken 

over: vroegtijdig duiden en bespreken. Dat element zie je ook terug 

in de maatschappelijke tendens, zoals in de recente campagne van 

de overheid.’   

Goedhart merkt dat voor veel mensen palliatieve zorg gelijkstaat 

aan stervensbegeleiding. Maar palliatieve zorg begint al op het 

moment dat genezing niet meer mogelijk blijkt. ‘We leven in een 

enorm pluriforme maatschappij, waarin patiënt en mantelzorger 

een veel grotere stem krijgen in de vorm van eigen regie. Dat maakt 

het voor zowel verzorgenden en verpleegkundigen als dokters 

ingewikkelder.’

Senang voelen > Specialist ouderengeneeskunde Lotte Vonken is 

lid van de kernstaf van FiniVita. Evenals Goedhart komt ze uit de 

praktijk. Vonken: ‘In de nieuwe vorm van onderwijs gaat het om 

proactieve zorg. Hoe treed je mensen tegemoet, hoe hoor je wat 

hun wensen zijn en hoe speel je daarop in? Hoe rust je collega’s 

op de werkvloer zodanig toe dat ze zich senang voelen om met 

patiënt en familie hierover in gesprek te gaan? Van mijn ervaring 

in een hospice weet ik dat je veel telefoontjes krijgt van mensen 

FiniVita, nieuw onderwijsprogramma voor professionals in palliatieve zorg 

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 

150.000 mensen. In 80 procent van de gevallen 

komt de dood niet onverwacht. Veel mensen 

krijgen in hun laatste levensfase zorg. Om 

zorgprofessionals beter toe te rusten voor dit 

soort zorg, biedt Stichting Leerhuizen Palliatieve 

Zorg sinds dit najaar onder de noemer FiniVita  

een nieuw onderwijsprogramma. • Wim Huijser

die allemaal help roepen, en van families die iets van je willen. 

Om zorgverleners geïnspireerd te houden is het belangrijk dat 

zij dergelijke gesprekken aankunnen. Dat je met aandacht leert 

luisteren en daarvoor ook de ruimte voelt. Als je met twee collega’s 

verantwoordelijk bent voor achttien mensen die doodgaan, is dat 

bijna niet te organiseren.’

Verzorgend personeel krijgt steeds vaker te maken met culturen 

waarin wordt verlangd dat je in de weer bent met slangen en 

spuiten, is de ervaring van Goedhart. ‘Wij weten dat we de 

patiënt daar geen recht mee doen. Dat leidt niet alleen voor 

artsen tot ingewikkelde gesprekken, maar zeker ook voor de 

verpleegkundige die ’s avonds aan het bed zit en de boosheid van 

mensen ervaart. Die komt klem te zitten.’

Veel hangt af van goed communiceren, beaamt Vonken. ‘Alleen al 

het feit dat je zegt “we doen niets meer” kan mensen verontrusten. 

Taal is belangrijk, en daar heb je soms ook de hulp van collega’s uit 

de geestelijke verzorging bij nodig, een islamitische imam of een 

pandit binnen de hindoestaanse gemeenschap. Het is belangrijk dat 

je hoort waar de pijn zit. Ik ben dat zelf ook gaandeweg steeds beter 

gaan begrijpen.’

Goedhart: ‘Het heeft ook te maken met rust uitstralen. Als een zorg-

verlener gehaast is, vertel je als patiënt niet hoe moeilijk je het hebt. 

Vijf minuten aan een bed staan is minder efficiënt dan vijf minuten 

‘ Zorgverleners sterker 
maken in veeleisende 
omgeving’

aan een bed zitten. Het zijn open deuren, maar we zien dat het in de 

hectiek soms moeilijk is om die tijd te nemen.’

Bewustwording > Behalve patiënten brengen ook collega’s steeds 

vaker andere achtergronden en overtuigingen met zich mee. Daar-

om wordt in het onderwijs van FiniVita duidelijk gemaakt dat je 

niet je eigen opvatting over een goed levenseinde op anderen kunt 

projecteren. Wel is het van belang daarover met elkaar in gesprek 

te blijven. Vonken: ‘Er bestaat geen goed of fout. Het gaat om de 

bewustwording waarom iets voor iemand belangrijk is.’

‘Voor we het over de technische kant van palliatieve zorg hebben, 

beginnen we met waarden, zingeving en ethische reflectie’, legt 

Goedhart uit. ‘Je loopt als verzorgende ongewild butsen op. Je komt 

voor ethische dilemma’s te staan. Houd je die voor jezelf of wil je ze 

delen? En wat betekent dat in de zorgrelatie?’

‘Uiteindelijk wil je je collega’s gewoon nóg beter toerusten’, con-

cludeert Vonken. ‘Het is teamwork, je moet het sámen doen. Op het 

kaartje van FiniVita staat: “Hoe mensen sterven, blijft in de herinne-

ring van hen die voortleven”. Vaak blijkt achteraf dat de hulpvraag 

toch niet helder genoeg is geweest of dat mensen zich onvoldoende 

gehoord voelden. Ik neem na enkele weken altijd contact op met 

families. Dan komen er soms vragen waar ik als dokter totaal niet bij 

heb stilgestaan. Daar leer je weer van.’ Z 

directeur kees goedhart van finivita en specialist ouderengeneeskunde lotte vonken | foto: rené ten broeke
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Is het niet zonde dat een naam die zo ingeburgerd is, 

verdwijnt?

‘De naam was inderdaad flink gevestigd. We zijn dan 

ook niet over één nacht ijs gegaan. Het gevoel dat we 

de naam moesten veranderen speelde al in 2014. We 

hadden er echt last van, de naam dekte de lading niet. 

We kiezen ervoor onze doelstelling hoger te stellen 

dan in het begin. We willen, naast het behandelen 

van hulpvragen, de beroepsgroep nog meer gaan 

ondersteunen dan tot nu toe. Daar sluit de nieuwe 

naam beter bij aan.’

 

Bij de oprichting was er sprake van dat ook mensen met zelf 

verzamelde medicijnen onder begeleiding in de kliniek zouden 

kunnen sterven. De nieuwe naam doet vermoeden dat dit plan 

niet doorgaat.

‘We hebben destijds bewust gekozen om te beginnen 

met euthanasie, daar was de grootste behoefte 

In maart 2012 opende de Levenseindekliniek haar 

deuren. Doelstelling is patiënten te helpen die 

voor hun euthanasieverzoek geen gehoor vinden 

bij hun eigen arts, terwijl ze wel voldoen aan de 

wettelijke zorgvuldigheidseisen. 

‘Al snel werd duidelijk dat mensen niet naar een 

kliniek in Den Haag willen gaan. Liever willen ze in 

hun vertrouwde omgeving, thuis of op de plek waar 

ze verblijven, euthanasie krijgen’, vertelt bestuurder 

Steven Pleiter. ‘Er is dus nooit echt sprake geweest van 

een kliniek. Daarbij houden we ons, zoals de naam 

suggereerde, ook niet bezig met alle vraagstukken 

rondom het levenseinde maar beoordelen we alleen 

euthanasieverzoeken. Aan die verwarring wilden we 

een einde maken.’

Levenseindekliniek heet voortaan  Expertisecentrum Euthanasie

Sinds 4 september is 

‘Expertisecentrum Euthanasie’ 

de nieuwe naam van de 

Levenseindekliniek. Met 

de naamswijziging wil de 

organisatie meer duidelijkheid 

scheppen over de aard van 

haar werk en een eind maken 

aan de verwarring.  

Marleen Peters

aan. Vanaf het begin hebben we ook gezegd dat we 

uitsluitend op een legale manier, binnen de kaders 

van de wet, willen handelen. Het zelf verzamelen van 

medicijnen hoeft op zichzelf niet illegaal te zijn. Maar 

we wilden het alleen doorzetten als het binnen de 

kaders van de wet mogelijk is en dat is niet het geval.’

Het aantal hulpvragen is de afgelopen jaren gestabiliseerd.  

Zet deze trend in 2019 door?

‘In 2017 en 2018 kregen we 200 tot 210 hulpvragen per 

maand. Dit jaar zijn dat er ongeveer 250 per maand. 

Een toename van 15 procent. Dat is een behoorlijke 

stijging. De verwachting is dat we dit jaar ruim 

3000 hulpvragen krijgen en tussen de 850 en 900 

euthanasieverzoeken zullen honoreren.’

Heeft de stijging van het aantal hulpvragen te maken met 

de toegenomen aandacht van het Openbaar Ministerie voor 

euthanasie?

‘Vooropgesteld: ik ben een groot fan van de 

euthanasiewet. Daarin staat ook dat meldingen die 

door de toetsingscommissie als onzorgvuldig worden 

afgedaan, doorgestuurd worden naar het om. Maar 

als je als arts je uiterste best doet iemand in een 

kwetsbare positie te helpen en je wordt vervolgens 

door het om beschuldigd van moord, zoals een 

verpleeghuisarts onlangs, dan is volgens mij de balans 

zoek. Door gesprekken met artsen die patiënten 

naar ons doorverwijzen, merken we dat de schrik er 

goed in zit. De onzekerheid is groot. Ook artsen die 

al vaak euthanasie hebben verleend, vragen nu onze 

begeleiding. Zij voelen zich niet zeker meer.’

Tot opluchting van velen is de verpleeghuisarts ontslagen van 

alle rechtsvervolging. 

‘In deze zaak wordt nu mogelijk “cassatie in belang 

der wet” ingesteld. Dit betekent dat de Hoge Raad 

zich zou kunnen uitspreken over vragen die deze zaak 

oproept, zonder dat dit nog gevolgen zal hebben voor 

de arts. Deze manier om tot een uitspraak te komen 

– cassatie in belang der wet – moet verder worden 

opgepakt. Daar ga ik me hard voor maken.’

Sinds 2012 zijn er 12.000 hulpvragen bij het Expertisecentrum 

Euthanasie binnengekomen. 30 procent van de hulpvragen 

werd gehonoreerd. Is dat niet weinig? 

‘Nee, dat is goed verklaarbaar. 16 tot 17 procent 

van de hulpvragen voldoet niet aan de wettelijke 

zorgvuldigheidseisen. Eenzelfde percentage 

hulpvragers geeft geen machtiging af om het medisch 

dossier op te vragen, waardoor wij de aanvraag niet 

in behandeling kunnen nemen. 10 tot 15 procent van 

de patiënten overlijdt voordat we euthanasie kunnen 

geven en in 10 procent van de gevallen wordt het 

verzoek ingetrokken. In ongeveer 5 procent van de 

hulpvragen verleent de eigen arts, met of zonder onze 

begeleiding, uiteindelijk toch zelf de euthanasie. Zo 

bezien is 30 procent niet weinig.’

Het Expertisecentrum Euthanasie werd opgericht als 

‘noodoplossing’. Aangenomen werd dat de organisatie zichzelf 

na verloop van tijd zou opheffen. Is daar nog sprake van?

‘Achter de oprichting zat het idee een beweging 

onder artsen in gang te zetten. Door het probleem 

bloot te leggen hoopten we dat artsen, gesteund door 

hun organisaties, zelf de euthanasieverzoeken in 

behandeling zouden gaan nemen. En dat artsen die 

euthanasie weigeren, zouden kunnen doorverwijzen 

naar een netwerk van collega’s die in principe wel 

bereid zijn euthanasie te geven. In dat licht bezien 

leek het een noodoplossing. 

In de loop der jaren is echter gebleken dat er 

behoefte is aan een gespecialiseerd orgaan dat 

artsen ondersteunt en de meer complexe verzoeken 

behandelt. Inmiddels hebben we door het hele land 

een netwerk van 140 artsen en verpleegkundigen. 

Behalve dat we euthanasie verlenen, geven we 

aan artsen ook informatie en advies, concrete 

ondersteuning en (na)scholing. Met name voor 

de meer complexe euthanasieverzoeken, waarbij 

bijvoorbeeld sprake is van psychiatrie en dementie, 

vormt het Expertisecentrum Euthanasie een vangnet. 

Hierin beschikken we over unieke kennis. Van sluiten 

is geen sprake meer.’ Z

‘ We willen, naast 
het behandelen 
van hulpvragen, 
de beroepsgroep 
nog meer gaan 
ondersteunen 
dan tot nu toe. 
Daar sluit de 
nieuwe naam 
beter bij aan’

 foto: josje deekens
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manifesteert, plaatst alles in 

een ander perspectief. Haar 

zelfredzaamheid verwelkt, steeds 

afhankelijker wordt ze van de 

mensen om zich heen. ‘Alsof ik 

zelf een tuin ben geworden.’ 

Het besef dient zich aan dat ze 

niet anders dan een plant, zelf 

ook de schade van het gure weer 

ondervindt: ‘dat ik kan knakken, 

verwelken, stukken verliezen 

en bovenal: niet meer bewegen 

zoals ik wil’.

Ik heb het de tuin nog niet 

verteld, naar een dichtregel van 

Emily Dickinson, is het persoon-

lijke, intieme relaas over de 

laatste seizoenen van het leven. 

Pera neemt de lezer mee in wat 

de ziekte met haar doet. Een 

erudiet dagboek vol belevenissen 

en overpeinzingen, een filosofi-

sche verhandeling over ontstaan, 

bloeien, verwelken en vergaan, 

een ode aan vriendschap en 

genieten van het hier en nu: dit 

boek is het allemaal. 

En onderweg pikken we als 

een soort bonus een hele reeks 

mooie boek- en filmtitels mee 

die aansporen tot verder lezen 

en verder kijken. ALS is een 

afschuwelijke ziekte en Pia Pera 

is er te vroeg aan ten onder 

gegaan. Maar dankzij dit boek 

is haar dood niet onopgemerkt 

gebleven.

Het maakt uit hoe je 
sterft 
Visies op euthanasie  
samengesteld door 
Thom Kloes
–

Christofoor, € 18,50 

De door Thom Kloes 

samengestelde artikelenbundel 

in Het maakt uit hoe je sterft 

schetst een divers beeld. Mensen 

die zelfbeschikking een groot 

goed vinden en menen dat 

ieder over zijn eigen leven 

én dood zou moeten mogen 

beslissen, zullen zich tijdens 

het lezen ongetwijfeld hier en 

daar opwinden. Maar om goed 

over een onderwerp te kunnen 

praten en een gedegen idee te 

vormen, is het nodig alle kanten 

te kennen, iedere invalshoek 

aan onderzoek te onderwerpen. 

En daar is dit boek uitermate 

geschikt voor. 

Huisarts Roel Amons benijdt 

mensen die geen dilemma 

ervaren als ze nadenken over het 

onderwerp: ‘Ach, hoe aantrek-

kelijk is het om een rotsvaste 

levensvisie te hebben waaraan 

ik al mijn handelen altijd kan 

kalibreren.’ Voor hemzelf is de 

weg naar euthanasie vaak een 

worsteling.   

Hoewel absoluut niet iedere 

auteur die aan het woord komt 

tegen euthanasie is – er zit 

bijvoorbeeld ook een arts van de 

Levenseindekliniek in het boek 

– is de teneur wel dat euthana-

sie te vanzelfsprekend aan het 

worden is. Dat het als een recht 

ervaren wordt, en dat het be-

langrijk is andere aspecten van 

het onderwerp te belichten. De 

vraag wat het bijvoorbeeld voor 

een arts betekent om iemand 

dood te maken en of euthanasie 

consequenties heeft voor een 

eventueel leven na de dood. 

Of ze nu aansluiten bij je eigen 

ideeën of niet, de verhalen 

kunnen bijdragen aan meer 

begrip voor andere inzichten en 

overtuigingen. Want de meeste 

artikelen vertellen een genuan-

ceerd, vaak persoonlijk verhaal. 

Woorden schieten tekort 
Over dementie: een bijzonder lang 
afscheid
Nicci Gerrard
–

Meulenhoff, € 20,00

De aanleiding voor het boek 

Woorden schieten tekort is een 

diep persoonlijke: het bijzonder 

lange afscheid van haar vader, 

die tien jaar lang leefde met 

alzheimer. Nicci Gerrard (bekend 

van het schrijversduo Nicci 

French) kon niet anders dan 

over het onderwerp schrijven. 

Haar persoonlijke verhaal komt 

uitgebreid aan bod. 

Daarnaast belicht ze alle 

aspecten van de ziekte en wat 

die betekent voor dierbaren, 

voor de maatschappij, de zorg 

en uiteraard voor de zieke zelf. 

Het gevoel van hulpeloosheid, 

schaamte, angst en desoriëntatie 

waar mensen met dementie 

mee te maken krijgen. 

Schuldgevoel en verdriet van hun 

mantelzorgers. 

Gerrard interviewt mensen, doet 

onderzoek en deelt verhalen. 

Veel ervan zijn beklemmend 

en heftig. Toch laat ze ook 

hoopgevende kanten zien: het 

verpleeghuis dat er wél in slaagt 

zijn bewoners echt thuis te laten 

voelen; de manier waarop kunst 

kan troosten en verbinden; de 

ervaringsdeskundige Theresa 

die lezingen houdt waarin ze 

benadrukt dat mensen met 

dementie nog steeds iets 

kunnen betekenen voor de 

maatschappij, in hun gezin en in 

de wereld. 

Theresa is optimistisch en lijkt te 

accepteren wat er op haar pad 

komt. Tot een zeker punt, want 

ze hoopt dat ze genoeg tijd zal 

krijgen om zelf te bepalen hoe 

ze gaat. ‘Ik zal eruit stappen 

omdat ik niet langer de baas 

ben over mijn eigen leven en 

er geen vreugde meer aan 

beleef.’ De hoeveelheid namen 

die voorbijkomt, doet soms een 

beetje duizelen, maar het boek 

leest als een trein, raakt én 

informeert.Z 

Martien Versteegh

Dood doet leven 
Waarom praten over het einde 
gelukkiger maakt 
Jeroen Terlingen
–

Uitgeverij De Kring

€ 16,99

‘We weten allemaal dat we 

doodgaan, maar we leven er niet 

naar.’ Dit is de eerste zin van het 

toegankelijke, fijn leesbare boek 

van Jeroen Terlingen. Hij hoopt 

met zijn boek een bijdrage te 

leveren om dat te veranderen. 

‘Wat ik stom vind van mezelf, is 

dat ik er kanker voor moest krij-

gen voordat die wetenschap tot 

me doordrong’, vervolgt hij. 

Zo werkt het menselijk brein 

blijkbaar; dat we pas echt met 

de dood bezig gaan als we 

ermee worden geconfronteerd. 

Dat wil niet zeggen dat het niet 

nuttig is over het onderwerp 

te schrijven, in de hoop dat 

mensen erover gaan praten. 

Terlingen weet maar liefst tien 

argumenten op te sommen 

waarom dat een goed idee is. Zo 

zou het levenslustiger maken, je 

leven meer betekenis geven, je 

aanzetten om gezonder te leven 

en je minder bang maken, om er 

een paar te noemen. 

Terlingen praat met mensen 

die de dood in de ogen kijken, 

maar biedt ook een kijkje 

achter de schermen van onze 

gezondheidszorg. Hij benadrukt 

dat die uitstekend geregeld is 

in Nederland, maar laat ook 

zien dat er een hoop beter 

kan. Hij besteedt aandacht aan 

de bureaucratie in de zorg en 

aan het wonderlijke gegeven 

dat er nog steeds zo weinig 

aandacht voor de dood is bij 

zorgopleidingen. Maar het 

meest spreken de persoonlijke 

verhalen aan. Zoals het 

verhaal van Paul Goderis, die 

schildklierkanker heeft: ‘Ik ben 

ervan overtuigd dat de kwaliteit 

van mijn resterende dagen erop 

vooruitgaat als ik niet in mijn 

ziekte blijf steken, maar probeer 

na te streven waar het werkelijk 

om gaat: berusting en een innig 

contact met mijn dierbaren.’ 

Terlingen sluit zijn boek af met 

een overtuigend pleidooi voor 

een ‘doula’, oorspronkelijk 

een ervaren vrouw die 

ondersteuning biedt rond 

zwangerschap en bevalling: ‘Ik 

stel me een duizendpoot voor, 

die een patiënt terzijde staat 

in de laatste levensfase. […] 

Een uitburgeringsdeskundige 

zou je hem of haar kunnen 

noemen, als tegenhanger van de 

zorgcoach die als baken fungeert 

aan het begint van het leven.’ 

te blijven leven. Het levert een 

aangrijpend relaas op. De keuze 

van de Nederlandse uitgever om 

de roman te combineren met 

een aantal korte verhalen, pakt 

niet bijzonder goed uit en leidt 

af van de bijzondere prestatie 

van Vann de lezer mee te slepen 

in de gedachtewereld van een 

ultiem destructief personage.

  

Ik heb het de tuin nog 
niet verteld
Pia Pera 
–

Uitgeverij Cossee, € 21,99

‘Het is gewoon een plek waar ik 

me gelukkig voel.’ De Italiaanse 

Pia Pera, schrijfster, essayist en 

vertaalster, kan ultiem genieten 

van haar paradijselijke tuin 

in Toscane. Kijken naar de 

bloemenpracht, snoepen van 

de fruitbomen, wandelen met 

hondje Vlekkie en bovenal: 

snoeien, twijgen verbranden, 

spitten en grasmaaien. 

De spierziekte ALS die zich 

voor haar zestigste levensjaar 

Heilbot op de maan 
David Vann
–

De Bezige Bij, € 23,99

Is het mogelijk je te verplaatsen 

in iemand die een einde aan 

zijn leven wil maken? Iemand 

die het daar al tijden over heeft, 

en bovendien dreigt zijn familie 

en dierbaren eerst van het leven 

te beroven met hetzelfde geweer 

dat hij voor zijn eigen einde wil 

gebruiken? Vann slaagt erin het 

invoelbaar te maken. Hoofdper-

soon Jim heeft een torenhoge 

belastingschuld, is net als zijn 

vader volstrekt tegen zijn zin 

tandarts geworden en maakt zijn 

relaties kapot, omdat hij er niet 

in slaagt trouw te zijn. 

Toch lijkt dat niet de essentie, 

zoals blijkt uit een gesprek met 

zijn normaal gesproken zwijg-

zame vader. Tot Jims verbazing 

vindt zijn vader het leven ook 

maar niks: ‘Het is allemaal ene 

grote klerezooi. Het hele leven. 

Niks is wat het zou moeten zijn. 

Maar toch maak je er geen einde 

aan. […] Leef gewoon je leven. 

Verder niks.’ 

Maar Jim geeft aan wél een goe-

de reden nodig te hebben om 
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Na de oproep in een vorige Relevant heeft 

een groot aantal lezers aangegeven dat zij 

het magazine uitsluitend digitaal wensen te 

ontvangen. We streven ernaar dit met ingang 

van het eerstkomende nummer te realiseren. 

Omdat het milieuvriendelijker en goedkoper 

is, wil de NVVE meer digitaal met haar leden 

communiceren. Wilt u dit blad (en andere 

communicatie) ook alleen digitaal krijgen? 

Geef dit dan op via nvve.nl/mijn-email. 

De gesproken versie van Relevant is 

inmiddels vervallen. Reden is dat de kosten 

voor het maken van de cd’s enorm waren 

gestegen en er slechts door een kleine 

honderd mensen van deze mogelijkheid 

gebruik werd gemaakt. Bovendien hebben 

de meeste slechtzienden een goed alternatief 

in huis.  

De betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.Z

      

WILSVERKLARINGEN 
[

De nvve geeft wilsverklaringen uit 

waarmee u uw wensen rond het 

levenseinde kunt vastleggen. Zo is het 

voor artsen en uw naasten duidelijk 

wat u wilt. U kunt de wilsverklaringen 

online opstellen via nvve.nl. Dat is gratis. 

Wilsverklaringen op papier kosten E 10.

De penning waarmee u verklaart dat 

u niet wilt worden gereanimeerd, is 

te bestellen via patiëntenfederatie.nl. 

De Patiëntenfederatie nam de niet-

reanimerenpenning twee jaar geleden van 

de nvve over.

SPREEKUUR
[

Heeft u hulp nodig bij het opstellen

van uw wilsverklaringen? Dan kunt u

op diverse plekken in Nederland

terecht voor een gratis nvve-spreekuur.

De spreekuren zijn wekelijks. Tijdens het

gesprek kunt u uw vragen persoonlijk

met een nvve-medewerker bespreken.

Dat kan ook telefonisch. De gesprekken

zijn bedoeld voor korte vragen over

uw wilsverklaringen. Voor zowel het

telefonisch spreekuur als voor een gesprek

op locatie moet u een afspraak maken.

Daarvoor belt u met (020) 620 06 90. Het 

kan ook online op nvve.nl/spreekuren.

Een persoonlijke aanvulling op uw

euthanasieverzoek of behandelverbod

maakt uw wilsverklaringen overtuigender.

Tips en hulpteksten staan op de website.

Ze zijn te vinden op de pagina die opent

zodra u inlogt op Mijnnvve vanaf de

homepage. U kunt ze ook op schrift

krijgen door te bellen met de ledenservice

(020) 620 06 90. 

WAT KAN 
DE NVVE 
VOOR U 
DOEN?

n
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LEDENADVIESRAAD
[
De Ledenadviesraad (lar) biedt leden 

de gelegenheid om bij te dragen aan 

het realiseren van de maatschappelijke 

opdracht van de nvve. De lar vervult 

een krachtige adviesfunctie, heeft 

een onafhankelijke positie binnen de 

vereniging en fungeert als oog en oor voor 

de leden. Meer informatie op nvve.nl. 

Mailadres is: ledenadviesraad@nvve.nl.

NIEUWSBRIEF
[
Om leden op de hoogte te houden van de 

actualiteiten publiceert de nvve niet alleen 

nieuwsberichten op haar website, maar 

mailt zij ook geregeld een nieuwsbrief 

rond. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan 

aan op nvve.nl.

CAFÉ DOODNORMAAL 
[

Om het gesprek over jongeren en het 

zelf ge kozen levenseinde mogelijk te 

maken, organiseren de nvve Jongeren 

maandelijks Café Doodnormaal. Deze 

bijeenkomst vindt elke keer in een andere 

studentenstad plaats. De agenda is te 

vinden op nvve.nl/agenda.

ADVIESCENTRUM 
[

nvve-leden kunnen bellen met het 

Advies centrum voor informatie, advies 

en steun bij keuzes rond het levenseinde. 

Het Advies centrum bemiddelt ook 

bij problemen. Na een telefonisch 

intakegesprek door een coördinator kan 

een consulent op huisbezoek komen.  

Het Adviescentrum is tijdens kantooruren 

bereikbaar.

LEZINGEN, PRESENTATIES EN
WORKSHOPS

[

De nvve verzorgt op verzoek lezingen, 

presentaties en workshops over het 

zelfgekozen levenseinde. Ze zijn bedoeld 

voor zowel professionals als particulieren. 

Voor aanvragen kunt u mailen naar 

lezingen@nvve.nl.

REGIOBIJEENKOMSTEN 
[

Maandelijks organiseert de nvve 

een regiobijeenkomst, telkens in een 

ander deel van het land. Tijdens deze 

bijeenkomsten kunnen zowel leden 

als niet-leden informatie inwinnen en 

praktische vragen stellen. De toegang is 

gratis. Kijk voor de agenda op 

nvve.nl/agenda.

BESTUUR NVVE
[

Agnes Wolbert

Dick Bosscher

RAAD VAN TOEZICHT NVVE
[

Voorzitter: 

prof. dr. Job Cohen 

Leden:

mr. Barbara Middeldorp

drs. Maarten ten Doesschate

prof. dr. Eddy Houwaart

drs. Flip Sutorius

Jos van der Geest

ADRES
[

Postbus 75331

1070 ah Amsterdam

telefoon: (020) 620 06 90

Bereikbaar op werkdagen  

van 09.00 tot 17.00 uur

website: nvve.nl 

e-mail: info@nvve.nl

De Dag van de Wilsverklaring van de NVVE is 

zaterdag 5 oktober door een recordaantal van 

ruim 3000 mensen bezocht. In alle twaalf 

provincies was een informatiepunt ingericht. 

Er werden lezingen gehouden over de 

wilsverklaring en er was gelegenheid om een 

persoonlijk gesprek te voeren met een NVVE-

consulent. De opkomst was opvallend hoog. 

In 2017 en 2018 kwamen respectievelijk 800 

en 2500 mensen naar de informatiedag.

Veruit de meeste mensen waren naar de 

Dag van de Wilsverklaring gekomen omdat 

zij dementie als een schrikbeeld ervaren. 

Al eerder merkte de NVVE dat veel mensen 

met vragen zitten na de recente strafzaak 

tegen een verpleeghuisarts die euthanasie 

verleende aan een demente patiënte. De 

rechter bevestigde dat een wilsverklaring 

de doorslag kan geven voor euthanasie bij 

dementie, op het moment dat de patiënt de 

euthanasiewens zelf niet meer mondeling 

kan bevestigen. Z

DAG VAN DE WILSVERKLARING TREKT RECORDAANTAL BEZOEKERS

VOLGENDE NUMMER VAN RELEVANT OOK DIGITAAL 

Op de foto (vlnr) het NVVE-team 
in Emmen: Jaap van Riemsdijk, 
Reina van Loon, Wheja 
Schuiling, Frank Maaskant en 
Hilly van der Wal
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Zij die achterblijven… 
marijke hilhorst

Frans (64) meent dat hij – voor het bewuste telefoontje – 

twintig jaar geen contact meer had met zijn oudere zus. 

Schudt dan in vertwijfeling zijn hoofd en weet dat het 

langer geleden moet zijn: ‘Zeker vijfentwintig jaar en zoals 

meestal was het binnen een minuut oorlog.’ 

Hij had het gevoel dat Joke op hem neerkeek. ‘Zij was 

ontwikkelder, wat ze, dat moet ik eerlijk toegeven, op 

eigen kracht heeft bereikt. Van huis uit werden we niet 

gestimuleerd om te leren. Joke woonde alleen, volgde altijd 

wel een cursus, reisde veel, terwijl ik de zorg had over drie 

jongens van wie twee met behoorlijke problemen. Daar 

gingen de ruzies vaak over. Zij wist altijd precies wat we 

moesten doen en vooral Gertje, mijn vrouw, werd daar 

razend om. Snapte ik, Joke heeft zelf nooit kinderen gehad, 

dus hoezo ons de les lezen.

In 2004 hoorden we via via dat Joke borstkanker had 

gehad. Gertje vorig jaar ook, maar stuurde Joke een kaartje? 

Het verbaasde me dan ook toen ze me een maand geleden 

belde om afscheid te nemen; de volgende ochtend zou ze 

euthanasie krijgen. Ik ben in de auto gestapt. Ze was te 

uitgeput om lang te praten, er is geen sorry gezegd, toch 

voelde het goed. Vredig.’


