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Redactioneel

De nvve gaat haar vertrouwde boegbeeld, 
directeur Petra de Jong, verliezen. 
Medewerkers, leden en relaties hebben 
verrast op haar aangekondigde vertrek 
gereageerd, maar hebben ook begrip voor 
haar keuze. Petra heeft veel bereikt, met en 
voor de nvve, en daar plukken alle leden de 
vruchten van. 
Een ander vertrouwd boegbeeld, Relevant, 
gaat ondertussen gewoon verder. Uit een 
recent onderzoek onder zo’n 1250 leden is 
gebleken dat Relevant dé informatiebron 
is voor 85 procent van  nvve-leden. Daar 
ben ik natuurlijk zeer trots op, omdat ik 
weet met hoeveel toewijding, inzet en 
betrokkenheid ons lijfblad elk kwartaal 
door onze journalisten, eindredacteur en 
vormgever wordt gemaakt. 

Met elkaar streven we ernaar de actuele 
ontwikkelingen rondom het zelfgekozen 
levenseinde zo goed mogelijk te duiden. 
Zo besteden we in dit nummer aandacht 
aan euthanasie in het ziekenhuis 
en aan het gebruik van de term 
‘onzorgvuldig handelen’ door de regionale 
toetsingscommissies. 
De nvve als geheel krijgt van 76 procent 
van de leden als rapportcijfer een 8 of 
hoger. Fijn idee dat Relevant bijdraagt aan 
die hoge waardering. 

Fione Zonneveld, hoofdredacteur Relevant   
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Achterzijde omslag

klaas ten holt (54) is van oorsprong componist. 

Hij schreef liederen en concerten en maakte 

filmmuziek (onder andere voor Zwarte Sneeuw 

en De Passievrucht). Met schrijver en dichter 

Toon Tellegen maakte hij de kindervoorstelling 

Pikkuhenki. Hij is als docent compositie 

verbonden aan het Prins Claus Conservatorium in 

Groningen.

Samen met zijn vrouw, Bibian Harmsen, 

speelde Ten Holt in de band Emma Peel. Toen 

Bibian in 2011 alvleesklierkanker kreeg en zeven 

maanden later overleed (waarover zij het boek 

Paniekspinnen schreef), begon hij een blog over 

zijn leven met drie kleine kinderen. In het boek 

De complete weduwnaar blikt hij terug op het 

eerste jaar na de dood van zijn vrouw. Uit dit 

boek komt het gedicht op de achterzijde.
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Een op de ongeveer twintig euthanasiegevallen 

heeft plaats in het ziekenhuis. Hoe gaat men 

er daar mee om? Wat zijn de belangrijkste 

verschillen met euthanasie in de thuissituatie 

en hoe staan ziekenhuisartsen er tegenover? 

Relevant stelde die vragen aan zes, min of meer 

willekeurige ziekenhuizen in Nederland. ‘Bij een 

haastige dokter begint de patiënt er niet zo gauw 

over.’

Marijke Hilhorst, Inge Klijn, Els Wiegant

    Een op twintig euthanasiegevallen heeft plaats in ziekenhuis 

‘Ziekenhuis is er niet op ingericht:   te veel hectiek en drukte’

De meeste mensen sterven om begrijpelijke redenen 
liever thuis: in hun eigen, vertrouwde omgeving 
en met hun dierbaren in de buurt. ‘De vraag om 
euthanasie wordt hier wel vaker gesteld, maar 

zelden uitgevoerd. Voor de meeste patiënten is het ziekenhuis niet 
de ideale sterfplek’, zegt internist-oncoloog An Reyners van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen. Het umcg heeft een 
‘handjevol’ euthanasiegevallen per jaar. In de andere ondervraagde 
ziekenhuizen is dat niet veel anders. 

Te zware belasting > Dat sommige mensen toch voor euthana-
sie in het ziekenhuis kiezen, kan diverse redenen hebben. Reyners: 
‘Als ze in slechte conditie zijn of langdurig in het ziekenhuis liggen, 
willen ze daar soms ook liever sterven. Het komt tevens voor dat de 
huisarts niet wil meewerken. In dat geval kan iemand hier terecht.’ 
Soms vindt de patiënt het een te zware belasting voor zijn partner 
of kán hij niet meer naar huis, vertelt Pieter van den Berg, onco-
loog en scen-arts in Tergooi. En heel soms, zegt klinisch geriater 
Wilma Te Water in Gelre ziekenhuizen, wil een patiënt de veilige 
omgeving van het ziekenhuis niet missen. ‘Omdat ze daar op ieder 
moment hulp kunnen krijgen en niet alleen zijn.’
Voor Tineke Smilde, internist-oncoloog en voorzitter van het pal-
liatief team in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, heeft euthanasie in 
het ziekenhuis in sommige gevallen de voorkeur. ‘Voor complexere 
patiënten, met slikproblemen of benauwdheid bijvoorbeeld, is het 
ziekenhuis beter, omdat daar alle voorzieningen aanwezig zijn en 
er dag en nacht verpleging is.’
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    Een op twintig euthanasiegevallen heeft plaats in ziekenhuis 

‘Ziekenhuis is er niet op ingericht:   te veel hectiek en drukte’
Hoofdbehandelaarschap > Het gebeurt ook – onder meer in het 
Flevoziekenhuis – dat de patiënt de euthanasie weliswaar in het 
ziekenhuis krijgt, maar dat deze door de huisarts wordt gegeven. 
Jan Baars, internist-oncoloog en hematoloog, vertelt hoe twee 
huisartsen uit Almere met dat voorstel kwamen. ‘Met een patiënt 
hadden zij al afspraken gemaakt over euthanasie. Zij wilden die 
zelf kunnen geven als de patiënt onverwacht in het ziekenhuis zou 
worden opgenomen.’ De huisartsen hadden meegemaakt dat zij in 
zo’n situatie ‘buitenspel’ stonden en vonden dat onterecht. Juist in 
die periode hadden ze immers intensief contact met hun patiënt. 
Het Flevoziekenhuis onderzocht de juridische mogelijkheden en 
vond geen bezwaren. Baars: ‘We dragen het hoofdbehandelaar-
schap officieel aan de huisarts over, via een aantekening in het 
dossier.’ Van den Berg van Tergooi, waar het ook voorkomt, zegt: ‘Als 
de huisarts de euthanasie uitvoert, dan faciliteren wij.’
Net als huisartsen willen veel specialisten de patiënt kennen en 
zijn doodswens kunnen begrijpen voordat ze over een euthana-
sieverzoek beslissen. Wilma Te Water van Gelre ziekenhuizen: 
‘Als ik een patiënt nauwelijks ken, voel ik me niet de aangewezen 
persoon om euthanasie te geven. Artsen denken daar verschillend 
over. Sommigen vinden euthanasie te ingrijpend als ze de patiënt 
niet kennen, anderen voelen zich zekerder en zijn er wel toe bereid. 
Volgens de wet hoef je geen langdurige behandelrelatie te hebben, 
maar als je de patiënt kent, begrijp je zijn wens wél beter.’
Ook specialisten, zo onderstreept An Reyners van het umcg, heb-
ben vaak een langdurige behandelrelatie met de patiënt. ‘Oncologi-
sche behandelingen duren dikwijls lang. Patiënten komen al jaren 
in de polikliniek of liggen maanden in het ziekenhuis. Die hebben 
een band met hun behandelaar opgebouwd.’

Palliatief team > Groot verschil met euthanasie in een thuissitu-
atie is dat er in ziekenhuizen meer mensen bij betrokken zijn; niet 
alleen direct, maar ook indirect. Het merendeel van de geïnterview-
de ziekenhuizen (umcg, Gelre ziekenhuizen, Jeroen Bosch Zieken-
huis, Flevoziekenhuis) heeft een palliatief (consult)team, meestal 
bestaande uit artsen en verpleegkundigen, waarin een euthanasie-
wens wordt besproken. 
Het Albert Schweitzer Ziekenhuis werkt al jarenlang met – inmid-
dels drie – euthanasieconsulenten, alle drie geestelijk verzorgers. 
‘We zouden het prettig vinden om er iemand uit een andere acade-
mische discipline bij te hebben, een psycholoog bijvoorbeeld, maar 
dat is tot nog toe niet gelukt’, zegt euthanasieconsulent Martie 
Ottens.
In het Flevoziekenhuis wordt de euthanasiewens besproken 
in het wekelijkse patiëntenoverleg van oncologen (want die 
hebben er het vaakst mee te maken), verpleegkundigen en andere 
betrokkenen, zoals de diëtist. Ook de huisarts wordt geconsulteerd. 
Jan Baars: ‘Maar uiteindelijk neemt de behandelend arts de 
beslissing.’ 

Goede afspraken > Ziekenhuizen werken bij euthanasie-
verzoeken vaak met een protocol. An Reyners: ‘In het onze staat, 
stap voor stap, uitgelegd wat er moet gebeuren. Artsen in het 
ziekenhuis hebben weinig ervaring met euthanasie. Dat vraagt om 
goede afspraken. Die staan in het protocol.’ 
Ook het Albert Schweitzer Ziekenhuis werkt met een protocol, 
opgesteld door de euthanasieconsulenten. Ottens: ‘De beslissing 
om euthanasie te geven ligt bij de arts, maar hij moet zich wel aan 
dat protocol houden. Dat bepaalt dat het euthanasieteam erbij 
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wordt betrokken. Daarin zitten, naast de arts, een verpleegkundige 
en een van de euthanasieconsulenten.’
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt gebruikgemaakt van een 
checklist. ‘Een goede manier om ervoor te zorgen dat je zorgvuldig 
bent’, zegt Tineke Smilde. Een van de vragen die op de checklist 
prijken, is: begrijpt de verpleging het euthanasieverzoek van de 
patiënt. Een breed draagvlak, niet alleen bij familieleden, maar ook 
bij verplegenden, is belangrijk, vindt Smilde. ‘De verpleging mag 
een euthanasie niet blokkeren, maar je wilt wel dat ook zij er een 
goed gevoel bij hebben. Naar iemand met gewetensbezwaren – die 
er overigens nauwelijks nog zijn – luisteren we goed. Je hóéft er 
niet bij betrokken te zijn. We praten de weg naar de beslissing over 
euthanasie goed door met iedereen die bij de patiënt is betrokken. 
Zo verdwijnen de meeste bezwaren.’
Bij de medewerkers in het Albert Schweitzer Ziekenhuis die moeite 
hadden met euthanasie (vooral verpleegkundigen), speelden 
meestal religie en de angst voor ‘de glijdende schaal’ een rol, vertelt 
Martie Ottens. ‘Een medewerker is niet verplicht mee te werken 
aan euthanasie, maar behoudt wel te allen tijde een zorgplicht. 
Ze moeten ook beseffen dat in dit ziekenhuis wél euthanasie 
kan worden gegeven.’ Door intensieve gesprekken en meer 
samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen behoren die 
bezwaren tot het verleden, zegt ze. 

Rustig en weloverwogen > Van euthanasie in een ziekenhuis 
hebben ook meer mensen indirect weet. Reyners van het umcg: 
‘De hele afdeling oncologie is erbij betrokken. Iedereen moet op 
z’n minst op de hoogte zijn. Als het verzoek op donderdag wordt 
gedaan en de euthanasie op maandag wordt gegeven, moet je 
collega-oncoloog die in het weekend werkt, het weten. Er komt elke 
dag een voedingsassistent aan het bed, er komt een schoonmaker 
langs. Zij voelen zich ook bij de patiënt betrokken, want die ligt vaak 
al lang op de afdeling. Op een discrete manier weet iedereen het.’
In het umcg bijvoorbeeld hebben ze voor patiënten in de laatste 
levensfase een kamer waar de familie zich kan terugtrekken. Er 
wordt voor gezorgd dat tijdens de laatste dagen zoveel mogelijk 
dezelfde verpleegkundigen voor de patiënt zorgen. In het 

Flevoziekenhuis zijn kamers aan de stille kant van de afdeling, met 
uitzicht op het meer, geschikt gemaakt voor patiënten die in de 
laatste levensfase verkeren. Op initiatief van oncoloog Baars. ‘Een 
ziekenhuis is niet ingericht op euthanasie, het is een bedrijf met 
veel activiteit en drukte’. 
In Tergooi vindt de euthanasie plaats op een eenpersoonskamer. 
Van den Berg: ‘We nemen er de tijd voor, het moet rustig gaan en 
weloverwogen.’ Ook in het Albert Schweitzer Ziekenhuis wordt 
moeite gedaan om zoveel mogelijk rust op de afdeling te creëren. 
Zo vinden er twee uur voor en twee uur na een euthanasie 
bijvoorbeeld geen opnamen plaats. 
De hectiek van een ziekenhuis kan er tevens toe leiden dat een 
euthanasiewens niet wordt opgemerkt, waarschuwt Jan Baars 
van het Flevoziekenhuis. ‘Als arts kun je de vraag gemakkelijk uit 
de weg gaan. Als je een beetje gehaast doet en meteen over de 
uitslagen van het lab en de laatste scan begint bijvoorbeeld, zal 
de patiënt er uit zichzelf niet zo gauw over beginnen. Maar als je 
écht vraagt hoe het met hem en zijn naasten gaat, dan krijg je een 
gesprek. Daar moet je bewust tijd voor uittrekken. Tegen jezelf 
zeggen: dit is nu even het belangrijkst.’ Z

AANTAL BEDDEN 

umcg (Groningen): 1339 

Tergooi (Hilversum/Blaricum): 

897 

Gelre ziekenhuizen 

(Apeldoorn/Zutphen e.o.): 

925 

Jeroen Bosch Ziekenhuis 

(Den Bosch e.o.): 750

Flevoziekenhuis (Almere): 

386 

Albert Schweitzer Ziekenhuis 

(Dordrecht): 1000 

WAAR WORDT EUTHANASIE 
GEGEVEN?

(aantal keren per jaar)

Thuis: 3800

Ziekenhuis: 240

Verpleeghuis: 160

Verzorgingshuis: 268 

Hospice: 295 

Elders (bijvoorbeeld bij 

familie): 66 

Totaal aantal gevallen  

van euthanasie: 4829 

Uit het jaarverslag 2013 van de regionale toetsingscommissies.
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Ik heb u in mijn columns meegenomen 
op zeiltochten en door het woud van 
keuzemogelijkheden aan het einde van 

het leven. Dit is mijn laatste column. Na 
bijna zeven geweldige jaren ga ik de nvve 
verlaten. Ik heb het bestuur gevraagd een 
opvolger voor mij te zoeken. Aan alles zit 
een begin en een eind, zoals mijn vader 
altijd zei, en dat eind is voor mij nu in zicht. 
Het waren tropenjaren, maar met een zeer 
tevreden gevoel kijk ik terug.

Wat hebben we veel voor elkaar gekregen! 
We hadden wind en stroom weliswaar 
mee, maar toch. We hebben de ‘vergeten 
groepen’ – mensen met dementie, 
een psychiatrische aandoening of een 
voltooid leven – op de kaart gezet. We 
hebben mensen die in de kou staan na 
een afgewezen euthanasieverzoek, een 
vangnet geboden: de Levenseindekliniek. 
Het ledenaantal van de vereniging is 
enorm gestegen, naar bijna 165.000. Intern 
hebben we werkprocessen tegen het licht 
gehouden en geautomatiseerd, teksten 
aangescherpt en verbeterd, personeel 
en vrijwillige medewerkers geschoold. 
Met andere woorden: we zijn verder 
geprofessionaliseerd. Ik zeg steeds met 
nadruk ‘wij’, omdat ik dit samen met het 
personeel, met de vrijwillige medewerkers 
en met u heb bereikt.

We hebben in binnen- en buitenland over 
ons onderwerp kunnen praten en anderen 
kunnen overtuigen. We zijn een waardige 
en betrouwbare gesprekspartner in het 
debat over de keuzevrijheid aan het einde 
van het leven. Daarin had ik de rol van 
boegbeeld voor de vereniging en die bleek 
me op het lijf geschreven. Dat weet je van 
tevoren ook niet over jezelf, of je het wel 
leuk vindt om een bekende Nederlander te 
worden. Maar mij gaf het een goed gevoel 
om op straat aangesproken te worden en 
een positieve reactie of schouderklopje 
te krijgen. Ook heb ik genoten van 
het contact met u, de leden. Tijdens 
regiobijeenkomsten en symposia, maar 
ook in de trein en zelfs in de skilift, was het 
zo inspirerend om met u te praten.
Natuurlijk waren er ook dingen die 
misschien anders hadden gemoeten en 
natuurlijk had ik nog best meer gewild. Zo 
is bijvoorbeeld de laatstewilpil nog niet 
op de markt. De strijd om dat te realiseren 
laat ik graag over aan mijn opvolger. Ik 
heb er alle vertrouwen in dat een goede 
nieuwe directeur wordt gevonden. 
Zelf kijk ik uit naar nieuwe uitdagingen. 
Die zie ik wel in de werksfeer, want ik heb 
nog te veel energie om al als ‘pensionado’ 
door het leven te gaan.
Ik dank u voor het vertrouwen dat u in mij 
stelde. Ik ga u missen. Maar daar waar het 
kan, zullen we elkaar de hand schudden en 
zeggen: ‘Het was goed en genoeg!’ Z

Petra de Jong

co
lu

m
n

Mijn laatste column 
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Levenseindekliniek over 'onzorgvuldig'-beoordelingen door Rte's

'Wij hebben 
níét onzorgvuldig 
gehandeld'
Viermaal in drie jaar tijd, minder dan 1 procent 

van het totaal. Zoveel keer heeft een regionale 

toetsingscommissie (Rte) een euthanasie, 

uitgevoerd door de Levenseindekliniek, als 

'onzorgvuldig' beoordeeld. Een evaluerend 

gesprek met directeur Steven Pleiter en 

zorgmanager Jenne Wielenga. 'Wij hebben níét 

onzorgvuldig gehandeld.'

Leo Enthoven

Het is halverwege het gesprek als Pleiter dit vol 
overtuiging benadrukt. 'Vooropstaat dat sommige 
mensen zo’n hoge nood hebben, zo ondraaglijk 
en uitzichtloos lijden, dat het leven voor hen geen 

zin meer heeft. Zij smeken om hulp hun zelfgekozen levenseinde 
te realiseren. Bij de vier "onzorgvuldig"-beoordelingen bestaat 
geen twijfel dat wij integer aan de hulpwensen van deze patiënten 
gehoor hebben gegeven.'
Artsen verbonden aan de Levenseindekliniek hebben sinds de 
oprichting, drie jaar geleden, 450 mensen geholpen. Viermaal 
velde een regionale toetsingscommissie het oordeel 'onzorgvuldig'. 
Zorgmanager Jenne Wielenga: 'Juridisch is euthanasie de 
verantwoordelijkheid van de arts. Wij zeggen niet: "Jammer 
voor die dokter, wij hebben er niets mee te maken". Ethisch en 
gevoelsmatig is de Levenseindekliniek medeverantwoordelijk.'
Pleiter: 'Na elke melding krijgen we een brief van een 
toetsingscommissie. We schrikken van de boodschap dat de arts 
niet volgens de wettelijke zorgvuldigheidscriteria heeft gehandeld. 
Met 65 artsen en verpleegkundigen, en een aantal personen om 
hen heen, zetten we ons keihard in om mensen zorgvuldig en 
verantwoord euthanasie te verlenen als hun eigen huisarts dat 

 jenne wielenga (l) en steven pleiter van de levenseindekliniek | foto josje deekens
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om welke reden dan ook niet doet. Onze integriteit moet overeind 
blijven. De Levenseindekliniek is níét onzorgvuldig bezig. Blijkbaar 
is het in vier gevallen onvoldoende gelukt de commissies ervan te 
overtuigen dat we zorgvuldig hebben gewerkt.'

Relatief kleine dingen > Geen van de betrokkenen bij de 
Levenseindekliniek herkent zich in het beeld dat enkele media 
naar aanleiding van de oordelen opriepen. Ze hebben geenszins 
het gevoel 'berispt' of 'op de vingers getikt' te zijn zoals sommige 
koppenmakers suggereerden. Wielenga: 'Het ging om relatief 
kleine dingen bij verder zorgvuldig uitgevoerde gevallen van 
euthanasie.' 
Pleiter voegt hieraan toe dat 'onzorgvuldig' de lading vaak niet 
dekt. 'Het is een ongenuanceerd woord dat geen recht doet aan 
onze zorgvuldige werkwijze, noch aan de genuanceerde oordelen 
door de toetsingscommissies. Het woord alleen al zorgt, onterecht, 
voor negatieve beeldvorming.'
De Levenseindekliniek trekt lering uit de oordelen. Het eerste 
geval betrof een patiënt die tientallen jaren depressief was 
geweest. Pleiter: 'We moesten vaststellen of die uitbehandeld 
was. De patiënt wilde per se niet naar nóg een psychiater. Een 
klinisch geriater heeft haar onderzocht. Voor ons volstond 
dat die bevestigde dat de patiënt was uitbehandeld. De 
toetsingscommissie stelt: "dat hadden jullie een psychiater moeten 
laten doen". We hebben ons protocol aangescherpt. Zodra sprake 
is van psychiatrie moet een psychiater nu een onafhankelijke 
beoordeling verrichten. Daarover kan geen discussie ontstaan. De 
patiënt móét meewerken.'

Principiële vraag > Bij het tweede geval speelde de wilsverklaring 
een sleutelrol. De wet erkent de rechtskracht van dat document 
maar bepaalt dat de zorgvuldigheidscriteria van toepassing blijven. 
De arts had zich volgens de toetsingscommissie onvoldoende 
vergewist dat sprake was van ondraaglijk lijden. De scen-arts en de 
verpleegkundige van de Levenseindekliniek waren wel overtuigd. 
Pleiter: 'Toetsingscommissies gaan af op de arts die de euthanasie 
uitvoert. Dat heeft deze casus ons geleerd.'
Wielenga: 'Als een toetsingscommissie een "onzorgvuldig" 
overweegt, stelt die vragen aan de betrokken arts. Beantwoording 
vonden wij de verantwoordelijkheid van de dokter. In ons protocol 
is opgenomen dat beantwoording beter in overleg met ons kan 
gebeuren. Misschien was de uitkomst anders geweest als de 
commissievragen iets anders beantwoord waren.' In hun oordelen, 
op internet te lezen, vermelden toetsingscommissies wanneer het 
een arts van de Levenseindekliniek betreft.
Bij het derde geval van 'onzorgvuldig' speelt een principiële 
vraag. Pleiter: 'Onze psychiater heeft intensief met de patiënt 
gesproken en concludeerde dat sprake was van lichamelijk lijden, 
tinnitus, níét van psychisch lijden. We begrijpen niet dat de 
toetsingscommissie zegt dat we de patiënt naar nog een psychiater 

hadden moeten sturen die alleen maar bevestigd zou hebben wat 
de eerste psychiater had vastgesteld. Dat zou een onnodige, zware 
belasting voor de patiënt geweest zijn. We moeten durven zeggen 
dat nieuw aanvullend onderzoek niet noodzakelijk is. We hebben 
ons standpunt aan de koepel van de commissies meegedeeld. 
Beloofd is dat dat intern wordt besproken.'
Zorgvuldig formulerend voegt hij eraan toe: 'Ik heb respect voor de 
wet en voor het noodzakelijke werk van de toetsingscommissies. 
Soms bekruipt mij het gevoel dat beroep tegen een oordeel van een 
toetsingscommissie mogelijk zou moeten zijn.'
Het vierde geval betrof een 93-jarige dame: zestig jaar 
chronische darmklachten, keel- en slikproblemen, toenemende 
slechtziendheid. Haar huisarts weigerde euthanasie, vond haar niet 
terminaal. De Levenseindekliniekarts en de scen-arts adviseerden 
haar contact op te nemen met een geriater. Ze weigerde 
consequent. Dat recht heeft elke patiënt. De toetsingscommissie 
vindt dat de Levenseindekliniekarts daar te gemakkelijk in is 
meegegaan en velde eerder deze maand het oordeel 'onzorgvuldig'. 
De Levenseindekliniek staat volledig achter deze euthanasie maar 
heeft ervan geleerd dat verslaglegging beter moet zodat voor 
toetsingscommissies duidelijk is waarom artsen tot zo’n besluit 
komen.

Openbaar Ministerie > De 'onzorgvuldig'-beoordelingen 
betroffen twee euthanasiegevallen uit 2013 en twee uit 2014. 
Toetsingscommissies sturen deze beoordelingen conform de 
regels naar het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. De Inspectie heeft laten weten bij de twee 
2013-gevallen geen reden voor nader onderzoek te zien. Een 
standpunt over de 2014-gevallen volgt nog. Het om doet er lang(er) 
over. Pleiter: 'Het is niet leuk, om het zachtjes uit te drukken, dat 
om-beslissingen zo lang uitblijven.'Z

Lees ook de Opinie op pagina 10-11.

Na de eerste 'onzorgvuldig'-

beoordelingen door regionale 

toetsingscommissies ontving de 

Levenseindekliniek tientallen 

steunbetuigingen. Een van de 

betrokken artsen heeft zich het 

oordeel zodanig aangetrokken dat 

hij besloot te stoppen met werken 

voor de Levenseindekliniek. 

Directeur Steven Pleiter moet 

tijdens lezingen regelmatig 

tegen vooroordelen opboksen. 

Glimlachend: 'Soms bestaat het 

beeld van een stelletje cowboys. 

Dat bij ons een arts opendoet met 

een riem vol injectienaalden en 

dat je een spuit in je arm hebt 

voordat je door de tochtdeur 

bent. Na mijn verhaal is dat beeld 

doorgaans omgedraaid.' 

STEUNBETUIGINGEN
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De regionale toetsingscommissies 

euthanasie (Rte’s) hebben een pro-

bleem dat ze zelf hebben gecreëerd. 

Door zich een beperkte keuzemoge-

lijkheid – ‘zorgvuldig’ of ‘onzorgvuldig’ 

– op te leggen, is een knellend keurslijf 

ontstaan dat het gewetensvolle werk 

van zowel de commissies als de artsen 

tekortdoet.  

Jaren geleden werd euthanasie vrijwel 
uitsluitend gegeven aan één overzich-
telijke categorie mensen: patiënten 
die aan kanker leden en uitbehandeld 

waren. De toetsingscommissies besloten dat voor 
hun finale oordelen een keuze tussen ‘zorgvuldig’ of 
‘onzorgvuldig’ volstond (of ‘onbevoegd’, maar dat laat 
ik hier verder buiten beschouwing). Meer smaken 
kennen de toetsingscommissies niet.
Deze driedeling lijkt overzichtelijk door zijn eenvoud, 
maar blijkt nu een keurslijf. Tegenwoordig zijn veel 
gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding (hbz) 
veel complexer dan in het verleden. Die complexe 
werkelijkheid van menig sterfbed waar artsen de 
dood op nadrukkelijk verzoek van hun heftig lijdende 
patiënten een handje helpen, valt simpelweg niet te 
verengen tot een keuze tussen deze twee stempeltjes 
op het dossier.

Stigmatiserend > Dat geldt zeker voor artsen van 
de Levenseindekliniek die patiënten helpen wanneer 
zij bij hun eigen dokter geen gehoor vinden voor hun 

smeekbede om euthanasie of hbz. Het betreft gevallen 
waaraan (huis)artsen uit onwil of uit onkunde – of 
beide – hun vingers niet willen branden, en die vaak 
buitengewoon gecompliceerd zijn: psychiatrische  
problematiek, (beginnende) dementie, stapeling van  
ouderdomsklachten, combinaties van lichamelijk en 
geestelijk lijden, of, soms, een vervagende scheidslijn 
tussen die twee.
De toetsingscommissies beseffen inmiddels ook dat 
de keuze uit slechts twee woorden onrecht doet aan 
de ingewikkelde euthanasiepraktijk zoals die zich 
sinds de invoering van onze euthanasiewet in 2002 
heeft ontwikkeld. En onrecht doet aan gewetensvolle 
artsen, met name het stigmatiserende ‘onzorgvuldig’. 
Tot en met 2013 – de cijfers over 2014 zijn nog niet 
vrijgegeven – hebben de toetsingscommissies 32.374 
gevallen van euthanasie en hbz beoordeeld, met – 
vooral de laatste jaren – een sterke toename van het 
aantal zeer gecompliceerde gevallen. Voldoende leer-
stof dus. Bij een aantal zaken plaatsten commissies 
kritische kanttekeningen, soms van procedurele aard 
of vanwege tekortkomingen in de verslaglegging. Om 
zo’n euthanasie of hbz vervolgens in zijn totaliteit 
als ‘onzorgvuldig’ te brandmerken is even onjuist als 
onrechtvaardig.

Bedenksel van de commissies > Onze eutha-
nasiewet bevat de, inmiddels overbekende, criteria 
voor euthanasie en hbz en regelt samenstelling en 
werkwijze van de toetsingscommissies. Artikel 8 
bepaalt dat een commissie moet beoordelen of een 
arts die levensbeëindiging op verzoek heeft toegepast 
of hulp bij zelfdoding heeft verleend, heeft gehandeld 
overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen. De wet legt 
de commissie geen verplichting op te kiezen uit ‘zorg-
vuldig’ of ‘onzorgvuldig’. De wet bevat beide woorden 
niet. Ze zijn een bedenksel van de commissies.
Veel woorden hebben naast een feitelijke betekenis 
een gevoelsbetekenis. In 1994 schreef een lezer 

opinie

Zorgvuldig/onzorgvuldig: keurslijf    van eigen makelij

Leo Enthoven
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Zorgvuldig/onzorgvuldig: keurslijf    van eigen makelij

van Relevant zich te ergeren aan taalgebruik dat 
euthanasie koppelde aan ‘plegen’. Dat trok, vond 
hij, deze medische handeling in de criminele sfeer 
want een misdaad, een moord, pleegt men. Zo roept 
het eendimensionale eindoordeel ’onzorgvuldig’ 
het beeld op van nonchalance, slordigheid, haast, 
onnadenkendheid. 
Die indruk wekken de ‘onzorgvuldig’-oordelen van de 
toetsingscommissies niet alleen in orthodox christe-
lijke kringen. Kamerlid Khadija Arib (PvdA) is er als de 
kippen bij om Kamervragen te stellen als, zoals zij het 
begin dit jaar noemde, de Levenseindekliniek ‘weer 
op de vingers is getikt’. Het gebruik van dat woordje 
‘weer’ zegt veel over haar opvatting. Al sinds augus-
tus vorig jaar dringt Arib aan op onderzoek naar 
procedures en werkwijzen bij de Levenseindekliniek.
In de afgelopen twaalf jaar hebben de commissies 
van ongeveer tachtig zaken geoordeeld dat de 
betrokken arts niet had gehandeld overeenkomstig 
de zorgvuldigheidseisen. Conform de wet zijn die 
allemaal (voorzien van het té gesimplificeerde 
commissie-etiket ‘onzorgvuldig’) doorgestuurd 
naar het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg. In niet één van die gevallen 
heeft het OM tot nu toe aanleiding gezien tot nadere 
stappen. Blijkbaar valt het met dat ‘onzorgvuldig’ dus 
wel mee.

Onontgonnen terrein > De toetsingscommissies en de 
Levenseindekliniek begeven zich regelmatig op het-
zelfde onontgonnen terrein waar complexe gevallen 
voor onvermoede valkuilen zorgen. Samen, maar niet 
gezamenlijk, vervullen zij een voortrekkersrol. Vooraf 
aan een euthanasie of hbz past een arts naar eer en 
geweten de wettelijke criteria toe. Achteraf vormt 
een toetsingscommissie zich over die handelwijze 
een mening en verheft die mening tot vaststaand feit 
door die te verankeren in haar oordeel. 
Zo vroeg een arts van de Levenseindekliniek vooraf 

aan een geriater om een aanvullende mening.  
Achteraf oordeelde de rte dat niet een geriater, maar 
een psychiater dat had moeten doen. Het verschil valt 
de arts niet als ‘onzorgvuldig’ aan te wrijven. 
De euthanasiegeschiedenis kan soelaas bieden. In de 
jaren tachtig bood hoofdofficier Josephus Jitta in zijn 
arrondissement Alkmaar dokters de mogelijkheid om, 
met behoud van wederzijdse onafhankelijkheid en 
verantwoordelijkheid, vooraf overleg te voeren over 
een voorgenomen euthanasie. Dat werkte prima.
De commissies hebben laten weten bereid te zijn in 
te gaan op het verzoek van de Levenseindekliniek 
om te praten over bezwaren tegen ongeclausuleerd 
gebruik van ‘onzorgvuldig’. Dat is een bemoedigende 
handreiking. De uitkomsten verdienen te worden 
opgenomen in de ‘code of practice’ waar de commis-
sies aan werken. Die doen er goed aan bij alle zaken 
die momenteel ter beoordeling voorliggen, alvast te 
streven naar nuancering in hun oordelen. 
Zo is een niet helemaal volledig of volgens de regels 
niet geheel juist ingevuld formulier een tekort-
koming, maar géén reden een euthanasie of hbz als 
geheel en voor eeuwig als ‘onzorgvuldig’ te brand-
merken. Het oordeel zou dan bijvoorbeeld kunnen 
luiden: ’tekortkoming (of onvolledigheid) bij een 
overigens conform de wettelijke zorgvuldigheids-
eisen uitgevoerde euthanasie’. Daarbij kan de com-
missie aangeven op welk vlak van een tekortkoming 
of onvolledigheid sprake is. ’Onzorgvuldig’ blijft dan 
gereserveerd voor die gevallen die dat harde oordeel 
verdienen: flagrante veronachtzamingen van onze 
euthanasiewet. Z

Lees ook het artikel op pagina 8-9.
 

illustratie: peter de wit 
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Huisarts Maurits Lagewater (38) schrikt niet als een 
patiënt met het verzoek komt. ‘Ik denk ook niet: hop, 
dat doen we even, maar je hoort en leest overal over 
euthanasie, op radio en tv, in tijdschriften. Ik zou blind 
zijn als ik de vraag niet zou verwachten.’ 
Hij wijst er relativerend op dat het werk van een 
huisarts per definitie emotioneel belastend is. 
‘Mensen komen bij ons op het moment dat ze heel 
kwetsbaar zijn. Als ik een jonge vent van dertig op 
mijn spreekuur heb, met uitgezaaide kanker, dan is 
dat emotioneel, ook als daar geen euthanasie aan te 
pas komt. Ik wil de patiënt in zo’n afgrijselijke periode 
van het leven vertrouwen geven en dat wil ik goed 
doen.’ 

‘ Ik zie er vreselijk tegenop’

Een euthanasie verzoek 

is emotioneel voor de 

patiënt en voor zijn 

familie, dat spreekt 

voor zich. Maar weinig 

mensen realiseren 

zich dat de vraag ook 

emoties oproept bij 

de arts. De meeste 

doktoren vinden dat 

euthanasie bij hun 

werk hoort, maar ze 

zien ertegenop en 

liggen er soms van 

wakker. Dit blijkt uit een 

recent onderzoek van 

de artsenorganisaties. 

Twee huisartsen 

vertellen over wat 

euthanasie met hen 

doet.

Inge Klijn

Artsen vinden dat euthanasie bij hun werk hoort, maar ervaren het ook als emotioneel belastend

Rien Frankenhuis (61) noemt zichzelf 
een ouderwetse solist. Hij draait zijn 
huisartsenpraktijk alleen, kent zijn 
patiënten goed en heeft vaak veel 

met ze meegemaakt. Als een van hen om euthanasie 
vraagt, schrikt hij: ‘Ik  krijg gelijk een bom in mijn buik 
en zie er vreselijk tegenop. In mijn hoofd begint dan 
gelijk een rateltje te lopen met wat er allemaal moet 
gebeuren en waar ik aan moet denken.’ Frankenhuis 
neemt de tijd om aan het idee te wennen en om te 
bepalen of hij het wil doen. ‘Ik kom er vaak bij de 
patiënt op terug en ik ben er veel mee bezig, ook privé. 
En ik slaap slechter naarmate het moment nadert. 
Het is emotioneel belastend, juist omdat ik de patiënt 
zo goed heb leren kennen.’ 
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UITKOMSTEN ONDERZOEK
ARTSENORGANISATIES

Vorig jaar hielden de artsen-

organisaties knmg, lhv, nhg, 

Verenso en Federatie Medisch 

Specialisten een onderzoek 

om meer inzicht te krijgen in 

de beleving van artsen rond 

euthanasie en om te peilen 

welke behoefte zij hebben aan 

ondersteuning. 

Het onderzoek is te vinden  

op de website van de KNMG: 

www.knmg.nl. Zoek op 

‘belevingsonderzoek euthanasie’.

  Een paar conclusies:

·  79 procent van de artsen 

vindt de emotionele belasting 

het allermoeilijkst bij een 

euthanasieverzoek.

·  75 procent vindt dat euthanasie 

bij het vak van arts hoort.

·  49 procent ligt soms wakker van 

euthanasie.

·  60 procent vindt dat patiënten te 

weinig weten over de wettelijke 

grenzen aan euthanasie.

·  70 procent voelt zich wel eens 

onder druk gezet door de patiënt 

of familie om euthanasie uit te 

voeren.

·  64 procent zegt dat deze druk de 

laatste jaren toeneemt. Z

Lagewater vindt het gesprek met de patiënt over 
euthanasie het moeilijkst. ‘Als arts moet je je er 
heel scherp van bewust zijn hoe je formuleert als 
een patiënt met de vraag komt. Ik stel ook altijd 
veel vragen: wat voor beeld heb je bij euthanasie, 
hoe zie je dat voor je? Je wilt mensen hulp bieden 
en helderheid scheppen, en je wilt geen valse 
verwachtingen wekken.’

Voorrecht > Patiënten zijn onvoldoende op de 
hoogte van de grenzen aan euthanasie, zegt 60 
procent van de artsen in het onderzoek. Rien Fran-
kenhuis vindt dat patiënten zich niet goed realiseren 
dat euthanasie een voorrecht is dat een arts aan de 
patiënt geeft, en dat het geen recht is. Bovendien we-
ten mensen vaak niet goed wat euthanasie inhoudt. 
‘Vorige week had ik een patiënt die het al uitgebreid 
met de thuiszorg over euthanasie had gehad voordat 
ik kwam. Die patiënt zegt: “Ik heb het besluit geno-
men”. Ik vraag: “Welk besluit?” Hij: “Ik wil een spuitje”. 
En zijn familie wilde dat ook. Zij wisten niet dat 
palliatieve sedatie ook mogelijk was. Dat is het in een 
diepe slaap brengen van een patiënt van wie je weet 
dat hij binnenkort gaat sterven. Ik had het gevoel dat 
de patiënt daar meer aan toe was omdat hij zei dat 
hij graag wilde slapen. Het is uiteindelijk heel goed 
verlopen – met palliatieve sedatie – en iedereen was 
me dankbaar.’ 

De steeds mondiger patiënt en zijn familie kunnen 
het de huisarts knap lastig maken, zo blijkt uit het 
onderzoek. 70 procent van de artsen voelt zich wel 
eens onder druk gezet om euthanasie uit te voeren 
terwijl zij daar eigenlijk niet voor voelen. Frankenhuis: 
‘Mensen vragen steeds makkelijker om euthanasie en 
er is vaak geen begrip als ik aarzel en zeg dat ik daar 
nog eens goed over na moet denken. Dan kijken ze 
me aan alsof ik iets raars zeg. Dat kun je wel als druk 
ervaren.’ 
Maurits Lagewater voelde zich onder druk gezet door 
de familie van een patiënt, een oudere vrouw  met 
een hersentumor. ‘Door haar ziekte was er iets in haar 
persoonlijkheid veranderd. Ze had steeds gezegd dat 
ze euthanasie wilde, maar door die verandering vond 
ze het nu weer fijn om te leven en niet erg om een 
incontinentieluier te dragen. Ze leed niet ondraaglijk, 
dus er was geen sprake van euthanasie. Voor mij 
was het duidelijk dat ze niet aan de wettelijke 
criteria voldeed en ik heb het niet gedaan, maar haar 
kinderen dachten daar heel anders over. “Dit heeft 
moeder nooit gewild”, zeiden ze. Toen is er wel druk 
op me uitgeoefend, ja.’

Ontroerend > Euthanasie is niet alleen zwaar, moei-
lijk en naar. Het is ook een waardevol en ontroerend 
onderdeel van hun werk, vinden beide huisartsen. 
Frankenhuis: ‘Als de patiënt eraan toe is en ik ook en 
we zijn het erover eens dat het lijden ondraaglijk is, 
dan is het dankbaar. Dan zie ik de partner een zucht 
van verlichting slaken als de patiënt vredig is ingesla-
pen. Dat geeft voldoening.’
Maurits Lagewater kijkt tevreden terug op een recent 
uitgevoerde euthanasie. Hij koestert de herinnering 
aan dit sterfbed, vertelt hij. ‘Het ging om een vrouw 
van in de vijftig met een uitgezaaide vorm van 
kanker. Ze had twee tienerkinderen en was heel ziek. 
Het ging gewoon niet meer, het was zo afgrijselijk. 
Ik vond het heel invoelbaar dat ze niet meer verder 
wilde leven met alle pijn. Ze kon niks meer terwijl 
het juist een krachtige vrouw was. Ze werd door de 
ziekte alles wat ze niet was. Op zo’n moment voel je 
dat het klaar is. Op het moment van de euthanasie 
zat het gezin om haar heen, er werden mooie 
woorden gesproken. Ik hield me op de achtergrond 
en probeerde alles goed te laten verlopen. Het was 
ontroerend om te zien hoe zij in de schoot van haar 
familie uit het leven vertrok. Zo kan euthanasie ook 
zijn.’Z

De naam Maurits Lagewater is op verzoek van de 
geïnterviewde gefingeerd.
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‘Aan Parkinson ga je niet dood’, zegt Henk 

Blanken (1959), ‘maar het loopt wel lullig af.’ De 

journalist en voormalig adjunct-hoofdredacteur 

van Dagblad van het Noorden kreeg de 

diagnose in 2011. In de zomer van 2014 stopte 

hij met werken. Sindsdien werkt hij alleen nog 

aan Pistoolvinger. Voor Relevant schrijft hij met 

ingang van dit nummer een column.

Marijke Hilhorst

Columnist Henk Blanken schrijft over zijn leven met Parkinson

‘Het dwingt me diep te gaan’

foto’s: bert bulder

Pistoolvinger (de titel verwijst naar Blankens 
linker wijsvinger, die door zijn ziekte omhoog 
staat) is een non-fictieboek over hemzelf en het 
lot dat hem trof. Het gaat over de troost van het 
schrijven, de kunst van verval en de schoonheid 

van de ziekte. Het boek zal eind van dit jaar uitkomen en zal ant-
woorden moeten bevatten op de vraag of en in welke situatie hij 
euthanasie zou willen. ‘Een aantal maanden moeten nog geleefd 
worden.’ 
Nadat Blanken arbeidsongeschikt was verklaard, ging het aanvan-
kelijk beter met hem. ‘Geen stress, geen deadlines, geen getob over 
reorganisaties. Anderen merkten toen niet aan mij dat ik ziek was. 
Nu wel. Nu zien ze het.’ 

Simpele rekensom > Volgens de statistieken takelen mensen met 
Parkinson na ongeveer acht jaar ernstig af. ‘Een simpele rekensom 
vertelt mij dat ik ongeveer halverwege ben. Want ik was natuurlijk 
al eerder patiënt op het moment dat de ziekte mij werd aangezegd. 
En dat merk ik: concentratieproblemen, motorisch loopt het niet 
lekker – reden om een extra trapleuning aan te laten brengen –, ik 
kwijl als ik in de keuken een ui sta te snijden, ben schrikachtig en 
gauw emotioneel.’ 
Maar bang? ‘Voor niets. Niet om dood te gaan. Dat kunnen we 
allemaal, zeg ik met de filosoof René Gude. Niet voor de hel 
want daar geloof ik niet in. Niet om invalide te worden want dat 
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word ik. Het slot van Pistoolvinger moet antwoord geven op de 
vraag of ik dement wil worden. Of liever: of ik dan wil doorleven. 
Parkinson-patiënten hebben een twee keer zo grote kans om 
dement te worden. Ik zal moeten onderzoeken of er een grens zit 
aan hoe invalide ik zou willen worden, een grens die ik niet wil 
overschrijden.’
Toen Blanken met zijn huisarts in gesprek ging over mogelijke 
euthanasie, reageerde deze met een lange klaagzang over de druk 
op artsen; euthanasie zou geen recht zijn en artsen er niet voor 
opgeleid. Blanken benaderde een andere huisarts, een jongere 
vrouw. Zij luisterde naar hem, en beloofde te doen wat ze kon als 
het zover was. 

Ondanks domme pech > Blankens bespiegelingen in 
Pistoolvinger gaan niet alleen over de donkere kant van het ziek 
zijn, ook al probeert hij zelfs dan een opgewekte toon te vinden. 
Wat hem dikwijls treft is ‘de schoonheid van de aftakeling’, zoals 
hij het uitdrukt. ‘Die zie ik. Bij mezelf en bij anderen. In zekere zin is 
het mooi dat dit me is overkomen. Het dwingt me diep te gaan. De 
essentie van het leven in ogenschouw te nemen, vragen te stellen 
en antwoorden te zoeken. Zo wil ik mijn kinderen laten zien dat het 
leven zeer de moeite waard kan zijn ondanks domme pech. Dat je 
het leven kunt accepteren zoals het komt, met een kwijlende mond, 
een scheve gang en een slepend been.’ Z

Kijk voor meer informatie en blogs op www.henkblanken.nl.

Op de dag dat de zomer 
begint, laat een 
neuroloog mij een lamp 

indraaien en tussen duim en wijsvinger 
papiergeld tellen dat er ook niet is. Met 
rechts gaat dat prima, met links gaat het 
niet. Hij vraagt of ik zijn kamer op en 
neer wil lopen, wat ik schuifelend doe. 
‘Wat had u zelf gedacht?’, zegt hij.
‘We hebben aan parkinson gedacht’, 
antwoord ik.
Hoeveel ik er al van weet, vraagt de 
neuroloog.
Niets. Alles.
Ik moet kalmer aan doen. Mijn 
loopbaan kan ik wel vergeten. Alles zal 
strammer worden en op den duur word 
ik hulpbehoevend, maar ‘het beloop’ – 
een woord dat ik niet ken – is bij elke 
patiënt anders. Valt dan ook het woord 
‘invaliderend’ al?
Wat ik heb, is ongeneeslijk. ‘Je gaat er 
niet dood aan, maar het loopt lullig af’, 
vat ik samen. De arts spreekt me niet 
tegen. ‘Kan ik blijven lezen, denken en 
schrijven’, vraag ik nogal dwingend. 

Hij denkt het wel, maar zegt niet hoe 
lang dat nog kan, wanneer mijn denken 
rommelig wordt of mijn handen 
verkrampen.
Wat weet ik ervan? Alles. Niets. Maar 
wat mij overkomt lijkt me – ik schrijf nu 
eenmaal – wel een goed verhaal. Een 
nog onbegrepen hersenziekte stelt je 
op de valreep grote vragen: wat maakt 
het leven de moeite waard, wat is de 
betekenis van het lijden, hoe loopt alles 
af? Het kan onbenulliger. 
Op een dag eet ik naast Hidde een 
boterham in de hersenpoli. Hidde 
is een gekrompen man in een 
houthakkershemd die al acht jaar 
parkinson heeft en de laatste weken in 
zijn woning mannen ziet die er niet zijn. 
‘Kwaad volk’, zegt hij, ploeterend met zijn 
bestek. De korst is te stug, het brood te 
zacht, de boter lijkt wel een ijzige pasta.
Ik pak een plak brood, leg er kaas op, en 
zet mijn tanden erin. ‘Doe ik al tijden niet 
meer, met mes en vork, als het niet hoeft’, 
zeg ik.

Hij ziet ze echt, zegt Hiddes vrouw. Hoe 
vaak ze die mannen ook wegstuurt 
en haar man ervan verzekert dat ze 
vertrokken zijn – hij blijft ze zien. Wat 
wreed is en ironisch, want ook zijn ogen 
gaan de laatste tijd hard achteruit. Hidde 
ziet steeds minder.
Het is alsof Hidde mij niet hoort of niet 
begrijpt, en ik kan me voorstellen hoe 
het verder zal gaan, hoe verward hij zal 
zijn en hoe bang. Dat ik ziek ben is te 
doen, besloot ik toen de arts beloofde dat 
ik zou kunnen blijven schrijven. Het is 
een verhaal dat ik vertel omdat er dan 
iets goeds komt uit wat zo lelijk is, omdat 
het aangrijpend is en gruwelijk, wreed 
en wonderschoon – het leven zelf.
Hidde knoeit met zijn boterham. Dan 
legt zijn vrouw een hand op zijn hand, 
alsof ze zegt: ‘Doe maar wat die meneer 
naast je doet. Toe maar. Probeer maar.’ En 
ik denk: je houdt jezelf voor de gek met je 
verhalen. Want waar houdt het op? Wil 
ik die mannen van Hidde ook zien? En 
wil ik ook vergeten dat ik alles vergat? Z
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     NVVE-vrijwilliger Yvonne Kuiper, consulent steun en spreekuren

 ‘Alles om te voorkomen dat mensen   voor de trein springen’ 
De NVVE kan niet bestaan zonder de inzet 

van vele tientallen vrijwilligers. Relevant 

portretteert er enkele. In deze aflevering 

Yvonne Kuiper, consulent van het NVVE 

Adviescentrum.

yvonne kuiper | foto’s: yvonne brandwijk

Rinus van Willigen (75) heeft zijn zaakjes aardig 
op orde. De papieren die hij voorlegt aan 
nvve-consulent Yvonne Kuiper (68) tijdens het 
spreekuur wilsverklaringen in Den Bosch zijn 
duidelijk. Rinus wil niet meemaken dat hij ooit 

dement wordt. ‘Ik wil niet wachten tot ik het niet meer kan zeggen. 
Als dementie is vastgesteld, dan is het voor mij einde verhaal.’
Yvonne Kuiper buigt zich samen met Rinus over zijn wilsverklaring. 
En stelt vragen. Heeft u een dementieverklaring ingevuld? Hoe staat 
uw huisarts tegenover euthanasie? Heeft u al een gevolmachtigde? 
Rinus verduidelijkt, terwijl ze samen de papieren doornemen. Hij 
moet er niet aan denken afhankelijk te worden. Altijd zelfstandig 
geweest, ondernemer, altijd zijn eigen boontjes gedopt. En dan 
de dagbesteding in vanwege dementie? ‘Ik heb het met vrienden 
meegemaakt. Het was een drama.’

Beetje therapeutisch > ‘Er is veel behoefte aan een mondelinge 
toelichting en het beantwoorden van vragen over het invullen 
van de wilsverklaring’, vertelt Yvonne Kuiper na het gesprek over 
het doel van het spreekuur wilsverklaringen. ‘Mensen willen toch 
weten wat de verschillen zijn tussen de wilsverklaringen. Wat wij 
doen is een vrij algemeen verhaal, waar we ongeveer een half uur 
voor hebben. Gaat het echt om de beoordeling van een persoonlijke 
situatie dan komen we ook bij de mensen thuis, voor een gesprek 
van anderhalf uur.’
Yvonne heeft in de loop der jaren tal van ziektes en vele vormen 
van lijden voorbij zien komen. Ze vertelt over een vrouw die twee 
jaar eerder een eerste gesprek had en haar onlangs belde over 
haar euthanasiewens. Ze had uitgezaaide kanker met een korte 
levensverwachting. ‘De arts was bereid euthanasie te geven, maar zij 
zocht ondersteuning. Ze worstelde er erg mee. Ik probeer dan uit te 
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     NVVE-vrijwilliger Yvonne Kuiper, consulent steun en spreekuren

 ‘Alles om te voorkomen dat mensen   voor de trein springen’ 
zoeken wat ik kan aanbieden om het voor haar duidelijker te krijgen. 
Later zei ze: “Bedankt dat ik er zo vrij over kan praten”. Mensen zijn 
vaak opgelucht als die mogelijkheid er is. Deze vrouw wilde het er 
met haar partner en kinderen niet over hebben, ze wilde ze ontzien. 
Gesprekken zijn soms een beetje therapeutisch. Maar je bent 
consulent, geen hulpverlener. Wat ze zelf kunnen, moet je ze ook zelf 
laten doen.”

Bevredigend werk > Dit werk vraagt wel een bepaald type mens, 
denkt Yvonne. ‘Veel mensen komen uit de zorg. Ik ben van huis uit 
verpleegkundige, en heb ook mijn kandidaats psychologie. Maar het 
heeft vooral met je persoonlijkheid te maken.’
Yvonnes motivatie komt uit wat ze ooit meemaakte in haar 
opleiding als verpleegkundige. ‘Er was een patiënt met een 
longcarcinoom, de man zag al geel, had vreselijke pijnen. Hij kreeg 
om de vier uren een spuitje morfine, maar de pijn kwam er gewoon 
doorheen. Dus vroeg hij: “Zuster, mag ik een spuitje?” Ik wilde hem 
dat geven, maar de hoofdzuster zei: “Er zit nog geen vier uur tussen”. 
En daarna: “Ik zal dit niet aan de examencommissie zeggen, anders 
krijgt u uw kruisje niet.” Ik vond het schandalig, bij deze man was 
het een kwestie van dagen. Ik vond dat het anders moest kunnen, 
ben onmiddellijk lid geworden van de nvve.’
De nvve-consulenten komen een paar keer per jaar samen om te 
praten over casussen die hen bezighouden. Eerst was dat onderling, 
inmiddels gebeurt het onder professionele begeleiding. Enorm 
waardevol, meent Yvonne. Het is bevredigend werk, vertelt ze. ‘Ik 
kom vaak thuis van gesprekken met het gevoel dat ik echt iets heb 
kunnen betekenen. Laatst was er een vrouw, een psychiatrische 
patiënte, die heel lang heeft gevochten voor haar euthanasie. Daar 
heb ik haar bij ondersteund. Ze had een leven dat gekenmerkt 
werd door jarenlange behandelingen zonder resultaat, van de ene 

Koos van Wees 

opname naar de andere. Ze was zo blij dat het kon. “Yvonne, het gaat 
gebeuren”, zei ze. Ik vind dat mooi. Ze lijdt ondraaglijk, ze mag gaan.’
En soms kan het ook niet, is euthanasie niet mogelijk. ‘Dan sta je met 
je rug tegen de muur. Heel vervelend, maar het is wat het is.’

Koninklijke weg > Rinus van Willigen buigt zich nog eens over zijn 
papieren. ‘Je kunt in die verklaringen nooit alles omvatten’, houdt 
Yvonne hem voor. ‘Het belangrijkste  is dat uw huisarts door die 
papieren weet hoe u er tegenover staat.’
Rinus vertelt dat de huisarts positief staat tegenover euthanasie en 
ook bereid is die te geven. ‘Hij zei dat het goed zou zijn als ik elk jaar 
een keer langs kom om over mijn wens te praten.’ ‘Dat is goed, want 
gaandeweg veranderen de criteria nog wel eens die je zelf stelt aan 
je euthanasiewens’, weet Yvonne. 
Ze geeft Rinus het advies zijn wensen op een A-viertje te zetten. 
Want het is niet alleen dementie waarvoor hij vreest. Hij vertelt 
over een vriend met botkanker die geen euthanasie kreeg. 
‘Verschrikkelijk, wat heeft die man geleden.’
‘Zet in dat A-viertje waar voor u de grens ligt op geestelijk, 
lichamelijk en sociaal gebied. Waarvan u zegt: als dát gebeurt, dan 
wil ik niet meer leven.’ Rinus kijkt bedenkelijk. ‘Ik ben zo bang dat 
ik iets vergeet.’ En vrijwel meteen daarop: ‘Ik heb gehoord dat je 
pillen kunt bestellen in Zwitserland en Mexico.’ ‘We beginnen met 
de koninklijke weg’, houdt Yvonne hem voor. Ze vertelt over het 
bestellen van pillen, maar ook over de gevaren die eraan kleven. ‘Je 
weet nooit precies wat erin zit.’
Toch, wie die route echt wil bewandelen, krijgt ook de steun en 
begeleiding van Yvonne en haar collega’s. In uitzonderlijke gevallen 
tot aan het einde. ‘Alles om te voorkomen dat mensen van een flat of 
voor de trein springen’, benadrukt ze. Z

Wilt u ook gebruikmaken van een spreekuur? 
Dat kan zowel telefonisch als op locatie. Maak 
een afspraak via www.nvve.nl/spreekuren of 
bel: (020) 530 49 55 (ma t/m do, 09.00-13.00 
uur).
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Euthanasie afdwingen kan niet, behandeling laten stilleggen wel

Wat de gevolmachtigde wel en  niet kan doen 
Koos van Wees

illustratie: bernet ragetli

Over de rol van de gevolmachtigde 

bestaan nogal wat misverstanden. 

Duidelijkheid over wat wel en niet kan.
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de gevolmachtigde kan geen 
euthanasie afdwingen
Om maar met het belangrijkste 
te beginnen: denk niet dat u als 
gevolmachtigde de euthanasie 
van uw dierbare kunt afdwingen. 
Zo werkt het niet. Vergeet alle 
verhalen over gevolmachtigden 
die de dokter overhaalden 
euthanasie te geven aan hun 
dementerende familielid. De 
enige die dat kan vragen is de 
patiënt zelf. 

de gevolmachtigde kan 
wel een behandeling laten 
stilleggen
Wat de gevolmachtigde wél kan, 
is zorgen dat een behandelverbod 
wordt nageleefd. Dus als uw 
geliefde morgen op 97-jarige 
leeftijd in een coma raakt, dan is 
aan u als gevolmachtigde de taak 
te voorkomen dat dokters tegen 
de wil van de patiënt in aan het 
redderen slaan. De dokter moet 
met u overleggen over hoe verder 
te handelen. De taak van de 
gevolmachtigde is te handelen in 
de geest van de volmachtgever.

de gevolmachtigde is de 
wettelijk vertegenwoordiger
Volgens de Wet op de geneeskun-
dige behandelingsovereenkomst 
(wgbo) moet er iemand namens 
de patiënt beslissen als deze dat 
zelf niet meer kan. Deze ‘wet-
telijk vertegenwoordiger’ is in de 
meeste gevallen uw partner, of 
een van uw ouders of kinderen. 
Vindt u dat prima, dan hoeft 
u geen gevolmachtigde aan te 

wijzen. Denkt u dat ze er toch 
maar ruzie over krijgen, dan is 
het goed een volmachtverklaring 
in te vullen voor degene aan 
wie u die rol toevertrouwt. Deze 
gevolmachtigde staat boven de 
partner of familieleden en is de 
gesprekspartner van de behande-
lend artsen.

de dokter moet naar de 
gevolmachtigde luisteren
Het is de dokter die het besluit 
neemt om te stoppen met 
een behandeling. Hij moet 
wel luisteren naar wat de 
gevolmachtigde namens de 
patiënt te zeggen heeft. Als de 
boodschap is dat de patiënt niet 
zou hebben gewild dat in deze 
omstandigheden zijn leven 
kunstmatig wordt verlengd, dan 
wordt de dokter geacht daarnaar 
te handelen.

altijd?
Er is discussie mogelijk. De 
wet stelt ook dat de dokter 
niet hoeft te luisteren als de 
gevolmachtigde evident tegen 
het belang van de patiënt 
handelt. Bij de nvve wordt het 
voorbeeld gehanteerd van de 
bejaarde man die al één been 
miste, het tweede was als gevolg 
van doorbloedingsstoornissen 
aan het afsterven. Hij had 
gezegd: liever dood dan een 
tweede beenamputatie. De 
gevolmachtigde heeft moeten 
praten als Brugman om dokters 
ervan te weerhouden dat been te 
amputeren.

hoe weten anderen wie mijn 
gevolmachtigde is?
Goede vraag. Zorg dat in ieder 
geval uw naasten en de huisarts 
op de hoogte zijn. Nog beter: 
draag papieren bij u waarin dat 
is terug te vinden. De ‘volmacht 
inzake medische besluitvorming 
en beslissingen’ wordt door de 
nvve in viervoud verstuurd. 
Verspreid ze onder bekenden. 

de dokter moet toch 
altijd op zoek naar de 
gevolmachtigde?
Dokters gaan lang niet altijd op 
zoek naar de gevolmachtigde. 
Vaak denken ze ook dat de 
persoon die de patiënt terzijde 
staat bij een ziekenhuisopname, 
degene is met wie ze het overleg 
moeten doen. Als ze dat al doen, 
want als ze denken dat een 
behandeling nog enig resultaat 
heeft, slaan ze het overleg ook wel 
eens over en beginnen meteen 
met behandelen.

kan de nvve voor mij een 
gevolmachtigde regelen?
De nvve adviseert om iemand uit 
de eigen omgeving te vragen. Die 
kent uw levensverhaal het beste 
en kan daarom met overtuiging 
aan de artsen vertellen wat u 
zelf zou hebben gewild. Wanneer 
de mensen uit uw omgeving 
de verantwoordelijkheid te 
groot vinden, zijn ze misschien 
gerustgesteld als ze weten 
dat ze bij calamiteiten terecht 
kunnen bij het Adviescentrum 
van de nvve. Kunt u niemand 

vinden, dan weet de huisarts 
of de ouderenadviseur van 
de gemeente misschien een 
oplossing. Lukt dat ook niet, dan 
kan een van de consulenten van 
het Adviescentrum van de nvve 
met u meedenken. 

veel mensen denken dat 
het verstandig is meerdere 
gevolmachtigden aan te 
wijzen
Slecht idee. Een recept voor ruzie. 
Ieder denkt in de geest van de 
volmachtgever te handelen, maar 
de een vult dat heel anders in dan 
de ander. Zoek iemand die dat 
écht doet. Het is niet verstandig 
juist dát kind een volmacht te 
geven waarvan u weet dat het u 
onmogelijk kan laten gaan. Geef 
die rol aan wie uw wens echt 
begrijpt en er ook naar handelt 
als de situatie zich aandient.

helpt het als ik mijn 
wilsverklaring bij de notaris 
leg?
Nee. Dat heeft geen toegevoegde 
waarde. De volmachtverklaring 
van de nvve is voldoende. 
Mensen denken nog wel eens 
dat de dokter gaat bellen met de 
notaris als hij op zoek gaat naar 
de gevolmachtigde, maar dat 
gebeurt niet.Z 

Wat de gevolmachtigde wel en  niet kan doen 



 20 

  Nina de Vries vindt dat jongeren zich niet genoeg met leven en dood bezighouden

‘Ik geloof niet meer in de   maakbaarheid van het leven’

foto: rené ten broeke
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  Nina de Vries vindt dat jongeren zich niet genoeg met leven en dood bezighouden

‘Ik geloof niet meer in de   maakbaarheid van het leven’
‘Om ons de ware 

schoonheid van het 

leven te laten zien, 

ons te leren wat carpe 

diem écht betekent, 

moet de Dood 

blijkbaar af en toe zijn 

gezicht laten zien’, 

zegt Nina de Vries-

Cookson (34). En zij 

kan het weten, want 

hij stond meerdere 

keren aan haar bed.   

 Martien Versteegh

Toen Nina de Vries op 22-jarige leeftijd 
met longontsteking in het ziekenhuis 
terechtkwam, bleek ze bij haar nieren 
een kwaadaardige tumor te hebben 

die daar al negen jaar aan het groeien was. Ze kreeg 
de diagnose bijnierschorskanker, een zeldzame vorm 
die normaal gesproken vooral voorkomt bij honden en 
oude mannen. 
Slechts 20 procent van de mensen overleeft de eerste 
vijf jaar. Het leek erop dat Nina daar niet bij zou 
horen. In 2006 kwam de kanker terug en in 2008 
had ze uitzaaiingen in longen, buik en lymfeklieren. 
‘Maar tegen de verwachting in konden ze alles netjes 
wegsnijden. Over zo'n operatie hoef ik niet na te 
denken. Dat lukt of dat lukt niet. Ik houd er alleen 
een litteken aan over. Als ze over bestraling waren 
begonnen, had ik getwijfeld.’

Machteloos en klein > Toen de kanker werd 
geconstateerd, raakte Nina zichzelf kwijt in de 
medische wereld. ‘Ik voelde me machteloos en klein. 
Het was niet meer míjn leven. Er werd me verteld 
dat ik aan de chemopillen moest, die heel misschien 
mijn leven zouden rekken. Na negen maanden ben ik 
daarmee gestopt. Ik zat kwijlend op de bank. Dat was 
geen leven! Het was moeilijk de artsen te overtuigen 
van dat besluit. Het hielp dat ik geen twijfels had.’ Nina 
wist precies waar haar grenzen lagen en heeft alles 
netjes vastgelegd in een euthanasieverklaring. ‘Geen 
chemo meer en ik wil niet langer dan twaalf weken in 
coma liggen.’ 
Nadat de dood in 2008 voor de derde keer op de deur 
had geklopt, veranderde er veel in haar leven. ‘Ik 
beleefde alles heel intens. Ik had altijd heel gezond 
geleefd en dat had blijkbaar niet geholpen. Dus 
besloot ik daar niet meer zo mee bezig te zijn. En ik 
werd verliefd en wilde dingen waar ik nooit naar 
had verlangd, zoals trouwen en een kind krijgen. Dat 
avontuur gingen we aan, zonder er verder over na te 
denken.’ 
Met de komst van haar dochter Tibbie, vierenhalf jaar 
geleden, veranderde haar houding ten opzichte van de 
dood. ‘Ik heb lang niet meer zo helder voor ogen waar 
mijn grens ligt. Ik ben nu verantwoordelijk voor een 

ander wezen. Ik wil er zo lang mogelijk voor haar zijn. 
Maar ik wil ook niet een doodzieke moeder zijn, die 
enkel een last voor haar is. Nu ik niet goed meer weet 
waar die grens voor mij ligt, ben ik wel eens bang dat 
ik toch dat aftakelingsproces zal ondergaan zonder 
daar bewust voor te hebben gekozen. Gewoon omdat 
het heel moeilijk is te weten wat het juiste moment is 
om ermee op te houden.’ 
Op dit moment is er aan Nina niets bijzonders te 
merken. Ze straalt levenslust en enthousiasme uit. 
Toch is ze volledig afgekeurd, omdat ze de ziekte van 
Addison heeft. Haar bijnieren zijn weggehaald en 
daarom produceert haar lichaam geen cortisol meer. ‘Ik 
slik pillen met cortisol. Zodra ik die niet meer neem, ga 
ik dood. Die ziekte zorgt ervoor dat ik minder energie 
heb dan anderen. Ik moet mijn grenzen goed bewaken.’ 
Inmiddels leeft ze om die reden toch weer wat 
gezonder. ‘Gewoon om me zo goed mogelijk te 
voelen. Niet omdat ik denk dat ik de dood ermee kan 
tegenhouden. Ik geloof niet meer in de maakbaarheid 
van het leven. Ik geloof dat je dingen moet doen, 
omdat je je er nú goed bij voelt.’ 

Laatste scan > De kanker kan ieder moment 
terugkomen. De artsen zijn verbaasd dat het al zo lang 
zo goed met haar gaat. Over haar kansen kunnen ze 
niets zeggen. Niemand had gedacht dat ze de 34 zou 
halen. In theorie zou ze tachtig kunnen worden. ‘Of 
vijftig’, verbetert ze voorzichtig. ‘Ik ben zo gezond als 
mijn laatste scan. Ik hoef nu nog maar één keer per 
jaar voor controle, omdat alles rustig lijkt.’ 
Daardoor is de dood minder nadrukkelijk aanwezig 
in haar leven. Nu ze er wat afstand van kan nemen, 
voelt ze de behoefte iets bij te dragen aan de wereld 
en haar ervaringen te delen. Daarom bezocht ze Café 
Doodnormaal van nvve Jongeren en vertelde ze haar 
verhaal op het symposium van de jongerenvereniging, 
begin februari. ‘Ik heb helemaal niets met politiek, 
maar ik kan me enorm druk maken over het recht om 
waardig te sterven. Dat is voor mij een wezenlijk recht. 
Jongeren houden zich niet genoeg met het leven en de 
dood bezig. Als ze dat wel zouden doen, zouden ze het 
leven meer waarderen én beter nadenken over hun 
dood.’  Z



‘Denkend aan de dood kan ik niet slapen,  

En niet slapend denk ik aan de dood.’

Met deze regels begon J.C. Bloem zijn gedicht Insomnia. De dood, 

maar vooral het leven en lijden vlak vóór de dood houdt menigeen 

bezig, wakker zelfs. Dat leidt soms tot mooie observaties, 

overpeinzingen en hartenkreten. Die zijn het onderwerp van 

deze nieuwe rubriek Denkend aan de dood. Voor kopij put de 

redactie uit talloze bronnen. Die worden, waar mogelijk en 

geanonimiseerd, vermeld.

  denkend 
     aan 
de dood
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UNTERSTÜTZTE SPONTANGEBURT
Vannacht

had ik een bevalling:

een kind

dat wilde binnengaan

in een andere vorm van bestaan

hielp ik door een bekken heen,

het kon dat niet alleen.

Vannacht

had ik een ontvalling:

ik hielp een man

die, lang ontdaan

van lopen, zitten, staan,

met uitgestoken botten lag

te snakken naar de dood;

ik ben hem wat meegegaan

en ondersteunde wat spontaan

te langzaam kwam.

Vannacht

heb ik bij twee

gevallen

stil gestaan,

nee, toch niet stil,

want ik ben mee-gegaan.

Uit de gedichtbundel Komen en gaan van

Kees Rovers, huisarts en SCEN-arts te Dordrecht.

INGEZONDEN BRIEVEN

Hulp bij zelfdoding 
uit het strafrecht

Al heel lang wil ik graag zelf de regie over mijn 
levenseinde voeren. Daar hoort niet bij dat een 
scen-arts – een voor mij wildvreemde persoon – 
het voor het zeggen heeft en dat hij/zij mij kan 
vertellen dat ik niet genoeg lijd als ik dat wél 
vind. Ik wil het ook mijn huisarts niet aandoen. 
Ideaal zou zijn dat hij de middelen voorschrijft en 
dat ik ze bij de apotheek kan ophalen als ik daar 
aan toe ben, maar dat mag hij nu nog niet doen.
Ik weet niet hoeveel handtekeningen er nodig 
zijn voor het indienen van een wetsvoorstel 
aangaande het niet meer strafbaar stellen van 
hulp bij zelfdoding, maar de nvve/Relevant heeft 
de beschikking over vele adressen van mogelijke 
indieners en ondertekenaars. Ik zou daar als 
80-jarige graag aan mee willen werken! Z
Els Enneking-Feitz, Schiedam

Roerend met theologe Dekker 
eens

Met interesse heb ik de bijdrage van theologe 
Hellen-Dekker in Relevant van januari 2015 
gelezen. Wat een helder respectievelijk verhel-
derend standpunt neemt ze in en wat ben ik het 
roerend met haar eens. Een mooi artikel voor 
een artsenblad!Z
Rene van Eck

Ook huisarts in opleiding mag 
euthanasie geven

Op pagina 13 in de vorige Relevant staat: ‘Een 
huisarts in opleiding mag geen euthanasie 
doen, weet Dijcks.’ Dat is een misverstand. Elke  
geregistreerde arts, in opleiding of niet, mag 
– volgende de wettelijke voorwaarden – een 
euthanasie verrichten.Z
Drs. Wim Jacobs, Ottersum, 26 jaar huisartsenopleider 
en ervaringsdeskundige

Naschrift redactie: De heer Jacobs heeft gelijk. De 
uitspraak van de heer Dijcks was ten onrechte niet 
helemaal compleet weergegeven. Hij zei dat het 
weliswaar wettelijk is toegestaan om euthanasie te 
geven als je bent afgestudeerd als arts, maar dat de 
regels van de huisartsenopleiding voorschrijven dat de 
opleider erbij aanwezig moet zijn. En die was er niet.
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Leo Enthoven

APRIL LUKT NOG WEL

‘Ik heb mondkanker, dat is 

doorgewoekerd door mijn hele 

lijf. Daar komt binnenkort een 

andere vorm van kanker bij, 

in de longen, botten of lever. 

De artsen zeiden dat ik maart 

misschien niet meer zou halen. 

Dat valt mee. Ik denk nu: april 

lukt nog wel.’

VERKOOPPRAATJE

‘Vier maanden geleden heb ik 

besloten me niet verder te laten 

behandelen. De specialist drong 

aan op een zware kaakoperatie 

van acht tot tien uur gevolgd door 

chemo, bestraling en jarenlange 

revalidatie. Hij wilde het graag 

doen, het is een nieuwe operatie. 

Ik vond het  een verkooppraatje, 

alsof ik een gecrashte auto ben in 

plaats van een mens.’

BROOS EN GEBROKEN

‘Ik wist zeker dat ik er broos 

en gebroken uit zou komen en 

heb daarom voor de kwaliteit 

van mijn korte leven gekozen. 

Daar geniet ik nu elke dag van. 

Ik wandel met mijn hondje, 

voer diepzinnige gesprekken 

met mijn vrouw en mijn 

gezin. Ik was eerst bang dat 

het egoïstisch zou zijn om de 

operatie te weigeren. Maar mijn 

vrouw steunde me, net als mijn 

zoons. Daar ben ik ontzettend 

gelukkig mee, je hebt elkaar zo 

hard nodig in het leven.’

ACCEPTEREN

‘Kijk, als ik dertig was en ik 

had nog twee jonge jongens 

rondlopen, dan zou ik me 

misschien wel laten opereren. 

Mijn leeftijd verandert veel. Ik 

weet nu: de dood hoort bij het 

leven. Je hoeft er niet bang voor 

te zijn. Op een gegeven moment 

moet je de rust vinden om te 

accepteren dat het zover is. 

Door mijn werk als vrijwilliger 

van de NVVE weet ik hoe mooi 

euthanasie kan zijn. Ik wil 

euthanasie als ik ondraaglijk 

lijd of als het leven mij te zwaar 

wordt door slikproblemen 

of andere symptomen. Mijn 

huisarts gaat me helpen, 

hij is mijn maatje, het is 

een zegen dat we zo’n goed 

contact hebben. Ik heb mijn 

wilsverklaringen in een vroeg 

stadium met hem besproken om 

zo mijn wensen invoelbaar te 

maken. Wij zijn daardoor samen 

naar de beslissing toegegroeid.’

WAT ER HIERNA KOMT 

‘Het is ook mogelijk dat 

ik gewoon doodga. Dat is 

makkelijker, dan wordt de 

beslissing je uit handen 

genomen. Maar ik vertrouw 

erop dat ik de hand voel die 

zegt: “kom maar”. Dat is het 

moment voor  euthanasie. Ik 

ben ervan overtuigd dat we 

onderdeel zijn van een groter 

bestemmingsplan. Wat er hierna 

komt, weten we niet. Dat ervaar 

ik misschien als ik er zo direct 

niet meer ben.’

Dit interview is eind maart 

gemaakt. Wim Blokland wilde 

het graag gepubliceerd zien, 

ongeacht de vraag of hij nog zou 

leven als het gepubliceerd zou 

worden. Bij het ter perse gaan 

van deze editie was Wim er nog.

‘Alsof ik een gecrashte auto ben’

de wilsverklaring van wim blokland 

LEEFTIJD
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WOONPLAATS 

Zonnemaire, Zeeland

BEROEP

Elektrotechnicus,  

vrijwilliger bij de 

gevolmachtigdendienst 

van de NVVE 

PRIVÉ

getrouwd, twee zoons
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Shody Careman won Zilveren Camera met reportage over schoonmoeder 

De laatste nacht van Andréa
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Shody Careman won Zilveren Camera met reportage over schoonmoeder 

De laatste nacht van Andréa
De 29-jarige fotografe Shody Careman 

was dol op haar schoonmoeder, 

Andréa van de Meerendonk. Met 

foto’s van de laatste week van haar 

leven won ze een Zilveren Camera 

2014, in de categorie Binnenland 

Documentaire. 

Shody begon met de reportage toen 
Andréa wist dat zij geen baat meer 
zou hebben bij behandelingen tegen 
haar kwaadaardige hersentumor. Op 

54-jarige leeftijd kreeg ze euthanasie.
De winnende foto werd gemaakt in Culemborg, op 
14 juli 2014, om 06.00 uur. Tijdens die laatste nacht 
van Andréa’s leven sliep het hele gezin, inclusief hond 
Yana, in de woonkamer. Op de bank, een stretcher, 
losse matrassen. 
‘We waren al een half jaar heel hecht met elkaar’, 
vertelt Shody. ‘Warm. Om de foto te maken stond ik 
op een robuuste stoel. Even later lag ik weer op de 
bank.’ Shody hield veel van Andréa. ‘Van mij geen 
cliché-verhalen over nare schoonmoeders, ik was ook 
echt een dochter voor haar. Haar stervensproces was 
de vreselijkste periode in mijn leven.’

Shody begon foto’s te maken een week voor die 
laatste nacht. ‘Toen Andréa al in het hospice lag, 
vroeg haar man Jos of ze nog een wens had. Niet 
helemaal serieus voegde hij daar aan toe: “Wil je naar 
het huisje in Italië?” En Andréa knikte ja. Shit, dachten 
wij: hoe gaan we dat doen? Want ze kon niets meer. 
Maar binnen een paar uur, na één telefoontje met de 
Stichting Ambulance Wens, was het geregeld.’
Jos opperde om de vervulling van deze schier 
onmogelijke wens vast te leggen; als eerbetoon aan 
de Stichting en  als aandenken aan Andréa’s laatste 
reis. Shody: ‘Dat heb ik gedaan. Maar ik heb niet 
alles gefotografeerd. Er waren momenten die ik voor 
mezelf wilde houden, zoals de euthanasie zelf.’ Z

 Marijke Hilhorst
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foto’s: shody careman
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Verhalen moeten 
helpen om leven 
demente te 
verbeteren

Geen cijfers, geen percenta-
ges, alleen levenservaringen. 
Die worden verzameld op de 
nieuwe website: dementie-
verhalenbank.nl. De verhalen 
dienen als onderzoeksmateri-
aal voor bijzonder hoogleraar 
langdurige zorg en dementie 
aan de UvA, Anne-Mei The.  
The zet deze ongebruikelijke 
onderzoeksmethode in om 
meer duidelijkheid te krijgen 
over waar mensen met de-
mentie en hun mantelzorgers 
tegenaan lopen. Dementie is 
ongeneeslijk en een medicijn 
is niet in zicht. Daarom, vindt 
de hoogleraar, is het nodig de 
aandacht te verleggen: van het 
vinden van een medicijn naar 
het vinden van een goede ma-
nier van leven mét dementie. 
Op de website kunnen mensen 
met dementie en hun mantel-
zorgers of anderen hun verhaal 
publiceren of aangeven dat ze 
willen worden geïnterviewd. 
Uit de verhalen willen The 
en haar team destilleren wat 
mensen nodig hebben om 
goed thuis te kunnen blijven 
wonen. Die oplossingen wor-
den uitgeprobeerd in de Proef-
tuin Dementie Friesland. Z

Nieuwe Franse wet 
maakt palliatieve 
sedatie mogelijk

De Assemblée Nationale van 
Frankrijk (vergelijkbaar met 
de Tweede Kamer) heeft met 
overgrote meerderheid een wet 

aangenomen die palliatieve 
sedatie bij ernstig zieke patiën-
ten mogelijk maakt. In de prak-
tijk betekent dit dat iemand 
die nog maar een paar dagen 
te leven heeft, tot aan zijn dood 
in een diepe slaap kan worden 
gebracht. De narcose mag 
alleen het lijden verlichten, 
niet de dood bespoedigen. De 
patiënt krijgt geen voeding of 
vocht meer toegediend.
Voor zijn aantreden in 2012 
beloofde president François 
Hollande euthanasie mogelijk 
te maken voor ernstig zieken. 
Maar toen een andere verkie-
zingsbelofte, de invoering van 
het homohuwelijk, op grote 
weerstand stuitte, deed de 
president water bij de wijn. 
Ook met dat afgezwakte plan 
oogstte hij echter veel kritiek. 
Er werden maar liefst duizend 
amendementen ingediend. 
Desondanks werd het op 17 
maart aangenomen, met 436 
stemmen voor en 34 tegen. Z

Evaluatierapport over
‘zaak-Tuitjenhorn’

‘Zorg voor terminale patiënten 
is bij artsen in goede handen. 
Het is belangrijk dat we dit 
na deze terugblik nogmaals 
vaststellen.’ Dat stelde Wendela 
Hingst, algemeen directeur van 
artsenorganisatie knmg, na het 
uitkomen van het onafhanke-
lijke evaluatierapport over de 
‘zaak-Tuitjenhorn’.

Een commissie, onder leiding 
van oud-vicepresident van de 
Hoge Raad, Carel Bleichrodt, 
onderzocht de gang van zaken 
rond het overlijden van een 

ernstige zieke patiënt in au-
gustus 2013. Zijn huisarts, Nico 
Tromp, had hem een uitzonder-
lijk hoge hoeveelheid morfine 
en dormicum toegediend. De 
man overleed een half uur 
daarna. De coassistente van 
Tromp lichtte haar opleider bij 
het amc in. Enkele weken later, 
toen zowel de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg (igz) als 
het Openbaar Ministerie (om) 
stappen tegen hem had on-
dernomen, pleegde de huisarts 
zelfmoord.

Commotie
De ‘zaak-Tuitjenhorn’ leidde tot 
veel commotie, vooral onder 
huisartsen. Ze waren veront-
waardigd dat het amc en de 
igz de huisarts niet direct om 
wederhoor hadden gevraagd. 
Veel artsen vroegen zich ook af 
of ze nog wel van de richtlijnen 
rond levenseindezorg mochten 
afwijken als dat nodig was 
voor goede terminale zorg.
De commissie-Bleichrodt con-
cludeert dat het handelen van 
de overheidsinstanties ‘niet 
als een reeks misstappen kan 
worden gekwalificeerd’. amc, 
om en igz hebben ‘veelal juist, 
zorgvuldig en met voldoende 
aandacht voor de persoonlijke 
omstandigheden voor de huis-
arts gehandeld’. 
Dat het amc geen contact 
opnam met Tromp, maar direct 
de igz inschakelde, beoordeelt 
de commissie als ‘terecht’. 
Het betrof immers een ‘zeer 
uitzonderlijke situatie’. Ook de 
beslissing van de igz om het 
om in te seinen, wordt door 
de commissie als een ‘juiste 
conclusie’ gekwalificeerd. 
Wel plaatst de commissie 

enkele kritische kant-
tekeningen bij de onderlinge 
communicatie tussen igz en 
om en die met de buitenwereld. 
De commissie doet onder 
meer de aanbeveling dat de 
igz ‘grondig investeert’ in haar 
relatie met de huisartsen om 
het vertrouwen te herstellen, 
en omgekeerd ook. 

Niet terughoudender
In haar reactie op het rapport 
zegt knmg-directeur Hingst 
dat het dramatische incident 
geen gevolgen heeft gehad 
voor de toepassing van de 
richtlijn palliatieve sedatie 
toen eenmaal duidelijk werd 
dat huisarts Tromp een 
‘disproportionele hoeveelheid 
morfine’ had toegediend. 
‘Artsen mogen de ruimte 
benutten die de richtlijn 
laat om de gebruikelijke 
doseringen te verhogen 
als dat nodig is voor goede 
terminale patiëntenzorg. 
Gelukkig konden we 
destijds na een enquête van 
Medisch Contact en ncrv al 
vaststellen dat artsen hierin 
niet terughoudender zijn 
geworden.’

Het rapport van de commissie-
Bleichrodt is te lezen op de 
website van het ministerie van 
Volksgezondheid: rijksoverheid.
nl/ministeries/vws, onder de 
nieuwsberichten (31-03-2015).

kort
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Rapport: Passende zorg in laatste levensfase

Niet alles wat kan, hoeft
Richt je op de patiënt, niet op  

zijn ziekte. Focus niet alleen 

op wat medisch nog kan, durf 

eerlijk te zijn over het resultaat. 

Vraag door en luister naar wat  

de patiënt wil. 

Dit is de belangrijkste 
boodschap voor hulpverleners 
in Nederland van de breed 

samengestelde knmg-stuurgroep onder 
leiding van prof. dr. Gerrit van der Wal. Die 
heeft in haar rapport Niet alles wat kan, 
hoeft; passende zorg in de laatste levensfase 
een minstens zo belangrijke opdracht aan 
patiënten en hun naasten: denk na over 
perspectieven en mogelijkheden, vraag door, 
vertel wat wensen en verwachtingen zijn.
Het rapport gaat in op vragen als ‘wanneer 
houdt medisch ingrijpen op zinvol te zijn 
en is andere zorg passender?’, ‘staan arts en 
patiënt stil bij kwaliteit van leven na een 
voorgenomen behandeling?’ en ‘wat vindt de 
patiënt echt belangrijk en met welke zorg is 
dit het best te bereiken?’ ‘Want’, concludeert 

de stuurgroep, ‘zorg is alleen passend als deze 
aansluit bij de wens van de patiënt.’
Ze stelt vast dat zulke gesprekken in de 
praktijk nog te weinig plaatsvinden. Dokters 
en patiënten blijven vaak lang doorgaan op 
de weg van behandelen. Oorzaken liggen 
op alle niveaus: de maatschappij als geheel 
(macroniveau), zorginstellingen (mesoniveau) 
en spreek- en huiskamers (microniveau).

Niet opgeven > Kenmerkend voor onze 
samenleving is: niet opgeven. Aanvaarding 
van en overgave aan ziekte en het naderende 
einde zijn niet gewoon, doorvechten wel. 
Het rapport: ‘Familie, kennissen en collega’s 
moedigen patiënten aan strijdbaar te zijn 
en laatste strohalmen te grijpen. Dit zien we 
terug in de neiging van dokters en patiënten 
om vooral “iets te blijven doen”.’
Doen is beter dan laten, artsen staan vaak in 
de behandelstand, zijn opgeleid om patiënten 
te genezen. Zij willen patiënten niet de 
hoop op verbetering ontnemen, soms tegen 
beter weten in. Patiënten schetsen vaak een 
te positief beeld in de hoop een volgende 
behandeling te krijgen. Daardoor ontstaat de 
zogeheten ‘coalitie van hoop’.

Vastgeroeste mechanismen > De stuur-
groep, met vertegenwoordigers van organisa-
ties van artsen, verpleegkundigen, patiënten 
en ouderen, bepleit doorbreking van deze 

traditionele denk- en (be)handelwijze. Haar 
rapport bevat 23 aanbevelingen om vastge-
roeste mechanismen te doorbreken en tot 
passende zorg te komen. 

Ingezet wordt op vijf speerpunten:
1 - Aanvaarden van en praten over het 
levenseinde moeten gewoner worden.
In de samenleving moet meer ruimte komen 
voor het accepteren van ziekte en overlijden.
2 - Wensen van patiënten verhelderen 
en samenwerking, inclusief overdracht, 
verbeteren.
Artsen moeten tijdig met kwetsbare ouderen 
en patiënten met een levensbedreigende 
ziekte praten over wensen en verwachtingen 
rond het levenseinde.
3 - Beslissingen neem je samen: het proces 
van besluitvorming verbeteren.
De patiënt beslist, maar moet dat kunnen 
overzien en de hulpverlener helpt hem. 
Samen beslissen als uitgangspunt voor 
passende zorg.
4 - Richtlijnen niet alleen toespitsen op ‘doen’, 
ook op ‘laten’.
Artsen en verpleegkundigen moeten bij een 
patiënt in de laatste levensfase denken in 
scenario’s en mogelijke uitkomsten bespreken 
met de patiënt en zijn naasten.
5 - Het zorgstelsel minder richten op productie 
en meer op passendheid.Z

Leo Enthoven
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De overtuiging dat zelfdoding gelijk 

staat aan zelfmoord is een christelijk 

bedenksel. De prominente theoloog, 

filosoof en kerkvader Augustinus 

is verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van dit onderdeel van 

het christelijke gedachtegoed. Tot de 

tweede, derde eeuw na Christus was 

geen sprake van goddelijke wetten 

die de mens verboden zich het leven 

te benemen.

Filosoof Seneca erkende ieders 
fundamentele recht het leven te verlaten

‘Je aderen 
openen was 

een waardige 
methode’   

               Leo Enthoven
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Vincent Hunink, publicist, docent en onderzoeker 
Latijn en Grieks en Romeinse en Griekse oudheid 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen, ziet het als 
een van zijn taken bij te dragen aan het publieke 

debat. Vorige maand verscheen van zijn hand De goede dood, een 
bundel teksten over euthanasie en (hulp bij) zelfdoding van Seneca. 
Deze Romeinse filosoof, schrijver en staatsman maakte op 69-jarige 
leeftijd bewust een einde aan zijn leven. Het is Huninks vijfde boek 
in een serie met teksten van Seneca over actuele onderwerpen.
‘Zelfdoding was in de oudheid geen religieus beladen taboe. 
Vanzelfsprekend was het ook niet zo dat mensen massaal vrolijk 
uit het leven stapten. In de periode van Seneca, de keizertijd, was 
een overhaaste zelfdoding of je uit liefdesverdriet van kant maken, 
geen daad die bij een man met verantwoordelijkheidsbesef paste. 
Zelfdoding had te maken met eer, met sociale positie en met het 
motief. Romeinen hadden een positieve kijk op zelfdoding door 
mannen die dat bij hun volle bewustzijn op een waardige manier 
deden. 
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Als waardige methoden golden: je op het zwaard storten, 
versterving of je aderen openen. Je verhangen – bij vrouwen kon 
dat nog nét –, in een ravijn springen of vergif innemen waren 
onwaardige manieren. Voor slaven was zelfdoding verboden. Een 
slaaf die zichzelf ombracht was een kostenpost, een machine die 
zichzelf uitschakelde. Dat kon natuurlijk niet en dat mocht niet, ook 
juridisch niet.’

Stoïcijnen > Als stoïcijn was Seneca exponent van de filosofi-
sche stroming stoa, van Griekse oorsprong. Belangrijkste kenmerk 
daarvan: het beheersen van passies door de rede. Stoïcijnen hebben 
eeuwenlang de vrijheid tot zelfdoding gerespecteerd. Zelfdodingen 
bleven niet beperkt tot een handvol aristocraten of excentriekelin-
gen. Anton van Hooff, oud-hoofddocent klassieke oudheid aan de 
Radboud, heeft in zijn boek Zelfdoding in de antieke wereld (Sun, 
1990) een lijst opgenomen van 960 in documenten vastgelegde 
zelfdodingen in de oudheid. Bovendien is zelfdoding in de mytho-
logie een veelvoorkomend thema, waarvan de zelfdoding van Ajax 
ten tijde van de Trojaanse oorlog allicht het meest tot de verbeel-
ding spreekt. Hij wierp zich op zijn zwaard.
Seneca heeft het onderwerp zelfdoding vaak aangeroerd. De 
brieven aan zijn vriend Lucilius wemelen van zijn filosofisch 
onderbouwde opvattingen over het onderwerp. ‘Volgens Seneca 
heb je als mens het fundamentele recht het leven te verlaten 
zodra het niet meer leefbaar is en je er niets meer aan hebt’, stelt 
Hunink. ‘Van hem kunnen we leren dat er een precedent is en dat 
we over die vroegchristelijke dogmatiek van Augustinus moeten 
heenstappen. De lessen die Seneca in zijn essays en brieven 
uitdroeg, zijn verrassend goed bruikbaar in onze moderne tijd.’ 
Je moet ze wel vertalen naar een nieuwe context, naar onze tijd, 
tekent Hunink daarbij aan. ‘In zijn teksten over zelfdoding spreekt 
Seneca niet als gedesillusioneerd man, niet als iemand die het 
leven moe is of psychische zwakte vertoont. Hij spreekt vanuit 
de kwaliteit van leven, het belang van elke unieke persoon die op 
een gegeven moment willens en wetens tot zo’n verantwoorde en 
afgewogen keuze komt. Het is niet negatief geladen. Hij zou het 
een positief einde noemen.’

Opgelegde zelfmoord > Bij historici als Tacitus zijn teksten terug 
te vinden over de zogeheten ‘opgelegde zelfmoord’. De keizer liet 
weten: óf je berooft jezelf van het leven óf ik stuur een paar man-
netjes om dat te doen. Slachtoffers waren meestal in ongenade 
gevallen hofdienaren. Jarenlang was Seneca steun en toeverlaat 
van keizer Nero, totdat deze vermoedde dat Seneca deelnam aan 
een samenzwering tegen hem en zijn lot bezegelde.
‘In het Romeinse denken, zeker bij Seneca, was geen sprake van 
verkapte moord. Een keizer kon sowieso mensen laten doden, dat 
was geen probleem. Door de ruimte te laten om het zelf te doen 
bewees hij eer aan mensen en voorkwam hij rancune en boosheid 
om mogelijke wreedheid. Seneca zei altijd: “De enige echte vrijheid 
die je hebt, is in je hoofd te willen wat gebeurt, je niet te verzetten 
tegen je lot”. Dat betekende dat Seneca in zijn eigen visie niet 
anders kon dan zijn einde zelf te voltrekken. Hij deed dat vrijwillig 
en van harte. Het zou lafheid zijn geweest als hij de mannetjes van 
de keizer had laten komen.’
Seneca opende zelf zijn aderen. De dood liet op zich wachten. Een 
arts hielp hem in een warm bad om het proces te versnellen, maar 
dat hielp niet. Pas toen, als laatste redmiddel, mocht de arts Seneca 
vergif aanreiken. Als Seneca daarmee was begonnen, had dat naar 
de heersende moraal geen mooie dood opgeleverd.
Hunink: ‘Artsen waren in die tijd pragmatici. Ze maakten niet met 
plezier een einde aan iemands leven, maar er zijn genoeg gevallen 
bekend uit de keizertijd dat Romeinse artsen een bepaalde mate 
van assistentie verleenden, bijvoorbeeld hulp bij het openen van 
de aderen. De eed van Hippocrates was al honderden jaren oud, 
inclusief de toezegging geen dodelijke middelen toe te dienen. 
Artsen handelden niet in strijd met die eed, maar verleenden 
praktische stervenshulp. Moderne artsen kunnen daarvan leren 
dat vakmensen kunnen helpen een leven tot een goed einde te 
brengen.’ Z

Seneca: De goede dood; vertaling en nawoord Vincent Hunink; 
Athenaeum-Polak &Van Gennep, 2015; isbn 9789025306984.

‘ Als het lichaam geen nuttige 
dienst meer verricht, waarom 
zou je de lijdende ziel dan niet 
laten vertrekken?’ (Seneca)
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Brenda van Osch 
Het onvoltooide kind
–

Uitgeverij Balans 

€ 18,95

Eva is 12 en haar moeder, de 

journalist Brenda van Osch (42), 

wil haar voor geen goud kwijt. 

‘Ze hoort bij ons’, zegt ze in een 

vraaggesprek, ‘we zijn met haar 

vergroeid. Maar als ons vlak na 

Eva’s geboorte was gevraagd 

of we haar wilden laten 

behandelen met deze uitkomst, 

dit leven in het vooruitzicht, dan 

hadden we nee gezegd.’ 

Eva werd in 2002 geboren na 

dertig weken zwangerschap. De 

baby woog 680 gram en was 

niet alleen zeer prematuur, 

maar ook nog eens veel te licht. 

Toch slaagden de artsen er met 

veel kunst-en-vliegwerk – lees: 

medisch ingrijpen – in om de 

baby in leven te houden. Maar 

wat voor leven? 

Eva is doof, zal nooit 

kunnen praten, schrijven 

of lezen. Ze is autistisch en 

verstandelijk beperkt. Er zijn 

spaarzame momenten van 

aanhankelijkheid. Vaak is er 

geen contact mogelijk. Ze zal 

nooit voor zichzelf kunnen 

zorgen. De vraag wat aanleg is, 

en wat schade door medisch 

ingrijpen blijft onbeantwoord.

Negen jaar na Eva’s geboorte 

mocht Van Osch voor haar 

boek meelopen op de afdeling 

neonatologie van het AMC. De 

behandelgrens was toen net 

omlaag gebracht naar 24 weken. 

Ze wilde weten of een leven 

als dat van Eva als acceptabel 

resultaat van intensieve 

behandeling geldt, en ze 

trachtte te doorgronden hoe 

artsen hun afweging maken. 

Ook sprak ze met ouders van 

prematuren over wat het voor 

hen betekende en was ze 

aanwezig bij het overlijden van 

Bjorn, de helft van zo’n heel 

vroeg geboren tweeling. 

Nee, dit is geen boek dat je 

zonder tranen leest. Het debat 

over hoever we willen gaan in 

het opzoeken van de medische, 

technische en morele uitersten 

moeten we niet overlaten aan 

artsen, vindt Van Osch. Gelukkig 

is Het onvoltooide kind zeer 

leesbaar geschreven en voor 

het grote publiek toegankelijk. 

Voor neonatologen zou het 

verplichte kost moeten zijn. Het 

is een aangrijpend boek van 

een uitstekend geïnformeerde 

journaliste en zorgzame moeder.  

Z

Mieke Koenen 
Dwars tegen de keer
–

Uitgeverij Atheneum-Polak & 

Van Gennep

€ 39,95

Over een van onze grote 

dichteressen, Ida Gerhardt (1905-

1997), verscheen een voorbeeldige 

biografie waarin terecht veel 

plaats is ingeruimd voor het 

werk. Gerhardt leidde een uiterst 

fascinerend en vol leven dat een 

tragisch einde kende. 

Na haar tachtigste zet het verval 

genadeloos in: Ida wordt blind, 

breekt bij een val een heup en 

begint aan wanen te lijden. 

Zij en haar eveneens zieke 

levenspartner Marie van de 

Zeyde willen door euthanasie 

hun levens beëindigen, maar 

krijgen dat niet voor elkaar. 

Als Marie de dood naar zich 

toehaalt door te stoppen met 

eten, blijft Ida wanhopig achter. 

‘Moet ik me dan als oud mens 

voor de trein werpen of in 

de IJssel springen? Is er dan 

niemand die me een handje 

wil helpen?’, smeekt ze haar 

vrienden tevergeefs. Naar een 

verzorgingshuis wil ze niet. ‘Op 

rijen van acht tot tien wordt daar 

het stoffelijk overschot verzorgd. 

Er is geen ruimte of tijd om hun 

geest en ziel eerbiedig te laten 

voorgaan.’ Toch is het een tehuis 

waarin ze sterft, 92 jaar oud. Z

Ton Lemaire 
Mettertijd
–

Uitgeverij ambo/anthos 

€ 16,99

De dertig subtiele miniaturen in 

Mettertijd zijn niet geschikt om 

als een handvol pinda’s weg 

te werken, je moet ze rustig 

savoureren. Ze gaan over de 

dingen die voorbijgaan, en zijn 

doordrenkt met de melancholie 

van de vergankelijkheid. 

Landschappen uit een 

gelukkig verleden verdwijnen, 

kinderlijke onschuld wordt de 

nek omgedraaid, het leven is 

kwetsbaar en moet als het ware 

voortdurend worden gered van 

de afgrond van het niets. 

Dit continu aanwezige besef 

van sterfelijkheid ontneemt 

antropoloog en filosoof Ton 

Lemaire (1941) geenszins de lust 

in het bestaan. Sterker nog, hij 

probeert geen tijd te verspillen 

maar intens te leven, zonder 

het verleden te vergeten als 

reservoir van rijke ervaringen, 

en door zich te verheugen op de 

nabije toekomst. ‘We kunnen 

immers nog lang genoeg dood 

zijn, daarvoor hebben we een 

eeuwigheid de tijd.’Z
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Film van Valeria Golino, 
gebaseerd op boek Vi 
Perdono van Angela del 
Fabbro 
Miele
–

Dvd – bol.com  

€ 15,99

Aan de terminaal zieke mensen 

die ze op hun verzoek en 

tegen betaling helpt hun 

leven te beëindigen, stelt 

ze zich voor als Miele. Die 

schuilnaam is te vertalen als 

‘honing’, en daarmee verwijst 

ze waarschijnlijk naar de zoete 

dood die ze hen brengt. 

Miele krijgt de namen en 

adressen van haar klanten 

van haar ex, een arts die deel 

uitmaakt van een klein, in het 

geheim opererend netwerk. 

Irene, zoals ze werkelijk heet, 

laat haar vriend en haar vader 

in de waan dat ze nog steeds 

studeert. 

We volgen de beeldschone, 

voormalige medicijnenstudente 

in het vliegtuig van Rome naar 

Los Angeles. Van daaruit reist 

ze door naar Mexico om daar 

in een apotheek Lamputal  aan 

te schaffen. Voor haar oude, 

zieke labrador, zegt ze. Lamputal 

is inderdaad een gif dat door 

dierenartsen wordt gebruikt, 

maar in Italië reist Irene ermee 

Lia van Zuylen, Agnes 
van der Heide, Suzanne 
van de Vathorst en Eric 
Geijteman  (redactie)

De dokter en de dood. 
Optimale zorg in de 
laatste levensfase
–

Diagnosis Uitgevers  

€ 35,00

Artsen willen mensen beter 

maken. Dat de dokter de dood 

soms ook moet toelaten, is 

veel minder vanzelfsprekend. 

De dood heeft immers als 

connotatie dat de patiënt ‘de 

strijd verloren heeft’ en dat de 

dokter heeft ‘gefaald’. 

Dit boek is bedoeld als hand-

reiking voor artsen om over 

de onvermijdelijke dood te 

spreken. Aanleiding voor een 

gesprek kan zijn dat de dokter 

wil doorvechten maar dat de 

patiënt verkiest zich rustig over 

te geven aan het stervensproces. 

Maar ook als de patiënt weigert 

de strijd op te geven terwijl de 

arts weet dat hij geen genezing 

kan bieden, wat – zeker achteraf 

gezien – tot gevolg kan hebben 

dat er onzinnig lang wordt 

doorbehandeld. De dood tijdig 

bespreekbaar maken hoort 

eenvoudigweg bij goede zorg, 

maar hoe doe je dat? De bundel 

bevat 33 artikelen, geschreven 

vanuit verschillende disciplines. 

Door die aanpak wordt het 

onderwerp – optimale zorg in 

de laatste levensfase – van alle 

kanten belicht. Zo behandelen 

psychologen de problemen 

die zich voor kunnen doen in 

een communicatieproces. Een 

ambulancebroeder houdt er 

een pleidooi voor dat patiënten 

hun einde wordt gegund als 

zij te kennen hebben gegeven 

niet gereanimeerd te willen 

worden. Een huisarts spreekt 

over stervensbegeleiding bij 

migranten in Nederland en 

een hoogleraar zorgethiek stelt 

de vraag of palliatieve sedatie 

soms een sluiproute is naar 

euthanasie. 

Lovenswaardig van het boek 

is dat de opzet praktisch is. 

Een hoofdstuk opent meestal 

met een heldere casus 

over een patiënt met een 

ongeneeslijke ziekte. Dan volgt 

een stappenplan en worden 

aanbevelingen voor de praktijk 

gedaan. Het hoofdstuk eindigt 

met een conclusie. Met deze 

handvatten moeten alle artsen 

uit de voeten kunnen. Z 

naar haar cliënten, die verspreid 

over het hele land wonen. 

De film toont de psychische druk 

die dit illegale werk op Irene 

legt. Hoewel ze oprecht achter 

haar principes staat, valt het 

haar soms zwaar.

Als haar nieuwe klant, Carlo 

Grimaldi, niet terminaal ziek 

blijkt, maar dood wil omdat 

hij chronisch depressief is en 

genoeg heeft van het leven, 

denkt ze een streep te moeten 

trekken: tot hier en niet verder. 

Ze eist de Lamputal die ze hem 

gaf, terug. Hij weigert. ‘Bestaat 

er soms een lijst met acceptabele 

redenen om te mogen sterven?’, 

vraagt Grimaldi haar. ‘Iedereen  

zou het moeten mogen doen 

als hij dat wil.’ Maar Miele geeft 

niet op en blijft hem op de huid 

zitten.

De geloofwaardige film kent 

een verrassend eind, geeft een 

interessant beeld van de illegale 

praktijk in Italië en is een lust 

voor het oog. Z

Marijke Hilhorst



 34 

De nvve organiseert dit jaar twee studieda-
gen voor professionals. Kennis vergroten, de 
laatste ontwikkelingen in de maatschappij 
bespreken en praktijkervaringen uitwisselen 
staan centraal.

Woensdag 10 juni: 
Studiedag levenseindegesprekken voor 
casemanagers dementie
Tijd: 10.00 – 17.00 uur 
Locatie: Het Oude Magazijn, Amersfoort
Wanneer en hoe start je het gesprek over het 
levenseinde? Wat is jouw rol ten opzichte 
van de andere betrokken hulpverleners in 
de dementiezorg? En hoe kijk je persoonlijk 
tegen het onderwerp aan? We verkennen de 
mogelijkheden om het levenseindegesprek in 
te passen in de dagelijkse praktijk.
Meer informatie en aanmelden: 
www.nvve.nl/gesprek of studiedag@nvve.nl.

ELLEN RENTEMA WEG BIJ NVVE

TWEE STUDIEDAGEN VOOR 
PROFESSIONALS 

Donderdag 15 oktober: 
Studiedag niet-reanimeren voor (leken)-
hulpverleners
Tijd: 10.00 – 17.00
Locatie: nog niet bekend
Hoe ga je als hulpverlener om met 
het groeiend aantal wensen om niet 
gereanimeerd te worden? Welke uitingen 
zijn er en hoe ziet de toekomst eruit? Een 
informatieve dag waarin deze vragen voor 
(leken)hulpverleners worden behandeld.
Meer informatie: op www.nvve.nl/studiedag. 

Ellen Rentema, hoofd Adviescentrum, nam 
op vrijdag 20 februari afscheid van de nvve. 
Ze heeft ruim vijf jaar voor de vereniging 
gewerkt. Eerst als coördinator en later als 
hoofd van de Ledenondersteuningsdienst, nu 
Adviescentrum. In deze laatste functie maakte 
zij ook deel  uit van het managementteam.
Ellens afscheid had plaats in Amsterdam-
Oost. In de middag werd in de hal van 

een lokale tennisclub het eerste nvve-
tennistoernooi gehouden, waaraan 
medewerkers van het bureau met veel 
enthousiasme deelnamen. Aansluitend was 
er een receptie in een nabijgelegen restaurant. 
Daar konden vrijwilligers, relaties en 
(oud-)-collega’s met wie Ellen de afgelopen 
jaren heeft samengewerkt, afscheid van haar 
nemen. 

Ellen is per 1 maart opgevolgd door Annemarie 
Vos (59). Eigen regie van de patiënt heeft zij 
altijd belangrijk gevonden in haar werk als 
manager in de gezondheidszorg. Zij werkte 
voorheen als zelfstandige, voornamelijk in de 
langdurige zorg. Z

RELEVANT IS BEKENDSTE
COMMUNICATIEKANAAL

Relevant is voor nvve-leden verreweg het 
bekendste communicatiekanaal van de 
vereniging. 87 procent kent het blad, voor 85 
procent is het dé informatiebron. Dat blijkt 
uit een onderzoek via mail en per post, dat 
door in totaal 438 leden werd ingevuld. Het 
onderzoek werd in december gehouden. De 
nvve wilde door middel van de enquête 
meer informatie over de mate waarin haar 
leden bekend zijn met haar doelstellingen en 
activiteiten en over hun wensen daaromtrent. 
De activiteiten van de nvve blijken minder 
bekendheid te genieten: 44 procent kent de 
meest voorkomende activiteiten niet. Toch 
voelt 65 procent van de leden zich zeer bij 
de vereniging betrokken. Leden zijn ook heel 
tevreden over de nvve. 76 procent geeft de 
vereniging een 8 of hoger, 1 procent geeft een 
onvoldoende. 
De uitkomsten van het ledenpanel zijn te  
vinden op: www.nvve.nl/ledenpanel. Z
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De nvve is sinds 1973 dé organisatie van Nederland die 

steun en advies geeft op het gebied van keuzes rond het 

levenseinde. Dankzij de steun van bijna 165.000 leden kan 

de nvve zich blijven inzetten voor keuzevrijheid aan het 

einde van het leven en voor een optimale uitvoering van de 

euthanasiewet. Als nvve-lid profiteert u van diverse (gratis) 

producten en diensten. Op de www.nvve.nl vindt u alle 

informatie over onze vereniging.

wat kan 
de nvve 
voor u 
doen?

WILSVERKLARINGEN 

De nvve geeft wilsverklaringen uit waar-
mee 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 onze 
website www.nvve.nl. Dat is gratis. 
Wilsverklaringen op papier kosten 10 euro.

NIET-REANIMERENPENNING 

De niet-reanimerenpenning is een uniek 
en persoonlijk, specifiek behandelverbod, 
waarmee u aangeeft dat u te allen tijde niet 
wilt worden gereanimeerd. De penning is in 
opdracht van de nvve ontwikkeld en alleen 
voor leden verkrijgbaar. De penning kost 
37,50 euro.
 
ADVIESCENTRUM 

nvve-leden kunnen gratis bellen met het 
Adviescentrum voor informatie, advies en 
steun bij keuzes rond het levenseinde. Het 
Adviescentrum bemiddelt ook bij proble-
men. Als het nodig is, of gewenst, komt een 
consulent bij u thuis. Het Adviescentrum is 
tijdens kantooruren bereikbaar.
 
LEZINGEN, PRESENTATIES EN WORKSHOPS 

De nvve verzorgt op verzoek lezingen, 
presentaties en workshops over alle 
onderwerpen die te maken hebben met het 
zelfgewilde levenseinde. Ze zijn bedoeld 
voor zowel professionals als particulieren.

 

SPREEKUREN

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van 
uw wilsverklaringen? Dan kunt u een 
afspraak maken voor een van de gratis 
nvvespreekuren. Die worden wekelijks op 
diverse locaties in Nederland gehouden. 
Tijdens het gesprek kunt u uw vragen 
persoonlijk met een nvve-consulent 
bespreken. Dat kan ook telefonisch. 
Deze gesprekken (eveneens op afspraak) 
zijn bedoeld voor korte vragen over uw 
wilsverklaringen. 

NIEUW: TELEFONISCH SPREEKUUR 
WILSVERKLARINGEN 

Sinds kort heeft de nvve ook een telefonisch 
spreekuur wilsverklaringen. Dit spreekuur 
is bedoeld voor korte, concrete vragen 
over de wilsverklaringen. Leden kunnen 
een afspraak maken voor een gesprek 
van ongeveer 10 minuten. Zij worden op 
het afgesproken tijdstip door een nvve-
consulent gebeld. Een afspraak maken kan 
online via www.nvve.nl/spreekuren.  
U kunt ook bellen naar (020) 530 49 55,  
van ma. t/m do. van 09.00-13.00 uur.

 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.
 
CAFÉ DOODNORMAAL 

Om het gesprek over jongeren en het 
zelfgekozen levenseinde mogelijk te 
maken organiseren de nvve Jongeren Café 
Doodnormaal. Deze bijeenkomst vindt 
maandelijks in een andere studentenstad 
plaats.

BESTUUR NVVE

mr. dr. M.F. Andriessen (voorzitter)
mr. B.L.M. Middeldorp (secretaris)
prof. dr. H. Schreuder (penningmeester)
dr. D.J.B. Ringoir (auditcommissie)
drs. Ch. Leeuwe
drs. C.M.J.C. Pauw-van Doormalen
drs. A.H.B.M. van den Wildenberg

DIRECTEUR NVVE

dr. P.M. de Jong 

ADRES

nvve, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam
telefoon: (020) 620 06 90
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 
17.00 uur
website: www.nvve.nl
e-mail: info@nvve.nl
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Ik zocht je onder de platanen,
links van Esch - Sonnemans,
in het oude bed van Haaxman,
nu geruimd.
‘die konijnen vreten alles op
meneer, je ken niks late liggen’.
Ik zocht je in de gangen bij de liften,
in de allerlaatste kamer,
waar je door slangetjes in zakjes liep,
jij waterklok.
Ik zocht je in de wonderlijk
gesteven lakens – hoe doen ze dat
toch? – het smalle bed, je haar,
je huid.
Ik zocht je in de kille gelaserde
ogen van je moeder, het verwijt,
het zuchten van je zelfgemaakte vader,
wisselkind,
in de enveloppe met inhoud
op de schoorsteenmantel voor je niet gevierde
verjaardagen.
Ik zocht je waar je traag je laatste
lied zong, bij de Chinese kast:
zwart is de kleur van mijn haar,
in de golven die het stof zullen verjagen,
in de cryptogrammen die we maakten,
in de Spaanse woorden,
In de Engelse woorden,
in Capulet en Montague, het meisje
met de engelen,
die man met zijn verlepte bosje
bloemen die elke dag weer bij de
halte staat.
Ik ben je boekhouder, ik regel alles,
ik maak het allemaal weer goed.

uit: De complete weduwnaar (2014)  

Wiedergutmachung  Klaas ten Holt

foto: maurits giesen


