In memoriam Els Borst.

in de media en de spreekuren liepen vrijwel meteen vol. Veel
van de wilsverklaringen. Zij kunnen met hun vragen terecht

telefonisch spreekuur.
2014 was een bijzonder dynamisch jaar voor de NVVE. Nieuwe diensten zoals spreekuren en online wilsverklaringen zijn
gestart; de NVVE voerde campagne voor hulp bij zelfdoding
en voor wilsverklaringen; het ledenaantal steeg spectaculair,
onder andere door grote belangstelling voor de niet-reanimerenpenning. Intern namen twee betaalde telefonisten de
taken van de vrijwilligers bij de telefoondienst over en mede
ondergaan.

pleitbezorgster van eigen regie aan het levenseinde. Op 24
december overleed Truus Postma, erelid van de NVVE.
De stervenshulp die zij gaf aan haar moeder in 1972 was
de aanleiding tot het eerste euthanasieproces in Nederland

Ondanks dat 95% van de 55-plussers in Nederland een posihet levenseinde, zoals het behandelverbod en het euthana-

met de arts besproken. Dit blijkt uit onderzoek dat de NVVE
dit jaar liet uitvoeren.

van de wilsverklaring benadrukken, en voerde daarom camwilsverklaring’met televisiespots uitgezonden bij de publieke
van de Wilsverklaring en zal voortaan jaarlijks op deze dag de
wilsverklaring onder de aandacht brengen. Sinds dit jaar is het
voor NVVE-leden mogelijk om de wilsverklaring digitaal op te

Beelden uit de televisiespot.

“

De eerste studiedag Niet Reanimeren.
Mediaandacht zorgt voor veel nieuwe leden
en veel uitgaande post.

In 2007 introduceerde de NVVE de niet-reanimerenpenning.
gegeven door Suzanne van de Vathorst, die met het uitsprede eerste studiedag Niet Reanimeren. Daarbij waren 181
professionals uit de zorg aanwezig. Petra de Jong en Hugo
van der Wedden, verpleegkundige en medisch socioloog
tussen penningdragers en hulpverleners bleek dat de nietreanimerenwens voor de hulpverleners soms moeilijk te
accepteren is.

bijzonder hoogleraar van de laatste levensfase en van ster-

ook onder een goede dood verstaan, het belangrijkst is dat
mensen de ruimte krijgen om te sterven hoe zij zelf willen’
stelt van de Vathorst. Ook wijst zij op misverstanden die on-

view met een drager van de niet-reanimerenpenning. Vervolgens namen andere media het bericht over, wat zorgde voor
nog meer interviews in kranten en op de televisie. Dit had tot
gevolg dat er aan het einde van de zomer net zo veel penningen werden besteld als normaal in een jaar.
In het najaar kwam in het nieuws dat een 91-jarige vrouw

ring van hulp bij zelfdoding door niet-artsen overhandigd aan

Bij de NVVE kwamen hierover veel vragen binnen. Hoewel
toetsbaarheid moeten onderdeel worden van wetgeving.
hulpdiensten. Bovendien zijn de dragers van de penning
goed voorgelicht over de gevolgen. Daarom adviseert de
NVVE de penning te dragen bij de wens niet gereanimeerd
te worden.

over.
In 2015 zal het hoger beroep in de zaak Heringa dienen.

belangrijk, zo niet baanbrekend is geweest’.

alle gevallen in een vroeger stadium van deze dodelijke ziekte. In 2012 was dit nog 42 keer.

In januari was de eerste NVVE-Jongerendag in Utrecht. Zo’n
200 leden jonger dan 40 kwamen voor het eerst bij elkaar en
discussieerden over wat de NVVE kan betekenen voor jongeren. De jongeren hebben een eigen pagina op facebook
views in de media. Sinds het najaar organiseren de jongeren

besproken met de arts. Dit benadrukte minister Schippers
meerdere malen.
Doordat de toetsingscommissie de casussen openbaar
kan. Tijdens het symposium bleek dat sommigen vinden dat
je een arts niet kan belasten met deze vraag. De levenseindekliniek voert af en toe euthanasie in het beginstadium van
-

op een informele manier gesprekken over sterven voeren.
samen met hem een trainingsdag organiseren voor casemaJonge NVVE-leden op de eerste jongerendag.
Dominee Gremdaat over ‘verder gaan dan je eigenlijk wilde’ op het

nog thuis wonen begeleiden. Zij worden getraind om euthanasie bespreekbaar te maken en te ondersteunen bij een
doodswens.

›

in die de juridische mogelijkheden van hulp bij zelfdoding
aan mensen die hun leven voltooid achten onderzoekt.
Deze adviescommissie staat onder leiding van Paul Schnabel
en zal in de zomer van 2015 met een rapport komen. De
over voltooid leven. Het volgende symposium in november
2015 zal gaan over voltooid leven.

nog minder. Het lijkt erop dat psychiaters een andere houenten. Ook lijkt de richtlijn uit 2009 van de Nederlandse Ver-

euthanasie en maken 50 van hen veelal op gruwelijks wijze
een einde aan hun leven. In het voorjaar organiseerde de
Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid een hoorzitnamens de NVVE. Zij vertelde over het grote lijden dat er is
en dat tot nu toe alle uitgevoerde gevallen van euthanasie
als zorgvuldig zijn beoordeeld door de toetsingscommissie.
Helaas is het niet gelukt de Steungroep Psychiaters onder
te brengen bij de NVvP, die hier geen noodzaak toe zag.
In het algemeen lijkt het zo dat artsen de ruimte van de wet

Minister Schippers spreekt de bezoekers van het NVVE-Symposium toe.

–

Het Belgische parlement keurde een verandering in de
euthanasiewet toe, waardoor daar nu ook kinderen om
euthanasie kunnen vragen. In Nederland kan dit vanaf 12
jaar, met instemming van de ouders. De NVVE kent geen
gevallen van kinderen die om euthanasie verzoeken.
hij ondraaglijk en uitzichtloos lijdt en niet naar Nederland
mag voor behandeling. Begin 2015 werd de euthanasie
alsnog geweigerd.

Nederland wordt nog steeds gezien als voorloper in de legalisering van euthanasie. Toch onderzoekt elk land op een
eigen manier hoe stervenshulp daar te realiseren en legaligres te organiseren in Nederland.

meer beurzen, zowel voor het grote publiek als voor professionals. De 50 Plusbeurs, beurzen voor psychiaters, artsen,
co-assistenten en verpleegkundigen staan elk jaar op de
-

Tegenstanders van euthanasie in Chicago.

’
Deelnemers aan de Dam-tot-Dam loop.

In het voorjaar van 2014 werd het 150.000ste lid verwelDe ledengroei zorgt ervoor dat het NVVE-kantoor een slag in

nieuwe dienst Spreekuren bijeengebracht in het NVVE2014 NVVE-consulenten.
Op het kantoor zijn professionele telefonisten aangenomen
die de vele telefoontjes stroomlijnen en er is grondig verbouwd. Tijdens de verbouwing in de zomer was er door beaantal leden wat een grote hoeveelheid werk op de ledenpersoneel is dit opgevangen.

Huisbezoek van een NVVE-consulent.
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