
 

NVVE Jaarverslag 2021 
A p r i l  2 0 2 2  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  



- 2 - 

NVVE Jaarverslag 2021 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave .................................................................................................................................................... - 2 - 

Inleiding ............................................................................................................................................................... - 3 - 

1. Profiel .......................................................................................................................................................... - 4 - 

2. Hoofdthema 1: Uitbreiden en verbeteren van de belangenbehartiging en dienstverlening aan leden ..... - 6 - 

2.1 Ledenadministratie .............................................................................................................................. - 6 - 

2.2 Telefonisch consult en huisbezoeken .................................................................................................. - 6 - 

2.3 Spreekuren ........................................................................................................................................... - 7 - 

2.4 Wilsverklaringen .................................................................................................................................. - 8 - 

2.5 Gevolmachtigdenservice ...................................................................................................................... - 8 - 

2.6 Steunpunt levenseinde en dementie ................................................................................................... - 9 - 

2.7 Steunpunt juridische vragen ................................................................................................................ - 9 - 

2.8 Ledenontwikkeling ............................................................................................................................... - 9 - 

3. Hoofdthema 2: Het debat in de samenleving aanjagen ............................................................................- 11 - 

3.1 De NVVE in het nieuws .......................................................................................................................- 11 - 

3.2 Informatievoorziening ........................................................................................................................- 12 - 

3.3 Presentatiedienst & Levenseinde Academie .....................................................................................- 13 - 

3.4 Beurzen en symposia .........................................................................................................................- 14 - 

3.5 NVVE Fonds ........................................................................................................................................- 15 - 

4. Hoofdthema 3: Wegwerken belemmeringen in de medische, autonome en hulpverleningsroute .........- 17 - 

4.1 Politieke en juridische ontwikkelingen ..............................................................................................- 17 - 

4.2 Medische ontwikkelingen ..................................................................................................................- 18 - 

4.3 Samenwerking met andere organisatie .............................................................................................- 19 - 

5. De vereniging, de uitgangspunten en de bedrijfsvoering .........................................................................- 20 - 

5.1 De vereniging .....................................................................................................................................- 20 - 

5.2 Personeelsbeleid ................................................................................................................................- 23 - 

5.3 Vrijwilligers .........................................................................................................................................- 24 - 

  



- 3 - 

NVVE Jaarverslag 2021 

Inleiding 
Niemand had van tevoren kunnen bedenken dat 2021 het hele jaar nog steeds in het teken van Corona zou 

staan. Maar niets was minder waar. Het pad dat we in 2020 zijn ingeslagen hebben we heel 2021 

voortgezet; het digitaal ontmoeten van onze leden en andere geïnteresseerden. Gelukkig heeft de NVVE 

ook dit jaar geen grote gevolgen ondervonden van Corona. De service naar onze leden is op peil gebleven 

en ons ledenaantal is zelfs iets gegroeid. Het adviescentrum heeft weer meer verzoeken afgehandeld dan 

de jaren ervoor. En naast de succesvolle digitale lezingen is de NVVE gestart met het uitzenden van 

podcasts. Gezien ook het succes hiervan zijn nieuwe podcastseries ontwikkeld die op verschillende 

platforms te beluisteren zijn.  

Op sommige momenten was er een mogelijkheid elkaar te ontmoeten op locatie, waar we direct gebruik 

van hebben gemaakt. Zoals bij de dag van de wilsverklaring, de scholingsdag voor vrijwilligers en de 

vrijwilligersdag. Ook zijn er zodra de maatregelen dat toelieten spreekuren op locatie georganiseerd en 

huisbezoeken gedaan. 

Rond de verkiezingen heeft de NVVE veel aandacht besteed aan het thema levenseinde en in het bijzonder 

aan de Wet Voltooid Leven. Aan het eind van het jaar werd het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd 

waarin duidelijk werd dat de Wet Voltooid Leven een vrije kwestie is geworden. Er waren ook andere 

ontwikkelingen die voor de NVVE van belang zijn, zoals de acties ondernomen door het Openbaar 

Ministerie gericht op de handhaving van het verbod op hulp bij zelfdoding en de publicatie van het KNMG-

standpunt over beslissingen rond het levenseinde.  

Er hebben dit jaar weer twee algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden, ook deze waren digitaal. Op 

de ledenvergadering in mei is het meerjarenbeleidsplan “Er zijn voor alle Nederlanders” voor de komende 

vier jaren goedgekeurd. Hiervoor is de nota “Vrijheid van sterven” opnieuw als uitgangspunt gehanteerd.  

De medewerkers en vrijwilligers zijn vertrouwd geraakt met digitaal communiceren en het werken vanuit 

huis. We hebben ondervonden welke voor- en nadelen dit met zich meebrengt. Daarom zullen de 

medewerkers van de NVVE ook in de toekomst hybride blijven werken. 

Begin 2022 werd de jaarrekening over 2021 opgemaakt, was de controle door de accountants en is het 

accountantsverslag besproken. Er zijn geen bevindingen geconstateerd, zodat de jaarrekening is voorzien 

van een goedkeurende accountantsverklaring.  

Amsterdam, 10 maart 2022 

Raad van Bestuur NVVE  
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1. Profiel 
De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is belangenbehartiger voor haar leden, 

geeft voorlichting en informatie over euthanasie en (hulp bij) zelfdoding, verstrekt wilsverklaringen, doet 

onderzoek en ondersteunt en faciliteert initiatieven met betrekking tot het zelfgekozen levenseinde. 

De vereniging zet zich in voor keuzevrijheid aan het einde van het leven. De NVVE wil een optimale 
uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen waarvoor in de praktijk hulp nog moeilijk te krijgen 
is, zoals mensen met dementie, psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is. 
 
De vereniging is als Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie op 23 februari 1973 opgericht als 
reactie op de rechtszaak Postma. Van een klein maar actief groepje in het Friese Vinkega groeide de NVVE 
uit tot een grote, gerespecteerde en veel geraadpleegde vereniging. De NVVE ontvangt geen subsidies en is 
voor haar inkomsten afhankelijk van contributie van haar leden en donaties. Meer over de doelstelling is te 
vinden in de statuten van de NVVE. 
 
De NVVE werkt vanuit een professioneel, modern en slagvaardig bureau, dat voor haar werkzaamheden is 

gericht op het ondersteunen van de vrijwilligers, het optimaliseren van de service aan de leden en het 

voeren van een helder, herkenbaar en krachtig betoog voor de zaken waar de NVVE voor staat. Het 

beïnvloeden van de publieke opinie en het voeren van het debat vraagt een voortdurende alertheid en 

inzet van medewerkers van het bureau. Op het bureau in Amsterdam werken 31 medewerkers. Daarnaast 

zijn er verspreid over het land 142 vrijwilligers actief. De NVVE heeft eind 2020 173.443 leden. 

ORGANOGRAM 

 
Figuur 1. Organogram NVVE 2021.  

  

https://www.nvve.nl/over-nvve/1973-de-zaak-postma
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RAAD VAN TOEZICHT 

• prof. mr. dr. M.J. (Job) Cohen voorzitter Raad van Toezicht 
• drs. Ph. E. (Flip) Sutorius vicevoorzitter Raad van Toezicht 
• mr. B.L.M. (Barbara) Middeldorp lid Raad van Toezicht 
• drs. M.S. (Maarten) ten Doesschate lid Raad van Toezicht 
• prof. dr. E.S. (Eddy) Houwaart lid Raad van Toezicht 
• H. (Hans) van Amstel-Jonker lid Raad van Toezicht 

RAAD VAN BESTUUR 

• F. (Fransien) van ter Beek voorzitter Raad van Bestuur 
• D. (Dick) Bosscher lid Raad van Bestuur 

 

MISSIE 

De NVVE respecteert ieder mens en zijn opvattingen over zijn eigen sterven. De NVVE maakt mogelijkheden 

voor een waardig levenseinde voor iedereen bereikbaar. 

VISIE 

De NVVE is er voor iedereen met vragen, twijfels en angsten rondom het levenseinde. Zij helpt mensen op 

tijd en weloverwogen hun wensen kenbaar te maken en zo de regie over het einde van hun leven te 

hebben. Zij wil dit bereiken door voorlichting voor iedereen en ondersteuning van haar leden. De NVVE zet 

zich in voor het beschermen van de euthanasiewet en voor het verbeteren van de wet- en regelgeving.   

De NVVE is dan ook het beste te typeren vanuit de volgende rollen: 

• De NVVE is raadgever aan haar leden en aan velen buiten de vereniging; zij biedt steun aan 

iedereen die het nodig heeft. 

• De NVVE is aanvoerder van gelijkgestemden; NVVE verbindt en activeert een zo groot mogelijke 

groep gelijkgestemden. 

• De NVVE  is aanjager van bewustwording en debat; zij beïnvloedt bewustwording, debat en wet- en 

regelgeving. 

KERNWAARDEN  

De NVVE streeft naar humanisering van het sterven en keuzevrijheid bij het levenseinde. Daarbij wil de 

NVVE een warme vereniging zijn voor haar leden, medewerkers en vrijwilligers. Veel van de humanisering 

komt bijeen onder het motto: “De NVVE laat iemand die wil sterven niet alleen”. Dat geldt zowel voor de 

vraag naar informatie als voor het meest intensieve begeleidingsproces. 

 

Om haar doelstellingen te realiseren, hanteert de NVVE vier kernwaarden. Deze zijn zichtbaar in de 

opstelling en in alle uitingen van de vereniging: 

• Dienstverlenend 

• Betrouwbaar  

• Deskundig  

• Aanwezig 
De kernwaarden zijn nader uitgewerkt in het Meerjarenbeleid van de NVVE. 
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2. Hoofdthema 1: Uitbreiden en verbeteren van de belangenbehartiging en 

dienstverlening aan leden 
Het eerste contact van leden en ook van niet-leden met de NVVE verloopt via de Ledenadministratie. Hier 

worden administratieve wijzigingen doorgevoerd en algemene informatieverzoeken afgehandeld. 

Persoonlijke vragen van onze leden worden beoordeeld door de coördinatoren bij het Adviescentrum. De 

coördinator beantwoordt de vraag of verzoekt een consulent (een vrijwillige medewerker die actief is bij 

het Adviescentrum) de vraag te beantwoorden tijdens een huisbezoek. Leden kunnen ook direct een 

afspraak voor een spreekuur wilsverklaringen inplannen via de Ledenadministratie van de NVVE of online 

via ‘Mijn NVVE’.   

2.1 Ledenadministratie 

In 2021 zijn ruim 30.000 telefoontjes binnengekomen. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2020. Naast 

telefoontjes ontvangt de NVVE ook via e-mail en sociale media hulpvragen en informatieverzoeken.  

De NVVE vindt het belangrijk dat mensen die contact zoeken met de NVVE snel gehoord worden. Daarom is 

afgelopen jaar ook bewust gekeken naar de wachttijd van de telefoongesprekken. De gemiddelde wachttijd 

in 2021 was 00:00:49, wat betekent dat iemand die de NVVE belt gemiddeld niet langer hoeft te wachten 

dan 49 seconden. 

2.2 Telefonisch consult en huisbezoeken 

In 2021 heeft het adviescentrum in totaal ruim 3.300 verzoeken afgehandeld. Dit is een toename van ruim 

10% ten opzichte van het jaar daarvoor. Elk jaar stijgt het aantal verzoeken. Als leden bellen met het 

Adviescentrum voor informatie krijgen ze eerst een telefonisch gesprek met een coördinator.  

Evenals de afgelopen jaren gingen veel telefoongesprekken over euthanasie en wilsverklaringen. Ten 

opzichte van 2020 is het percentage gesprekken over wilsverklaringen afgenomen van 28% naar 22%. 

Levenseinde en dementie was vaker onderwerp van gesprek dan de jaren hiervoor. 

  
Figuur 2. Adviesgesprekken naar onderwerp. 

Er zijn veel vragen over de euthanasieprocedure. Leden informeren bij de NVVE welke aspecten van belang 

zijn bij hun levenseindevraagstukken. De NVVE helpt bij het opstellen van de wilsverklaringen en hoe de 

leden het onderwerp bespreekbaar kunnen maken met hun arts en naasten. We verwijzen regelmatig 

mensen door naar het Expertisecentrum Euthanasie. Soms helpen consulenten bij het invullen van het 

aanvraagformulier van het Expertisecentrum Euthanasie. Het is voor mensen vaak onduidelijk of ze enige 
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kans maken voor het verkrijgen van euthanasie. De NVVE geeft voorlichting over de procedure, de 

reikwijdte van wilsverklaringen, de zorgvuldigheidscriteria van de wet, het belang van een gesprek met de 

arts en naasten, de dilemma’s die een rol kunnen spelen en andere mogelijkheden als euthanasie geen 

optie (meer) is. 

Geregeld vragen mensen om informatie over een zorgvuldige zelfdoding. Zij willen zich oriënteren op de 

mogelijkheden die er zijn. Soms zijn er irreële verwachtingen en verwachten mensen dat de NVVE dodelijke 

medicijnen levert of dat wij helpen bij het bestellen van middelen. De service van het Adviescentrum is 

erop gericht om mensen die de autonome route willen volgen, te wijzen op bronnen waar zij de relevante 

informatie kunnen vinden. Het Adviescentrum en onze consulenten nemen de regie niet over. Dat zou 

betekenen dat het lid niet meer autonoom handelt en dan is er sprake van strafbare hulp bij zelfdoding.  

Na het telefonisch gesprek met de coördinator van het Adviescentrum kan de hulpvraag voldoende 

beantwoord zijn. Als het nodig is kan een telefonisch gesprek worden opgevolgd door een huisbezoek. Een 

consulent in de regio bezoekt het lid thuis voor een of enkele persoonlijke gesprekken. In eerdere jaren 

werd ongeveer één derde van alle telefonische gesprekken opgevolgd door een huisbezoek. In 2020 was dit 

slechts in één vijfde van de gevallen. In 2021 is dit aantal weer gestegen tot één vierde van het aantal 

telefonische gesprekken. Als gevolg van Corona konden slechts beperkt huisbezoeken worden afgelegd. 

Zodra de maatregelen het toelieten om huisbezoeken te doen is daar gebruik van gemaakt. In de tussentijd 

namen de consulenten telefonisch contact op met leden. Ook is voor leden de mogelijkheid beschikbaar 

gesteld om via beeldbellen in gesprek te gaan met een consulent. Eind 2021 waren er in totaal 91 

consulenten actief bij het Adviescentrum.  

 
Figuur 3. Totaal aantal adviesvragen afgehandeld door het adviescentrum en consulenten 2019-2021. 

2.3 Spreekuren 

Veel mensen willen bijtijds hun wensen ten aanzien van hun levenseinde kenbaar maken in een 

wilsverklaring. Hoe een wilsverklaring kraakhelder geformuleerd kan worden, is voor veel mensen een 

hoofdbreker. Het aanbod van de NVVE om leden hierin bij te staan, is een unieke service waar veel beroep 

op wordt gedaan. Mensen kunnen hiervoor terecht bij de telefonische spreekuren en de spreekuren op 

locatie. Wie niet naar een spreekuur kan komen vanwege een ziekte of beperking, kan ook een huisbezoek 

aangeboden krijgen voor hulp bij het opstellen van de wilsverklaringen.  
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Figuur 4. Spreekuren op locatie en telefonisch 2019-2021. 

Het aantal spreekuurconsulten is sterk afgenomen als gevolg van Corona. In 2021 zijn er in totaal 1.181 

spreekuurconsulten geweest, waarvan 39% telefonische consulten waren. In 2019 waren dit er nog 1.778 

(waarvan 12% telefonisch).  

Eind 2021 zijn op 50 locaties in het land spreekuren georganiseerd. Hier zullen in 2022 drie nieuwe locaties 

aan worden toegevoegd. Het doel is om nieuwe spreekuurlocaties te openen op plaatsen waar veel NVVE-

leden wonen, zodat leden altijd terecht kunnen op een spreekuur in de buurt. We zien dat met name 

nieuwe leden gebruik maken van het spreekuur. 

2.4 Wilsverklaringen 

Wilsverklaringen zijn een belangrijke reden om lid te worden van de NVVE. Ieder kwartaal worden 

ongeveer 3.000 wilsverklaringen aangevraagd. Steeds meer leden maken gebruik van de mogelijkheid 

digitaal een wilsverklaring op te stellen. 

Het actualiseren van de wilsverklaringen en telkens weer bespreekbaar maken met de huisarts is belangrijk. 

De wilsverklaringen winnen hierdoor aan kracht. Veel leden hebben wilsverklaringen in hun bezit die ouder 

zijn dan vijf jaar. Er is zelfs nog een deel van de leden die een wilsverklaring hebben die ouder is dan 15 

jaar. Er is een start gemaakt met het persoonlijk benaderen van deze leden om hen te attenderen op het 

belang van het actualiseren van wilsverklaringen.  

In 2021 is veel aandacht geweest voor wilsverklaringen, met name voor het belang van de schriftelijke 

wilsverklaring euthanasie bij dementie. De KNMG heeft op 1 december 2021 haar nieuwe standpunt over 

beslissingen rond het levenseinde gepubliceerd. Het belangrijkste aan het standpunt is dat het de uitspraak 

uit 2020 van de Hoge Raad duidelijk en concreet heeft verwerkt in haar hoofdstuk over euthanasie en 

dementie. De kern van deze uitspraak is dat als een patiënt niet in staat is zijn eerder gedane 

euthanasieverzoek te bevestigen, dit niet in de weg hoeft te staan van een zorgvuldige euthanasie. 

2.5 Gevolmachtigdenservice 

Het Adviescentrum biedt leden een gevolmachtigdenservice aan. Eind 2021 zijn er in het totaal nog 30 

volmachtrelaties. We zien dat het aantal volmachtrelaties afneemt, eind 2020 waren er nog 45 

volmachtrelaties. De afname is het gevolg van natuurlijk verloop. Het lid overlijdt of de consulent stopt als 

vrijwilliger en zet de relatie op persoonlijke titel voort. Daarmee stopt de NVVE-volmachtrelatie.  
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De coördinatoren van de NVVE voeren geregeld gesprekken over volmacht en informeren leden over het 

belang om in hun directe omgeving een geschikt persoon te vinden. In 2021 zijn er in het totaal 129 

gesprekken over volmacht gevoerd. Dit is gelijk aan het aantal gesprekken dat hierover in 2020 is gevoerd. 

2.6 Steunpunt levenseinde en dementie 

Sinds november 2018 biedt het Adviescentrum extra ondersteuning voor mensen met dementie en hun 

naasten die vragen hebben over een waardig levenseinde. Een euthanasieproces of een waardig 

levenseinde is voor iemand met dementie heel moeilijk tot een goed resultaat te brengen. Wij vinden het 

daarom belangrijk dat binnen de driehoek patiënt-huisarts-naaste het contact, het gesprek en de 

monitoring tot stand worden gebracht en worden volgehouden. Er zijn mogelijkheden voor euthanasie of 

goede zorg en begeleiding wanneer er sprake is van dementie. Met het Steunpunt levenseinde en 

dementie zijn wij onze leden en hun naasten tot steun, door het bieden van goede informatie en 

begeleiding voor zover dat nodig is.  

Leden weten het steunpunt steeds beter te vinden, in 2021 is 402 keer een beroep gedaan op het 

Steunpunt levenseinde en dementie.  

2.7 Steunpunt juridische vragen 

In september 2020 is een nieuwe dienst van de NVVE gestart: het Steunpunt juridische vragen. Als NVVE 

beantwoordden we altijd al juridische vragen, maar we zijn nadrukkelijker naar buiten uit gaan dragen dat 

dit kan. De vragen komen conform andere adviesvragen binnen. Juridische vraagstukken worden doorgezet 

naar de jurist die hiervoor versterking heeft gekregen van een aantal juristen uit de vereniging. Ook op de 

website is het Steunpunt juridische vragen terug te vinden. In 2021 zijn er totaal 12 adviesvragen voor het 

steunpunt binnengekomen. 

2.8 Ledenontwikkeling  

Als gevolg van Corona waren de mogelijkheden voor het organiseren van fysieke bijeenkomsten in 2021 

beperkt. De Dag van de Wilsverklaring kon wel fysiek plaatsgevonden. Het aantal deelnemers was per 

locatie echter beperkt als gevolg van de coronamaatregelen. Ook zijn er twee regiobijeenkomsten geweest. 

De overige bijeenkomsten hebben digitaal plaatsgevonden. Gelukkig weten veel leden en niet-leden de 

digitale lezingen van de NVVE te vinden.  

Ondanks deze beperkingen heeft de NVVE in 2021 een lichte groei doorgemaakt. Het ledenaantal eind 2021 

was 173.443, een netto groei van 800 leden.  

 
Figuur 5. Ledenverloop 2017-2021.  
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In 2021 hebben in het totaal 2.459 mensen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om lid te worden voor het 

actietarief. Het actietarief wordt gehanteerd voor mensen die op beurzen, bij bijeenkomsten of na digitale 

lezingen direct lid worden. Voor 2021 was het actietarief vastgesteld op €15. Dit houdt in dat de contributie 

voor de eerste twaalf maanden slechts €15 bedraagt. Na dit eerste jaar wordt het actielidmaatschap 

automatisch omgezet naar een regulier lidmaatschap. 

In 2020 waren er 1.871 mensen die gebruik hebben gemaakt van een lidmaatschap voor het actietarief. In 

2021 is dit aantal met 31% gestegen. Van de leden die in 2020 gebruik hebben gemaakt van het 

actielidmaatschap is 97% na twaalf maanden overgegaan naar een regulier lidmaatschap. 

De belangrijkste reden voor beëindiging van het lidmaatschap is nog steeds overlijden. Van de totale 

uitstroom is meer dan de helft het gevolg van overlijden.  
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3. Hoofdthema 2: Het debat in de samenleving aanjagen 
De NVVE vindt dat de mens keuzevrijheid van sterven heeft en wil bereiken dat de samenleving de keuzes 

van mensen respecteert. De huidige euthanasiewet biedt daartoe mogelijkheden, maar deze worden nog 

onvoldoende benut. Daarnaast biedt de wet nog onvoldoende mogelijkheden voor mensen met een 

voltooid leven, al dan niet in combinatie met ouderdomskwalen, met dementie of met psychiatrische 

stoornissen. De NVVE is op diverse manieren actief om het maatschappelijk debat over het zelfgekozen 

levenseinde aan te jagen.  

3.1 De NVVE in het nieuws 

Levenseindethema’s en de NVVE zijn volop in het nieuws geweest. De belangrijkste thema’s in 2021: 

▪ De Stichting Euthanasie en Psychiatrie (SEP) heeft haar taken overgedragen aan de NVVE. 

▪ Begin van het jaar was er veel aandacht voor euthanasie bij dementie, wat ook in de Week van de 

Euthanasie speciale aandacht heeft gekregen. 

▪ Rond de verkiezingen heeft de NVVE veel aandacht besteed aan het thema levenseinde en in het 

bijzonder aan de Wet Voltooid Leven, ondanks dat er vanuit de politiek slechts gering aandacht aan 

werd besteed. Dit was tevens de aanleiding voor een gezamenlijk persbericht van de NVVE met 

vijftien maatschappelijke organisaties waarin een dringend beroep is gedaan op alle politieke 

partijen én de informateur om de persoonlijke vrijheden bij de vorming van een nieuw kabinet 

zorgvuldig te beschermen en te versterken. Eind van het jaar werd het nieuwe regeerakkoord 

gepresenteerd waarin duidelijk werd dat de Wet Voltooid Leven een vrije kwestie is geworden. 

▪ Spanje heeft als vierde EU-lidstaat euthanasie gelegaliseerd. 

▪ Op 1 april waren er twee historische gebeurtenissen: de euthanasiewet trad in werking én het 

eerste huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht werd gesloten door de voorzitter van 

de Raad van Toezicht van de NVVE Job Cohen. 

▪ De Coöperatie Laatste Wil (CLW) is een rechtszaak tegen de Nederlandse staat gestart. Inzet van de 

rechtszaak is een einde maken aan het huidige verbod op hulp bij zelfdoding.  

▪ De wisseling van bestuursvoorzitter bij de NVVE, Fransien van ter Beek aan het roer. 

▪ Het zelfdodingsmiddel X is het afgelopen jaar volop in het nieuws geweest. Het Openbaar 

Ministerie (OM) heeft verschillende personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 

hulp bij zelfdoding door verspreiding van het zelfdodingsmiddel. Ook de voorzitter van de CLW is 

hiervoor aangehouden en ook voor deelneming aan een criminele organisatie. De NVVE heeft, 

onder meer in een artikel in Trouw samen met de CLW, de overheid opgeroepen haar energie te 

steken in oplossingen voor eigen regie op het levenseinde, in plaats van te criminaliseren; maak 

werk van een gereguleerd, betrouwbaar zelfdodingsmiddel. 

▪ Notarissen moeten niet adverteren met wilsverklaringen. Mensen regelen vaak een wilsverklaring 

bij de notaris, meestal als onderdeel van een ‘levenstestament’. Het levenstestament bestaat uit 

een financieel en een medisch deel. Voor dit medische deel is de notaris niet nodig. Hiervoor zijn de 

wilsverklaringen van de NVVE. Het is belangrijk deze wilsverklaring met uw arts te bespreken. 

▪ De NVVE verzorgde op zaterdag 2 oktober in dertien steden de Dag van de Wilsverklaring. De 

informatiebijeenkomsten gingen over wat je in een wilsverklaring opneemt om deze sterk en 

persoonlijk te maken. 

▪ Belangrijk was de publicatie in december van het nieuwe KNMG-standpunt over beslissingen rond 

het levenseinde. De uitspraak uit 2020 van de Hoge Raad in de zaak van verpleeghuisarts Marinou 

Arends is verwerkt in het hoofdstuk over euthanasie en dementie.  

▪ Diverse interviews en ingezonden brieven in de landelijke media en in vakbladen. 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/rbdha-clw-vs-de-staat-der-nederlanden.pdf
https://www.nvve.nl/actueel/nieuws/hoge-raad-bevestigt-dat-euthanasie-ook-mag-bij-vergevorderde-dementie
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3.2 Informatievoorziening 

De NVVE verstrekt op verschillende manieren informatie. In het afgelopen jaar deden we dat onder andere 

via de websites www.nvve.nl, www.euthanasiedoodnormaal.nl en www.thisistheend.nl  

De website www.thisistheend.nl is onze filmwebsite en deze is afgelopen jaar bijgewerkt en vernieuwd. De 

website geeft een overzicht van 217 films/documentaires over het zelfgekozen levenseinde waarvan er 66 

online te bekijken zijn.  

 
Figuur 6. Volgers op sociale media 2019 - 2021. 

Via sociale media bericht de NVVE over interessante ontwikkelingen in ons land op het gebied van het 

vrijwillige levenseinde. Het aantal volgers op sociale media groeide in 2021 naar 8.710 op Facebook, 4.050 

op Twitter en 1.110 op LinkedIn. Totaal een stijging van 14% ten opzichte van 2020. 

LinkedIn is een zakelijk platform dat we met name gebruiken om ons te presenteren als expert op het 

gebied van levenseinde. We willen hier professionals bereiken. Twitter is gericht op het delen van 

nieuwsberichten, het inspringen op de actualiteit. Ook aankondigingen van lezingen etc. zijn hier terug te 

vinden. Op Facebook stimuleren we mensen om naar onze website te gaan vanuit onze rol als raadgever. 

We staan naast mensen om hen te informeren en adviseren. Op alle drie de platforms zijn de blogs en 

podcasts terug te vinden. 

Vier keer verscheen Relevant met de vertrouwde mix van persoonlijk getinte verhalen, interviews en 

achtergronden. De oplage van de papieren Relevant was begin dit jaar nog 135.000. Ondertussen is dit 

aantal afgenomen tot 128.000. De NVVE wil graag digitaal communiceren met haar leden. Dat is 

milieuvriendelijker, goedkoper en sneller dan per post. In 2021 is het aantal leden dat Relevant digitaal 

leest gestegen van 13.000 naar 20.000. 
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Figuur 7. Nieuwsbrief abonnees 2019 - 2021. 

Het aantal abonnees op de nieuwsbrief is eind 2021 gestegen tot 73.033. Ten opzichte van het begin van 

het jaar is het aantal abonnees met ruim 14% gestegen. De nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en bevat 

nationaal en internationaal nieuws over het zelfgekozen levenseinde.  

 

In 2021 is de NVVE gestart met het uitzenden van podcasts. De NVVE Jongeren hebben in de Week van de 

Euthanasie “Café Doodnormaal dé podcast” gelanceerd, een podcastserie waarin experts praten over 

onderwerpen waar mensen mee te maken krijgen als ze nadenken over het zelfgekozen levenseinde. De 

eerste podcastserie bestond uit zes afleveringen waarin telkens in een persoonlijk gesprek een aspect van 

de euthanasiewet of een vraag uit de praktijk met een expert werd besproken. De tweede serie stond in 

het teken van euthanasie bij psychisch lijden. Voor de derde serie is het grote thema losgelaten en had 

iedere aflevering een eigen thema. Voor het vierde seizoen is er gekozen voor het thema euthanasie bij 

dementie. Eind 2021 zijn de podcasts met inmiddels 26 afleveringen ruim 18.000 keer beluisterd op 

Soundcloud. De podcasts zijn ook te beluisteren op andere kanalen, te weten Spotify, Deezer, Google 

Podcast en Apple Podcast. 

3.3 Presentatiedienst & Levenseinde Academie 

Sinds de oprichting van de Levenseinde Academie in 2019 is hard gewerkt aan het opzetten en inrichten 

van een kenniscentrum waar iedereen terechtkan met vragen over het levenseinde. Door Corona liet de 

officiële opening nog even op zich wachten, maar op 15 juni 2021 werd de Levenseinde Academie van de 

NVVE officieel geopend en lieten we aan zorgprofessionals zien wat wij aan lezingen en informatie in huis 

hebben en hoe zij gebruik kunnen maken van de informatie die ons kenniscentrum te bieden heeft.  

In 2021 waren 20 vrijwilligers actief bij de Presentatiedienst en de Levenseinde Academie. Zij verzorgen de 

presentaties en lezingen en dragen actief bij aan de kwaliteit van de informatie. 

In het vierde kwartaal zijn de eerste twee regiobijeenkomsten van het jaar gehouden. Als gevolg van de 

coronamaatregelen was het niet mogelijk eerder in het jaar regiobijeenkomsten te organiseren. Helaas kon 

de geplande regiobijeenkomst in december ook niet doorgaan door de coronamaatregelen. 

Gedurende het hele jaar zijn digitale lezingen georganiseerd, voor zowel leden als niet-leden. In het totaal 

hebben bijna 7.500 mensen deelgenomen aan een digitale lezing van de NVVE. 56% hiervan was nog geen 

lid, 41% van deze niet-leden is na deelname lid geworden. Bijna de helft van de deelnemers (48%) heeft 

zich na de lezing geabonneerd op de nieuwsbrief. Voor digitale lezingen blijft veel belangstelling en dit blijkt 
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https://open.spotify.com/show/44KTjinwh9J5tpepOpHioe?si=TVQL0NHtRJ2-ykDphnVjFA&nd=1
https://www.deezer.com/nl/show/2305452
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjkzNTc5NjcyMS9zb3VuZHMucnNz
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjkzNTc5NjcyMS9zb3VuZHMucnNz
https://podcasts.apple.com/us/podcast/caf%C3%A9-doodnormaal-d%C3%A9-podcast/id1552670697
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een goede manier om mensen aan ons te binden door lid te worden en/of zich te abonneren op de 

nieuwsbrief. 

Naast de bijeenkomsten die zij zelf organiseert, verzorgt de NVVE ook lezingen op verzoek. Vanuit de 

Levenseinde Academie en de Presentatiedienst zijn in het totaal 43 lezingen verzorgd, waarvan de helft in 

het vierde kwartaal. Gedurende het hele jaar was het aantal lezingen beperkt als gevolg van de 

coronamaatregelen. 

De bijeenkomsten van de NVVE Jongeren - Café Doodnormaal hebben als gevolg van coronamaatregelen 

digitaal plaatsgevonden. De bijeenkomsten kenmerken zich als erg laagdrempelige avonden waar open 

wordt gesproken over het levenseinde en de daarbij horende keuzes. Het meest besproken onderwerp is 

de mogelijkheden van euthanasie bij psychisch lijden. De deelnemers hebben de voorkeur uitgesproken 

voor digitale bijeenkomsten, als gevolg waarvan de bijeenkomsten in de toekomst digitaal worden 

georganiseerd. 

3.4 Beurzen en symposia 

Ledenwerving en het vergroten van de zichtbaarheid van de NVVE zijn overkoepelende NVVE-

doelstellingen die bij alle beurzen en symposia centraal staan. Als gevolg van de coronamaatregelen was 

het niet mogelijk om bijeenkomsten waaronder beurzen en symposia fysiek te organiseren en/of bij te 

wonen. 

WEEK VAN DE EUTHANASIE 

Tijdens de Week van de Euthanasie wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden die de euthanasiewet 

biedt om regie over het eigen levenseinde te houden. Het doel is om de mogelijkheden bij een breed 

publiek onder de aandacht te brengen. De doelgroep is de Nederlander van 55 jaar en ouder, die (bij 

voorkeur) geen lid is van de NVVE. In 2021 heeft de 9de Week van de Euthanasie volledig digitaal 

plaatsgevonden.  

De week werd voorafgegaan door een TV-spotje “Wij zijn ervoor” dat te zien was op de NPO-zenders, met 

als doel zichtbaarheid én ledenwerving. Daarnaast werd opgeroepen om deel te nemen aan de activiteiten 

van de Week van de Euthanasie. 

De week werd afgetrapt met het hijsen van de vlag van de NVVE in het Friese Vinkega door Job Cohen, 

samen met en in de tuin van Klazien Alberda, oprichtster en erelid van de NVVE. Het geheel online 

programma ging van start met de documentaire “Dokter Kees zoekend naar de wil van Willy”, gevolgd door 

een nagesprek met alle betrokkenen. De documentaire is door meer dan 1.000 geïnteresseerden bekeken. 

In de digitale lezingen die gedurende de week werden georganiseerd ging het vooral over het belang van 

het tijdig opstellen van een wilsverklaring en het betrekken van arts en naasten. In het totaal hebben 2.762 

mensen hieraan deelgenomen.  

De NVVE Jongeren introduceerden in de Week van de Euthanasie een reeks podcasts over euthanasie. Ook 

verschenen er dagelijks columns van vijf gastcolumnisten: cabaretier/schrijver/muzikant Vincent Bijlo, 

medisch ethicus Gert van Dijk, psychiater Menno Oosterhoff, voormalig verpleeghuisarts Marinou Arends 

en coördinator van het Adviescentrum van de NVVE Carla Bekkering.  

DAG VAN DE WILSVERKLARING 

De NVVE organiseert sinds september 2014 jaarlijks de Dag van de Wilsverklaring als specifiek moment van 

aandacht voor het belang van wilsverklaringen en de expertise van de NVVE op dit gebied. De Dag van de 

Wilsverklaring vindt sinds 2017 plaats op de eerste zaterdag van oktober.  

https://nvve.nl/weekvan
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Het primaire doel van de Dag van de Wilsverklaring is het vergroten van de kennis over schriftelijke 

wilsverklaringen. Mensen worden gestimuleerd tijdig na te denken over keuzes aan het levenseinde en hoe 

zij door het opstellen van wilsverklaringen zelf regie kunnen houden over hoe dat levenseinde eruitziet. Dit 

jaar was er speciale aandacht voor de persoonlijke toelichting van de wilsverklaring. Ook is aandacht 

besteed aan de rol van de notaris.  

Bijna 1.500 mensen hebben zaterdag 2 oktober deelgenomen aan de Dag van de Wilsverklaring. Op 13 

plaatsen in het land hield de NVVE informatiebijeenkomsten over wilsverklaringen. Het aantal deelnemers 

was per locatie beperkt door coronamaatregelen. De dag werd voorafgegaan door een week waarin 1.500 

mensen deelnamen aan een digitale lezing van de NVVE.  

De NVVE kijkt terug op een zeer inspirerende Week van de Wilsverklaring waarin we 3.000 mensen hebben 

kunnen informeren over wilsverklaringen. 

3.5 NVVE Fonds 

Het NVVE Fonds is opgericht om (wetenschappelijk) onderzoek gericht op keuzevraagstukken rond het 

levenseinde te stimuleren. Hiervoor financiert het NVVE Fonds de leerstoel ‘Kwaliteit van de laatste 

levensfase en van sterven’ aan de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel heeft tot doel: “Het vergroten 

van de kennis over de (verschillende vormen van) een waardig levenseinde door het verrichten van 

onderzoek naar de gevolgen van medisch en verpleegkundig handelen voor de kwaliteit van sterven. Het 

vergroten van de kennis van waardig sterven binnen de bestaande praktijk van levenseindebeslissingen 

behoort eveneens tot de wetenschappelijk doelen van de leerstoel.”  

Sinds september 2019 is een docent aangesteld bij de leerstoel. De docent ontwikkelt en geeft onderwijs in 

het AMC op het gebied van het levenseinde. Dit onderwijs geeft ze in de bachelor en de master 

geneeskunde, en in de huisartsopleiding, zowel aan artsen in opleiding tot huisarts als aan ervaren 

huisartsopleiders.  

De resultaten van het onderzoek naar euthanasie voor psychiatrische patiënten uitgevoerd door Rosalie 

Pronk zijn gepubliceerd. Het onderzoek heet “Een dialoog over de dood”. Deze titel is gekozen omdat het 

refereert aan het type onderzoek, er is een dialoog aangegaan met psychiaters, huisartsen en met 

patiënten die psychische aandoeningen hebben en hun naasten. Rosalie is de eerste in Nederland die 

interviews heeft gedaan met mensen met psychische aandoeningen die een euthanasiewens hebben. De 

titel refereert ook aan de resultaten van het onderzoek, namelijk de wens dat er dialogen worden gevoerd 

tussen mensen met psychische aandoeningen en hun artsen over de mogelijkheid van euthanasie. ‘Er ligt 

een taboe op dood willen gaan, een taboe op psychische aandoeningen, en er ligt al helemaal een taboe op 

dood willen gaan naar aanleiding van een psychische aandoening. Artsen vinden verder dat de criteria van 

de wet moeilijk te interpreteren zijn, en dat de gezondheidszorg in Nederland aftakelt door bezuinigingen.‘ 

In haar resultaten geeft Rosalie aan dat het belangrijk is voor een arts om de dialoog aan te gaan, omdat dit 

een belangrijke erkenning is van de binnenwereld van de patiënt. Daarnaast moet zorg niet gericht zijn op 

genezing, maar op hoe je mét je psychische aandoening kwaliteit van leven kunt ervaren en een zinvol 

bestaan kunt hebben. Een tweesporenbeleid waarbij aan de ene kant de euthanasiewens van een 

psychiatrisch patiënt heel serieus wordt genomen, en tegelijkertijd wordt gekeken of er toch nog 

perspectieven voor iemand zijn.  

Expertisecentrum Euthanasie (EE) biedt euthanasie aan voor patiënten die voldoen aan alle eisen van de 

Euthanasiewet, maar van wie de behandelend arts hun verzoek heeft afgewezen. Er is weinig bekend over 

hoe het leven van een patiënt doorgaat nadat een verzoek ook door de EE wordt afgewezen. Samen met 
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onderzoeksbureau Pallas is onderzoek gedaan naar wat er gebeurt met deze patiënten. Hiervoor werden 

66 patiënten prospectief gevolgd gedurende een jaar nadat hun verzoek was afgewezen. De resultaten van 

het onderzoek zijn ondertussen gepubliceerd. Meer dan de helft (58%) van de geïncludeerde patiënten leed 

aan een opeenstapeling van ouderdomsklachten. In het jaar nadat het verzoek werd afgewezen, stierven 

15 patiënten (23%), waarvan drie door zelfdoding. Bijna alle patiënten die na een jaar nog in leven waren, 

volhardden in hun wens voor euthanasie. Bovendien ging het vaak niet goed met ze. De conclusie van het 

onderzoek is dat nazorgdiensten moeten worden verleend aan mensen van wie het verzoek tot euthanasie 

is afgewezen. De EE is een laatste redmiddel voor degenen die elders geen euthanasie hebben gekregen en 

de wens voor euthanasie blijft bestaan.  

Dr. Heleen Weyers, voormalig universitair docent rechtstheorie aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft 

onderzoek gedaan naar de totstandkoming van de euthanasiewet en naar de ontwikkelingen van de wet 

tussen 2002 en 2022. Haar boek “Euthanasie in Nederland 2002-2022” verschijnt in april 2022 en is mede 

gefinancierd vanuit het NVVE Fonds. 

In lijn met het meerjarenbeleidsplan van de NVVE is een meerjarenprogramma voor het NVVE Fonds 

opgesteld. Het meerjarenprogramma van het NVVE Fonds heeft als titel “Eigen regie over het levenseinde 

voor alle Nederlanders” en omvat drie hoofdlijnen: 

1. Maatschappij en levenseinde in Nederland; 

2. Publieke opinie en levenseinde in eigen regie;  

3. Individu en levenseinde in eigen regie.  

De eerste uitvraag passend binnen dit programma is gepland voor september 2022.  
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4. Hoofdthema 3: Wegwerken belemmeringen in de medische, autonome en 

hulpverleningsroute 
Een belangrijk doel van de NVVE is het tot stand brengen en verbeteren van wet- en regelgeving om een 

zelfgekozen levenseinde voor iedereen mogelijk en toegankelijk te maken. In Nederland is de medische 

route wettelijk geregeld, de hulpverlenersroute expliciet strafbaar gesteld en de autonome route, hoewel 

op zich niet strafbaar, in de praktijk lastig om (waardig) uit te voeren vanwege secundaire wet- en 

regelgeving. De NVVE heeft de taak om zowel te staan voor het behoud en de verbetering van de 

bestaande kaders van de WTL als voor het zoeken naar mogelijkheden om de hulpverlenersroute en de 

autonome route te realiseren.  

4.1 Politieke en juridische ontwikkelingen 

VERKIEZINGEN  

In aanloop naar de verkiezingen heeft de NVVE de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen 

geanalyseerd en geconcludeerd dat er slechts gering aandacht is voor het levenseinde in 

verkiezingsprogramma’s. De NVVE heeft een Partijenwijzer op de website geplaatst waarin de standpunten 

van de grootste partijen op een rij zijn gezet en waarin is aangegeven hoe dat zich verhoudt tot onze 

standpunten en waar de witte vlekken zitten. 

Ook is er een verkiezingspodcast uitgezonden van drie afleveringen waarin Job Cohen in gesprek ging over 

levenseindethema’s die niet mogen ontbreken in partijprogramma’s, zoals voltooid leven en euthanasie bij 

dementie, maar ook over een maatschappelijk debat over voorwaarden voor een laatstewilpil. Aan het 

woord kwamen onder andere Tweede-Kamerleden Ockje Tellegen (VVD) en Pia Dijkstra (D66). 

De NVVE heeft samen met vijftien maatschappelijke organisaties een dringend beroep op de politiek 

gedaan. Nederland is een land met een traditie van vrijheden. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van 

organisatie, vrijheid om zelf keuzes te maken in relaties, in onderwijs, persoonlijke ontwikkeling, 

seksualiteit en uiteindelijk ook in hoe we willen sterven. Deze rechten waren niet altijd vanzelfsprekend en 

zijn vaak na lange strijd verkregen. In mei is middels een brief een oproep aan de informateur en politieke 

partijen gedaan om de persoonlijke vrijheden bij de vorming van een nieuw kabinet zorgvuldig te 

beschermen en te versterken.  

REGEERAKKOORD 

Het regeerakkoord heeft lang op zich laten wachten. Maar op 15 december werd uiteindelijk een 

regeerakkoord bereikt tussen de partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie: 'Omzien naar elkaar, 

vooruitkijken naar de toekomst'. Uit het regeerakkoord blijkt dat het behandelen van een wetsvoorstel 

over voltooid leven niet langer wordt geblokkeerd. De medisch-ethische kwesties, waaronder voltooid 

leven, worden aan de individuele Tweede Kamerleden gelaten. Voltooid leven is een “vrije kwestie” 

geworden, wat betekent dat ieder Tweede Kamerlid vanuit persoonlijke overtuigingen kan stemmen. Hij/zij 

hoeft dus geen fractiediscipline in acht te nemen.  

WACHTTIJDEN EUTHANASIEVERZOEKEN BIJ PSYCHIATRIE  

De oplopende wachttijden voor de behandeling van euthanasieverzoeken bij psychiatrie bij het 

Expertisecentrum Euthanasie is al langer een zorgpunt. Ondertussen zien we dat met name psychiaters een 

groter beroep doen op de consultatiedienst van het Expertisecentrum. Hierdoor konden meer patiënten 

met hun euthanasieverzoek terecht bij hun eigen psychiater. De wachttijd voor hulpvragers die psychisch 

lijden van 2 jaar wordt hiermee hopelijk teruggedrongen. 

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
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RECHTSZAAK TEGEN DE NEDERLANDSE STAAT 

Op 9 april is de Coöperatie Laatste Wil (CLW), samen met 30 individuele eisers, een rechtszaak gestart 

tegen de Nederlandse staat. CLW verzoekt de rechtbank voor recht te verklaren dat de Staat onrechtmatig 

handelt door het verbod op hulp bij zelfdoding en het verschaffen van middelen daartoe onverkort in stand 

te laten en te handhaven. Naar aanleiding van deze actie is de NVVE een blog gestart om het belang van 

deze rechtszaak en het standpunt van de NVVE hierin toe te lichten. 

OPENBAAR MINISTERIE: HANDHAVING VERBOD OP HULP BIJ ZELFDODING 

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in 2020 driemaal actie ondernomen gericht op de handhaving van het 

verbod op hulp bij zelfdoding. In juli heeft het OM een man uit Eindhoven laten oppakken op verdenking 

van hulp bij zelfdoding. De man zou een zelfdodingsmiddel hebben verkocht aan mogelijk honderden 

mensen. Zes mensen zouden als gevolg van het gebruik hiervan ook daadwerkelijk zijn overleden.  

Eind augustus meldde een lid van de NVVE zich bij ons met de mededeling dat het OM hem zal gaan 

vervolgen voor hulp bij zelfdoding. In 2020 heeft deze man inderdaad zijn partner geholpen met haar 

zelfdoding. Op schrift en op video heeft zij meerdere malen verklaard dat dit haar eigen keuze was en 

waarom ze dit wilde. Advocaat Tim Vis zal deze man bijstaan middels rechtsbijstand. 

Eind september maakte het OM bekend Jos van Wijk (CLW) te hebben aangehouden. Het OM verdacht 

hem van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding en deelneming aan een criminele organisatie die als oogmerk 

heeft het plegen en/of beramen van het misdrijf hulp bij zelfdoding. Ook andere leden van de CLW zijn 

gehoord. Begin oktober is Jos van Wijk weer vrijgelaten. 

Half december heeft opnieuw iemand zich gemeld die door het OM vervolgd gaat worden vanwege hulp bij 

zelfdoding. De NVVE heeft hem in contact gebracht met advocaat Tim Vis en zal de zaak volgen.  

OVERIG 

Spanje legaliseert als vierde EU-lidstaat euthanasie. Het Spaanse parlement heeft ingestemd met een wet 

die euthanasie en hulp bij zelfdoding legaliseert voor volwassenen die ernstig of ongeneeslijk ziek zijn. In de 

Europese Unie is Spanje daarmee het vierde land met een euthanasiewet, na Nederland, België en 

Luxemburg. 

Op 21 april publiceerde de RTE haar jaarverslag over 2020. Nadat in 2018 voor het eerst sprake was van 

een daling (van ca. 7%) in het aantal meldingen, herstelde dit zich in 2019 met een lichte stijging (van 3,8%). 

In 2020 steeg het totaal aantal meldingen ten opzichte van 2019 opnieuw met 9.1%. 

Een jonge dame is na een suïcide gevonden en ondanks een schriftelijk behandelverbod naar het ziekenhuis 

gereden en behandeld. Ze is erg boos omdat haar behandelverbod is genegeerd en denkt na over juridische 

stappen. Wij hebben aangegeven mee te willen denken, maar laten het initiatief daarvoor bij haar.   

Daarnaast zijn er verschillende publicaties verschenen en expertmeetings georganiseerd, onder andere 

over het gebruik van een schriftelijk behandelverbod.  

4.2 Medische ontwikkelingen 

HERZIENE VERSIE KNMG/KNMP RICHTLIJN UITVOERING EUTHANASIE EN HULP BIJ ZELFDODING 

Euthanasie door een dodelijke injectie door een arts heeft niet langer de voorkeur van artsen en 

apothekers boven de patiënt zelf het fatale drankje te laten drinken. Dat is opgenomen in de herziene 

KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding. Beide methoden zijn even 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/rbdha-clw-vs-de-staat-der-nederlanden.pdf
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/09/29/man-aangehouden-voor-mogelijke-betrokkenheid-bij-hulp-zelfdoding
https://www.ad.nl/binnenland/voorzitter-73-hulpclub-bij-zelfdoding-vrijgelaten-maar-hij-blijft-verdachte~af265feb/
https://www.euthanasiecommissie.nl/actueel/nieuws/2021/04/15/jaarverslag-2020-aangeboden-op-15-april-2021
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betrouwbaar, zeggen beide organisaties. Wie om euthanasie verzoekt, heeft bij de uitvoering de keuze uit 

twee methoden.  

NIEUW STANDPUNT KNMG OVER BESLISSINGEN ROND HET LEVENSEINDE 

Op 1 december heeft de KNMG een nieuw standpunt uitgebracht over beslissingen rond het levenseinde. 

De NVVE is bij de totstandkoming betrokken geweest, waarbij veel van onze verbetervoorstellen zijn 

overgenomen. Het belangrijkste aan het standpunt is dat de uitspraak van de Hoge Raad uit 2020 duidelijk 

en concreet is verwerkt in het hoofdstuk over euthanasie en dementie. De kern van deze uitspraak is dat als 

een wilsonbekwame patiënt niet in staat is zijn schriftelijke euthanasieverzoek te bevestigen, dit een 

zorgvuldige euthanasie niet in de weg hoeft te staan. De KNMG herhaalt deze norm expliciet in haar 

standpunt. Het standpunt bevat ook een nieuwe norm: als de patiënt niet meer in staat is om euthanasie te 

vragen, maar wel een schriftelijk euthanasieverzoek heeft, dan hoeft de arts dit niet te honoreren als het 

niet in het medisch dossier zit en de euthanasiewens nooit besproken is met een arts. De NVVE heeft 

begrip voor deze zienswijze en adviseert haar leden dan ook altijd een wilsverklaring met de arts te 

bespreken en deze in het medisch dossier te laten opnemen. 

4.3 Samenwerking met andere organisatie 

De NVVE is zich ervan bewust dat ze midden in het maatschappelijk debat staat en daarom stemt ze af en 

werkt ze samen met verschillende andere organisaties. In 2021 waren dat onder andere Expertisecentrum 

Euthanasie, Coöperatie Laatste Wil (CLW), De Einder, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 

bevordering der Geneeskunst), SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland), V&VN 

(Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), Humanistisch Verbond, Patiëntenfederatie Nederland en 

zusterorganisaties in het buitenland. 

Jaarlijks vindt een aantal bijeenkomsten van het door de NVVE in 2017 opgerichte Platform Levenseinde 

plaats. In deze bijenkomsten overleggen de NVVE, Expertisecentrum Euthanasie, CLW en De Einder met 

elkaar over maatschappelijke ontwikkelingen.  

In 2021 is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden tot verdere samenwerking met andere 

organisaties. In de gesprekken die zijn gevoerd is teruggegeven dat de NVVE wordt gezien als een radicale 

pleitbezorger voor de goede dood, die tot stand komt via euthanasie of door gebruik van lethale middelen. 

Om een verdere samenwerking met andere organisaties tot stand te kunnen brengen is het noodzakelijk 

om de eigen positie duidelijk te maken binnen het totale pakket aan stervenswijzen. Het verbaast de NVVE 

dat het beeld dat wij een radicale pleitbezorger van (zelf)-euthanasie als enige goede dood zien nog steeds 

springlevend is. De NVVE ziet euthanasie niet als de enige vorm van waardig sterven. Niet voor niets 

veranderden we ruim vijftien jaar terug onze naam: van Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie 

naar Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Er zijn meer routes naar een waardige dood. 

Van ‘nietsdoen en de natuur haar gang laten gaan’ tot palliatieve sedatie of een zelfgekozen dood via de 

medische route, hulp bij zelfdoding, de laatstewilpil en alles daartussenin. Als NVVE zetten wij ons in voor 

álle keuzes aan het einde van het leven. Vrijheid van sterven, daar gaat het ons om.  

 

  

https://knmg-standpunt.maglr.com/knmg-standpunt-levenseinde/standpunt-levenseinde
https://knmg-standpunt.maglr.com/knmg-standpunt-levenseinde/standpunt-levenseinde
https://www.nvve.nl/actueel/nieuws/hoge-raad-bevestigt-dat-euthanasie-ook-mag-bij-vergevorderde-dementie
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5. De vereniging, de uitgangspunten en de bedrijfsvoering 

5.1 De vereniging 

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 

Op 29 mei vond de digitale algemene ledenvergadering van de NVVE digitaal plaats. Tijdens de ALV is het 

meerjarenbeleidsplan voor de komende vier jaren goedgekeurd. Het jaarverslag en de jaarrekening over 

2020 is goedgekeurd en er is decharge verleend aan de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht voor het 

gevoerde beleid. Daarnaast is de heer Hans van Amstel-Jonker benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. 

Hans van Amstel-Jonker is het lid van de Raad van Toezicht dat ook als vrijwilliger werkzaam is binnen de 

NVVE.  

Op 11 december vond de ledenvergadering van de NVVE eveneens digitaal plaats. Tijdens de ALV zijn het 

jaarplan en de begroting 2022 vastgesteld. 

Ter voorbereiding op beide ledenvergaderingen hebben in mei en november ledenoverleggen 

plaatsgevonden. 

MEERJARENBELEIDSPLAN “ER ZIJN VOOR ALLE NEDERLANDERS” 

Dit jaarverslag is het laatste jaarverslag passend binnen het meerjarenbeleidsplan 2018-2022. In 2017 

stelde de ALV van de NVVE de beleidsnota “Vrijheid van sterven” vast. Het meerjarenbeleidsplan 2018-

2022 heeft deze beleidsnota vanzelfsprekend als uitgangspunt genomen. Aangezien de inhoud van deze 

nota nog steeds actueel is, is de nota ook voor de komende beleidsjaren als uitgangspunt gehanteerd.  

In de afgelopen jaren is er binnen de vereniging stilgestaan bij de positie en de rollen die de NVVE heeft. De 

NVVE is het beste te typeren vanuit drie rollen; aanjager, raadgever en aanvoerder. De zes thema’s waarop 

de komende vier jaren het zwaartepunt zal liggen sluiten aan bij deze drie rollen.  

Voor het bepalen van de belangrijkste thema’s is uitgegaan van de kansen en de kracht van de NVVE. 

Belangrijk waren ook de gesprekken die zijn gevoerd met zoveel mogelijk betrokkenen. Vanwege Corona 

hebben we via beeldbellen ons oor te luister gelegd bij zoveel mogelijk verschillende geledingen binnen 

onze vereniging. Met de medewerkers van het bureau, met consulenten, voorlichters, leden van de 

werkgroep politiek, de leden van de Medische Adviesraad (MAR), de leden van de Ledenadviesraad (LAR), 

het Ledenpanel en met de Raad van Toezicht. Het waren stuk voor stuk zeer inspirerende en aansprekende 

gesprekken. De weerslag daarvan komt terug in de centrale thema’s van het plan.  

De zes thema’s in het meerjarenbeleidsplan 2022-2026:  

1. De positie van naasten versterken en het denken over de autonome route herijken; 

2. Aanjagen van het debat; 

3. Aanvoeren en verbinden van gelijkgestemden door het ontwikkelen van een community, en 

ambassadeurschap; 

4. Groei (in leden, in dienstverlening, in activiteiten, in zichtbaarheid); 

5. Er zijn voor alle Nederlanders; 

6. Versterken van de positie door allianties en samenwerking met andere organisaties.  

PERSONEELSWIJZIGING RAAD VAN BESTUUR 

De Raad van Toezicht heeft Fransien van ter Beek per 1 augustus 2021 benoemd tot voorzitter van de Raad 

van Bestuur. In een digitale ledenbijeenkomst is afscheid genomen van Agnes Wolbert en is kennis gemaakt 

met Fransien van ter Beek. Agnes Wolbert heeft na ruim 4 jaar de NVVE verlaten. 
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AFSCHEID PROMINENTE LEDEN 

Op 90-jarige leeftijd is erelid Elida Tuinstra overleden. Zij was in 1977-1986 Tweede Kamerlid voor D66 en in 

1991-1999 Eerste Kamerlid. Elida Wessel-Tuinstra speelde in de jaren zeventig en tachtig een belangrijke 

rol bij de debatten over abortus en euthanasie en werd om die reden benoemd tot erelid van de NVVE. 

Oud-voorzitter Jan Ekelmans (89) is overleden. Hij is samen met zijn vrouw uit het leven gestapt. De NVVE is 

Jan Ekelmans veel dank verschuldigd en gedenkt hem als een van de voorvechters die zich hebben hard 

gemaakt voor de invoering van een evenwichtige euthanasiewet die, na jarenlang debat, in 2002 van kracht 

werd.   

Op 31 oktober 2021 is in haar woonplaats Den Haag Nancy van der Putten (79) overleden. Binnen de NVVE 

stond zij bekend als een buitengewoon actieve en betrokken vrijwilligster. Zij was een van de drijvende 

krachten achter de werkgroep Ledenparticipatie die een bredere dialoog tussen leden onderling mogelijk 

wilde maken. Daarnaast was zij lid van de NVVE-werkgroep Politiek.  

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 

Voormalig specialist ouderengeneeskunde Marinou Arends is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 

Nassau. Marinou Arends werd door het Openbaar Ministerie vervolgd nadat zij euthanasie had verleend 

aan een demente patiënte. De juridische strijd, waarin zij werd ondersteund door de NVVE, duurde 

uiteindelijk bijna vier jaar. De rechtbank besloot in 2019 tot Ontslag van alle Rechtvervolging, wat 

afgelopen jaar werd bevestigd door de Hoge Raad. In het boek “Aangeklaagd voor Euthanasie” beschrijft zij 

haar afwegingen om euthanasie te verlenen en het juridische gevecht dat daarop volgde. 

Steven Pleiter heeft een lintje ontvangen voor zijn pioniersrol rond het Expertisecentrum Euthanasie. 

Steven stopte in 2021 als bestuurder van het Expertisecentrum, die in 2011 als Levenseindekliniek door de 

NVVE is opgericht. Steven wordt geroemd om zijn 'visie, moreel kompas en doortastende aanpak’, 

waardoor hij het Expertisecentrum Euthanasie heeft weten te maken tot wat het nu is: ‘een 

(inter)nationaal erkend instituut'. Ondertussen is Steven actief als consulent en voorlichter voor de NVVE. 

NVVE-consulent Rob van de Kleut heeft een lintje gekregen. Hij is sinds 2010 consulent en begeleidt 

maandelijks spreekuren om informatie te geven en te helpen bij het opstellen van wilsverklaringen. 

Daarnaast heeft hij in de periode 2006 tot en met 2014 hulpbehoevenden en dementerende ouderen 

ondersteund en begeleid. 

LEDENADVIESRAAD 

Eind 2020 heeft de Raad van Bestuur twee adviezen van de Ledenadviesraad ontvangen, over 

ambassadeurschap en hulp bij zelfdoding en naasten. De adviezen zijn besproken en meegenomen als input 

voor het meerjarenbeleidsplan. De leden van de Ledenadviesraad hebben tevens actief geparticipeerd in de 

sessies die zijn georganiseerd voor het ophalen van input voor het meerjarenbeleidsplan. 

De Ledenadviesraad is betrokken bij het opstellen van het jaarplan 2022 en bij de onderzoeken die worden 

voorgelegd aan het ledenpanel. 

Ter versterking van de Ledenadviesraad heeft de Ledenadviesraad een oproep geplaatst voor nieuwe 

leden.  

  

https://www.nvve.nl/files/1216/3663/0946/Overdruk_art_over_WGPL_uit_Relevant_jan_2016.pdf
https://www.nvve.nl/actueel/nieuws/hoge-raad-bevestigt-dat-euthanasie-ook-mag-bij-vergevorderde-dementie
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LEDENPANEL 

In 2021 is verschillende keren aan het ledenpanel een aantal vragen voorgelegd over actuele thema’s.  

• In maart is gevraagd waar de NVVE zich de komende jaren hard voor moet maken. De vijf thema’s 

uit het meerjarenbeleidsplan ‘Vrijheid van sterven’ (2018-2022) zijn volgens het ledenpanel nog 

steeds actueel. De belangrijkste nieuwe punten zijn volgens het panel: de verstrekking van een 

dodelijk middel onder strikte voorwaarden, een groter bereik van de informatie, steun en advies 

over keuzemogelijkheden rond het levenseinde, en het aanjagen van het politieke en 

maatschappelijke debat. Het ledenpanel vindt dat de kracht van de vereniging vooral schuilt in de 

verstrekking van wilsverklaringen en de dienstverlening daaromheen. 

Ook is gevraagd hoe de leden aankijken tegen donaties en nalatenschappen; iets meer dan de helft 

staat open voor een benadering over doneren of over het schenken van een legaat na overlijden. 

Tenslotte is gevraagd naar de bekendheid van de Ledenadviesraad. Een kleine helft van de 

respondenten is bekend met de Ledenadviesraad die namens de leden invloed uitoefent op de 

realisatie van de doelstellingen van de vereniging.  

• Het ledenpanel is benaderd over het behandelverbod. Bijna driekwart van het ledenpanel is bekend 

met het behandelverbod. De ruimte om wensen toe te lichten in het behandelverbod, oftewel de 

persoonlijke aanvulling, is door twee op de drie benut. Een ruime meerderheid weet dat deze 

toelichting de kans vergroot dat het behandelverbod door de arts wordt gevolgd (61%). De 

meesten hebben hun behandelverbod besproken met anderen, vooral met de arts, partners en 

kinderen.  

• Om inzicht te krijgen in wat er leeft onder de leden jonger dan 65 jaar is eind oktober een 

ledenpeiling gehouden. Als belangrijkste reden om lid te worden geeft deze groep aan: de wens om 

wilsverklaringen op te stellen (50%), behoefte aan meer informatie (49%), het levenseinde van 

naasten (40%) en het eigen levenseinde (30%). Uit de peiling blijkt ook dat deze groep leden nog 

weinig gebruikmaakt van de diensten van de NVVE. De beste en gemakkelijkste manier om hen te 

bereiken met nieuws en informatie zijn de website en de tweewekelijkse nieuwsbrief. 

NALATENSCHAPSWERVING 

In 2021 is een brochure over schenken en nalaten gemaakt, waarin de NVVE leden en andere 

geïnteresseerden informeert over hoe zij met een schenking of nalatenschap de NVVE kunnen helpen haar 

doelen te realiseren. In de brochure legt NVVE-lid Ron Rooswinkel in een openhartig interview uit waarom 

hij heeft besloten om de NVVE in zijn testament op te nemen. De brochure is meegestuurd met Relevant, 

naar aanleiding waarvan verschillende leden meer informatie hebben opgevraagd.  

KLACHTEN 

Vanaf 1 januari 2021 worden klachten geregistreerd in het CRM-systeem (het Customer Relationship 

Management systeem waarin de volledige ledenadministratie is opgenomen). In totaal zijn er in 2021 35 

klachten en meldingen van ongenoegen binnengekomen. Het merendeel hiervan is ontvangen via mail. 

Met uitzondering van een klacht zijn de klachten binnen de gestelde norm van vijf werkdagen in 

behandeling genomen. Het algemene beeld is dat de mensen die een klacht indienen tevreden zijn over de 

opvolging hiervan. Met name de snelheid waarmee contact wordt opgenomen en de persoonlijke 

benadering worden gewaardeerd. In vier gevallen heeft het lid het lidmaatschap opgezegd. De meest 

voorkomende klachten waren administratief van aard en hielden verband met het vragen naar de QR-code 

tijdens de Dag van de Wilsverklaring en het gegeven dat de NVVE geen euthanasie uitvoert. 
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5.2 Personeelsbeleid  

Op het bureau in Amsterdam werken eind 2021 31 medewerkers, samen 25,2 fte. Er zijn dit jaar vier 

medewerkers in dienst gekomen, waarvan twee tijdelijk: bij communicatie, op de ledenadministratie, in de 

directie en bij HR. Zes medewerkers hebben een andere betrekking gevonden. 

VERZUIM 

Het gemiddelde verzuimpercentage is 2,8%, aanzienlijk lager dan in 2020 toen dit nog 5,9% was. Het 

landelijke gemiddelde in 2021 is 6,0%.  

 
Figuur 8. Ziekteverzuimpercentage 2019-2021.  

De Arbowet stelt dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor veiligheid, gezondheid en welzijn van hun 

medewerkers. Vanuit de Arbowet is het verplicht beleid ter bevordering van een veilige werkomgeving te 

hebben. De NVVE geeft invulling aan haar verplichting door het beleid ter voorkoming en beperking van 

psychosociale arbeidsbelasting. Een onderdeel van dit beleid is het aanstellen van een externe 

vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is iemand, tot wie degene die te maken heeft met 

ongewenste omgangsvormen zich kan wenden voor advies en ondersteuning.  

In het afgelopen kalenderjaar zijn er evenals in de jaren daarvoor geen meldingen omtrent het ervaren van 

ongewenste omgangsvormen gedaan bij de vertrouwenspersoon. Ook zijn er geen officiële klachten 

ingediend bij de vertrouwenspersoon. Elk jaar nodigt de NVVE de vertrouwenspersoon uit om toe te lichten 

wat haar rol is en kennis te maken met nieuwe medewerkers. Tijdens dit overleg worden medewerkers 

persoonlijk uitgenodigd om contact met haar op te nemen, mocht daar behoefte aan zijn. 

VERLOF 

De NVVE is gehouden een reservering te maken voor de openstaande verlofuren. Omdat de NVVE het 

belangrijk vindt dat medewerkers regelmatig verlof opnemen, aangezien dit positief bijdraagt aan de 

gezondheid van medewerkers, wordt het opnemen van verlofdagen gestimuleerd. 

Er was een aantal medewerkers met een behoorlijke opbouw van verlofuren. Om dit omlaag te brengen 

zijn maatwerkafspraken met de betreffende medewerkers gemaakt. Het invullen van verlof en het 

opnemen hiervan blijft onder de aandacht.  

THUISWERKEN 

Als gevolg van Corona hebben alle medewerkers het hele jaar zo veel mogelijk vanuit huis gewerkt. Er zijn 

afspraken met medewerkers die op kantoor kwamen voor activiteiten die alleen vanuit kantoor gedaan 
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kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het versturen van post. Overleggen hebben allemaal digitaal 

plaatsgevonden, zodat we goed met elkaar in contact zijn gebleven.  

De medewerkers hebben laten zien dat ze goed in staat zijn gebleken om onder deze omstandigheden de 

dienstverlening op peil te houden. En ook om collega’s waar nodig te informeren en samen te werken, en 

nieuwe collega’s in te werken. 

HYBRIDE WERKEN 

Als gevolg van de coronamaatregelen en het advies vanuit de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken 

zijn de medewerkers van de NVVE vertrouwd geraakt met het werken vanuit huis. We hebben 

ondervonden welke voor- en nadelen dit met zich meebrengt. Dit is aanleiding geweest tot het besluit om 

in de toekomst hybride te gaan werken, wat betekent dat we deels vanaf kantoor en deels vanuit huis 

zullen werken. 

Ter voorbereiding op hybride werken is in kaart gebracht welke aanpassingen hiervoor noodzakelijk zijn. 

Hierbij is aandacht voor de inrichting van het kantoorpand, de noodzakelijke ICT-middelen en het gedrag 

dat hoort bij hybride werken. Ten aanzien van het kantoorpand wordt gekeken naar een nieuw 

ventilatiesysteem en of de algemene ruimtes middels een verbouwing effectiever ingezet kunnen worden. 

Als gevolg van het thuiswerken de afgelopen twee jaar, beschikken medewerkers al over ICT-middelden om 

hybride werken mogelijk te maken. Daarnaast heeft de migratie naar een nieuw telefoonsysteem 

plaatsgevonden wat het onder andere eenvoudiger maakt om vanaf verschillende locaties te bellen. 

Tenslotte zijn in samenspraak met de medewerkers spelregels opgesteld om hybride werken voor iedereen 

bereikbaar en werkbaar te maken. De spelregels zijn opgesteld op basis van de waarden: 

1. Veiligheid en gezondheid; 

2. Vindbaarheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid; 

3. Collegialiteit; 

4. Verbondenheid; 

5. Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. 

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is afgenomen en 30 van de 32 medewerkers die op dat 

moment bij de NVVE werkten hebben het MTO ingevuld. Het resultaat voor de organisatie is een 7,9, wat 

een resultaat is om trots op te zijn. De resultaten zijn gedeeld in de organisatie. Er is apart aandacht 

besteed aan wat we al goed doen en willen blijven behouden, en naar wat verbetering/verandering vraagt. 

Dit is ook met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) besproken en er is geconcludeerd dat er al veel 

zaken zijn opgepakt, opgestart of in de uitwerkingsfase zitten. Om ook de nog onbeantwoorde 

vraagstukken te duiden, wordt in overleg met de PVT gekeken welke acties daarbij passen. 

5.3 Vrijwilligers 

Eind 2021 waren er in totaal 142 vrijwillige medewerkers actief bij de NVVE. Hiervan zijn 91 vrijwilligers 

actief voor het Adviescentrum en 20 voor de Levenseinde Academie/Presentatiedienst. De overige 

vrijwilligers zijn met name actief in adviesgroepen. Ook de Raad van Toezicht bestaat uit vrijwilligers. 

Als gevolg van Corona hebben de meeste overleggen met vrijwilligers digitaal plaatsgevonden. Ook de 

vrijwilligers hebben met name vanuit huis gewerkt voor de NVVE. Aangezien huisbezoeken en spreekuren 

op locatie slechts zeer beperkt mogelijk waren, hebben veel gesprekken telefonisch plaatsgevonden. 
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Bijzonder is dat zowel de scholingsdag in oktober als de vrijwilligersdag in Burgers Zoo in november fysiek 

plaats hebben gevonden. Bij beide bijeenkomsten waren veel vrijwilligers en medewerkers aanwezig. Naast 

de inhoudelijke component van de bijeenkomsten was er met name veel enthousiasme over het sociale 

karakter van de bijeenkomsten. 

ADVIESRADEN, NETWERKEN EN WERKGROEPEN 

Binnen de NVVE is een aantal werkgroepen, adviesraden en netwerken actief, te weten: 

▪ Ledenadviesraad (LAR); 

▪ Medische Adviesraad (MAR); 

▪ Verpleegkundige Adviesraad (VAR);  

▪ Juridisch Netwerk; 

▪ Werkgroep Politiek. 

De Ledenadviesraad is in oktober 2018 benoemd door de ALV en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit 

aan de Raad van Bestuur. De Ledenadviesraad wordt door de Raad van Bestuur gezien als een belangrijke 

bron van informatie ten aanzien van de mening en wensen van leden. De Raad van Bestuur en de 

Ledenadviesraad hebben in ieder geval viermaal per jaar overleg. 

De NVVE organiseert met de Medische Adviesraad bijeenkomsten waarbij een specifiek inhoudelijk thema 

centraal staat en vanuit verschillende invalshoeken wordt besproken. Voor deze bijeenkomsten worden 

verschillende medici uitgenodigd. Op deze manier willen we onze kring uitbreiden, trekken we nieuwe 

medici aan en kunnen we een thema tot in detail bespreken met professionals. Als gevolg van Corona is er 

in 2021 geen mogelijkheid geweest om een bijeenkomst te organiseren. In de tussentijd hebben de 

contacten met de Medische Adviesraad digitaal plaatsgevonden. 

In 2019 is er een doorstart van de Verpleegkundigen Adviesraad geweest. De Verpleegkundigen Adviesraad 

heeft in 2021 geen bijeenkomsten gehad als gevolg van Corona. De focus lag voor de meeste leden van de 

Verpleegkundigen Adviesraad op hun werk in verband met het virus.  

Het Juridisch Netwerk geeft input aan de NVVE ten behoeve van de standpuntvorming over juridische 

ontwikkelingen. De adviesraad bestaat uit juristen met diverse achtergronden die zich betrokken voelen bij 

de NVVE en vanuit hun expertise om advies gevraagd worden. De vorm waarin de adviesraad samenkomt is 

middels een expertmeeting twee à drie keer per jaar. In 2021 zijn als gevolg van de Coronamaatregelen 

geen fysieke expertmeetings gehouden met de adviesraad. Er is wel veel telefonisch overleg geweest.  

De Werkgroep Politiek steunt de politieke lobby en adviseert het bureau hierover. De Werkgroep Politiek is 

in 2021 met name actief geweest rondom de verkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen heeft de 

werkgroep de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen geïnventariseerd en geconcludeerd 

dat er slechts gering aandacht is voor het levenseinde in verkiezingsprogramma’s. De werkgroep bestaat uit 

vertegenwoordigers van diverse politieke partijen. In 2021 waren dat PvdA, D66, VVD, VOLT, SP, GroenLinks 

en 50-Plus. 


