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4 Hulp bij zelfdoding
In 1992 deed Robert een eerste poging tot zelfdoding. Vele
jaren van hulpverlening volgden, maar zijn doodswens bleef.
Ook twee volgende pogingen mislukten, tot zijn familie de
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helpende hand toestak. Na negen jaar verbreekt zijn zus het
stilzwijgen.

8 Debat hulp bij zelfdoding stokt
In de jaren zeventig en tachtig was het debat over hulp bij
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zelfdoding open en concreet, maar door de jaren heen is de
discussie langzaam verbleekt. Wat is er gebeurd?

10 Taboe op hulp bij psychisch lijden
Psycholoog Martine Cornelisse kreeg in de veertien jaar dat ze
voor de NVVE werkte veelvuldig een vraag om hulp bij zelfdoding
van psychiatrische patiënten. Ze luisterde, gaf informatie, wees
op risico’s, maar daadwerkelijk hulp bij zelfdoding verlenen is er
niet bij. ‘Ik zou willen dat dit tot de mogelijkheden gaat behoren.’

13 Zwitserland in de polder
Zwitserland is het enige land ter wereld waar hulp bij zelfdoding
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heden gaat behoren. Hoe ziet het Zwitserse systeem eruit?

staan. De NVVE bepleit dat dit ook in Nederland tot de mogelijk-
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16 Nieuwe wilsverklaringen NVVE
Op 17 oktober werden in Amsterdam de nieuwe wilsverklaringen
van de NVVE gepresenteerd. Een overzicht van de aanpassingen
en veranderingen.

22 Tweede Kamerverkiezingen
Een overzicht van de passages over euthanasie en hulp bij zelfdoding in de verkiezingsprogramma’s.
VVD-kamerlid Van Miltenburg pleit openlijk voor wetgeving die
het mogelijk maakt dat ook mensen die niet aan de zware eisen
van de euthanasiewet voldoen hulp bij zelfdoding kunnen krijgen.
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Het begint een traditie te worden dat de NVVE aan het eind van
het jaar een symposium organiseert over een brandpunt inzake
euthanasie en hulp bij zelfdoding. Dit jaar gebeurt dat op vrijdag
1 december onder het thema: Hulp bij zelfdoding. Zwitserland
in de polder…? Het thema maakt duidelijk wat de NVVE ter discussie wil stellen: is de hulp zoals die in Zwitserland plaatsvindt
ook bij ons wenselijk én mogelijk? Zoals altijd neemt Relevant
met een themanummer een voorschot op het aanstaande symposium. In dit nummer daarom een uitvoerig artikel over het zogenaamde “Zwitserse model”. Ook de historie van de vraag om
hulp bij zelfdoding komt aan de orde. Na een aantal flinke stappen voorwaarts in de jaren zeventig en tachtig blijkt de praktijk
in de jaren erna op een forse achterstand gezet.
Het symposium komt op een moment dat het debat over hulp
bij zelfdoding internationaal in beweging is. In Duitsland bepleiten momenteel enkele duizenden juristen verruiming van de
mogelijkheden van wat zij zo fraai Sterbenhilfe noemen. En in
Italië is een debat over euthanasie op gang gekomen na de geruchtmakende open brief van de Italiaan Piergiorgio Welby aan
de Italiaanse president Giorgio Napolitano. Welby, die volledig
verlamd is en gekluisterd is aan een beademingsapparaat en
voedingssonde, heeft in de brief zijn uitdrukkelijke wens tot het
staken van zijn behandeling neergelegd. In Italië wordt dit gezien als euthanasie en het debat laait nu hoog op.
Natuurlijk zijn er tegenkrachten. In Duitsland wil de sociaal-democratische(!) minister van Justitie Brigitte Zypries geen discussie vanwege de gevoeligheid in de coalitie met de christendemocraten. En in Italië is er het voor de hand liggende felle verzet van het Vaticaan. Doorslaggevend zal zijn in hoeverre men
buigt voor de “christelijke” dwingelandij.
Die dwingelandij kennen wij in Nederland ook en gezien de
groeiende steun voor de rechts-conservatieve Balkenende is
die bepaald nog geen gepasseerd station en blijft waakzaamheid geboden. Maar er is ook hoop, na enkele jaren lijkt er weer
enige beweging voorwaarts. PvdA en VVD hebben het recht op
zelfbeschikking rond de dood als leidend beginsel expliciet in
hun verkiezingsprogramma opgenomen. Anouschka van Miltenburg (VVD) pleit in dit nummer naast de euthanasiewet nieuwe
wetgeving te ontwikkelen, waardoor ook mensen die niet voldoen aan de strenge eis doodziek te zijn, de mogelijkheid krijgen om hun leven humaan te beëindigen, al of niet met hulp
van een arts of van een ander.
Ten slotte nog dit: tekenend voor het debat in het buitenland is
steeds dat persoonlijke ervaringen er de motor van vormen. Hopelijk heeft het aangrijpende verhaal op pag. 5 in dit nummer
dat effect ook. Persoonlijke ervaringen houden het debat zuiver.
Dit begint bij de terminologie. Op dit punt kunnen wij van de
Duitsers veel leren. Zij spreken niet van zelfdoding, maar van
Freitod. Dit begrip raakt de kern: mensen hebben de vrijheid tot
leven én tot sterven. Zo ook Sterbenhilfe: geen hulp bij zelfdoding, maar hulp bij zelf sterven. De morele lading tussen
deze begrippen verschilt hemelsbreed. Met moreel zuivere begrippen en de ervaring als ijkpunt kan dit symposium bijdragen
tot omkering van de recente ontwikkeling waarin het lijden zich
moet voegen naar de regelgeving, naar regelgeving die zich
voegt naar het lijden. ■
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‘De eerste drieëneenhalf jaar
van zijn behandeling had Roel
nog hoop dat hij zou kunnen
leren leven met zijn ziekte.
Hij bleef zoeken naar een
oplossing’

ALS ER GEEN ANDERE
WEG MEER IS
Robert is net 24 jaar geworden als hij een poging doet een einde aan zijn leven te maken. Jaren van hulpverlening volgen, maar zijn doodswens blijft. Ook twee volgende pogingen mislukken, tot zijn familie uiteindelijk de helpende hand biedt. Zijn zus doorbreekt na negen jaar het stilzwijgen.
‘22 september 1992 werd ik in paniek door mijn
ouders gebeld. Bij thuiskomst hadden ze ontdekt dat
de achterdeur en de schuurdeur open stonden. In de
schuur vonden ze een touw en een mes en onder een
boom in de tuin zagen ze een afdruk van een krukje.
Ze voelden direct dat er iets vreselijk mis was. Mijn
vader ging zoeken in de bossen rondom hun huis en
daar vond hij mijn broer. Robert had pillen geslikt.
Met een ambulance werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
Zijn poging om een einde aan zijn leven te maken
kwam voor de familie als een donderslag bij heldere
hemel. Je gaat diep in je geheugen zoeken of er in
het verleden misschien aanwijzingen zijn geweest die
ons hadden moeten opvallen. Maar ook nu, achteraf,
denk ik niet dat die er echt waren. Met zijn lengte van
1.94 meter en 80 kilogram leek Robert een gewone
gezonde jongen. Zeker, hij had wel zijn “dingetjes”.
Hij was gek op auto’s en motoren. Als hij een nieuwe
motor had gekocht, kon hij daar lyrisch over zijn, maar
na een half jaar was hij er alweer op uitgekeken en
kocht hij weer een nieuwe. Ook wisselde hij nogal
eens van baan. Na zijn schooltijd ging hij werken als
banketbakker. Maar niet lang daarna tekende hij bij
de marine en reisde vier jaar de wereld over. Later
werkte hij bij de politie, Philips en Air Liquide, een bedrijf dat gassen levert aan de industrie. Waar hij wilde
kwam hij aan het werk. Eigenlijk was hij altijd op zoek
naar iets anders, naar nieuwe uitdagingen. Maar er
zijn zoveel jongeren die op die leeftijd nog niet precies
weten wat ze willen. En het waren dingen waarvan je
dacht dat het gewoon bij zijn leeftijd hoorde.’
Bang en angstig
‘In het ziekenhuis vertelde Robert beetje bij beetje
dat hij altijd bang en angstig was, vooral voor grote
mensenmassa’s. Op straat had hij het gevoel dat
iedereen naar hem keek en hem uitlachte. Om die
angst te onderdrukken gebruikte hij in de tijd dat hij
bij de marine zat soms verdovende middelen. Als hij
drugs gebruikte, durfde hij zich onder de mensen te
begeven en op meisjes af te stappen. Hij gebruikte
de middelen dus niet voor de kick, maar het was voor
hem een manier om op een “normaal niveau” te kunnen functioneren. Ik vraag me af of die verdovende
middelen het uiteindelijk allemaal niet erger hebben
gemaakt. Maar daar kom je nooit meer achter.

Door Marleen Peters

Na de marine is hij zonder hulp gestopt met gebruiken.
Na een lang verblijf op de psychiatrische afdeling van
het ziekenhuis waar hij was opgenomen, ging hij van
de ene instelling naar de andere. Verschillende gedragstherapieën, psychotherapeutische behandelingen
en medicatie werden uitgeprobeerd. Hij was blij met
de hulp die hij kreeg en stond open voor de behandelingen. Maar het werd nooit echt duidelijk wat er met
hem aan de hand was. Op een gegeven moment is
wel het vermoeden uitgesproken dat Robert schizoïde
was, maar dat is later in twijfel getrokken omdat mensen die schizoïde zijn geen contact met anderen willen, terwijl dat bij Robert niet het geval was.
De eerste drieëneenhalf jaar van zijn behandeling had
Robert nog hoop dat hij zou kunnen leren leven met
zijn ziekte. Hij bleef zoeken naar een oplossing. Maar
ondanks alle inzet van de hulpverleners en Robert
zelf, zag je dat hij steeds verdrietiger werd. In die tijd
van opnames heeft hij ook geprobeerd zichzelf te verdrinken en zijn polsen door te snijden. Zijn hulpverleners dachten dat het vooral een roep om aandacht
was, maar het was veel meer dan dat.
De laatste instelling waar hij verbleef was voor hem
een nachtmerrie. Hij had het gevoel dat hij er helemaal niet thuis hoorde en hij kreeg er medicatie waar
hij gek van werd. Tegen het advies van de hulpverleners in is hij daar vertrokken. Maar hij bleef wel in
deeltijdbehandeling bij het RIAGG, daar ging hij ook
altijd heel trouw naartoe.’
Tweede poging
Robert ging weer aan het werk en hij verhuisde naar
een eigen woning. In die tijd had hij kort een vriendin,
maar die relatie liep stuk. Tijdens vakanties ging hij
naar plekken waar hij niemand tegen kwam, zoals de
bergen in Oostenrijk en Noorwegen. Of midden in de
winter met een tentje en een slaapzak met een vriend
kamperen in de Pyreneeën. Altijd zocht hij de rust op.
Het liefst had hij geleefd als Grizzly Adams tussen de
beren in Canada.
17 maart 1997 deed Robert opnieuw een poging een
einde aan zijn leven te maken. Hij had gezegd dat hij
in het weekend met vrienden een toertocht op de
motor ging maken, dus maakten we ons verder niet
ongerust. Maar toen hij een paar dagen later niet
kwam opdagen voor zijn afspraak met de psychiater,
gingen mijn ouders poolshoogte nemen.
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‘Alle vier voelden en dachten we hetzelfde:
Robert mag kost wat kost niet meer wakker worden’
Ze troffen hem aan in de huiskamer. Robert had een
combinatie van alcohol, medicijnen en een anti-braakmiddel ingenomen en lag in coma. Hij was voorover
op de grond gevallen en had een wond aan zijn arm.
Zijn arm lag onder zijn buik. In de vier dagen dat hij
er had gelegen was de wond extreem gaan ontbinden,
waardoor hij ook een groot gat in zijn buik had. Toen
hij in het ziekenhuis weer bij kwam zei hij: “Ik had niet
meer wakker moeten worden.”
Ondanks operaties en een huidtransplantatie wilde de
wond op zijn arm niet genezen. Robert had in die tijd
ook last van waanbeelden. Hij was bang voor de verpleging en had het gevoel dat ze hem achtervolgden.
Een advocaat die ik om raad vroeg, zei dat Robert
moest zwijgen over de waanbeelden die hij had, omdat er een risico bestond dat hij dan onder toezicht
zou worden gesteld.’
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Innige band
‘Twee maanden na zijn zelfdodingpoging werd Robert
uit het ziekenhuis ontslagen. Zijn hand functioneerde
niet meer goed en de wond genas niet. Driemaal per
week moest hij terug naar het ziekenhuis om het verband te laten verschonen. Robert sprak vaak met
mijn moeder over zijn gevoelens en doodswens, ze
hadden een innige band. Met mijn vader heeft hij er
nooit over kunnen praten. Voor hem was Roels ziekte
en doodswens niet te bevatten.
In die tijd was er ook veelvuldig contact met de NVVE
over wat in zijn situatie mogelijk was. Robert werd lid
van de NVVE en vulde een niet-reanimerenverklaring
in. In april stuurde zijn psychiater een brief aan de
NVVE waarin hij schreef dat hij ervan overtuigd was
dat Robert echt uit het leven wilde stappen. Ook zijn
Relevant 4/2006

huisarts begreep zijn wens, maar niemand kon of
durfde hem te helpen.
Vanaf het moment dat hij ontslagen werd uit het ziekenhuis stond alles in het teken van afscheid nemen.
Maandagavond 3 juni zijn Robert, mijn ouders, mijn
man en ik op Roberts verzoek bij elkaar gekomen.
We beseften dat het einde heel dichtbij was. Je zag in
die laatste maanden al duidelijk dat hij geen “leven”
meer in zijn ogen had. Ze waren kil en grijs, nietszeggend. Er was geen wil meer. Bij een kop koffie en een
koekje hebben we zijn crematie besproken en welke
muziek hij graag wilde dat er gedraaid zou worden.
De vrijdag erna is Robert nog samen met mijn moeder
met de trein naar de NVVE in Amsterdam gereisd. Hij
moest zich er echt toe zetten, want eigenlijk kon hij
dat al niet meer opbrengen. Teleurgesteld ging hij
weer naar huis. Ik denk dat hij, naast informatie en
advies, toch nog ergens had gehoopt concrete hulp
te krijgen. Tegen mijn moeder zei hij op de terugreis:
“Ik trek mijn eigen plan wel. Laat me morgen maar
met rust, ik wil wat ruimte om erover na te denken.”’
Afscheid
Zaterdagmiddag belde ik hem om vier uur op, maar
kreeg geen gehoor. Ook een half uur en anderhalf uur
later niet. Toen hij ’s avonds om acht uur nog steeds
de telefoon niet op nam, heb ik mijn ouders gebeld.
Hoewel we hem niet weer te vroeg wilden vinden, wilde mijn vader toch naar hem toe. In de huiskamer
vonden mijn ouders een afscheidsbrief en een bandje
met de muziek voor de crematie. Robert lag boven op
bed. Hij had pillen en drank ingenomen en een vuilniszak over zijn hoofd getrokken. Maar het was weer mis
gegaan. Zijn hand zat nog onder het elastiek die de

Rob Jonquière, directeur NVVE

vuilniszak dicht had moeten houden en de zak zat ook
te hoog waardoor hij nog kon ademen. Mijn man en ik
zijn er meteen naartoe gereden. Samen stonden we
voor de vraag: laten we hem zo liggen met het risico
dat hij er weer doorheen komt, halen we hulp of respecteren we zijn besluit en zorgen we dat hij niet
meer wakker wordt. Alle vier voelden en dachten we
hetzelfde: Robert mag kost wat kost niet meer wakker
worden.
De vraag was wie hem zou helpen. Mijn man wilde het
wel doen, maar als het ontdekt zou worden dat hij behulpzaam was geweest bij zelfdoding zou hij zijn baan
kunnen verliezen en we hebben nog kleine kinderen
waar we rekening mee moesten houden. Mijn moeder
zei toen: “Ik heb hem op de wereld gezet, dan help ik
hem er nu ook vanaf.” Maar mijn vader vond dat hij
als oudste het minst te verliezen had en mijn moeder
belangrijker was voor de kinderen. Hij heeft Roberts
hand weggetrokken en de plastic zak goed gedaan.
Daarna hebben we afscheid genomen en zijn we als
dieven in de nacht vertrokken.’
Geen andere weg
‘Na de crematie spraken we nog maar zelden over
wat er die avond is gebeurd, zeker in het begin niet.
We vonden het normaal wat we hadden gedaan. Bij
Roberts eerste poging een einde aan zijn leven te
maken, hadden we deze beslissing zeker niet kunnen
nemen. Maar in de loop der tijd hebben we zijn wens
leren accepteren en respecteren. We zijn met z’n
allen naar dat moment toegegroeid. Pas de laatste
jaren ben ik me gaan realiseren dat het eigenlijk heel
bijzonder is wat we gedaan hebben.
Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dit verhaal lezen en denken: hoe hebben jullie dat kunnen
doen? Mijn antwoord zal dan zijn: door te zien dat er
geen andere weg meer was.’ ■

De naam van Robert is gefingeerd. Nu de zaak na
negen jaar verjaard leek, wilde zijn zus heel graag met
haar verhaal naar buiten komen. Maar nadat de jurist
van de NVVE het verhaal geanonimiseerd had voorgelegd aan het Openbaar Ministerie bleekt dat er theoretisch nog steeds een kans bestaat dat zij, haar moeder en man (de vader is inmiddels overleden) vervolgd
kunnen worden voor doodslag. ‘Als het alleen aan mij
zou liggen, zou ik – ook in de wetenschap dat ik in
de gevangenis terecht zou kunnen komen – zonder
een moment te aarzelen met naam en toenaam in
Relevant willen staan. Ik heb een rein geweten en
kan iedereen recht in de ogen kijken. Maar ik moet
ook rekening houden met mijn kinderen. Hen zou ik
nooit kwaad kunnen doen. Ik vertel mijn verhaal om
te laten zien dat mensen die psychisch lijden, gedwongen door de strenge regelgeving, nu geen andere
keuze wordt gelaten dan op een verschrikkelijke manier zelf een einde aan hun leven te maken. Het lijkt
erop dat de regels rond hulp bij zelfdoding de laatste
jaren in plaats van soepeler, alleen maar strenger zijn
geworden.’

COMMENTAAR

WAAROM?
Afgelopen maand was ik in de gelegenheid weer
eens kennis te nemen van de vorderingen die er
wereldwijd worden gemaakt op dat oh zo moeilijke
terrein van beslissingen rond het levenseinde.
In Toronto was de tweejaarlijkse wereldconferentie
van de World Federation of Right to Die Societies,
een overkoepelende organisatie van, zeg maar, de
NVVE’s van de wereld. Wat dan opvalt is dat Nederland tijdens dit soort bijeenkomsten en op dit terrein
werkelijk als gidsland wordt gezien. Wat zijn ze jaloers op ons land, waar het toch maar is toegestaan
aan dokters om euthanasie toe te passen of hulp
bij zelfdoding te geven. Wat zouden ze graag naar
Nederland komen om gebruik te kunnen maken van
onze mogelijkheden. Gelukkig accepteren en respecteren ze trouwens meestal wel dat hulp bij zelfdoding
aan “toeristen” niet mogelijk is, omdat onze regelgeving (terecht) stelt dat een intensieve arts/patiënt
relatie een voorwaarde is. Hun jaloezie begrijp ik wel:
vergeleken bij onze mogelijkheden zijn de resultaten
van de inspanningen van onze zusterverenigingen
vooralsnog beperkt tot legalisering van het weigeren
van behandeling.
Moeten we dus met de huidige regelgeving in Nederland tevreden zijn? Deze vraag opwerpen in Relevant
is bijna een open deur intrappen: nee natuurlijk, want
nog steeds wordt het zelfbeschikkingsrecht van de
mens aan het eind van zijn leven in Nederland met regels omkleed en ingeperkt door de verplichte instemming van de dokter. Dat dat op zichzelf niet slecht
hoeft te zijn, doet nu even niet ter zake. Maar het is
toch vreemd dat ik een paar weken terug, kijkend
naar de documentaire Het recht om te sterven (een
indrukwekkende weergave van door EXIT A.D.M.D.
Suisse romande uitgevoerde hulp bij zelfdoding door
niet-artsen) niet anders kon dan verzuchten: waarom
kan dat nou niet in Nederland!? Wat is er nou zo
anders aan deze (in Zwitserland legale) hulp in vergelijking met de gereguleerde euthanasie en hulp bij
zelfdoding door artsen in Nederland? Er is hier toch
ook sprake van vrijwilligheid en weloverwogen keuzes? De vrijwilligers van EXIT gaan toch ook niet over
een nacht ijs? Ze wijzen twijfelsituaties toch ook af,
handelen zorgvuldig en consciëntieus en overleggen
met collega’s?
Dat hulp bij zelfdoding door “leken” in Nederland niet
mag, heeft alles te maken met artikel 294 in ons
Wetboek van Strafrecht dat hulp bij zelfdoding nu
eenmaal verbiedt, tenzij… (en daar komt die dokter
dan weer en de criteria). Wij zouden dat graag anders
zien. Maar een wet veranderen kost nogal wat tijd,
weten we, en vraagt om een geschikte regeringscoalitie. Van de huidige hoeven we niets te verwachten, zeker niet als we – in elk geval voorlopig – (weer)
met Hirsch Ballin als minister van Justitie te maken
krijgen. Daarom?
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OPINIE

DEBAT HULP BIJ ZELFDODING
VRAAGT OM KRACHTIGE DOORSTART
Het debat over hulp bij zelfdoding is door de jaren heen nogal van karakter veranderd. In de jaren zeventig
en tachtig verschenen verschillende boeken en veel zeer uitvoerige artikelen in de media over de dilemma’s
rondom hulp bij zelfdoding. Het debat was opener en concreter, met vergaander voorstellen. Door de jaren
heen zijn debat én hulpverlening verbleekt. Angst lijkt raadgever te zijn geworden. Tijd voor een krachtige
doorstart.
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Suïcide zou op doktersrecept moeten gebeuren, kopte de Haagse Post in de editie van 5 september 1981
boven een uitvoerig interview met prof. dr. René Diekstra. Het recht te sterven door eigen hand werd destijds als een laatste taboe getypeerd. Een taboe dat
hoognodig doorbroken moest worden. Diekstra maakte toen en in de vijftien jaar daarna wereldfaam met
onderzoeken naar motieven voor zelfdoding en bepleitte naast hulp ten leven ook hulp ten dode. Veel
kritiek en veel waardering waren zijn deel.
Diekstra werkte nauw samen met de bekende hoogleraar psychiatrie Nico Speyer, die in 1969 het omvangrijke standaardwerk Het zelfmoordvraagstuk schreef.
In 1980 schreven Diekstra en Speyer samen het boek
Hulp bij zelfdoding. In een tijd dat nauwelijks iemand
nog over zelfdoding durfde na te denken, laat staan
over hulp daarbij, formuleerden Speyer en Diekstra
voorwaarden voor hulp bij zelfdoding. Deze vormden
de basis voor latere rechtelijke uitspraken en ze zijn
goeddeels terug te vinden in de euthanasiewetgeving.
Korte tijd na het verschijnen van het boek Hulp bij
zelfdoding werd Nico Speyer ziek. Zijn vrouw Renee
was en bleef ten einde raad bij het vooruitzicht alleen
verder te moeten leven. In het najaar van 1981
maakten zij samen een eind aan hun leven. Deze
gebeurtenis trok veel media-aandacht en heeft het
debat over het recht op zelfdoding en hulp daarbij in
een stroomversnelling gebracht.
In datzelfde jaar verscheen Diekstra’s tweede grote
boek: Over suïcide. Zelfdestructie, zelfbehoud en
hulpverlening. Dat boek kreeg veel publiciteit, waaronder het genoemde artikel in de Haagse Post. Het
verzet tegen hulp bij suïcide leek in die jaren een
achterhoedegevecht te worden.
Verzetsbolwerk
Een belangrijke bijdrage in het debat kwam van de
theoloog en ethicus prof. dr. H.M. Kuitert. Van hem
verscheen in 1983 Suïcide, wat is er tegen? Kuitert
liet in het boek zien dat de door de kerk zo gepropageerde absolute plicht tot leven niet houdbaar is. Het
leven is een groot goed, maar niet voor iedereen. Een
mens, aldus Kuitert, hoeft van het goede recht op leRelevant 4/2006

Door Hans van Dam

ven niet eindeloos gebruik te maken. Er kunnen goede redenen zijn om af te haken.
Met dit boek – waarvan in 1994 een herziene uitgave
verscheen – legde Kuitert een bom onder het belangrijkste verzetsbolwerk: de traditioneel-christelijke kerken. Kuitert biedt nadrukkelijk ruimte voor hulp bij
suïcide en formuleert zorgvuldigheidseisen. Pikant is
dat hij benadrukt dat instemming met de motieven
van de hulpverlener geen voorwaarde is voor morele
aanvaardbaarheid van hulp. De verantwoordelijkheid
van de hulpverlener is alleen het uitsluiten van vergissingen, het uitsluiten van misbruik van middelen door
anderen en het vermijden van onnodig leed bij nabestaanden.
Met al deze publicaties en het debat dat daarop volgde, leek de hulp bij zelfdoding dichterbij te komen.
Hulp, niet alleen in de zin van preventie – er was veel
openheid over signalen en wat dan (niet!) te doen –
maar ook in de zin van iemand in een uitzichtloze
situatie aan een zachte dood helpen. Enkele psychiaters, bijvoorbeeld Frank van Ree, meldden dat zij deze
hulp af en toe gaven.
“Auto-euthanasie”
En dan waren er de publicaties van psychiater en
psychotherapeut D. van Tol. In zijn boek De dood als
keuze uit 1975 schrijft hij over de geschiedenis van
de zelfgekozen dood en de (morele) waardering daarvoor. Hij bepleit én voorspelt, zoals hij dat noemt,
“auto-euthanasie” als een reële toekomstige mogelijkheid, waartoe, in zijn woorden, de mens in staat
moet worden gesteld door kennis van hoe zichzelf
zachtaardig uit het leven te verlossen en op de hoogte
te zijn van de wegen om te beschikken over het adequate euthanaticum. Legaal en niet langs sluipwegen.
Tien jaar later constateert Van Tol in zijn boek Hulp
bij zelfdoding dat de ontwikkelingen duidelijk in de
richting van daadwerkelijke hulp gaan. Hierop aansluitend onderscheidt hij drie groepen voor wie hij ruimte
voor hulp bepleit. Ten eerste mensen die weloverwogen een streep onder hun leven willen zetten omdat
door bijvoorbeeld een opeenstapeling van levensproblemen hun draagvermogen is gebroken (zogenaamde

Peter de Wit

balanssuïcide). Ten tweede patiënten met ernstige
psychiatrische stoornissen. Hij denkt hierbij ondermeer aan mensen met schizofrenie bij wie periodes
van ernstige psychoses worden afgewisseld met periodes waarin die psychoses er niet zijn. In die “normale”
periodes kan iemand een weloverwogen verzoek tot
hulp bij zelfdoding doen, met als motief dat hij of zij
weer een nieuwe reeks psychoses niet wil doormaken
en alle behandeling het onheil niet kan afwenden. De
derde groep zijn mensen met persoonlijkheidsstoornissen (die zijn ongeneeslijk) en mensen die vanaf de

Respect voor autonomie betekent
dat stervenshulp niet beperkt kan
blijven tot lichamelijk zieke mensen
vroege jeugd ernstig zijn verwaarloosd en daardoor
een abnormale ontwikkeling hebben doorgemaakt en
bij wie alle therapeutisch ingrijpen niet heeft geholpen.
In de lijn die Van Tol had ingezet, ligt ook het NVVErapport Hulp bij zelfdodingsvraagstukken, dat in 1991
verscheen. De kern van het rapport was dat respect
voor autonomie betekent dat stervenshulp niet beperkt kan blijven tot lichamelijk zieke mensen. Het
rapport riep uit de hoek van psychiaters verzet op,
maar die kritiek werd ook krachtig weersproken.
Rechtspraak
De ontwikkeling richting hulp leek door te zetten, ook
in de rechtspraak. In 1992 vroeg het Openbaar Ministerie(!) ontslag van rechtsvervolging voor een psychiater en huisarts die een vrouw met een aanhoudende
doodswens, die ook enkele zeer serieuze pogingen tot
zelfdoding had gedaan (ze had glorix gedronken, zichzelf in de brand gestoken en was uit het raam gesprongen), aan een zachte dood had geholpen. De Haagse
psychiater W.A. Nolen steunde de hulp en vond uitsluiten van stervenshulp in geval van psychiatrisch lijden
discriminatie.
In 1994 billijkte de Hoge Raad goeddeels de stervenshulp die psychiater Chabot had gegeven aan een vrouw
in aanhoudende rouw met een voortdurende doodswens. De raad deed de belangrijke uitspraak dat de
oorzaak van uitzichtloos lijden ondergeschikt is aan
de ernst van het lijden. Met andere woorden: ook nietzieke mensen kunnen uitzichtloos en ondraaglijk lijden
en mogen onder voorwaarden stervenshulp krijgen.

Vrij kort na deze uitspraak is het klimaat gaan kantelen. De laatste tien jaar is het verzet tegen hulp bij zelfdoding aan mensen die niet lijden aan een uitzichtloze
lichamelijke ziekte eerder toegenomen dan afgenomen.
Vermeldenswaard is nog wel het rapport Hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis.
Richtlijnen voor de psychiater, dat de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in 1998 publiceerde. Dit rapport biedt wel ruimte voor hulp bij zelfdoding, als een
ultieme mogelijkheid, maar bepleit niet nadrukkelijk
méér ruimte. Psychiaters houden zich de laatste jaren
vooral stil, behalve dan wijlen prof. Van Dantzig. Psychiater Chabot publiceerde nog wel over zelfdoding,
maar bepleit vooral zelfhulp. Ook de wetgever kon het
bij de totstandkoming van de euthanasiewet niet opbrengen om consequent te zijn door de ruimte die ook
juridisch was ontstaan te vertalen in wettelijke ruimte.
Wat is er tegen?
Het kantelende klimaat had ingrijpende gevolgen. De
dodelijke dosis medicijnen die huisarts Sutorius op
aanhoudend verzoek gaf aan de hoogbejaarde en aftakelende oud-PvdA senator Brongersma werd door het
gerechtshof en de Hoge Raad bestraft. En hoewel de
hulp die Sutorius gaf past in de uitspraak van de Hoge
Raad in de zaak-Chabot, weigerde de wetgever om deze situaties onder de wet te laten vallen. Ook de artsenorganisatie KNMG toonde geen rechte rug.
Met dit alles is het debat over hulp bij zelfdoding op
grote achterstand gezet. Het kan en moet anders. Het
debat vraagt om een krachtige doorstart. Die kan er
komen door publicaties die hierboven genoemd zijn
nog eens ter hand te nemen en vervolgens, met een
variatie op de titel van Kuiterts boek, de vraag te beantwoorden: hulp bij suïcide, wat is er tegen? ■

• N. Speyer • Het zelfmoordvraagstuk • Van Loghum,
Deventer 1969

• R.F.W. Diekstra • Over Suicide. Zelfdestructie, zelfbehoud
•
•

•

•

en hulpverlening • Samson, Alphen a/d Rijn 1981
N. Speyer en R.F.W. Diekstra • Hulp bij zelfdoding •
Van Loghum Slaterus, Deventer 1980
H.M. Kuitert • Suicide: wat is er tegen? • Ten Have b.v.,
Baarn, 1983/1984. Derde geheel herziene uitgave en
aangevulde druk maart 1994
D. van Tol • De dood als keuze. Psychologische beschouwingen
over zelfmoord en euthanasie verhelderd met voorbeelden uit
de letterkunde • Boom, Meppel 1977
NVVE • Hulp bij zelfdodingsvraagstukken • Amsterdam 1991
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HULP BIJ ZELFDODING

HET TABOE OP HULP BIJ PSYCHISCH LIJDEN
Relatief veel psychiatrische patiënten leven met een doodswens en een
groot aantal van hen doet één of meerdere malen een verzoek om hulp
bij zelfdoding aan de behandelend psychiater. Zo’n verzoek wordt echter
zeer zelden gehonoreerd. Toch zijn er psychiatrische patiënten die volgens de wet in aanmerking zouden kunnen komen voor hulp bij zelfdoding. Martine Cornelisse, die meer dan veertien jaar als psycholoog
voor de NVVE werkte, kreeg regelmatig een vraag om hulp. Zij adviseerde, dacht mee en gaf steun, maar daadwerkelijk hulp bij zelfdoding
verlenen was niet mogelijk. ‘Daar zou wel serieus over moeten worden
nagedacht. Niet in de laatste plaats omdat je daarmee veel onnodig
leed zou kunnen voorkomen.’

Door Marleen Swenne

Uit onderzoek in 1994 bleek dat psychiaters in Nederland ongeveer 320 keer per jaar een serieus verzoek om hulp bij zelfdoding kregen. Slechts in twee
tot vijf gevallen gingen zij ook daadwerkelijk over tot
het geven van die hulp. Hoewel het hier een onderzoek van twaalf jaar geleden betreft, is er in die getallen volgens Martine Cornelisse nog niet veel veranderd. ‘Het is schrijnend. Zéker als je bedenkt dat
van de mensen wiens verzoek niet werd gehonoreerd
er ongeveer vijftig zelf een eind aan hun leven maakten. En dat terwijl sommigen eigenlijk wel binnen de
wettelijke criteria voor hulp bij zelfdoding vielen. Het
is voor hen heel spijtig dat ze niet van de wettelijke
mogelijkheden gebruik hebben kunnen maken.’
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Therapeutisch optimisme
Jaarlijks krijgt de NVVE ongeveer 120 nieuwe hulpvragen van psychiatrische patiënten. Dit is iets minder
dan in eerdere jaren. Volgens Cornelisse kan de oorzaak liggen in het feit dat veel basisinformatie al via
internet te vinden is. ‘En dan zijn er natuurlijk ook patiënten die zo’n verzoek niet durven doen uit angst
voor gedwongen opname. Ik ben ervan overtuigd dat
veel psychiatrische patiënten met een doodswens niet
altijd genoeg gehoor krijgen. Nu de zelfbeschikking
voor mensen met somatische ziekten na dertig jaar
strijd redelijk in orde is, wordt het tijd om ook aan andere groepen te denken, zoals psychiatrische patiënten. In hoeverre hebben zij zelfbeschikkingsrecht en
zijn zij wilsbekwaam? Voor die vragen moet veel meer
aandacht komen.
Binnen de psychiatrie valt er wat dit betreft nog veel
te bevechten, want daar is de gangbare mening dat
een doodswens tot het ziektebeeld behoort en dus in
principe niet gehonoreerd kan worden. Daarbij wordt
een verzoek om hulp zelden gehonoreerd omdat zelfdoding van een patiënt vaak wordt beschouwd als falende hulpverlening. Wat dat betreft lijdt de psychiatrie
soms aan onrealistisch therapeutisch optimisme.’
Relevant 4/2006

Die heeft geluk gehad
De hulpvragen die de NVVE vanuit de psychiatrie
krijgt, zijn grofweg te onderscheiden in twee groepen.
De eerste groep zou met de euthanasiewet in de
hand een gegrond verzoek aan de psychiater om hulp
bij zelfdoding kunnen doen. Cornelisse: ‘Zij vallen binnen de medische criteria van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. In het Jaarverslag 2003 van de toetsingscommissies is een casus opgenomen van een psychiatrisch patiënt wiens psychiater het verzoek om
hulp bij zelfdoding honoreerde. De patiënt in kwestie
leed ernstig aan het leven, had geen enkele toekomstverwachting en was, tussen de mindere periodes door, volkomen wilsbekwaam. De patiënt had
herhaaldelijk verzocht om hulp bij zelfdoding en de
behandelend psychiater die de patiënt al jaren volgde, zag geen reden het verzoek niet te honoreren.
De toetsingscommissie vond dat hij zorgvuldig had
gehandeld.
Als je dit leest, denk je: die patiënt heeft geluk gehad. Er lopen namelijk wel meer mensen rond met
dezelfde problematiek, maar binnen de psychiatrie
is de interesse hiervoor miniem. De meeste psychiaters weten onvoldoende dat een verzoek om zelfdoding van een psychiatrisch patiënt in het kader van
de euthanasiewet vaker kan worden gehonoreerd.
Op dat gebied is er dus nog heel wat te verbeteren.
Dat zie ik ook als taak van de NVVE.’
De tweede groep hulpvragers vanuit de psychiatrie
bestaat uit mensen met een reële doodswens die
echter niet binnen de criteria van de wet vallen.
Zij zijn bijvoorbeeld nog niet totaal uitbehandeld of
hebben problemen die ook deels sociaal-maatschappelijk van aard zijn. Cornelisse: ‘Het is begrijpelijk
dat in die gevallen de psychiater niet aan het verzoek wil voldoen. Voor deze groep zou het een oplossing zijn als ze over de laatstewilpil konden beschikken, al zou ik daar wel bepaalde voorwaarden aan
willen verbinden.’

Peter de Wit

Verschillende werelden
Als je kijkt naar de discussies die binnen de NVVE
en binnen de psychiatrie worden gevoerd, dan zie je
volgens Cornelisse twee totaal verschillende werelden. ‘Binnen de NVVE gaan veel leden uit van onvoorwaardelijke zelfbeschikking. Zij vinden het stellen van voorwaarden aan hulp bij zelfdoding al snel
bevoogdend omdat iedereen dat zelf moet kunnen
beslissen. Binnen de psychiatrie is het juist andersom: daar geldt meer dat een patiënt die dood wil wel
per definitie wilsonbekwaam moet zijn en dus helemaal niet zelf kan beslissen. In beide groepen is er
sprake van zwart-witdenken. Alsof een zogenaamd
“normaal” mens nooit eens last kan hebben van
psychiatrische symptomen en alsof een zogenaamde
psychiatrische patiënt nooit op een normale wijze
over leven en dood zou kunnen nadenken. Mag een
“gestoorde” nooit zelf beschikken en is een zelfbeschikker nooit “gestoord”? Ik zou willen dat beide
werelden naar elkaar gaan luisteren én van elkaar
leren, zodat ze gezamenlijk tot redelijke voorwaarden
komen, die wat mij betreft ook mogen verschillen,
bijvoorbeeld per leeftijd of ziektegeschiedenis.’
Het Zwitserse model
Als Cornelisse psychiatrisch patiënten spreekt die
een doodswens hebben, is dat voor hen meestal de
eerste keer dat ze er openlijk over kunnen praten.
‘Ze zijn vaak zo eenzaam. Ik kan naar hen luisteren,
ze kunnen me vertellen wat ze van plan zijn, ik kan
hen wijzen op mogelijkheden en onmogelijkheden, de
risico’s voor de naasten, meedenken over een waardig afscheid en algemene informatie geven. We gaan
nooit die grens over waarbij we ook daadwerkelijk
hulp verlenen bij de zelfdoding. Een aantal jaren geleden heeft de rechtbank in Den Bosch een uitspraak
gedaan over mijn werkzaamheden voor de NVVE,
waardoor het ook duidelijk is dat onze methodiek en
werkwijze niet strafbaar is. Maar ik zou wel willen dat
ik daadwerkelijk hulp kon verlenen. Er zou een wet
moeten zijn die het mogelijk maakt om op een fatsoenlijke manier te sterven als je klaar bent met je
leven. Daarbij zou moeten worden voorzien in een
goede manier van verstrekking van de middelen, ook
voor psychiatrisch patiënten. Bij een goede verstrekking hoef je niet bang te zijn dat daar misbruik van
wordt gemaakt. In Zwitserland waar hulp bij zelfdoding is toegestaan, was eerst de regel dat er geen
hulp bij zelfdoding zou worden gegeven aan psychia-

trische patiënten. Inmiddels is men daar vanaf
gestapt en kunnen ook psychiatrische patiënten in
principe geholpen worden. Dat heeft geen enorme
toevloed gegeven van aanmeldingen. Als mensen
weten dat het mogelijk is hun leven te beëindigen op
een moment dat zij dat echt willen, is dat een hele
geruststelling. Ik ben ervan overtuigd dat daarmee
een aantal zeer gruwelijke zelfdodingen zou kunnen
worden voorkomen. Zelfdodingen, die nu een olievlek
van ellende om zich heen verspreiden, onder naasten, verzorgenden en andere betrokkenen, kunnen
dan op een goede manier en in rust worden uitgevoerd, met ruimte voor afscheid nemen.’
Taboe
‘Ik werd laatst nog gebeld door een moeder van een
man die een ernstige persoonlijkheidsstoornis had
en er al acht jaar een eind aan wilde maken. Die
man leed zo verschrikkelijk en niet alleen hij, ook de
mensen in zijn omgeving. Stel dat je die man bij de
NVVE zou kunnen uitnodigen en hem op een gegeven
moment pillen zou kunnen geven zodat hij het zelf
zou kunnen regelen, dat zou toch heel veel beter
zijn? Nu moeten we machteloos toekijken hoe iemand
lijdt. Het is in feite hetzelfde verhaal als met mensen
met een somatische aandoening en een doodswens.
Met dit verschil dat er naar hen inmiddels veel beter
wordt geluisterd en dat er op hun doodswens geen
taboe meer rust. Bij psychisch lijden is dat taboe er
helaas – en voor veel mensen heel onterecht – nog
wel.’ ■

Martine Cornelisse was tot 1 september als psycholoog
werkzaam bij de NVVE. In 1992 begon zij als coördinator
van de Ledenhulpdienst. Toen er steeds meer hulpvragen
van mensen met een psychische aandoening kwamen, werd
hiervoor binnen de NVVE een speciale dienst opgezet en
richtte zij zich vanaf dat moment op deze groep hulpvragers. In 2000 ontving zij, samen met collega Danny Bobbe,
met twee artikelen over zelfdoding, de prijs voor de beste
bijdragen in jaargang 1999 van het Maandblad Geestelijke
volksgezondheid. Ook speelde zij binnen de NVVE een belangrijke rol bij de totstandkoming van beleid rond het
vraagstuk van de pil van Drion.
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(Advertenties)

Ledenondersteuningsdienst
De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor
de Ledenondersteuningsdienst (LOD) in

NOORD-HOLLAND en DEN HAAG e.o.
De LOD bestaat uit vrijwilligers die leden van de
NVVE informeren, adviseren en ondersteunen en die
zo nodig bemiddelen bij vragen of problemen rondom
het vrijwillig levenseinde.
Wij vragen:
• relevante werkervaring, bij voorkeur vanuit het
maatschappelijk werk of de gezondheidszorg
• zeer goede contactuele eigenschappen
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over een auto
• bij voorkeur 35 jaar of ouder
Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: Simone Postma,
coördinator LOD, tel. 020 - 620 06 90.
Uw sollicitatie met motivatie en
CV kunt u richten aan: NVVE,
t.a.v. S.C. Postma, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam.

Oproep tot deelname aan onderzoek naar
niet ingewilligde euthanasieverzoeken
De NVVE heeft het EMGO Instituut van het VU medisch
centrum Amsterdam opdracht gegeven onderzoek te
doen naar niet gehonoreerde euthanasieverzoeken.
Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar mensen die
minder dan een jaar geleden hun arts expliciet om
euthanasie hebben gevraagd, maar waarbij de arts
het verzoek niet wilde inwilligen of waarin de persoon
die om euthanasie heeft gevraagd zijn/haar verzoek
zelf weer heeft ingetrokken.
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Graag komen wij in contact met mensen die:
• expliciet om euthanasie hebben gevraagd binnen
afzienbare tijd;
(Voor de duidelijkheid: het gaat dus niet om situaties
waarin u de arts hebt gevraagd hoe hij of zij tegen
euthanasie aankijkt en/of situaties waarin alleen
de wilsverklaring is besproken en/of waarbij over
euthanasie te zijner tijd is gesproken.)
• bereid zijn te worden geïnterviewd over de redenen
van hun euthanasieverzoek en de redenen waarom
het verzoek volgens hen niet is uitgevoerd;
• er geen bezwaar tegen hebben dat de (huis)arts aan
wie het verzoek is gedaan ook wordt benaderd voor
een interview.

Relevant 4/2006

Het interview zal ongeveer een uur duren en kan bij
de persoon thuis worden afgenomen of desgewenst op
een andere plaats. Alles wat tijdens het interview wordt
verteld, wordt vertrouwelijk behandeld. De informatie
die wordt gegeven over het verzoek om euthanasie en
uw mening over de reactie van de (huis)arts hierop, zal
niet in het interview met de (huis)arts worden gebruikt.
Doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de
redenen waarom ongeveer de helft van de euthanasieverzoeken in Nederland niet wordt uitgevoerd.
Als bovenstaande op u van toepassing is en u wilt deelnemen aan het onderzoek, kunt u: 1) uw naam en
adresgegevens en 2) een korte beschrijving van de reden(en) waarom volgens u uw verzoek om euthanasie
niet tot uitvoer is gekomen óf waarom u uw verzoek om
euthanasie weer heeft ingetrokken, opsturen naar:
Vragenlijst Wilsverklaringen
afdeling Sociale Geneeskunde
Antwoordnummer 2941
1000 SN AMSTERDAM
(Een postzegel is niet nodig.)

ZWITSERLAND IN DE POLDER
Hoewel de Nederlandse euthanasiewet uitkomst zou kunnen bieden, vinden mensen met een voltooid leven
of een psychiatrisch ziektebeeld die een doodswens hebben zelden of nooit gehoor bij artsen. Zwitserland
is het enige land ter wereld waar hulp bij zelfdoding door niet-artsen (ook aan deze groepen hulpvragers)
is toegestaan. De NVVE zou graag zien dat een systeem naar Zwitsers voorbeeld in Nederland tot de mogelijkheden zou gaan behoren. Hoe ziet het Zwitserse systeem eruit?
Sinds 1937 kent Zwitserland een wetsartikel dat luidt:
Iemand die uit eigen belang een ander tot zelfdoding
overhaalt of daarbij behulpzaam is, wordt bestraft
met maximaal vijf jaar tuchthuis of gevangenisstraf.
Walter Baechi, de eerste voorzitter van EXIT-Deutsche
Schweiz, bedacht in de jaren tachtig dat dit wetsartikel
wellicht een elegante weg bood om de euthanasieproblematiek in zijn land op te lossen. Hij draaide het
artikel om: iemand die niet uit eigen belang hulp bij
zelfdoding verleent, is dus niet strafbaar. Toen de Zwitserse Academie voor Medische Wetenschap ook nog
eens verklaarde dat hulp bij zelfdoding geen medische
handeling is, was de basis voor hulp bij zelfdoding
door niet-medici gelegd. Sindsdien zijn er naast de in
Zürich gevestigde EXIT-Deutsche Schweiz, in Zwitserland nog drie organisaties actief die hulp bij zelfdoding
verlenen: EXIT A.D.M.D. Suisse romande (de Franstalige tak van EXIT), Dignitas en EX International.
Wilsbekwaam
Aan de hulp bij zelfdoding wordt in de Zwitserse wet
een aantal voorwaarden gesteld. De belangrijkste is
dat de persoon die om hulp bij zelfdoding vraagt wilsbekwaam is. De vraag of mensen met een psychiatrische aandoening wilsbekwaam zijn, kan door EXITDeutsche Schweiz niet eenduidig worden beantwoord.
Maar zij voegt daar aan toe: ‘Zo onzinnig als het is
om te zeggen dat mensen met een psychiatrische aandoening in het algemeen niet wilsbekwaam zijn, zo onhoudbaar is de bewering dat mensen met een psychiatrische aandoening in alle gevallen wel wilsbekwaam
zijn.’ Nadat EXIT in 1999 negatief in het nieuws kwam,
met een zaak waarbij sprake was van hulp bij zelfdoding aan een psychiatrische patiënt, besloot het bestuur dat hulp bij zelfdoding aan psychiatrische patiënten niet langer gegeven mocht worden. Een meerderheid van de leden keerde zich tegen de, in hun ogen,
discriminerende regeling. Het bestuur gaf een commissie, bestaande uit medici, een jurist en een ethicus,
opdracht om onderzoek te doen naar stervenshulp
aan mensen met een psychiatrische aandoening. De
commissie kwam tot de conclusie dat er weliswaar
meestal sprake is van een causaal verband tussen de
doodswens van psychiatrische patiënten en hun aandoening, maar dat er ook psychiatrische patiënten zijn
die als wilsbekwaam te kwalificeren zijn en van wie de

Door Marleen Peters

wens om uit het leven te stappen dus gerespecteerd
kan worden. Eind 2004 hief het bestuur van EXIT het
verbod op. Verzoeken van psychiatrische patiënten
worden sindsdien niet langer zondermeer afgewezen,
maar per geval – onder voorwaarde dat er een psychiatrisch rapport is opgemaakt – serieus bekeken.
Duurzaame doodswens
Ook mensen met Alzheimer kunnen een beroep doen
op EXIT. Maar alleen in de eerste fase van de ziekte,
als de hulpvrager nog (overwegend) wilsbekwaam is,
kan hulp bij zelfdoding gegeven worden. De ziekte zal
dan ook in een vroeg stadium moeten worden vastgesteld, willen dementerenden in aanmerking kunnen
komen voor de hulp. Alzheimerpatiënten moeten dus
kiezen om te sterven in een fase waarin hun leven
(mogelijk) nog een zekere kwaliteit heeft. In een later
stadium van de ziekte – van voortschrijdende verwarring tot volledige dementie – is hulp bij zelfdoding niet
meer mogelijk omdat er dan sprake is van het toedienen van middelen, wat in Zwitserland verboden is.
Naast wilsbekwaamheid is ook de duurzaamheid van
de doodswens een voorwaarde om in Zwitserland voor
hulp bij zelfdoding in aanmerking te komen. De hulpvrager moet duidelijk kunnen maken dat hij langere tijd
over de wens heeft nagedacht en de vraag niet voortkomt uit een tijdelijke depressie.
Levensmoe
Een andere voorwaarde, die niet in de wet is opgenomen maar die EXIT enkele jaren geleden wel in de statuten heeft vastgelegd, is dat er sprake moet zijn van
een uitzichtloze prognose, ondraaglijke gebreken (die
samenhangen met de leeftijd) of ondraaglijk lichamelijk ongemak. Alleen de persoon die de hulp bij zelfdoding vraagt, en alleen deze persoon zelf, bepaalt wat
voor hem of haar ondraaglijk is. Deze toevoeging heeft
ertoe geleid dat EXIT nu ook oudere mensen helpt die
niet lijden aan een ziekte die binnen afzienbare tijd tot
de dood leidt, maar bij wie de som van hun lijden, pijnen en gebreken hen zo aangrijpt, dat zij “levensmoe”
zijn. Met de nieuwe koers heeft EXIT een duidelijke
stap gezet van hulp bij zelfdoding aan mensen in de
stervensfase, naar hulp aan mensen die al in een eerdere fase besluiten dat het leven voor hen niet (meer)
draaglijk is. ■
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Samengesteld door Marleen Peters

Gerrit van der Wal benoemd
tot inspecteur-generaal
Hoogleraar Gerrit van der Wal is op
30 juni door het kabinet benoemd
tot de nieuwe inspecteur-generaal
voor de gezondheidszorg. Van der
Wal volgt de eerder dit jaar afgetreden Herre Kingma op.
Van der Wal is sinds 1997 hoogleraar sociale geneeskunde aan het
VU medisch centrum in Amsterdam. Hij werd vooral bekend door
zijn onderzoek naar euthanasie. In

1992 promoveerde hij op het
proefschrift Euthanasie en hulp bij
zelfdoding door huisartsen, een
van de eerste grote Nederlandse
studies naar dit onderwerp. In
1995, 2000 en 2005 kreeg hij samen met hoogleraar Paul van der
Maas van de Erasmus Universiteit
Rotterdam van de overheid de opdracht de praktijk en meldingsprocedure rond euthanasie en andere
medische beslissingen rond het levenseinde te evalueren. De resultaten van het onderzoek uit 2005
worden begin 2007 verwacht.
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Zelfdodingsconsulent veroordeeld tot vier maanden cel
Oprichter Jan Hilarius van Stichting
De Einder is op 31 augustus door
het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot een jaar cel, waarvan
acht maanden voorwaardelijk, voor
zijn aandeel in de zelfdoding van
een 25-jarige vrouw. De vrouw, die
kampte met psychiatrische problemen, overleed op 10 november
2003 aan een combinatie van medicijnen, waaronder dertig tabletten die Hilarius haar had opgestuurd.
Het hof zei ernstig te betwijfelen of
het doodsverlangen van het slachtoffer duurzaam was. Zij leidde dit
Relevant 4/2006

af uit verklaringen van de behandelend psychiater en de huisarts. Ook
de verklaring van de vader dat hij
de indruk had dat zijn dochter weer
bezig was haar leven op te pakken
en de vele versies van een brief die
de vrouw na ontvangst van de medicijnen aan Hilarius schreef, maar
nooit verstuurde, speelden een rol
bij de beoordeling door het hof.
De zelfdodingconsulent zou zich
slechts hebben laten leiden door
vier brieven die hij van het slachtoffer heeft ontvangen en die maar
zeer summier haar voorgeschiedenis beschreven. Ze ontmoetten elkaar nooit. ‘Uitgangspunt voor de
verdachte is geweest de absolute
voorrang die hij meende te moeten
geven aan het zelfbeschikkingsrecht van de mensen die zich met
een doodswens voor hulp tot hem
wenden, ook zonder inzicht te hebben in de duurzaamheid van die
doodswens.’
De rechter achtte de eerder door
de rechtbank in Alkmaar opgelegde
gevangenisstraf van een jaar passend, maar kwam tot een lagere
straf gezien de leeftijd en het blanco strafblad van Hilarius, het feit
dat hij definitief gestopt is als consulent van Stichting De Einder en
de zelfdodingconsulent in hoger beroep blijk gaf onjuist gehandeld te
hebben.
Arts beschuldigd van doodslag
na orkaan Katrina
KNO-arts Anna Pou en twee verpleegkundigen van het Memorialziekenhuis in New Orleans zijn aangeklaagd wegens doodslag. Openbaar aanklager Charles Foti van de
staat Louisiana verdenkt hen ervan
in de dagen na de orkaan Katrina
vier patiënten een dodelijke dosis
morfine en kalmeringsmiddelen te
hebben toegediend.
Het onderzoek werd gestart nadat
een arts die tijdens de orkaan in
het ziekenhuis werkte, in oktober
vorig jaar tegen CNN verklaarde dat
hij een arts had horen vertellen patiënten uit hun lijden te willen verlossen. Anna Pou zei in een reactie
hierop tegen een lokaal tv-station
dat er met sommige patiënten was
besproken dat zij niet meer gereanimeerd wilden worden.

In de chaotische dagen na de orkaan Katrina, eind augustus 2005,
was het Memorial-ziekenhuis afgesloten van de buitenwereld. Tweeduizend mensen (patiënten en ontheemden) wachtten er op evacuatie. Het water in het ziekenhuis
stond drie meter hoog en er was
een groot gebrek aan voedsel, stromend water, zuurstof en medische
voorraden. Het ziekenhuis was verstoken van elektriciteit, waardoor
de koeling niet meer werkte en de
temperatuur steeg tot 38 graden
Celsius. Meer dan tweehonderd bewoners van verzorgingshuizen en
patiënten in ziekenhuizen overleden in de nasleep van Katrina. Justitie nam bij tientallen slachtoffers
weefsel af om te bepalen of ze stoffen in hun bloed hadden die wezen
op “mercy killing”. Er lopen meerdere onderzoeken tegen artsen en
verpleegkundigen, maar voor het
eerst is er nu daadwerkelijk ook
een aanklacht.
Geen vervroegde vrijlating
voor dr. Kevorkian
De Michigan Parole Board heeft
voor de vierde achtereenvolgende
keer het verzoek voor vervroegde
vrijlating van de arts Jack Kevorkian afgewezen. Kevorkian zit
sinds 1999 in een zwaarbewaakte
gevangenis in Michigan op beschuldiging van doodslag. Hij gaf in
1998 een 52-jarige man met de
spierziekte ALS op zijn verzoek een
dodelijke injectie. Hij nam zijn daad
op video op. De band werd uitgezonden door het CBS-programma
60-minutes. De 78-jarige arts zit
een gevangenisstraf uit van tien tot
vijfentwintig jaar. Zijn advocaat
pleitte dat volgens de behandelend
arts Kevorkian nog minder dan een
jaar te leven heeft. Kevorkian zegt
dat hij zeker in 130 gevallen hulp
bij zelfdoding heeft gegeven, maar
heeft beloofd geen hulp meer te
verlenen als hij wordt vrijgelaten uit
de gevangenis.
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EUTHANASIEDEBAT VERDEELT
KATHOLIEK ITALIË
De oproep van de Italiaanse president
Giorgio Napolitano voor een parlementair
debat over euthanasie, heeft voor veel
beroering gezorgd in het overwegend
katholieke Italië. Het debat begon eind
september toen de 60-jarige Piergiorgio
Welby, een man die lijdt aan spierdystrofie, een brief mailde naar de president waarin hij opriep euthanasie te legaliseren. Welby, die
door zijn ziekte vrijwel totaal verlamd is en kunstmatig gevoed en beademd moet worden, heeft de helft van zijn leven in een ziekbed gelegen
en kan al tien jaar niet meer bewegen en praten. Hij schreef het staatshoofd dat hij geen waardig leven meer heeft. Al jaren probeert Welby om
op legale wijze de zachte dood te sterven. Napolitano schreef in een brief
terug zeer ontroerd te zijn door de oproep en te hopen dat euthanasie een
onderwerp van discussie zal worden in het parlement. ‘De enige onrechtvaardige houding is stilte’, aldus Napolitano.
De huidige Italiaanse wetgeving verbiedt elke vorm van euthanasie. Vijf
verschillende voorstellen voor een wettelijke regeling van euthanasie liggen te wachten op behandeling in het parlement, maar zowel de linkse als
rechtse katholieke partijen zijn resoluut tegen. Met uitzondering van de
kleine radicale partijen, durft geen enkele partij de toorn van het Vaticaan
over zich af te roepen. Volgens de christen-democratische oppositieleider
Roberto Calderoli (Lega Nord) is ‘het leven niet bespreekbaar’. ‘Degene
die wensen te sterven, verkeren in een diepe depressie en hebben hulp
nodig’, aldus Calderoli. Uit een onderzoek van de katholieke universiteit
van Milaan blijkt dat 80 procent van de ondervraagde artsen in een vergelijkbaar geval weleens het beademingstoestel heeft uitgezet. Artsen die
schuldig worden bevonden aan het helpen sterven van een patiënt kunnen in Italië tot 15 jaar cel krijgen.

Australisch Parlement verwijdert speech van internet
Een speech met gedetailleerde
informatie over zelfdoding, die de
democratisch fractieleider Sandra
Kanck op 29 augustus gaf voor het
Zuid-Australische parlement, is van
het internet verwijderd. Een motie
hiertoe werd op 30 augustus met
tien tegen negen stemmen aangenomen. De liberale oppositie stemde tegen de motie omdat ze vrezen
dat hiermee een precedent zal worden geschapen.
Op 6 januari 2006 nam de federale
Australische overheid een wet aan
die stelt dat het verboden is om
informatie over zelfdoding te verspreiden via internet, e-mail, telefoon of fax. De informatie mag
slechts één op één worden gegeven of per brief.
Kanck, die lid is van de ZuidAustralische euthanasievereniging

SAVES, zei dat ze met haar actie
een clash wilde forceren tussen de
federale overheid en het Zuid-Australische parlement, wat ertoe zou
moeten leiden dat de wet, die het
verspreiden van informatie over
zelfdoding verbiedt, ongrondwettig
zou worden verklaard.
Kancks toespraak werd een dag
later gepubliceerd op de NieuwZeelandse website van EXIT. De
Australische euthanasievereniging
EXIT, opgericht door euthanasieactivist Philip Nitschke, besloot eerder dit jaar een deel van haar website te verplaatsen naar Nieuw-Zeeland om zo de Australische wet te
omzeilen die verspreiding van informatie over zelfdoding via internet
verbiedt. Kancks speech was voornamelijk een promotie van Nitschkes methodes waarmee mensen
zelf een einde aan het leven kunnen maken.

Nitschkes nieuwste boek
in beslag genomen
De douane van het vliegveld Brisbane heeft op 19 september de
eerste zending vanuit de Verenigde
Staten van het boek The Peacefull
Pill Handbook in beslag genomen.
Het boek, geschreven door de Australische euthanasieascivist Philip
Nitschke en co-auteur Fiona Stewart, werd voor het eerst gepresenteerd tijdens de wereldconferentie van de World Federation of
Right to Die Societies die van 7 tot
10 september in Toronto (Canada)
werd gehouden. De suggestie die
door de titel van het boek (maar
vooral ook door eerdere uitlatingen

van Nitschke zelf) wordt gewekt dat
het hier een handleiding zou betreffen waarmee iedereen thuis
met huis-, tuin- en keukengereedschap zelf een dodelijk middel zou
kunnen maken, wordt in het boek
echter niet waargemaakt. De reden
voor de inbeslagname van het
handboek door de douane in Brisbane is dat het boek zou aanzetten
tot zelfdoding. Nitschke gaat hiertegen in beroep. (In de volgende
Relevant zal het boek besproken
worden in de rubriek In Beeld.)
Colombiaanse voorvechtster
euthanasie overleden
De Colombiaanse voor vechtster
van het recht op een waardig sterven Beatriz Gomez is op 15 augustus op 84-jarige leeftijd overleden
in haar woonplaats Bogotá. Gomez
richtte in 1979 in Colombia de
euthanasievereniging DMD op. Tot
2006 was DMD de enige euthanasievereniging in Zuid-Amerika (dit
jaar werd ook in Venezuela een
euthanasievereniging opgericht).
DMD groeide in de afgelopen 28
jaar uit tot een alom, ook door politici, gerespecteerde vereniging
die nu 10.000 leden telt.
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WILSVERKLARINGEN

NIEUWE WILSVERKLARINGEN NVVE
De laatste versie van de euthanasieverklaring van de NVVE dateert alweer uit november 1997. Ondertussen
is er veel gebeurd. Zo werd op 1 april 2002 de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding – kortweg de euthanasiewet – ingevoerd. Aanleiding voor de NVVE om samen met deskundigen en
leden van de NVVE de “oude” euthanasieverklaring tegen het licht te houden. Van het een kwam het ander:
uiteindelijk zijn alle wilsverklaringen van de NVVE aangepast en op elkaar afgestemd. Op 17 oktober
presenteerde de NVVE de nieuwe wilsverklaringen in de Rode Hoed in Amsterdam.
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Waarom geeft de NVVE nieuwe euthanasieverklaringen
uit?
Een vaak voorkomend misverstand onder NVVE-leden
is dat de euthanasieverklaring wordt gezien als een
recht en de arts hierdoor soms geconfronteerd wordt
met een “eisende” patiënt. In de wet wordt echter
gesproken van een euthanasieverzoek. Euthanasie is
immers geen recht, daar de arts niet de plicht heeft
het verzoek ook uit te voeren. Om dit misverstand
weg te nemen is besloten de euthanasieverklaring
vanaf nu een “euthanasieverzoek” te noemen, zodat
duidelijker is welke status de verklaring heeft.
Een tweede reden om de verklaring aan te passen is
dat veel leden het invullen ingewikkeld vonden. Vooral
het zetten van de vele handtekeningen werd regelmatig genoemd als reden om het invullen uit te stellen
of de verklaring zelfs helemaal niet in te vullen. De
nieuwe verklaring is dan ook veel eenvoudiger en er
kan nu volstaan worden met het zetten van één handtekening.
De belangrijkste reden om de euthanasieverklaring te
vereenvoudigen is echter dat op de “oude” verklaring
opties worden gegeven onder welke omstandigheden
de ondertekenaar euthanasie wenst. Maar uit de
praktijk blijkt dat hoe gedetailleerder de omschrijving,
hoe groter de kans dat een arts kan zeggen dat nu
precies datgene wat de patiënt op dat moment als
een reden voor euthanasie aanvoert, niet op de verklaring is omschreven en de patiënt daarom (mogelijk
onterecht) niet voor euthanasie in aanmerking komt.
Op de nieuwe verklaring zijn daarom deze opties weggelaten.
Daarnaast bleek het gedeelte waarin leden verklaren
dat zij euthanasie wensen bij dementie, vaak ook valse verwachtingen te scheppen. In de praktijk wordt
een verzoek om euthanasie bij dementie zelden of
nooit gehonoreerd. De wet stelt dat er sprake moet
zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. De uitzichtloosheid bij dementie is duidelijk, maar of de patiënt
ook ondraaglijk lijdt is vaak niet vast te stellen omdat
communicatie niet mogelijk is. Omdat de arts meent
in dat geval niet aan het criterium “ondraaglijkheid”
te kunnen voldoen, wordt het euthanasieverzoek zelden ingewilligd. Vaak besluit de arts in dat geval wel
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Door Walburg de Jong

te stoppen met behandelen en wordt de euthanasieverklaring dan als een behandelverbod gebruikt. De
specifieke omschrijving over dementie is dan ook uit
het nieuwe verzoek weggelaten. Daar staat tegenover
dat in de nieuwe tekst de verdergaande ontluistering
een prominente plaats heeft gekregen en er ruimte is
om een persoonlijke aanvulling te maken. Deze aanvulling kan uw (specifieke) verzoek verduidelijken en
daarmee versterken.
Let wel: het feit dat de verklaringen eenvoudiger zijn
geworden, geenszins dat zij minder zeggingskracht
hebben.
Euthanasieverzoek
Zolang iemand nog kan praten is een schriftelijk euthanasieverzoek eigenlijk niet nodig. Het mondelinge
verzoek gaat immers altijd vóór het schriftelijke verzoek. Kan een patiënt zich echter niet meer mondeling uiten, dan is het schriftelijke verzoek wel van
groot belang. Het euthanasieverzoek is een wettelijk
verankerd verzoek. Het verzoek wint aan kracht als
het vooraf met de arts is besproken; hoe eerder dit
gebeurt, hoe beter dat is. Bij een euthanasieverzoek
ontstaan veel misverstanden wanneer de patiënt pas
op het allerlaatste moment zijn of haar wensen omtrent euthanasie of hulp bij zelfdoding aan de arts
kenbaar maakt. Arts en patiënt hebben dan geen gelegenheid gehad om samen naar het moment van de
euthanasie toe te groeien. Euthanasie is immers een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van arts en patiënt. Daarnaast willen veel artsen het verzoek graag
op schrift als “bewijs” dat de uitgevoerde euthanasie
echt op verzoek van de patiënt is toegepast.
Behandelverbod
De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo), waarin staat dat de patiënt toestemming moet geven voor zijn medische behandeling,
geeft een patiënt de mogelijkheid om op papier vast
te leggen onder bepaalde voorwaarden geen toestemming te geven voor behandeling. Het behandelverbod
van de NVVE is hierop gebaseerd. Evenals bij het
euthanasieverzoek is het behandelverbod bedoeld
voor die situaties waarin de patiënt (door bewuste-

Volmacht
Wanneer u zelf niet meer in staat bent om met
uw arts te overleggen over uw medische toestand
(bijvoorbeeld als gevolg van bewusteloosheid, dementie, afasie of een beroerte) is het belangrijk dat er iemand is die uw behandelverbod
en/of euthanasieverzoek bij de
arts onder de aandacht brengt en
met hem of haar kan overleggen
over uw situatie. U hoeft niet
per se een volmacht in te vullen. Wanneer u niets op papier
heeft gezet over wie uw medische belangen behartigt als
u daar zelf niet meer toe in
staat bent, dan is de vertegenwoordiging automatisch
geregeld in de wet. Maar het
kan zijn dat u alleenstaand
bent, of uw partner hiermee niet wilt belasten, of
dat u juist één van uw kinderen graag als uw vertegenwoordiger wilt, of een
goede vriend of vriendin.
In dat geval kunt u iemand anders schriftelijk
machtigen om u in zaken van medische besluitvorming en beslissingen te vertegenwoordigen.

loosheid, dementie of een andere oorzaak) zelf niet meer kan aangeven dat hij of
zij niet, of niet langer behandeld wil worden. Artsen
dienen zich aan het behandelverbod te houden:
slechts in zeer speciale situaties mag een arts het
verbod negeren.
Ook het behandelverbod is opnieuw goed bekeken
op medische en juridische aspecten en vereenvoudigd. Evenals bij het euthanasieverzoek volstaat voor
het ondertekenen van deze verklaring nu één handtekening.
Aan het nieuwe behandelverbod is de bijzondere
clausule Voltooid leven (voorheen de laat-mij-gaanverklaring) toegevoegd. Deze clausule moet pas ondertekend worden als mensen ervan overtuigd zijn
dat hun leven is afgerond en elke mogelijkheid willen
aangrijpen om te sterven.

Niet-reanimerenpenning
De NVVE gaf tot nu
toe zowel een nietreanimerenpenning als een nietreanimerenpas uit. De penning,
zoals deze tot nu toe is gebruikt, is op zichzelf
geen rechtsgeldig document maar verwijst
slechts naar de bijbehorende pas. De pas is
voorzien van een foto, de persoonsgegevens van
de betrokkene en een (ingescande) handtekening. De pas moet gezien worden als een behandelverbod dat uitsluitend het reanimeren betreft en
door hulpverleners gerespecteerd dient te worden.
In de praktijk betekent dit dat hulpverleners die een
niet-reanimerenpenning bij een patiënt aantreffen dus
eerst op zoek moeten naar de bijbehorende pas. Dit
stuit vaak op problemen: bij reanimeren telt immers
iedere seconde en het zoeken naar een pas behoort
dan vaak niet tot de mogelijkheden. Om de hulpverlener sneller te attenderen op de wensen van personen
ten aanzien van reanimeren, heeft de NVVE een nieuwe niet-reanimerenpenning ontwikkeld waarop alle relevante gegevens van de persoon al vermeld staan. De
nieuwe penning is voorzien van een foto, naam, geboortedatum, handtekening. Middels deze penning is
de hulpverlener onmiddellijk op de hoogte van de wensen van de patiënt. Vergeleken met de oude situatie
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wordt dus een stap overgeslagen. De hulpverlener
hoeft niet meer op zoek te gaan naar de niet-reanimerenpas, daar alle gegevens op de penning staan.
De hulpverlener hoeft zo ook niet langer te twijfelen
of de penning ook daadwerkelijk behoort bij de persoon die hem draagt, zoals in het verleden wel eens
gebeurd is.
Om duidelijk te maken dat de NVVE buitengewoon
zorgvuldig met deze materie omgaat, zullen door de
NVVE vooraf de gegevens en de handtekening van
de betrokkene worden gecheckt aan de hand van
een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
De niet-reanimerenpenning is bedoeld voor mensen
die te allen tijde niet meer gereanimeerd willen worden. Er moet dus zeer goed over worden nagedacht
of men een dergelijke penning wil aanschaffen.
Status niet-reanimerenpenning
Er zal nog veel water door de Rijn moeten stromen
voordat iedereen overtuigd zal zijn van de geldigheid
van de niet-reanimerenpenning en met de wens van
de persoon die hem draagt rekening zal worden gehouden. Beroepsgroepen die BIG geregistreerd zijn
(dus vallen onder de Wet Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg), zoals artsen en verpleegkundigen,
zijn gebonden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo) waarin staat dat een
behandelverbod, wat de penning is, gerespecteerd
dient te worden. Algemeen wordt echter aangenomen
dat EHBO-ers niet onder de WGBo vallen. Wel hoopt
de NVVE dat zij in de toekomst meer en meer de
wens van de individuele burger zullen respecteren.
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Moeten NVVE-leden nu nieuwe wilsverklaringen
aanschaffen?
Nee, de oude wilsverklaringen hoeven zeker niet in
de prullenbak. Er is geen enkele verplichting om de
nieuwe verklaringen aan te schaffen. Als de euthanasieverklaring en het behandelverbod goed met de
arts(en) zijn besproken en de naasten zijn ook op de
hoogte, dan kunnen deze gewoon gebruikt blijven worden. Leden die toch de nieuwe wilsverklaringen willen
aanschaffen, krijgen deze aangeboden tegen een gereduceerd tarief. Dit is mogelijk doordat de NVVE hiervoor uit eigen vermogen een groot bedrag beschikbaar
heeft gesteld. Personen die nu lid worden van de
NVVE en de wilsverklaringen willen aanschaffen betalen de normale prijs van € 9,-.
Wat de oude niet-reanimerenpas en -penning betreft:
komt u weinig op straat en is uw omgeving op de
hoogte dat u niet gereanimeerd wilt worden, dan kunt
u de pas gewoon blijven gebruiken. Mensen die veel
onderweg zijn, wordt wel aangeraden de nieuwe penning aan te schaffen.
Wie zijn geraadpleegd?
Er is met veel mensen overleg geweest over de nieuwe tekst van de wilsverklaringen. Experts op het
gebied van levenseindebeslissingen, zoals juristen,
medici en ethici, zijn benaderd en hebben commentaar geleverd op het euthanasieverzoek en het behanRelevant 4/2006

delverbod. Daarnaast heeft een groep leden de wilsverklaringen en de toelichtingen bekeken op duidelijkheid. Ook is aan diverse instanties hun mening over
de nieuwe niet-reanimerenpenning gevraagd. Gesprekken met deze instanties zullen volgen, in de hoop dat
zij hun beleid willen aanpassen en zodoende alle hulpverleners die onder de Wet BIG vallen de penning zullen respecteren.
Wie kunnen de wilsverklaringen aanvragen
bij de NVVE?
Iedereen vanaf zestien jaar die lid is van de NVVE
kan de wilsverklaringen en de niet-reanimerenpenning
aanvragen. Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar,
van wie tenminste een van de ouders lid is, kunnen
ook een euthanasieverzoek of behandelverbod
ondertekenen. In dat
geval ondertekenen
ook beide ouders. ■

BESTELLEN
Wilsverklaringen
De set wilsverklaringen bestaat uit een euthanasieverzoek, behandelverbod en een volmacht (in viervoud). Daarbij is een brochure met algemene informatie en een toelichting op de wilsverklaringen toegevoegd.
Leden kunnen de nieuwe set wilsverklaringen aanvragen voor het gereduceerde tarief van € 5,- door
het insturen van de bon die is bijgevoegd tussen pag.
18 en 19 in deze Relevant. Deze aanbieding is geldig
tot 1 januari 2007. Na deze datum kosten de wilsverklaringen € 9,-.
Niet-leden die de wilsverklaringen willen aanvragen,
moeten eerst lid worden NVVE. Geïnteresseerden kunnen via de website van de NVVE, www.nvve.nl,
of door het invullen van de bon op pag. 35 van deze
Relevant informatie aanvragen over het lidmaatschap
van de NVVE. U krijgt dan binnen twee weken een informatiepakket thuisgestuurd. Uitsluitend via de aanmeldingskaart in het informatiepakket kunt u zich als
lid aanmelden en de wilsverklaringen bestellen.

Niet-reanimerenpenning
De nieuwe niet-reanimerenpenning zal in het najaar
beschikbaar komen. Zodra de penning te verkrijgen
is, zal dit worden vermeld op de website van de
NVVE, www.nvve.nl. Uiteraard houden we u ook op de
hoogte via Relevant.

(Advertentie)

Magda van der Grijn
Wil en wet
Keuzes rond het levenseinde
Een overzicht van de mogelijke keuzes die iemand kan maken in de laatste
fase van het leven en de rechten en plichten van patiënt en arts.
€ 4,25 • NVVE-leden € 3,25

Hans van Dam
Euthanasie, de praktijk anders bekeken
Veertien nabestaanden vertellen op een indringende en ontroerende
wijze over hun ervaringen met euthanasie en hulp bij zelfdoding
€ 13,50 voor NVVE-leden
Het boek is voor niet-leden verkrijgbaar in de boekhandel € 17,50

Magda van der Grijn (red.)
Lijden aan het leven
Mogen we daar een eind aan maken...?
Bundeling van de lezingen die gehouden werden tijdens het
NVVE-symposium 2005 Lijden aan het leven
€ 6,25 • NVVE-leden € 5,25

Martine Cornelisse (red.)
In gesprek met de arts
Geheugensteun voor wie een gesprek wil aangaan met de
huisarts over euthanasie
€ 4,25 • NVVE-leden € 3,25
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PERSOONLIJKE VERHALEN

IK LOOP OP AFSTAND
EEN STUKJE MEE
Niet alleen familie, vrienden,
verzorgenden en artsen zijn bij
de hulpverlening aan mensen
in de laatste levensfase betrokken. Ook uitvaartondernemers
en afscheidbegeleiders spelen
aan het einde van het leven
vaak een belangrijke rol.
Hoe is het voor hen om mensen
te begeleiden van wie de dood
niet “onverwacht” komt, maar
het moment van sterven vooraf
precies bekend is? Twee persoonlijke ervaringen over omgaan met de dood bij euthanasie of hulp bij zelfdoding.

VREDE MET HET AFSCHEID
Het is dinsdag 12 oktober. Teruggekomen
van een bespreking luister ik op kantoor de
berichten op het antwoordapparaat af.
Eén ervan schokt me enorm. Het is een berichtje van John, die mij vertelt dat zijn vrouw
Ariane (52) morgen hulp bij zelfdoding zal krijgen. Hij vraagt mij daarom zo spoedig mogelijk contact op te nemen.
Ruim twee maanden eerder had John mij benaderd en verteld over het onvermijdelijke afscheid. Ariane had kanker en artsen hadden
gezegd niets meer voor haar te kunnen doen.
Haar leven zou nog maar enkele maanden
duren. Op verzoek van John vindt het eerste
gesprek bij mij op kantoor plaats. John is net
als Ariane altijd gewend geweest om de regie
over zijn leven zelf in handen te hebben. Hij
wil nu de zaken dan ook zoveel mogelijk van
tevoren regelen en vastleggen, tot aan de inhoud van de uitvaartplechtigheid toe. Ik vertel
hem dat het toch beter is met dit laatste te
wachten, omdat dingen zodra iemand daadwerkelijk is overleden, vaak toch anders blijken te zijn. Dat ik van mening ben dat je na
het overlijden van een geliefde als het ware in
een andere energie komt en je daarmee ook
anders voelt en denkt. Ik merk enige teleur-
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Over euthanasie hebben de meeste mensen
wel een mening. Ik ook. Ik hoop dat ik het zelf
niet nodig zal hebben. Ik hoop de kracht en de
moed te hebben om op mijn einde te wachten.
En daar denk ik niet licht over. Sommige mensen zijn door hun ziekte zo verminkt geraakt,
hebben zoveel pijn of zijn zo bang daarvoor,
dat euthanasie een zegen kan zijn. Terwijl ik
al tijdens een migraineaanval snel niet meer
krachtig of moedig ben.
Bij de eerste uitvaart die ik verzorgde na de
toepassing van euthanasie had ik anderhalve
maand voor het overlijden al een gesprek
gehad met een broer en een dochter van de
zieke. Wat me vooral uit dat gesprek is bijgebleven, is dat de familie al zo vaak afscheid
had genomen. Alles was gezegd en/of besproken en het wachten was op het einde. Iedereen was er klaar voor, behalve de zieke zelf.
Of eigenlijk hij ook, maar er was nog iets dat
het sterven tegen hield.
Zes weken later, op een vrijdagavond, werd
ik gebeld met de mededeling dat de dokter
de dinsdag daarop om 18.00 uur zou komen.

stelling bij John, in feite zeg ik hem nu dat de
onzekere toekomst ook onzeker zal blijven en
dat hij het vooruit denken los moet laten en
moet leven in het nu. Wel bespreken we wat
de praktische mogelijkheden zijn voor wat betreft de uitvaart, zoals het thuis opbaren, het
type rouwkaart en de gang van zaken rond
het afstaan van weefsel ten behoeve van de
wetenschap, wat Ariane’s wens is. Ook adviseer ik haar contact op te nemen met de uitvaartondernemer van hun voorkeur om kennis
te maken en (on)mogelijkheden te bespreken.
Ik vraag John in hoeverre Ariane zelf nog behoefte heeft aan een gesprek met mij. John
belooft dat aan haar te vragen.
Korte tijd later krijg ik het verzoek hen thuis
te bezoeken. Het is opvallend hoe open zowel
Ariane als John met hun moeilijke situatie
omgaan. Alles is bespreekbaar en ik voel dan
ook geen enkele schroom om moeilijke vragen te stellen. Ariane vertelt mij dat zij hoopt
dat wanneer voor haar de grens is bereikt, zij
in staat zal zijn de beslissing te nemen om
de huisarts om euthanasie te vragen. De
huisarts had verteld alleen op haar verzoek
in te willen gaan wanneer zij zelf het dodelijke
drankje zou innemen, dus wel hulp bij zelfdoding te willen geven. Na afloop van het gesprek dank ik Ariane voor het vertrouwen en
wens haar alle sterkte en kracht. Ik merk dat

Ik zie mezelf nog zitten. Met mijn tas op
schoot op de bank en de oppas er alvast
naast. Wachtend op het telefoontje. Toen het
telefoontje kwam ben ik naar de familie gegaan. Juist toen ik aan wilde bellen liep de
huisarts naar buiten. Hij droeg geen bordje
met “huisarts”, maar ik zag het in zijn ogen.
Het was een rare gewaarwording. Degene die
de dood uiteindelijk heeft bewerkstelligd, loopt
degene die het daarna overneemt tegen het
lijf. Het moment dat we elkaar in de ogen keken is me nog lang bijgebleven.
De familie was er gelaten onder. De overledene had nu geen pijn meer. Afscheid hadden ze
al genomen. Een uitvaart verloopt daarna niet
anders dan bij een natuurlijke dood.
De papieren met toestemming van de officier
van justitie, die nodig zijn om de overledene
te mogen begraven of cremeren, zijn nog een
obstakel. In Amsterdam word je van hot naar
her gestuurd. Van te voren had ik gebeld om
te vragen waar ik moest zijn. Daar ben ik een
halve dag mee bezig geweest. Altijd staat het
verkeerde telefoonnummer op de papieren.
Afijn, gebeld en alles wat enigszins van pas
kon komen had ik bij me. Maar dan kun je
toch nog stagneren bij de receptie omdat je
niet weet welk team jouw “geval” behandelt.
Zenuwslopend soms. Uiteindelijk de receptie

ook gepasseerd, door twee sluizen heen en
dan word je losgelaten in het gebouw. Met
stijgende verbazing heb ik geconstateerd dat
ambtenaren, op nog geen vier meter van het
juiste kantoor, geen idee hebben waar je het
zoeken moest. Een jungle is het.
Nog steeds vind ik het een vreemd idee dat
de dood op afspraak komt. Het is heel geordend en praktisch, maar net als bij een bevalling onder kantoortijden is er minder mysterie
rond het einde of in het geval van een bevalling juist het begin van het leven. Telkens als
ik met mijn tas op schoot en de telefoon binnen handbereik wacht op hét telefoontje,
vraag ik me af hoe de stervende die ogenblikken meemaakt. En hoe is het om te weten dat
je nog maar een minuut of tien te leven hebt.
En ook hoe de omstanders daar mee omgaan.
Dat is denk ik het grote verschil met een melding die “onverwacht” is. Bij iemand waarvan
ik weet dat hij sterft door euthanasie ben ik
meer betrokken. Ik loop op afstand een stukje
mee. De “onverwachte” overledene tref ik aan
bij de finish.

ook zij terdege beseft dat ik haar niet meer
levend terug zal zien.
Na het afluisteren van John’s berichtje bel ik
hem meteen op. John vertelt mij dat de huisarts de volgende dag om twee uur ’s middags
langs zal komen en hulp bij zelfdoding zal geven. Ariane heeft zelf de beslissing kunnen nemen en is er gelukkig erg rustig onder. Ik vertel John dat ik de komende dagen beschikbaar
ben en vraag hem of ik alvast de uitvaartleider
zal inseinen zodat hij rekening kan houden
met het bespreken, verzorgen en het transport naar en van het medisch centrum in verband met het wetenschappelijk onderzoek.
Tegelijk met het stellen van de vraag voel ik
hoe bizar deze situatie is: het vooruitlopen op
iemands overlijden. Aan het eind van ons gesprek wens ik John heel veel sterkte en vraag
hem Ariane een goede overgang te wensen.
Sinds ik weet wat er te gebeuren staat, voel
ik me ook heel vreemd; het idee dat iemand
er de volgende dag om dezelfde tijd niet meer
zal zijn, roept veel bij mij op.
Op het moment van overlijden ben ik vanwege
een interview voor Het Uitvaartwezen in Rotterdam, en dat is maar goed ook. Thuisgekomen
besef ik dat “het” inmiddels moet zijn gebeurd
en merk ik dat ik al een poosje een bevrijdend
gevoel heb. Misschien dat ik nu aanvoel dat
Ariane bevrijd is van haar zieke lichaam?

De bespreking van de uitvaartplechtigheid en
het In Memoriam verloopt erg vlot. John vertelt
mij hoe rustig Ariane temidden van haar geliefden is weggegleden na het innemen van een
drankje dat de huisarts haar gaf. De huisarts
had het erg moeilijk omdat het zijn “debuut”
op dit vlak was. Wat een moeilijke opgave.
Wie zou hem opvangen?
Ik merk aan de reacties van de familie dat
het goed is zoals het is gegaan. En ik kan me
heel goed voorstellen dat, zoals uit onderzoek
door het Universitair Medisch Centrum te
Utrecht in 2003 is gebleken, het rouwproces
bij nabestaanden na euthanasie vaak beter
verloopt. Het afscheid kunnen nemen op een
moment dat iemand zelf nog kan beslissen
niet meer verder te willen geeft vrede. Zeker
wanneer de overledene iemand was die zelf
graag de regie in handen had. Na afloop van
de begrafenis vertelt de familie een goed gevoel te hebben over het afscheid. Wanneer ik
aan John vraag of hij achteraf toch niet liever
van tevoren de inhoud van de afscheidsplechtigheid had vastgelegd, krijg ik gelukkig een
volmondig ‘nee’ als antwoord.

Carolien Harrems
(Harrems is uitvaartondernemer en begeleide
jarenlang mensen in de stervensfase.)

Mieke van Leeuwen
(Van Leeuwen werkt als afscheidbegeleider
en houdt toespraken bij uitvaarten.)
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EUTHANASIE EN HULP BIJ ZELFDODING
IN DE VERKIEZINGSPROGRAMMA’S
Het thema euthanasie en hulp bij zelfdoding stond de afgelopen vier jaar onderaan op de politieke agenda.
Alsof met de aanname van de euthanasiewet in 2002 ineens alles was geregeld. Maar de euthanasiewet
wordt nog lang niet altijd door artsen nageleefd en een grote groep mensen die niet aan de strenge criteria
van de wet voldoen, maar wel ondraaglijk lijden, vallen buiten de boot. Met de verkiezingen voor de deur
sloegen NVVE-leden die plaatselijk en landelijk politiek actief zijn, de handen ineen om het vraagstuk in
de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen opgenomen te krijgen. Aanvankelijk zag het er
naar uit dat slechts twee partijen, D66 en GroenLinks, in hun programma’s positieve passages zouden
opnemen over het recht om eigen keuzes te maken aan het eind van het leven. Maar door het indienen
van amendementen tijdens de partijcongressen van VVD en PvdA lukte het de politiek actieve leden van de
NVVE om, al dan niet gesteund door Kamerleden, het zelfbeschikkingsrecht rondom het sterven ook in de
verkiezingsprogramma’s van deze partijen opgenomen te krijgen. Een overzicht.

Prominente CDA’ers tolerant tegenover euthanasie
CDA-coryfeëen Elco Brinkman en Hannie van Leeuwen hebben persoonlijk een liberaler standpunt over
euthanasie dan hun partij. Dit blijkt uit het boek Buigen als bamboe. Over leven na kanker, waarvoor
beiden zijn geïnterviewd. In het boek staan interviews met veertien prominente Nederlanders over
hoe zij met de diagnose kanker omgaan.
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Brinkman kijkt terug op de periode dat hij onder
meer als minister van Volksgezondheid eindeloos
vaak over euthanasie sprak. ‘Maar dat was in politieke zin of vanuit het wetboek. Dat is makkelijk praten. Het is een totaal ander gesprek dan wanneer de
dood je nadert. Mijn antwoord op de vraag of euthanasie wel of niet mag, is nu: dat heeft sterk te maken met de eigen afweging van de patiënt, zijn familie en zijn omgeving. Dat klinkt misschien ontwijkend, maar ik wijs euthanasie niet per definitie af.
Maar ik heb er zelf nog niets voor geregeld. Ik heb er
wel veel over nagedacht, maar ik denk voor mijzelf:
komt tijd, komt raad. Zolang ik mijn verstand nog bij
elkaar heb, wil ik naar de omstandigheden van het
moment kijken.’
Ook huidig CDA-senator Hannie van Leeuwen sluit
voor zichzelf niet uit dat haar sterfbed op euthanasie
uitdraait: ‘Ik sta er niet per definitie afwijzend tegenover, maar ik heb geen euthanasieverklaring. Ik heb
wel overwogen er een op te maken, maar ik ben er
nog steeds niet klaar mee. Het botst niet met mijn
geloof, dat is het niet, ik geloof niet dat het Gods bedoeling is dat ik tot het bittere einde moet lijden. Als
je dat vindt, moet je ook morfine weigeren, dat zou
consequent zijn, maar dat doet toch niemand?
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Je moet mensen die het écht willen de mogelijkheid
geven om op oudere leeftijd te zeggen: nu is het genoeg geweest. Daarom moet de overheid dat, met
weliswaar stringente wetgeving, regelen.
Mijn innerlijk gevoel zegt wat anders dan het officiële CDA-standpunt, dat ik redelijk hard vind. Ik heb
vroeger in eigen kring wel eens gezegd, om het taboe wat te doorbreken: jongens, jullie moeten oppassen, jullie lopen met de Bijbel in de mond bestorven, maar zeiden wij niet ook altijd dat het een
vreugde moet zijn om in de hemel te komen? Jullie
zijn nu allemaal zó aards gebonden. Iedereen wil
maar zo lang mogelijk leven. Als je nu voor jezelf het
gevoel hebt dat je klaar bent en je hebt ondraaglijke
pijnen en je kost de gemeenschap veel geld... In
mijn geval – ik ben bijna tachtig – mogen ze alles wat
ze dan aan mij aan medische kosten zouden moeten
besteden aan de kinderen in de Derde Wereld geven.’

Uit: Rob Bruntink en Anja Krabben • Buigen als
bamboe. Over leven na kanker • Uitgeverij Plataan •
€ 14,95 • ISBN 9058072614

CDA Een goede zorg, begeleiding en ondersteuning van mensen voor wie de stervensfase is aangebroken, moeten gegarandeerd zijn. Actieve levensbeëindiging vindt
slechts plaats in noodsituaties en bij uitzichtloos lijden. Palliatieve zorg moet breed
beschikbaar zijn. Zorgverleners en patiënten moeten bekend worden gemaakt met de
richtlijn bij palliatieve sedatie. Het Openbaar
Ministerie ziet toe op strikte handhaving van
de wettelijke normen bij euthanasie.
VVD
In hun privé-domein komt burgers
maximale vrijheid toe. Dit vergt uiterste
terughoudendheid van de overheid op het
gebied van privé zaken zoals omgang met
ziekte en dood. De overheid moet ingrijpen
als misstanden plaatshebben. Kwetsbare
mensen moeten worden beschermd. De
overheid mag mensen niet opleggen hoe te
leven en hoe te sterven. Het zelfbeschikkingsrecht is een belangrijk recht voor liberalen.
SGP Waar mensen het recht van God over
het leven in eigen hand nemen, gebeuren er
ongelukken. Dat wil niet zeggen dat er geen
schrijnende noodsituaties kunnen zijn waarbij je verstand stil staat: ondraaglijke pijn,
onpeilbaar leed en onbeschrijflijke eenzaamheid. Euthanasie en hulp bij zelfdoding
bieden daarvoor echter nooit een echte oplossing. Voor een groot deel kan die oplossing wél gevonden worden door een goede
pijnbestrijding en liefdevolle zorg aan het
(sterf)bed. In hospices en vergelijkbare huizen gebeurt dat al, en op dit terrein kan er
nog véél en véél meer. Zowel bij de verzorgers als bij de verzorgden zijn de mogelijkheden van de palliatieve zorg nog te weinig
bekend. Als levensbeëindiging op verzoek al
onaanvaardbaar is, geldt dat nog eens temeer voor levensbeëindiging van mensen
die hun wil níet (hebben) kunnen uiten.
“Klaar-met-het-leven-zijn” en dementie mogen nooit een euthanasiemotief zijn. Voorzover terminale sedatie in de praktijk een
“mooie” uitweg is om onder de Euthanasiewet uit te komen, moet die weg worden afgesloten. (ingekorte versie)
PvdA Bij beslissingen over een menswaardig levenseinde is het recht van betrokkene
op zelfbeschikking leidend.
GroenLinks Aan het eind van het leven
kunnen situaties ontstaan van schrijnend
lijden. De huidige euthanasiewet was een
belangrijke stap vooruit, maar de vraag is
of die in alle schrijnende situaties goed
genoeg werkt. Wij ijveren voor een maatschappelijk en politiek debat over wanneer

sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos
lijden. Dat gaat ook over de voorwaarden
die dan gedefinieerd moeten worden om
eigen keuzes aan het eind van het leven te
realiseren.
D66
Met de vergrijzing en toenemende
mondigheid van patiënten zal het vraagstuk
van het zelfgekozen levenseinde van mensen die “klaar zijn” met leven zich steeds
vaker voordoen. D66 gaat daarbij uit van
zelfbeschikking voor alle wilsbekwame volwassenen. Daarom wil D66 zoeken naar
verantwoorde wegen waarlangs die zelfbeschikking gerealiseerd kan worden. Met de
protocollering van palliatieve sedatie dreigt
het gevaar dat palliatieve sedatie voor artsen een alternatief wordt voor euthanasie.
Euthanasie is echter een wezenlijk andere
praktijk dan palliatieve sedatie. Daarom
moet euthanasie naast palliatieve sedatie
een reële keuzemogelijkheid voor patiënten
blijven. Ook niet-lichamelijke aandoeningen
kunnen een grond voor euthanasie of hulp
bij zelfdoding zijn. Nog steeds vindt in de
laatste levensfase zinloos medisch handelen plaats, met onnodig lijden tot gevolg.
Voor veel ouderen gaat welzijn echter boven
levensverlenging. Artsen dienen dit te respecteren. Voor D66 is het ontoelaatbaar dat
artsen een behandelverbod van patiënten
negeren.
CU
De grenzen van het leven liggen in
Gods handen. Het doden van menselijk
leven gaat in tegen het gebod van God en
past niet in een rechtsstaat. Euthanasie
mag dan ook niet ons antwoord zijn op de
nood en het lijden waarin mensen terecht
kunnen komen. De ChristenUnie heeft zich
altijd verzet tegen de legalisering van
euthanasie in ons land. Deze wetgeving
druist in tegen één van de meest elementaire waarden: de beschermwaardigheid van
het leven. Herstel van deze principiële wettelijke bescherming is geboden. Daarnaast
moet het beleid zich richten op de hulpvraag
achter de roep om euthanasie. Alle inspanningen moeten erop zijn gericht om te voorkomen dat mensen beëindiging van hun
eigen leven als enige uitweg uit een noodsituatie zien. De vraag naar euthanasie en
hulp bij zelfdoding kan verminderd worden
door meer aandacht te geven aan de mogelijkheden van pijnbestrijding en stervensbegeleiding (palliatieve zorg). Zolang de huidige euthanasiewetgeving in onze samenleving van kracht is, dienen de zorgvuldigheidsregels strikt nageleefd te worden.
(ingekorte versie) ■
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VVD WIL HULP BIJ ZELFDODING
OPNIEUW OP POLITIEKE AGENDA
Tijdens het VVD-congres op 30 september werd bij acclamatie een amendement aangenomen om het zelfbeschikkingsrecht bij sterven op te nemen in het verkiezingsprogramma. VVD-Tweede kamerlid en woordvoerder medisch-ethische kwesties Anouschka van Miltenburg maakte zich sterk om deze passage, na een
eerdere weigering van de programmacommissie, alsnog in het programma te krijgen. Van Miltenburg ziet
het als haar taak om de discussie nu verder te brengen en te zorgen dat er ook wetgeving komt voor
mensen die nu niet aan de zware eisen van de euthanasiewet voldoen.
Blij dat het zelfbeschikkingsrecht rond leven en sterven is opgenomen in het VVD-verkiezingsprogramma?
‘Ja heel erg blij. Politiek gezien zit de discussie rond
euthanasie en hulp bij zelfdoding in het slop, het is
totaal geen issue meer. In de afgelopen vier jaar is er
nauwelijks, of zeg maar, géén aandacht aan besteed
in de Kamer. Er ligt nu een duidelijke opdracht aan de
Tweede Kamerfractie van de VVD om het zelfbeschikkingsrecht van mensen, ook in zaken van sterven,
verder te brengen. De partij kan er niet meer omheen.
Aan ons de taak dus om de discussie opnieuw te
openen en te zorgen dat er wetgeving komt.’
24

De programmacommissie leek niet erg happig om de
passage over het zelfbeschikkingsrecht op te nemen
in het verkiezingsprogramma.
‘Nee, de commissie stond op het standpunt dat
medisch-ethische kwesties eigenlijk niet in een verkiezingsprogramma thuis horen. Maar waar horen
ze dan wel in? Ik denk dat ze bang waren dat het
straks moeilijker wordt om met andere partijen samen te werken. Gelukkig dachten de partijleden er
heel anders over.’
Relevant 4/2006

Door Marleen Peters

Waarom is het zo belangrijk dat de discussie opnieuw
wordt geopend?
‘Met de euthanasiewet alleen zijn we er zeker nog
niet. De wet is misschien heel erg goed, maar in
de praktijk onttrekken artsen zich er nogal eens aan.
Ik hoor zoveel verhalen van mensen die dachten het
goed geregeld te hebben maar als het eenmaal zo
ver is geen hulp krijgen van hun arts. Laat duidelijk
zijn: artsen moeten het recht behouden euthanasie
en hulp bij zelfdoding te weigeren. Maar het is ook
hun taak patiënten er tijdig van op de hoogte te stellen hoe ze erover denken. Veel artsen laten hun
patiënten dit nu veel te laat weten. Of ze proberen
mensen er zelfs vanaf te houden. Regelmatig verdwijnen er bijvoorbeeld euthanasieverklaringen uit
dossiers in ziekenhuizen. Ik vind het schokkend als
ik dat hoor, dat kan natuurlijk niet. In de praktijk
moet er nog veel verbeterd worden.’
Met de huidige euthanasiewet vallen ook veel mensen
buiten de boot.
‘In de euthanasiewet is euthanasie en hulp bij zelfdoding onlosmakelijk verbonden met ondraaglijk lijden.

Meer dan 90 procent van de mensen die nu euthanasie krijgen hebben kanker. Het lijkt alsof alleen oncologen samen de grenzen hebben bepaald wanneer
euthanasie kan en hebben geaccepteerd dat mensen
ondraaglijk kunnen lijden. Alsof je alleen ernstig en
ondraaglijk ziek bent als je kanker hebt! Vele anderen komen niet voor euthanasie in aanmerking en

‘Net als bij de euthanasiediscussie
zal er eerst een brede consensus

Het lijkt erop dat jij het enige Kamerlid bent die
zich openlijk over dit onderwerp durft uit te spreken.
Hoe reëel is kans dat het een issue wordt de komende
vier jaar?
‘Ik sta hoog op de kandidatenlijst van de VVD en kom
dus zeker terug in de Kamer. In de komende jaren zal
ik elke mogelijkheid aangrijpen om het onderwerp te
bespreken. Maar dit kun je niet alleen. Nu ook het
partijcongres van de PvdA het zelfbeschikkingsrecht
in hun verkiezingsprogramma heeft opgenomen, heb
ik goede hoop dat we het onderwerp samen op de
agenda krijgen.’

moeten zijn in de samenleving’
moeten noodgedwongen voor andere methoden kiezen. Ik ben er voorstander van dat er naast de euthanasiewet ook wetgeving komt die het mogelijk
maakt dat ook mensen die niet aan de zware eisen
van de euthanasiewet voldoen maar in hun ogen wel
ondraaglijk lijden, hun leven op een goede manier
kunnen beëindigen.’
Zou de Zwitserse wetgeving een voorbeeld voor
Nederland kunnen zijn?
‘Ook ouderen die levensmoe zijn en mensen met
een psychiatrische aandoening kunnen in Zwitserland voor hulp bij zelfdoding in aanmerking komen.
En het zijn daar vooral niet-artsen die de hulp verlenen. In die zin zou het Zwitserse model als voorbeeld kunnen dienen. Ik zou het wel eens interessant vinden om daar te gaan kijken. Maar ik ben er
zeker geen voorstander van dat het makkelijk wordt.
Het mag niet gebeuren dat iemand die in een psychose zit of bijvoorbeeld aan een ernstige vorm van
liefdesverdriet lijdt in aanmerking zou kunnen komen
voor hulp bij zelfdoding. Zoals nu ook in ons verkiezingsprogramma staat, moeten kwetsbare mensen
worden beschermd, tegen henzelf en tegen andere
mensen. En je zal er moeite voor moeten doen om
deze hulp te krijgen. Al is het maar om aan te tonen
dat iemand echt wil. Met andere woorden: het moet
van mij moeilijk zijn, maar niet onmogelijk.’
Is de laatstewilpil een optie voor de VVD?
‘Drion heef het zonder twijfel goed bedoeld toen hij
de discussie aanzwengelde over een middel voor
mensen die klaar met leven zijn. Maar de pil van
Drion is inmiddels een heel beladen term geworden.
In het debat gaan mensen al snel aan de haal met
voorbeelden waarin het allemaal mis kan gaan.
Agnes Kant zei onlangs tijdens een commissievergadering, over een heel ander onderwerp trouwens,
tegen mij: jullie willen gewoon dat alle mensen zo’n
pilletje nemen. Alsof het makkelijk zou zijn zomaar
een pilletje te slikken! Onbetamelijk als iemand dat
zegt, daarmee maak je de discussie onmogelijk. Ik
wil die term dan ook niet gebruiken. Zoals ik al zei:
ik zie meer in de optie om naast de euthanasiewet
andere wetgeving te ontwikkelen, die ook aan mensen die niet aan de zware eisen van de euthanasiewet voldoen een alternatief biedt.’

Binnenkort zal het evaluatierapport van de meldingsprocedure euthanasie in de Kamer worden behandeld.
Hoe groot is de kans dat de zorgvuldigheidseisen nog
weer verder worden aangescherpt, zoals in de afgelopen jaren is gebeurd?
‘Ik zie dat niet zo somber in. Onlangs is ook de abortuswetgeving in de Kamer besproken. Het was bekend dat het CDA de wetgeving wilde aanscherpen.
Samen met de PvdA hebben we toen een sterke vuist
gemaakt en hen zo de wind uit de zeilen genomen.
Ik ga er vanuit dat we bij de bespreking van het evaluatierapport van de meldingsprocedure euthanasie
ook weer een bondgenoot zullen vinden in de PvdA.
En in D66 natuurlijk, al is dat straks geen invloedrijke partij meer. Maar ik zie trouwens de resultaten
van het rapport ook niet zo somber in. Ik denk dat er
genoeg positieve punten in zullen staan die de mogelijkheid bieden de discussie verder te brengen.’
Kunnen we er nu op rekenen dat hulp bij zelfdoding
voor mensen die buiten de criteria van de euthanasiewet vallen, snel geregeld zal worden of moeten we net
als op de euthanasiewet dertig jaar wachten?
‘Wat mij betreft kan het niet snel genoeg gaan, dat
hoop ik echt. Maar ik ga geen enkele voorspelling
doen hoe lang het gaat duren. Het is geen kwestie die
je van bovenaf op kunt leggen. Net als bij de euthanasiediscussie zal er eerst een brede consensus moeten zijn in de samenleving. Juist bij zo’n onderwerp
moet je het maatschappelijke debat volgen en politiek
niet te ver voor de troepen uit gaan lopen. Aan ons
de taak om te laten zien dat de discussie maatschappelijk gevoerd wordt. Dat hebben we in juni bijvoorbeeld gedaan door het organiseren van een flitscongres over zelfbeschikking. Ook voor de NVVE is hierin
een belangrijke taak weggelegd. Ook zij zal over dit
onderwerp debatten moeten organiseren die laten
zien dat het een belangrijke onderwerp is dat breed
gedragen wordt in de maatschappij. Als je een vereniging bent met zoveel leden heb je invloed en die
moet je gebruiken. Zo kunnen we laten zien dat onze
gedachtengang breed gedragen wordt, een belangrijke voorwaarde om wetgeving tot stand te brengen. Ik
zal mij daar in de komende jaren zo goed als ik kan
voor gaan inzetten.’ ■
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NIET-REANIMEREN
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Zoals u in deze Relevant kunt lezen, introduceert de NVVE een nieuwe niet-reanimerenpenning. Deze vervangt de niet-reanimerenpas,
al dan niet in combinatie met de “oude” niet-reanimerenpenning,
die de NVVE tot nu heeft uitgegeven (zie ook pag. 18). In het verleden is uit onderzoek (o.a. uit Leiden 1998) gebleken dat maar weinig mensen, voordat een hartstilstand zich daadwerkelijk heeft voorgedaan, uitdrukkelijk nadenken of ze bij een hartstilstand wel of niet
gereanimeerd willen worden. Mensen blijken niet geïnformeerd te
zijn en hebben zelden met de arts besproken wat reanimeren precies inhoudt en wat de resultaten van reanimatie kunnen zijn. Een
besluit om wel of niet te laten reanimeren wordt dus niet vaak weloverwogen genomen. Daartegenover staat wel dat wanneer wel informatie werd verstrekt over de kansen op herstel na reanimatie,
mensen significant vaker besloten een niet-reanimerenverklaring af
te geven. Hoewel deze situatie anno 2006 misschien wat verbeterd
is, blijft het toch van belang er aandacht aan te besteden.
Veel oudere NVVE-leden hebben middels een niet-reanimerenpas te
kennen geven dat zij te allen tijde niet gereanimeerd willen worden.
Maar heeft u er ook goed over gesproken met uw (huis)arts en uw
naasten? Geeft u, wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen,
aan dat u niet gereanimeerd wilt worden?
Een niet-reanimerenverklaring (dit geldt voor zowel de pas als de
nieuwe penning) kan gezien worden als een specifiek behandelverbod. Wanneer u een niet-reanimerenpas, of straks de nieuwe penning heeft, is het dus van groot belang dat u in uw dossier, zowel bij
de huisarts als in het ziekenhuis, een aantekening hierover laat maken. Wanneer u in een ziekenhuis ligt, zorg er dan voor dat deze aantekening in uw dossier blijft staan wanneer u naar een andere afdeling wordt gebracht. De ervaring leert dat wilsverklaringen lang
niet altijd automatisch meegaan van de ene naar de andere afdeling. U draagt hiervoor dus zelf ook verantwoordelijkheid.
Exacte cijfers over het slagen van een reanimatie zijn lastig te geven. Al te hoge verwachtingen van reanimeren buiten het ziekenhuis
moet u echter niet hebben. “Elke seconde telt”, zegt de slogan
terecht. In een artikel in Medisch Contact (publicatie nr. 33/34,
2006) wordt ingegaan op een recent Canadees onderzoek naar reanimatie. Daaruit blijkt dat van alle mensen die buitenshuis worden
getroffen door een hartstilstand slechts 1 procent een reanimatiepoging overleeft (wat nog niets wil zeggen over de conditie waarin je bent als je eruit komt!). De kans van slagen wordt buitenshuis
pas hoger wanneer ter plekke een (para-)medicus aanwezig is, wat
echter maar zelden het geval is. Voordat de ambulance is gearriveerd, is al veel kostbare tijd verloren gegaan. Het onderzoek stelt
meer concreet dat wanneer specialistische reanimatie pas na acht
minuten wordt ingezet, de overlevingskans nul is.
In een ziekenhuis zal veel sneller ingegrepen worden en zijn meestal verpleegkundigen en artsen aanwezig die adequaat kunnen reageren. Toch mag ook dan niet in alle gevallen een te optimistische
verwachting worden gekoesterd. Daarom: toon uw specialist bij opnamen uw pas en/of penning, vraag naar uw overlevingskansen en
laat u niet met een nietszeggend antwoord afschepen.
Relevant 4/2006

Euthanasiewet in de praktijk
Sinds 2002 kent Nederland een euthanasiewet. Daarmee zou je verwachten dat de praktijk is veiliggesteld. Maar is dat ook zo?
In Relevant blikken we terug en vooruit met mensen die sterk betrokken waren bij de totstandkoming van de wet. In deze serie
verschenen eerder interviews met oud hoogleraar dogmatiek en ethiek Harry Kuitert, D66-politica Elide Wessel-Tuinstra, ethica en
Eerste Kamerlid Heleen Dupuis, wijlen psychiater Andries van Dantzig, activiste Klazien Sybrandy en anesthesist Piet Admiraal.

‘DIT LEVEN VERDIENT EEN
WELOVERWOGEN EN DOORLEEFD EINDE’
De wettelijke euthanasieregeling had er volgens hem niet moeten komen, maar zijn even beroemde als beruchte boekje Medische macht en medische ethiek uit 1969 maakte wél het debat los, wat uiteindelijk mede
heeft geleid tot de huidige wettelijke regeling. Onbedoeld en zeker ongewild staat de inmiddels hoogbejaarde zenuwarts prof. dr. J.H. van den Berg (92) ook aan de wieg van de wetgeving euthanasie. In zijn prachtige
appartement onder de rook van Antwerpen kijkt de emiritus hoogleraar en schrijver terug op zijn publicatie
en naar de huidige situatie. Kritisch en controversieel, zoals hij altijd al was.
Op de vraag hoeveel boeken hij heeft geschreven,
moet Van den Berg het antwoord schuldig blijven. Het
zijn er enkele tientallen. In 1956 schokte hij de wetenschappelijke wereld met zijn eerste boek Metabletica
of leer der veranderingen – beginselen van een historische psychologie. Van den Berg beschrijft niet de geschiedenis van de psychologie maar de psychologie
van de geschiedenis. Even verrassend en verwarrend
was dat hij ontwikkelingen niet ziet als voortkomend
uit de chronologie (toen gebeurde dit en daarna dat),
maar dat ontwikkelingen zich op eenzelfde moment
op ver uiteengelegen plaatsen manifesteren. De tijd
baart veranderingen op diverse plaatsen. Van den
Berg zoekt synchrone ontwikkelingen, dwarsdoorsneden op de tijdas. Die vormen markeringspunten in
de geschiedenis, die de mens en de tijd veranderen.
Tientallen boeken vanuit eenzelfde perspectief volgden. In de reacties bleven de uitersten zich roeren:
enorme waardering tot enorme verguizing. Van den
Berg kreeg in Nederland aan diverse universiteiten
leeropdrachten en was gastdocent aan Amerikaanse,
Japanse en Zuid-Afrikaanse universiteiten.
Controversieel
Naast de serie boeken over metabletica schreef hij
boeken over psychiatrie, gespreksvoering en in 1969
het zo bekend geworden boekje waar dit gesprek om
draait: Medische macht en medische ethiek. Het
boekje kent tientallen herdrukken en vertalingen.
In Amerika durfde men publicatie niet aan: te controversieel. Dat zou het boekje ook zijn als het vandaag
zou verschijnen, daarom is vrijblijvend terugkijken onmogelijk. Van den Berg beschrijft een aantal ziektegeschiedenissen waarin hij de vaste overtuiging heeft
dat het de plicht is van de arts om het leven van zijn
patiënt(je) te beëindigen. Ook als de persoon in kwestie niet zelf om de dood kan vragen. Hij beschrijft een
situatie van een ernstig defecte pasgeborene, van een
tienjarig meisje dat ernstig verstandig en mentaal ge-

Door Hans van Dam

handicapt is en waarmee geen contact mogelijk is,
van een twintigjarige jongeman die onvolgroeid is, een
waterhoofd heeft, niet kan spreken en van kunstmatige voeding afhankelijk is, van een volwassen man die
een amputatie van het onderlichaam moet ondergaan
en een dementerende. Op één na kunnen zij niet om
euthanasie vragen, maar hebben er volgens Van den
Berg wel recht op. De arts, zo meent Van den Berg,
mag deze patiënten niet laten leven. En ook niet de
rug toekeren. Nee, hij moet het leven dat niet tegen
de dood bestand is beëindigen. Kom daar vandaag
de dag eens om, zo’n standpunt.
Het laatste hoofdstuk
Van den Berg: ‘Verreweg de meeste artsen zien de
dood als iets om te ontwijken, te bestrijden, als een
overtreding van de wet van het moeten leven. Als een
stoornis zelfs. Iets dat afwijkt, er niet bij hoort. Dat
je moet bestrijden, in elk geval verfoeien. De dood
is een soort fobie. Terwijl het tegendeel het geval is.
De dood is een wezenlijk sluitstuk van het leven. Het
hoort erbij zoals het laatste hoofdstuk bij een boek.
We kunnen niet zonder en moeten niet zonder willen.
Ja, ook niet zonder het ongemak van de oude dag en
de laatste stappen. Dit wil ik benadrukt zien: er is
vandaag de dag een sterke neiging om lijden te ontwijken. Terwijl lijden ook eigen is aan leven. Zeker aan
sterven. Ik bespeur ook binnen de NVVE dat men van
geen lijden aan het sterven wil weten. Alsof alle lijden
weggespoten moet worden. Alsof lijden iets onbehoorlijks is. Natuurlijk moet het niet te gek worden, maar
de weegschaal slaat bij een aantal door, zo is mijn
indruk. Nogmaals: het laatste hoofdstuk hoort ook
bij het boek. Hiermee propageer of verheerlijk ik het
lijden niet. Helemaal niet. Het leven hoeft niet tot het
bittere eind geleefd, maar wel geleefd zolang het kan.
Waarom? Omdat het leven iets kostbaars is. Wij zijn
er niet om niets. Wij mensen zijn de enige soort die
de fantastische gave van zelfbewustzijn heeft. Wij
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Van den Berg heeft de discussie met lede ogen gevolgd. Behoefte om zich er na zijn boekje actief mee
te bemoeien had hij niet. ‘Ik heb meen ik maar één
lezing over deze publicatie gehouden. Ik hou niet van
optredens die de bedoeling hebben om je te betwisten. In diezelfde tijd schrijf ik liever aan een boek.
Ik ben veel meer een kamergeleerde. Niet uitsluitend
natuurlijk, ik schreef Medische macht en medische
ethiek zeker op basis van wat ik in de praktijk zag en
heb ook verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten bezocht. Maar in zo’n boek zeg
ik wat ik te zeggen heb. Daarna kan ik alleen maar
mezelf herhalen.’
mensen hebben hier een taak te verrichten. En die
taak moeten we afmaken. Dat verdraagt zich niet met
gemakkelijk weggaan. Daarom ben ik tegen het idee
van wijlen Huib Drion om aan hoogbejaarde mensen
zelfdodingsmiddelen ter beschikking te stellen.
Natuurlijk is wegvallen van alle perspectief vreselijk,
maar zijn voorstel is een verkeerd signaal. Als zou het
leven zomaar weggezet kunnen worden. Dat verdraagt
zich niet met het bijzondere van menselijk leven. Ja,
dat vindt de schrijver van het boekje Medische macht
en medische ethiek.’
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Vrije doorgang
‘De dood hoort bij het leven en moet niet op afstand
worden gehouden waar dat niet meer kan. Zelfs dient
de dood bewerkstelligd te worden als die talmt en
daarin alleen maar vreselijk lijden en uitzichtloosheid
meebrengt. Maar tegelijkertijd hoort de dood erbij,
ook in de aanloop die deze neemt in de vorm van
minder kunnen, ongemakken en beperkingen. Dit leven verdient een weloverwogen en doorleefd einde.
Dat is: een einde waar je bij het leven over nadenkt
en praat en als het zover is wordt meegemaakt. De
grens is waar het onmogelijke wordt gevraagd. Als de
krachten van de dood sterker zijn dan die van het leven, dan dient de dood vrije doorgang te worden verleend. Hetzij door elke poging van levensverlenging te
staken, hetzij door iemand de dood te gunnen en dus
te bewerkstelligen. Dat kan en moet, omdat dan de
dood daar is. En de dood is daar waar het leven niet
meer kan zijn. Die grens is niet abstract. Wie dat van
dichtbij heeft meegemaakt, weet wat ik bedoel. In
mijn opleiding was dat niet aan de orde. Ik heb nooit
college gehad over de dood. Vanwege die afkeer van
de dood, een afkeer die er in andere verpakking nog
altijd is. Een afkeer die ik hard bestrijd. En nu ik 92
ben, mag ik het herhalen en benadrukken. Ik heb
hooguit nog enkele jaren. Dat is naar voor mijn vrouw
en kinderen, maar voor mezelf vind ik dat rechtvaardig. Ik vind het gepast om na een voltooid en in mijn
geval prachtig leven afscheid te nemen. Ook als dat
afscheid zich aftekent in minder kunnen. Afbuigen
richting de dood hoort er wezenlijk bij. Binnen de
NVVE bespeur ik veel gepraat, zelfs gekeuvel over
de dood, maar weinig bereidheid om de dood mee
te maken, of althans bij voorbaat niet uit de weg te
willen gaan. En dat vind ik een miskenning van het
leven.’
Relevant 4/2006

Compromisloos verzet
Ook de vervolging van artsen heeft hij niet in detail
gevolgd. ‘Ik weet dat het gebeurd is, natuurlijk. Maar
ik maak het op afstand mee. En heb daarin de ontwikkeling in een richting zien snellen, die ik zeker niet
heb bedoeld. Juristen, rechters, politici, ze hebben
niets, maar dan ook niets met het sterven en de hulp
van de dokter te maken. Dat is uitsluitend, en ik herhaal, uitsluitend een zaak tussen arts en patiënt.
Niemand anders heeft daar ook maar iets mee te
maken. Maar in de achterliggende jaren hebben we
iedereen zien buigen voor bemoeienis en controle van
anderen. Ja, ook de NVVE. Die is opgericht nadat justitie in 1972 de arts Postma strafrechtelijk ging vervolgen. Naar mijn stellige overtuiging had zij als enige
inzet moeten hebben én houden dat euthanasie een
zaak is tussen arts en patiënt. Maar de NVVE is bij
juristen aangeschoven, meegegaan in gedoe over controle. Zij mag dan gesprekspartner zijn, intussen heeft
het brutale juridische net zich om arts en patiënt gesloten. Daar had de NVVE nooit in mee mogen gaan.
Verzet had men moeten bieden. Compromisloos verzet. De positie van arts en patiënt veilig stellen, daar
gaat het om. Helaas is dat nu een gepasseerd station. De euthanasiewet stoelt op wantrouwen en daar
is geen enkele reden voor. Dokters doden patiënten
niet zomaar. Integendeel: mijn pleidooi in Medische
macht en medische ethiek dat de dokter moet ophouden als de krachten van de dood sterker zijn dan die
van het leven en in een situatie waaruit alle menselijk
leven zoek is zijn patiënt moet doen sterven, is nog
angstwekkend actueel. Er moet iets veranderen in de
relatie arts-patiënt, niet in de wet. Het verbod op een
ander doden heeft nooit iets te maken gehad met
waar we het nu over hebben.’
Uitnodiging
‘Mag ik eindigen met een anekdote kort na het verschijnen van Medische macht en medische ethiek?
Toen bleek dat het boekje succes had en debat losmaakte, kreeg ik een dringende uitnodiging van het
ministerie van Volksgezondheid om te komen praten.
Een hoge ambtenaar ontving mij en vroeg: “U neemt
in uw boekje een helder standpunt in, maar wat moet
de regering volgens u doen?’ Ik antwoordde: “Niets.”
Toen kon ik gaan. Het was een bijna onbehoorlijk kort
gesprek, enkele minuten, maar illustreert wel wat ik
er verder over te zeggen heb: niets.’ ■

Op deze pagina hebben lezers de gelegenheid te reageren op artikelen uit Relevant en op elkaar.
De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten of niet te plaatsen.

Nul op het rekest
Huisarts Jan de Heer wordt in
Relevant nr. 3, 2006 beschreven
als een succesvolle en moderne
arts met veel begrip voor euthanasievragers. Ik denk dat die bewondering bij veel lezers gering is. Een
dokter mag zich nonchalant kleden, maar dat dit een voordeel is,
ontgaat me. En ik vind het onjuist
en getuigen van weinig invoelingsvermogen als een 56-jarige arts
mij tutoyeert. Het werken met “de
oudere patiënt” vindt hij steeds
leuker. Dat staat er echt, “leuker”.
Echt genieten geblazen? Mevrouw
Scheffer (95) vraagt al jaren of hij
alstublieft (hier
wel u) een einde
aan haar leven wil
maken, maar ze
krijgt nul op het
rekest. De motivering is interessant: niet de wet alleen houdt hem
tegen, maar omdat hij het zelf niet
kan. Ze is kerngezond voor een 95jarige. Hoe gezond zal dat wel zijn?
Waarschijnlijk heeft ze te weinig
medisch geregistreerde lichamelijke kwalen of gebreken. Hij meent
dat eenzaamheid de achterliggende
oorzaak is en daar heeft hij geen
oplossing voor. Ik wel: euthanasie.
J.J. Hamminga, Naarden

Dossier levenswil
Het artikel over de commissie Rebergen in het vorige nummer van
Relevant ging over het reconstrueren van de wil van een wilsonbekwame patiënt zoals deze vroeger
was, terwijl hij nooit iets op papier
heeft gezet. Ik bedacht: zou men
zelf, nog in denkende staat, die
niet nu al moeten vastleggen, c.q.
aanleggen? Bijvoorbeeld door
voortdurend kritisch de informatie/documentatie hierover te lezen
en hierbij instemmende, dan wel
afkeurende opmerkingen en aantekeningen te plaatsen. En die, zo
vastgelegd, bewaren als bewijs van
de geldende levenswil. Het NVVEblad is bij uitstek geschikt hiertoe.
Ook zijn dagbladen, andere tijdschriften en vakbladen te volgen.
Zo kan een dossier/archiefje van
de levenswil ontstaan.
Mien Reitzema-Zuurman, Zeist

Noodzakelijke verandering
In de rubriek Het Bureau in Relevant nr. 3, 2006 wordt aan het Presentatiedienst van de NVVE gevraagd of het nog wel nodig is om
het gedachtegoed van de NVVE uit
de dragen. Verderop wordt dan gezegd dat het taboe nog niet is doorbroken. Het brengt mij er toe maar
weer eens een aantal problemen
op te sommen, niet ten aanzien
van het praten erover (dat lukt al
aardig), maar over de toepassing
van euthanasie.
Ten eerste het vluchtgedrag van
artsen. Heel begrijpelijk, waarom
zou je je blootstellen aan beoordeling van je handelen door derden,
commissies of justitie? Dus een
hausse in palliatieve “zorg” en palliatieve sedatie. Ten tweede: dokters etaleren graag “ethisch correct gedrag”. Euthanasie grijpt hun
emotioneel erg aan zeggen ze,
nachten niet slapen omdat ze een
oud lijdend mens uit haar lijden
hebben geholpen. Een been afzetten bij een 40-jarige is iets heel anders. Wel vervelend voor de betrokkene, maar ja “zo is het leven”
en de operatie was een “geslaagde
ingreep”. Deze reactie vind ik overigens normaler dan de eerstgenoemde.
Bovenstaande punten kunnen opgelost worden door het verwijderen
van het euthanasievraagstuk uit de
medische sfeer. Als iemand tot
een weloverwogen conclusie komt
dat de kwaliteit van zijn bestaan
beneden nul is, moet euthanasie
mogelijk zijn. De huisarts of apotheker moet dan ongecensureerd
en ongestraft de middelen voor
euthanasie mogen verschaffen, in
hun professie handelen zij immers
wel vaker naar eigen inzicht zonder
een toezichthouder, en terecht.
Hulp bij het toedienen kan naar keuze van de patiënt door arts, echtgenoot, kinderen, goede vriend of
vriendin. Als dan “ten onrechte”
(volgens wie dan?) euthanasie zou
zijn toegepast, is dat een fout van
de betrokkene zelf. Ten onrechte
weigeren of uitstellen daarentegen
zou een fout zijn van derden, want
van buitenaf opgelegd. Zeker een
factor tien minder aanvaardbaar
dan een “eigen fout”.

BRIEVEN

Ik hoop dat uw, overigens begrijpelijke streven om “in gesprek” te
blijven met tegenstanders en twijfelaars niet te zeer verhinderend te
streven naar een situatie die denk
ik de meerderheid van uw leden
wenst. En ik hoop met die velen
dat u daarin succesvol zult zijn.
J.J. Hamminga, Naarden.

Dementie en euthanasie
Het boek van Stella Braam Ik heb
Alzheimer (uitgeverij Nijgh en Van
Ditmar) over de Alzheimergeschiedenis van haar vader lees ik als
een thriller, maar tevens met ontsteltenis. Ik doel met name op diegenen die zich van hun verantwoordelijkheid trachten te ontdoen als
er sprake is van een euthanasiewens. Kort gezegd beweren ze dat
een dement persoon “een ander”
is geworden dan degene die nog bij
verstand de verklaring heeft opgesteld. Verklaren van de wil is dan
niet meer mogelijk, dus geen euthanasie. Natuurlijk begrijp ik dat
er veel dementievormen zijn en
veel stadia. Maar in Braams boek
komt zo duidelijk naar voren dat
haar vader, zelfs in een laat stadium, zich zeer bewust is van zijn situatie en duidelijk kan maken dat
hij eigenlijk niet verder zou willen.
Alleen moet hij
goed worden verstaan en blijkbaar
is daar toe bijna
niemand meer opgeleid. Er is dus
wel degelijk sprake
van bewust ernstig
lijden en niet van
onnozelheid of met
kalmeringsmiddelen te bestrijden
onrust.
Wat ik hiermee wil zeggen, of vragen liever, is dat de NVVE zich onverkort en zo sterk mogelijk blijft
inzetten dat deze aberratie bij deskundigen wordt ver vangen door
een houding van genade om ook
psychisch lijdenden niet aan hun
lot over te laten als er sprake is
van een euthanasiewens. Het is
een dilemma waar men niet alleen
niet omheen mag lopen, maar ook
mee aan de slag moet.
Th.J.A. Stoeltje, Enschede
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Door Marleen Swenne

Ontroerende en hilarische opera
over dementie
‘Er dringt niets meer tot me heen’,
zegt Jaap de Groot, de centrale
persoon in één van de eerste scènes van de opera Alzheimer. Jaap,
bioloog, heeft net afscheid genomen op zijn werk. Hij is in de war.
We maken zijn aftakeling als gevolg van dementie mee, de wanhoop van zijn vrouw, het verzet van
zijn dochter, de schaamte van zijn
zoon.
Aan het eind van het eerste bedrijf
is Jaap opgenomen in een verpleeghuis. Hij hoort niet tussen
deze mensen, vindt hij. En zijn
vrouw is het er mee eens. In het
tweede bedrijf verdampt het idee
dat Jaap hier niet zou passen. Het
verhaal draait meer en meer om
Jaaps familie en het leven in het
verpleeghuis. Jaap overlijdt na een
periode van vegeteren en zijn
vrouw en kinderen lijden er erg onder. Zijn dochter krijst het uit van
machteloosheid en gaat in discussie met de dokter: ‘Kunnen we niet
meer doen dan TSJA zeggen?’
Midden op het podium zijn op een
grote televisie hersenen te zien die
steeds verder wegschrompelen.
Tussendoor worden filmpjes getoond, waarin verschillende deskundigen hun visie geven op dementie. Muziek en zang blijken
goede middelen om de emoties en
verwarring van de hoofdpersonen
uit te drukken. Een pittig jongedameskoor zorgt voor de nodige
achtergrond.
Verpleeghuisar ts Ber t Keizer
schreef het libretto: realistische
en bij vlagen poëtische teksten.
Chiel Meijering tekende voor de

Foto: Hans Hijmering

30

muziek. De opera ontroert, maar is
ook hilarisch en soms lichtvoetig.
Kor tom: toegankelijk voor een
groot publiek. In sommige landelijke dagbladen was dit reden tot kritiek. Alzheimer zou geen opera zijn
maar een musical en tekstueel en
muzikaal zou er ook op af te dingen zijn. Dat neemt niet weg dat
het hoe dan ook een knappe prestatie is om zo’n onderwerp zo voor
het voetlicht te brengen.
Chiel Meijering en Bert keizer •
Alzheimer, tragikomische hersenopera
• Tournee t/m 1 mei 2007. Voorafgaand aan de voorstelling wordt een
inleiding gegeven • Informatie:
www.muziektheaterunie.nl

Ethische vragen over dementie
en euthanasie
In april 2006 vond in België een
congres plaats over ethische vragen rondom dementie en euthanasie, georganiseerd door de Katholieke Hogeschool Limburg. In het
boek Kleur geven aan de grijze
massa zijn de bijdragen aan dit
congres gebundeld en ondergebracht in drie categorieën: het
breed maatschappelijk, het levensbeschouwelijk en het zorgethisch
perspectief. Naast vele anderen
komen de Bisschop van Gent en
de Gasthuiszusters van Antwerpen
aan het woord. Maar ook Yvon Bartelink die een bijdrage levert vanuit
het vrijzinnig-humanistisch perspectief. Maar zij is in de minderheid: de meeste bijdragen zijn geschreven vanuit de katholieke invalshoek.
Er wordt genuanceerd over het

onderwerp gedacht. Als argumenten vóór euthanasie bij dementie (natuurlijk
onder voorwaarden) noemt men
het afnemen van
de zelfredzaamheid, het anderen niet tot last
willen zijn en vooral het mensonwaardige bestaan. De meeste auteurs staan echter op het standpunt dat een toenemende afhankelijkheid een gevolg is van het natuurlijke ouderdomsproces dat als
zodanig geaccepteerd moet worden. Bovendien, zo stellen zij, valt
er geen uitspraak te doen over het
al dan niet ondraaglijk lijden van iemand met dementie. Dit laatste is
natuurlijk het kernpunt van de discussie.
In een bijdrage over de Nederlandse situatie veronderstelt dr. Hertogh (VUmc) dat het wel eens zo
kan zijn, dat mensen met dementie
lijden onder de negatieve klank die
hun ziekte in de maatschappij
heeft en de negatieve bejegeningen die daarvan het gevolg kunnen
zijn. Hij pleit in dit verband voor
meer aandacht voor het patiëntenperspectief. Dit is eigenlijk waar
het hele boek om draait; ook de diverse bijdragen over de zorg voor
dementerenden zijn hierop gebaseerd. Volgens velen zal betere
zorg tot een betere kwaliteit van leven leiden en dus minder lijden tot
gevolg hebben. Impliciet lijkt men
daaraan toe te willen voegen: zodat de vraag om een euthanasieregeling voor dementerenden kleiner,
zo niet overbodig wordt. Op den
duur gaat dat toch een beetje
dwarszitten, die christelijke invalshoek. Maar dan is daar Yvon Bartelink die stelt: Zorg is ervoor te
zorgen dat de omstandigheden optimaal zijn, zodat dementerenden
hun eigen weg kunnen gaan, ook al
kiezen ze ervoor om dan weg te
gaan bij ons.
Luc van Gorp (red.) • Kleur geven aan
de grijze massa. Ethische vragen over
dementie en euthanasie • Uitgeverij
Garant, 2006 • Prijs € 21,90 •
ISBN 9044119796
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Wat weegt het zwaarst?
Artikel 2 van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens
(EVRM) bepaalt dat ieder mens
“recht op leven” heeft. Hoe verhoudt dit artikel zich met de Nederlandse en de Belgische euthanasiewetten die beide het zelfbeschikkingsrecht van de mens centraal stellen? In het EVRM is het
recht op zelfbeschikking niet opgenomen en er mag dan ook geconcludeerd worden dat volgens de
grondrechten, zoals geformuleerd
in het EVRM, het recht op leven
zwaarder weegt dan het zelfbeschikkingsrecht. Wat betekent dit
voor de beide euthanasiewetten?
Dit was het onderwerp van een
symposium dat in 2005 werd georganiseerd door de Werkgroep
Gezondheidsrecht van het Nederlands Juristen Comité voor de
Mensenrechten (NJCM). De op die
dag gepresenteerde lezingen zijn
gebundeld, aangevuld met enkele
bijdragen.
Vrijwel alle bijdragen in de bundel,
hoe genuanceerd ook, neigen ernaar de euthanasiewetgeving te
kwalificeren als strijdig met het
EVRM. In de meeste bijdragen
wordt verwezen naar jurisprudentie. Opvallend vaak wordt gerefereerd aan de zaak van de Britse
Diane Pretty. Zij legde de vraag
aan het Europese Hof voor of haar
man de garantie kon krijgen dat hij
niet vervolgd zou worden als hij
haar zou helpen te sterven. Het
hof wilde die garantie niet geven.
De notie van het zelfbeschikkingsrecht ligt in deze bundel onder
vuur. Zo analyseert Martin Buijsen
het zelfbeschikkingsrecht zoals geformuleerd door gezondheidsjurist
Leenen en geeft het uiteindelijk
het predikaat “romantisch individualisme” mee.
Govert den Hartogh betoogt als
enige dat euthanasie en hulp bij
zelfdoding principieel te verenigen
zijn met het recht op leven en hij
stelt voorts dat er een taboe ligt
op deze hulp, die doorklinkt in
gangbare juridische concepties.
Indirect wordt er nogal eens gepleit voor een verbetering van de
palliatieve zorg. Ook zijn er veel auteurs die – eigenlijk een heel ander
onderwerp – het feit dat de helft

van de artsen niet voldoet aan de
meldingsplicht, zien als een teken
aan de wand: de euthanasiewetgeving zou niet het verwachte gunstige effect hebben op inzicht in handelingen omtrent het levenseinde.
Kortom: het boek is niet evenwichtig samengesteld. Het is evenmin
eenvoudige kost, maar wel interessant.
André den Exter (red.) • De Euthanasiewet: grondrechten onder druk? •
Uitgeverij Damon, 2006 • € 14,90 •
ISBN 905573697

Openhartige getuigenissen over
euthanasie
Van september 2003 tot eind
2004 werkte het psychosociaal
supportteam van de oncologieafdeling van het Ziekenhuis Netwerk
Antwerpen Middelheim aan een
verslag van de euthanasievragen
op de afdelingen. Het verslag
groeide uit tot een boeiend boek
waarin alle betrokkenen aan het
woord komen: de patiënten die de
euthanasievraag deden, het supportteam, familieleden, vrienden,
behandelend artsen. Antropoloog
Rik Pinxten plaatste de verschillende getuigenissen in een context.
Dit boek toont aan hoe goed het is
om elkaar verhalen te vertellen
over het leven, ervaringen, overwegingen en gevoelens. Dat is belangrijk om inzicht te krijgen in hoe
er wordt omgegaan met de mogelijkheid tot euthanasie.
Een paar fragmenten uit het verhaal van meneer Van Dijk. Meneer
van Dijk zelf: ‘Na het overlijden van
mijn vrouw ging ik, als het mooi

weer was, regelmatig naar zee met
de trein met mijn 65+-pas. Ik
zwem graag. Tot ik op een dag,
twee jaar geleden, bijna kruipend
van de zee naar huis ben gekomen. Ik kon niets meer. Ik had
geen adem. Via de spoed werd ik
opgenomen en toen is het begonnen. Het was longkanker. De ziekte bleek al vergevorderd te zijn. Ik
werd opstandig. Als het met mij zo
ver is, zei ik, rij ik het dok in. Voor
mij was het uit, mijn leven was
goed geweest… Ik kreeg hulp en
door erover te praten, groeide mijn
zicht op de andere mogelijkheden.
Ik hoefde niet in het dok te springen. Het kon anders gebeuren.
Niet dat ik spijt had van mijn leven.
Het was goed geweest als het nog
wat langer had kunnen duren,
maar dan wel op een goeie basis.
Ik wilde die lange weg met pijnbestrijding niet afleggen.’
Een verpleegkundige vertelt hoe
meneer Van Dijk de datum van zijn
euthanasie vaststelde: ‘Hij wilde
[die vreselijke hallucinaties] niet
meer en vroeg of we hem niet een
week konden laten slapen tot zijn
kinderen thuiskwamen van vakantie. We legden hem uit dat hij dan
het grote risico liep nooit meer
wakker te worden. Dat wilde hij
niet. Hij wilde nog een paar dagen
met zijn kinderen doorbrengen om
afscheid van hen te nemen…Vanaf
het moment dat hij wist dat zijn
zoon naar huis kwam, voelde hij
zich opgelucht. Er viel een zware
last van zijn schouders.’
De arts van meneer Van Dijk: ‘Bij
de euthanasie was iedereen aanwezig. Iedereen was zeer geëmotioneerd. Ik had mezelf opgelegd
kalm te blijven. Ik wist dat als ik
één traan zou laten, de familie
niets aan mij zou hebben.’
Een boek als dit maakt euthanasie
“gewoon”. Mooi toch?
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Supportteam Ziekenhuis Netwerk
Antwerpen, Campus Middelheim •
Als het zover is.
Verhalen over euthanasie • Uitgeverij EPO, 2006 •
€ 15,00 • ISBN
9789064454042
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Door Marleen Peters

NIEUWE HUISSTIJL NVVE
Het was u misschien al opgevallen: het logo van de NVVE is in een nieuw
jasje gestoken. Het gemoderniseerde logo maakt deel uit van de nieuwe
huisstijl van de NVVE. Voorafgaand aan de presentatie van de nieuwe wilsverklaringen van de NVVE, op 17 oktober in de Rode Hoed in Amsterdam,
werd ook de nieuwe huisstijl van de NVVE ten doop gehouden.
In 2003 sprak de Algemene Ledenvergadering zich uit om de doelstelling
van de vereniging te verbreden. De euthanasiewet was immers een feit; het
werd tijd om de bakens te verleggen.
Vanwege de nieuwe doelstelling werd
ook de naam van de vereniging veranderd. Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie werd NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Bij deze verandering van
naam en doelstelling paste het oude
logo van de vereniging niet meer. In
het oude logo stond nog steeds de V
en E van Vrijwillige Euthanasie, terwijl
de NVVE zich veel breder met levenseinde beslissingen zou gaan bemoeien, zoals de laatstewilpil. De eigen
keuze rond het levenseinde staat nu
voor de vereniging centraal. Het veranderen van de doelstelling had dus ook
consequenties voor de schriftelijk uitgaven van de NVVE en de wijze waarop
de vereniging zich presenteert.
Daarom werd Paul Mertz, oud directeur reclamebureau Prad en thans zelfstandig communicatieadviseur en bedenker van de het woord “laatstewil-

pil”, in de hand genomen. Hij introduceerde bij de NVVE de grafisch ontwerper Joop Smit. Deze koos bewust voor
een ingetogen ontwerp. ‘Dat was ook
mijn opdracht. De NVVE is geen disco,
maar een vereniging die respect afdwingt. Het bestuur vond dan ook dat
het logo op zijn minst een waardige en
serieuze uitstraling moest hebben. Dat
heb ik, denk ik, terug laten komen in
een moderner, aanspreekbaar logo en
doorgevoerd in de huisstijl.’

LEVENSBESCHOUWING
EN EUTHANASIE

➡

➡

NVVE adverteert langs A10
Het Sandberg Instituut, de
masteropleiding van de Rietveld Academie, zal in het najaar omgetoverd worden tot
een reusachtig billboard. Alle
mogelijke adverteerders, van
grote bedrijven, organisaties
tot particulieren, krijgen de
kans om voor een prikkie een
of meer glazen tegels op het
gebouw te huren en zo een
maand lang te adverteren.
Ook het nieuwe logo van de
NVVE zal op het gebouw te
zien zijn. Het Sandberg Instituut is gevestigd op ’s lands
kostbaarste stukje grond aan
de Zuidas in Amsterdam, vlak
langs de A10. Het kunstproject, dat de naam Artvertising
draagt, is bedacht door student Teun Castelein. Hij liet
zich inspireren door de succesvolle Million Dollar Homepage van Alex Tew. De Britse
student verkocht op zijn website pixels waarmee hij zijn
studie hoopte te financieren.
Dat trok eind vorig jaar zoveel
adverteerders dat hij zich na
een paar maanden miljonair
mocht noemen. De opbrengst
van Artvertising zal daarentegen ongeveer overeenkomen
met de productiekosten.
Piet Admiraal ontvangt
“Health Professional” Award
Anesthesist en erelid van de
NVVE Piet Admiraal (77) heeft
tijdens de wereldconferentie
van de World Federation of
Right to Die Societies
(WFRtDS), die van 7 tot 10
september werd gehouden in
Toronto Canada, de “Health
Professional” Award ontvangen. De prijs wordt tweejaar-
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aanleiding van deze motie is
een werkgroep ingesteld die
over twee jaar in Colombia –
waar de volgende wereldconferentie zal plaatsvinden –
met een verslag en een voorstel zal komen.

lijks uitgereikt aan een medisch professional die op persoonlijke titel een precedent
heeft geschapen voor de wereldwijde euthanasiebeweging.
Vanaf de jaren zeventig geeft
Admiraal over de hele wereld
lezingen, voordrachten en interviews over pijnbestrijding
en begeleiding van terminale
patiënten. Altijd vroeg en
vraagt hij daarbij aandacht
voor de mogelijkheid van euthanasie aan het eind van het
traject. Hij schreef in de jaren
zeventig ook richtlijnen over
welke medicijnen het meest
geëigend waren om euthanasie toe te passen. Tot op de
dag van vandaag worden deze
richtlijnen door de Koninklijke
Nederlanse Maatschappij ter
bevordering der Pharmacie, zij
het iets aangepast, gevolgd.
Admiraal is momenteel voorzitter van de Stichting Wetenschappelijk onderzoek Zorgvuldige Zelfdoding.
Jacob Kohnstamm, tot april
2006 voorzitter van de NVVE,
trad tijdens de conferentie ook
voor het laatst op als president van de WFRtDS. Jacqueline Herremans, jurist en voorzitter van de Belgische euthanasievereniging ADMD, volgde
hem in die functie op. Kohnstamm blijft in de functie van
past-president het bestuur
van de wereldfederatie de komende twee jaar bijstaan met
advies.
Tijdens de conferentie werd
door de Engelse euthanasievereniging Dignity in Dying en
de NVVE gezamenlijk een motie ingediend voor herziening
van de organisatiestructuur
van de wereldfederatie. Naar

Regiobijeenkomsten
De NVVE organiseert informatiebijeenkomsten waar leden
en introducés praktische vragen kunnen stellen over
euthanasie, hulp bij zelfdoding, de wilsverklaringen, palliatieve sedatie, de laatstewilpil, verenigingszaken enz. Gedurende de bijeenkomsten
worden korte lezingen gehouden met als thema “Wil en
wet”. Hierin komen de diverse
keuzes aan de orde die iemand in de laatste fase van
het leven kan maken (de wil)
en de juridische aspecten
daarvan (de wet).
De komende bijeenkomsten
worden gehouden op:
14 november
Hampshire Hotel-Churchill,
Churchilllaan 700, Terneuzen
14 december
Regardz Nieuwe Buitensocieteit, Stationsplein 1, Zwolle
De informatiemarkt is doorlopend geopend van 14.30 17.30 uur en van 19.00 21.00 uur. ’s Middags worden
er regelmatig lezingen gehouden, ’s avonds alleen om
19.30 uur.
Vrijwilligersdag NVVE
Op vrijdag 10 november wordt
de jaarlijkse vrijwilligersdag
van de NVVE gehouden in Vergadercentrum Hoog Brabant
in Utrecht. ’s Morgens komen
de verschillende diensten van
de NVVE bij elkaar voor overleg en ’s middags zal gezamenlijk van gedachten gewisseld worden over de toekomstvisie van de NVVE. De
uitnodigingen voor de vrijwilligersdag worden in oktober verstuurd.

TERMINOLOGIE BIJ
LAATSTEWILPIL
Hoe beschrijf je de toestand waarin iemand zich
moet bevinden om aanspraak te kunnen maken
op de laatstewilpil? Begrippen als levensmoe,
klaar met leven en lijden aan het leven passeerden inmiddels de revue. Maar op elk begrip is
wel wat aan te merken. De NVVE vraagt uw hulp
bij het bedenken van een nieuwe, aanspreekbare term.
Met het artikel Het zelfgewilde einde van oudere mensen in NRC-Handelsblad ontketende
Huib Drion begin jaren negentig een discussie
die nog steeds voortduurt. Drion bepleitte in
het stuk dat alleenwonende bejaarden middelen moesten kunnen krijgen waarmee zij hun leven kunnen beëindigen op een moment dat hun
dat past. Deze door hem gewenste middelen
zijn in de volksmond de “pil van Drion” gaan heten. Maar ook anderen dan de door Drion genoemde personen, zoals jonge mensen, willen
voor de middelen in aanmerking kunnen komen. Om aan te geven dat de NVVE meer mensen dan alleenwonende bejaarden de beschikking zou willen geven over dergelijke middelen
is door de NVVE de metafoor van de “laatstewilpil” aangedragen.
Nu is de discussie: hoe omschrijf je de toestand waarin iemand zich moet bevinden om
aanspraak te kunnen maken op die laatstewilpil. Begrippen als klaar met leven, levensmoe(heid), ontbreken van levenswil, lijden aan
het leven, voltooid leven en ondraaglijkheid van
het leven duiken op. Op elk begrip is wel wat
aan te merken. Het ene roept negatieve associaties op, het andere geeft maar een deel van
de problematiek weer en in weer een ander geval zou de klacht met goede wil misschien nog
wel de kwalificatie euthanasie of hulp bij zelfdoding rechtvaardigen. En dan kunnen al deze
begrippen ook nog slaan op de fysieke en/of
psychische situatie van een mens.
De NVVE is nu op zoek naar een geschikte overkoepelende term die de toestand typeert op
grond waarvan mensen in aanmerking kunnen
komen voor de laatstewilpil. Hoe zou u deze
toestand aanduiden? De voorkeur gaat uit naar
een neutrale term. Een term waarvan je zegt:
“logisch” dat je voor die middelen in aanmerking wilt komen.
Reacties kunt u sturen naar:
NVVE, t.a.v. Rob Jonquière, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam
Of mail naar: directie@nvve.nl
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HET BUREAU

SPREKERSKADER

DIENSTEN

DE NVVE TELT ZESTIEN
DIENSTEN EN COMMISSIES MET
MEER DAN HONDERDVIJFTIG
(VRIJWILLIGE) MEDEWERKERS
DIE ZICH INZETTEN VOOR DE
VERENIGING. WIE ZIJN DIE
MENSEN EIGENLIJK EN WAT
DOEN ZE PRECIES VOOR U?
Door Marleen Peters
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Wat is de taak van het Sprekerskader?
‘Wij geven door het hele land lezingen aan verschillende
groepen mensen. Bij die spreekbeurten staan euthanasie,
hulp bij zelfdoding, palliatieve sedatie, de wilsverklaringen
en andere diensten en producten en de doelstellingen van
de NVVE centraal. Het “basisverhaal” is in principe altijd hetzelfde. Maar we passen het in overleg met de groep waar we
voor spreken wel altijd aan. Als je bijvoorbeeld een lezing
houdt voor mensen die werken in de thuiszorg, vertel je
(deels) een ander verhaal dan voor ouderen.’
Wie vragen om een spreekbeurt door het Sprekerskader?
‘Dat is heel uiteenlopend. Van Vrouwen van Nu (vroeger de
plattelandsvrouwen), vrijwilligers in de palliatieve zorg, hulpdiensten, ANBO (ouderenbond), verpleegkundigen, buitenlandse gasten tot katholieke studenten. Daarnaast is het
Sprekerskader ook vertegenwoordigd op de regiobijeenkomsten van de NVVE. We geven tijdens deze bijeenkomsten lezingen rond het thema “Wil en wet”. De verschillende keuzes
die iemand aan het einde van zijn leven kan maken (de wil)
en wat wettelijk mogelijk is, komen dan aan bod.’
Afgezien van de regiobijeenkomsten, hoe gaat zo’n spreekbeurt
in zijn werk?
‘Eerst houden we een voordracht van ongeveer een half uur
en daarna is er drie kwartier de tijd om vragen te stellen en
in discussie te gaan.’
Zijn er vragen die regelmatig terug komen?
‘Vragen die regelmatig gesteld worden gaan bijvoorbeeld over
de wettelijke zorgvuldigheidseisen, of: is mijn oude euthanasieverklaring nog geldig, is morfine geschikt om euthanasie
toe te passen (dat blijft een hardnekkig misverstand!), wat
wordt verstaan onder de laatstewilpil, wanneer komt zo’n pil
beschikbaar, wat is versterven precies. Als levenseinde
beslissingen in het nieuws zijn, zoals bijvoorbeeld laatst de
vervolging van de arts Peter Vencken, dan worden daar ook
altijd vragen over gesteld. En niet te vergeten dementie en
euthanasie! Dat is een onderwerp dat altíjd terug komt.
Iedereen kent wel iemand die dementerend is.’
En die discussies, zijn die altijd met voorstanders?
‘Nee, zeker niet. Er zitten ook altijd mensen in ons publiek die
tegen euthanasie zijn. Omdat ze bijvoorbeeld menen dat je
een arts er niet mee mag belasten of omdat ze vinden dat alleen God over leven en dood mag beslissen. Opvalt is dat de
discussie dan vaak gaat over “grensgebieden”. Deze discussie gaan we trouwens zeker niet uit de weg, want het geeft je
ook de mogelijkheid misverstanden rond euthanasie en hulp
bij zelfdoding recht te zetten. Het gaat ons er tijdens de
lezingen zeker niet om mensen te overtuigen van ons standpunt. Euthanasie is en blijft een persoonlijke keuze, maar wel
een die gerespecteerd moet worden.’
Relevant 4/2006

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

LEDENSERVICE
■

■

■

■

■

Wilsverklaringen De NVVE geeft verschillende
wilsverklaringen uit waarin u kunt aangeven
wat uw wensen zijn omtrent uw levenseinde.
€ 9,- voor het hele pakket in viervoud:
❚ Euthanasieverzoek Hierin omschrijft u onder
welke omstandigheden u zou willen dat de
arts euthanasie toepast.
❚ Behandelverbod Wanneer u uw wil niet meer
kenbaar kunt maken, gelden de in deze verklaring
opgenomen wensen ten aanzien van wel of niet
behandelen.
❚ Volmacht Voor situaties waarin u zelf niet meer
kunt beslissen, kunt u schriftelijk iemand aanwijzen die namens u optreedt.
Niet-reanimerenpenning De penning is een
beperkt behandelverbod waarmee u aangeeft
te allen tijde niet gereanimeerd te willen worden.
De penning komt in het najaar beschikbaar.
Ledenondersteuningsdienst Leden van de NVVE
kunnen in een persoonlijk contact informatie en
ondersteuning krijgen bij vragen en problemen
rond het vrijwillig levenseinde.
Gevolmachtigdendienst Voor leden die in eigen
kring geen gevolmachtigde kunnen vinden,
bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid
dat een vrijwillige medewerker van de Gevolmachtigdendienst als zodanig optreedt.
Kwartaalblad Relevant is een voorlichtend en opiniërend tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt.
Gratis voor leden. Jaarabonnement Nederland
voor niet-leden € 10,- (overige landen op aanvraag). Voor visueel gehandicapten is Relevant
op cd-rom verkrijgbaar.

LIDMAATSCHAP

A A N V R A AG L I D M A AT S C H A P / W I L S V E R K L A R I N G E N

Iedereen vanaf 16 jaar kan lid worden van de
NVVE. De minimumcontributie bedraagt € 15,per jaar. Een “lidmaatschap voor het leven”
behoort tot de mogelijkheden.

❍ Graag ontvang ik informatie over het lidmaatschap van de NVVE.
❍ Ik ben al lid. Stuur mij het aanvraagformulier voor de wilsverklaringen.
(graag aankruisen wat voor u van toepassing is)
NAAM

ADRES

OVERIGE DIENSTEN

■

■

■

Procesfonds Artsen, verpleegkundigen en leden
die naar de mening van de NVVE ten onrechte
door justitie worden vervolgd voor euthanasie of
hulp bij zelfdoding, of daarover zelf een proces
willen beginnen, kunnen een beroep doen op het
procesfonds. U kunt het fonds steunen door een
bijdrage te storten op giro 6335188 van de NVVE
te Amsterdam, o.v.v. “procesfonds”.
Sprekerskader Het Sprekerskader van de NVVE
verzorgt door het hele land lezingen over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Enkelen zijn gespecialiseerd op het gebied van de laatstewilpil.
Info K. Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77, e-mail
k.scheirlinck@nvve.nl. Aanvragen minstens vier
weken van te voren. Vergoeding in overleg.
Presentatiedienst Op beurzen, symposia en studiedagen kan op verzoek een NVVE-stand worden
ingericht. Info K. Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77,
e-mail k.scheirlinck@nvve.nl. Aanvragen minstens
vier weken van te voren.
Bijsluiter Europees Medisch Paspoort (EMP)
In het EMP is geen ruimte gelaten voor wensen
omtrent het levenseinde. De NVVE geeft bijlagen
uit – opgesteld in elf talen – die kunnen worden
toegevoegd aan het EMP.
Te downloaden via www.nvve.nl/emp.

DOCUMENTATIE
■

■

Documentatiepakket Een uitgebreid naslagwerk
voor scholieren, studenten en andere geïnteresseerden, incl. de brochure Het laatste stuk. € 5,Brochures
❚ Lijden aan het leven Bundeling van de lezingen
die werden gehouden tijdens het NVVE-symposium
Lijden aan het leven. Mogen we daar een eind
aan maken…? € 5,25 leden, € 6,25 niet-leden
❚ Dementie en euthanasie Bundeling van de lezingen die werden gehouden tijdens het NVVE-symposium Dementie en euthanasie; er mag meer
dan je denkt… € 5,25 leden, € 6,25 niet-leden
❚ Wil en wet Geeft een overzicht van de keuzes
die u kunt maken rond uw levenseinde.
€ 3,25 leden, € 4,25 niet-leden
❚ Het laatste stuk Aan de hand van ca. tweehonderd vragen en antwoorden geeft deze brochure
een uitgebreid beeld van alles wat te maken
heeft met beslissingen rond het levenseinde.
€ 2,- leden, € 3,- niet-leden
❚ In gesprek met de arts Geheugensteun voor wie
een gesprek wil aangaan met de huisarts over
euthanasie. € 3,25 leden, € 4,25 niet-leden

POSTCODE

WOONPLAATS

LIDMAATSCHAPSNUMMER

DATUM

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

NVVE
POSTBUS 75331
1070 AH AMSTERDAM

❚ Het Schotse Boekje over methoden van zelfdoding Over middelen en methoden die gebruikt
kunnen worden ter bespoediging van het levenseinde. Minimaal drie maanden lidmaatschap vereist. € 4,❚ Stoppen met eten en drinken Info over versterven, de keuze voor de dood door te stoppen met
eten en drinken. € 3,- leden, € 4,- niet-leden
❚ Verpleegkundigen en euthanasie Informatie over
het niet instellen/weigeren van een behandeling,
euthanasie, hulp bij zelfdoding, “klaar met leven”,
versterving en (terminale) sedatie, toegesneden
op de taak die de verpleegkundige daarbij heeft.
€ 3,50 leden en niet-leden
❚ Christelijk geloof en euthanasie In discussies
lijkt het soms alsof het christelijk geloof euthanasie volledig uitsluit. Toch is de bijbel daar niet zo
eenduidig over. € 2,75 leden, € 3,75 niet-leden
❚ Levensbeschouwing en euthanasie Bijdragen
over islam, boeddhisme, hindoeïsme, jodendom,
christendom en humanisme in relatie tot euthanasie. € 4,- leden, € 5,- niet-leden
❚ Geannoteerde bibliografie Bespreekt boeken,
rapporten en andere uitgaven over euthanasie,
ethiek, gezondheidsrecht en hulp bij zelfdoding.
€ 3,50 leden, € 4,50 niet-leden

Het documentatiepakket en brochures kunnen
worden besteld via www.nvve.nl of telefonisch
020 - 620 06 90.

✁

■

SCHENKINGEN
U kunt de NVVE op veel
manieren steunen.
Bijvoorbeeld door middel
van een schenking, periodieke uitkering of legaat.
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met
directeur Rob Jonquière,
tel. 020 - 531 59 16.

Bestuur NVVE:
prof. mr. E.Ph.R. Sutorius
(voor zitter)
drs. A. Baars-Veldhuis
(vice-voor zitter)
mr. A.V. van Nierop
(secretaris)
ir. W. Beekman
(penningmeester)
drs. J. Huisman
prof. dr. C. Jonker
F.A. Visscher
Directeur:
Rob Jonquière

(Advertentie)

Psychiatrische patiënten of mensen met een voltooid leven die een doodswens hebben,
vinden zelden of nooit gehoor bij artsen. Zij zoeken daarom, noodgedwongen, vaak hun
heil in inhumane methoden van zelfdoding of wenden zich tot instanties als de NVVE.
Maar de NVVE mag de gevraagde hulp niet verlenen: art. 294 in het Wetboek van
Strafrecht staat in de weg. In Zwitserland is hulp bij zelfdoding niet wettelijk verboden en
mag deze (ook door “leken”) worden verleend als de hulpverlener geen persoonlijk gewin
heeft bij de dood van de betrokkene. De NVVE streeft onder andere naar afschaffing van
art. 294 en zag het Zwitserse model graag als richtsnoer voor Nederlands beleid.

10.00 Welkom en opening door Rob Jonquière, directeur NVVE
10.15 Niet medische steun in historisch perspectief
Heleen Weyers, rechtssocioloog
10.45 Totstandkoming art. 294 Sr. Eugène Sutorius, hoogleraar strafrecht
11.15 Koffie
11.45 Het Zwitserse model Jerôme Sobel, voorzitter EXIT Suisse romande
12.30 Discussie
13.00 Lunch
14.00 Sessie 1 Minisymposium: Vragen vanuit de psychiatrie
Onder leiding van Eugène Sutorius, voorzitter NVVE
14.00 Sessie 2 Workshop: Niet medische ondersteuning bij zelfdoding
Probleemstelling en discussie aan de hand van casuïstiek onder
leiding van Rob Jonquière
16.00 Afsluiting en een drankje
Inschrijving: € 100,- / in opleiding € 50,Aanmelden via www.nvve.nl/symposium of bel naar de NVVE 020 – 620 06 90.
Het symposium is bedoeld voor psychiaters, psychologen, juristen, geestelijk verzorgers,
maatschappelijk werkenden en patiënten vertrouwenspersonen. Voor psychiaters wordt
accreditatie aangevraagd.

vrijdag 1 december 2006
Congrescentrum Regardz Eenhoorn, Amersfoort

