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In het gezin van actrice Sjoukje Hooymaayer
is het de normaalste zaak van de wereld dat je
elkaar bijstaat in de allermoeilijkste perioden
van het leven. De familie was er in de laatste
maanden van vader René en nu moeder
Sjoukje een noodlottige diagnose kreeg,
zorgen de kinderen voor haar. Er wordt veel
gepraat in het gezin.
Het interview met Sjoukje en dochter Jessica
laat mooi zien hoe belangrijk de rol van
naasten is als iemand in de laatste levensfase
is beland. Niet alleen voor de persoon in
kwestie, overigens. Uit onderzoek blijkt
dat openheid binnen de naaste kring een
gunstige invloed heeft op het rouwproces van
de nabestaanden.
Deze Relevant staat voor een belangrijk deel in
het teken van die naasten. Meer dan veertig
lezers reageerden op een oproep in de vorige
Relevant (waarvoor onze hartelijke dank!). Zij
beschreven hun ervaringen met euthanasie in
hun omgeving, of het uitblijven ervan.
Een rode draad in veel van die verhalen is de
wilsverklaring. De nvve beschouwt die als
een gespreksdocument, een aanleiding om

het gesprek aan te gaan met je naasten en je
(huis)arts. Hoe belangrijk de wilsverklaring
is, bleek onlangs ook uit een tuchtzaak. Die
draaide om de euthanasie van een vrouw met
vergevorderde dementie. Daarin deed het
woord ‘kraakhelder’ zijn intrede. Alleen als
een wilsverklaring kraakhelder is, is er voor
een dokter voldoende grond om euthanasie te
verlenen aan iemand die zijn of haar wil niet
meer kan bevestigen.
Het onderwerp is bijzonder actueel, ook
omdat het Openbaar Ministerie door een
strenge juridische bril naar ontwikkelingen
rondom het levenseinde kijkt. om-baas Rinus
Otte zegt in deze Relevant dat hij alleen maar
duidelijkheid wil scheppen door de regels
strak te hanteren.
Bij levensbeëindiging gaat het niet alleen
om regels, maar vooral om warm contact
tussen arts en patiënt en diens naasten, om
invoelbaarheid, empathie, wederzijds begrip
en goed overleg. Zou kraakhelder moeten
zijn, toch?
\
Dick Bosscher, hoofdredacteur
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In vertrouwde armen maakt
‘leeuwin’ Sjoukje Hooymaayer
zich op voor het einde

‘Als het
zo kan,
is dat
prachtig
toch?’

B

‘Kanker heb je nooit alleen, het raakt het
hele gezin’, is de stelling van actrice Sjoukje
Hooymaayer (78). Ze weet waar ze het over
heeft. Haar gezin heeft het bijna vier jaar
geleden ondervonden toen haar man René
Lobo longkanker kreeg. Hij overleed veertien
maanden na de diagnose. Nu ervaart de
familie het wederom, omdat Sjoukje zelf is
getroffen: eierstokkanker in een vergevorderd
stadium. • Martien Versteegh

ij René was het Sjoukje die de zorg
op zich nam, nu is het de beurt aan
dochter Jessica. ‘Papa en mama waren
gewend de dingen alleen te doen,
dus ook dat laatste jaar. Dat wilden ze graag en dat
respecteerden mijn broers en ik. We hielpen alle vier
waar nodig. Ik was toen nog stewardess, maar als ik
in de buurt was, ging ik vaak langs. Mama riep drie
weken voor het einde onze hulp in. Toen zijn we in
wisseldiensten hier geweest.’
Na het overlijden van haar vader nam Jessica
een ‘rouwjaar’. ‘Dat is zo goed: alle seizoenen en
feestdagen een keer voorbij laten komen. Daarna ben
ik begonnen aan een opleiding tot uitvaartbegeleider.’
Haar vader had ooit gezegd: ‘Weet je wie een goede
uitvaarbegeleider zou zijn? Jij!’ Toen was ze er
duidelijk niet klaar voor. ‘Ik word toch geen zwarte
kraai?’, was haar reactie. Maar twee jaar voordat er
kanker bij haar vader werd geconstateerd, werd een
van Jessica’s beste vriendinnen ziek. ‘Haar dochter
en ik hebben dertien maanden voor haar gezorgd. Ze
overleed in mijn armen. Samen met haar dochter heb
ik de uitvaart geregeld. Ook bij de uitvaart van mijn
vader speelde ik een grote rol.’
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De suggestie van haar vader vond vaste bodem.
Na haar opleiding kon Jessica aan de slag in haar
woonplaats Amsterdam. ‘Ik vind het een fantastisch
beroep. Je kunt concreet iets voor mensen betekenen.
Voor mij is de dood een natuurlijk onderdeel van het
leven. Het is niet het einde van alles, ik zie het meer
als een transitie. Vanuit dat gevoel kan ik, denk ik, een
beetje licht brengen tijdens zo’n proces van afscheid
nemen.’
Toen het nieuws kwam dat Sjoukje terminaal was,
hield Jessica op met werken en besloot ze voor haar
moeder te zorgen. ‘Die keuze kwam voor mij heel
natuurlijk. Ik wil nergens anders zijn dan hier en
mama kan niet meer alleen zijn. Ze is zo kwetsbaar. Ik
zou mijn werk trouwens ook niet goed kunnen doen.
Mensen moeten zich op mij kunnen verlaten, dan
moet ik niet ineens emotioneel worden om mijn eigen
verdriet.’

Veel lachen graag > Dat verdriet is er natuurlijk.
Toch zijn Sjoukje en haar kinderen in staat om te
genieten van alle schoonheid die het leven te bieden
heeft. En om te lachen. Sjoukje: ‘Ja, veel lachen graag.
Het is vreselijk… – en daarmee is dat gezegd. Lachen
en genieten is van enorm belang.’
Zo moesten ze schaterlachen om een brief waarin
Sjoukje werd aangeboden mee te doen aan een
chemoproef. ‘Mogelijke bijwerkingen: je kunt er dood
aan gaan. Haha.’ Nee, ze hoefde niet lang na te denken
over behandelingen. ‘Chemo zou mijn lichaam slopen
zonder zicht op genezing. De oncoloog vroeg me er
een week over na te denken, maar ik wist meteen dat
ik het niet wilde.’ Haar vier kinderen stonden als één
blok achter die keuze. Jessica: ‘We zouden overigens
achter iedere keuze hebben gestaan. Het is haar leven.’
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‘Ik ga niet
zeggen: als ik
zus of zo niet
meer kan, hoeft
het voor mij
niet meer. Dat
kun je volgens
mij niet weten’

Dat er geen discussies nodig waren verrast nauwelijks
als je de twee vrouwen samen ziet. Ze maken
regelmatig elkaars zinnen af of zeggen iets precies
tegelijk. ‘Ik ben als een pitbull als het om mijn moeder
gaat’, zegt Jessica, terwijl ze een beschermende arm
om haar moeder heen slaat. ‘Ja, een echte pitbull. Ik
mag ook bijna niets meer’, lacht Sjoukje.
Haar drie oudere broers vinden het geweldig dat
Jessica de zorg op zich heeft genomen. ‘Ze zijn blij dat
ik er ben. Ze menen dat mama zo de beste zorg krijgt.
Ieder doet wat hij kan en wat goed voelt.’ Sjoukje:
‘Ik heb het zo getroffen met mijn vier kinderen. Het
lijkt me vreselijk als er verdeeldheid is. Dan ben jij het
middelpunt van de discussie.’
Discussiëren is in haar gezin niet nodig. Wel wordt
er veel gepraat, zodat iedereen weet wat de ander
graag wil. ‘Natuurlijk hebben we gesproken over mijn
beslissing hier te komen logeren’, zegt Jessica. ‘Het
is belangrijk dat er een stabiele factor is. Niet te veel
wisselingen van de wacht. Maar ik doe het niet alleen.
Iedere donderdag komt mama’s zus, die blijft dan
slapen. En iedere vrijdag slaapt mijn jongste broer
Hein hier. De twee andere broers Steef en Enno komen
wanneer ze kunnen. Vaak met een tas boodschappen,
want ze kunnen heerlijk koken.’
Sjoukje vindt ook dat gezelschap heerlijk. ‘En het is
voor Jessica nodig, zodat ze even kan ademhalen. Dit
is ook heel ingrijpend in haar eigen bestaan.’ Tijdens
die dagen loopt Jessica eindeloos door Amsterdam,
brengt tijd door met vrienden en danst tango. ‘Daar
word jij heel blij van’, zegt Sjoukje richting haar
dochter. ‘Dat is water voor je ziel en je moet je ziel
genoeg water geven.’ Voor Jessica is tango als het
leven. ‘Het schuurt, je moet balans zoeken in de
omhelzing en het is de meest gelijkwaardige dans die
er is. Ja, daar word ik heel blij van.’

ZEG ‘NS AAA
Sjoukje Hooymaayer werd bekend bij het
grote publiek door haar rol als dokter
Lydie van der Ploeg in de comedyserie
Zeg ‘ns Aaa, die van 1981 tot 1993 werd
uitgezonden. Ze speelde de rol ook 220
keer in de theaters. Daarvoor en daarna
vertolkte ze talloze rollen op het toneel
en op televisie, in series zoals Zonder
Ernst en Dokter Tinus. Begin deze zomer
nam ze afscheid van het toneel met haar
rol als Mrs. Higgins in de musical My Fair
Lady in Carré.

Tikkende tijdbom > Bang voor wat er komen gaat
zijn ze niet. Sjoukje: ‘Het heeft geen zin je zorgen te
maken.’ Jessica: ‘De belangrijkste graadmeter is hoe
mama zich voelt.’ Ze heeft geen pijn, ze heeft alleen
weinig energie. ‘Ik kan maar één ding per dag. Dat is
erg wennen, maar daar moet je je bij neerleggen.’
Jessica vertelt dat ze goed zijn voorbereid. ‘We weten
dat het een tikkende tijdbom is. Het kan elk moment
afgelopen zijn. Het kan ook nog een tijd duren. We
hebben een protocol voor wat we moeten doen als
het misgaat.’ Sjoukje vult aan dat het fijn is een goede
relatie met de huisarts te hebben: ‘We kunnen op haar
bouwen.’
De huisarts gaf Sjoukjes man drie jaar eerder
euthanasie. ‘Het is een zegen dat dat hier kan. Dat je
niet uitzichtloos hoeft te lijden’, verzucht Sjoukje.
Kort na de diagnose namen ze contact op met de
nvve om de formulieren te bestellen. ‘Ik was al
lang lid. Mijn man en ik allebei, maar ik moest het
nu goed regelen: de niet-reanimerenpenning, de
euthanasieverklaring.’
Beide vrouwen hebben diep respect voor hun huisarts
en voor alle artsen die bereid zijn zo’n moeilijke taak
op zich nemen. ‘Ik vroeg aan haar hoe het voor haar
was’, vertelt Sjoukje. ‘Ik slaap er drie nachten niet van’,
was het antwoord. Sjoukje heeft geen enkele twijfel
dat de huisarts klaar zal staan als het moment daar is.
Wanneer dat is weet ze niet. ‘Ik ga niet zeggen: als ik
zus of zo niet meer kan, hoeft het voor mij niet meer.
Dat kun je volgens mij niet weten.’
Niet naar hospice > Eén ding weten ze wel: Sjoukje
gaat niet meer naar het ziekenhuis, ze gaat niet naar
het hospice en ze wil ook geen thuiszorg. Jessica zegt
lachend: ‘Nee, vreemden over de vloer; dat zou niet
goed gaan. Niets ten nadele van die mensen, maar wij
zijn zo vertrouwd met elkaar. Natuurlijk is het een
luxe dat we dit zo kunnen doen. Als dat kan is dat
prachtig toch?’
Hoe de uitvaart eruit zal zien, weten ze ook al vrij
goed. Het zal de eerste zijn die Jessica weer regelt. ‘Wel
met hulp hoor’, haast ze zich te zeggen. ‘De band met
je ouders is als een snaar die enorm sterk resoneert.
Toen mijn vader ziek werd, voelde ik dat de spielerei
voorbij was. Dat het tijd werd volwassen te worden.
Dat was ik qua leeftijd allang, maar qua gevoel nu ook.
Niemand kan je vertellen wat het betekent om een
ouder kwijt te raken. Dat kun je alleen maar ervaren.
Hoe de toekomst ook zal zijn zonder ouders weten
we niet, maar ik weet wel dat we het gaan redden, ook
zonder onze leeuwin.’
\
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Agnes Wolbert - directeur NVVE

D

e nvve is een mooie, sterke
vereniging met 167.000 leden.
Dat zijn er nogal wat, hoor.
Ter vergelijking: de grootste
politieke partij in Nederland, het CDA,
heeft 46.600 leden. Juist omdat we zo groot
zijn, tellen we mee en zijn we een serieuze
gesprekspartner voor politieke partijen,
ministeries, artsenorganisaties en andere
(belangen)verenigingen.
We organiseren bijeenkomsten en symposia
die goed worden bezocht door leden en
niet-leden, en door professionals die er
hun kennis komen bijspijkeren. Wekelijks
krijgen we verzoeken om informatie vanuit
het buitenland, waar we bekendstaan als de
grootste levenseindevereniging ter wereld. Als
wij op een actuele kwestie willen reageren met
een ingezonden brief of een opinieartikel, dan
vinden we bij uiteenlopende media altijd wel
een plekje.
Reden genoeg om me als directeur van de nvve
trots te voelen, trots op wat we hebben bereikt
en trots op waar we staan.
En toch maak ik me een beetje zorgen. In de
politiek, in de media en in het maatschappelijk
debat is het zelfgekozen levenseinde
voortdurend aanwezig. Dan weer door een
uitspraak van een tuchtcollege, dan weer
doordat het Openbaar Ministerie de teugels
aantrekt, dan weer doordat de Coöperatie
Laatste Wil niet gedaan krijgt waarvoor ze was
opgericht.
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Maar dat is de buitenkant. Wat onderbelicht
blijft, is dat er tal van persoonlijke drama’s
schuilgaan onder die soms zo academische
discussies. Drama’s voor artsen die de moed
hadden om hun hart te laten spreken, maar
worden aangepakt omdat ze niet alle regels
voor de volle honderd procent hebben
opgevolgd. Drama’s voor mensen die dachten
hun levenseinde goed geregeld te hebben en
uiteindelijk toch met lege handen kwamen te
staan (lees er de persoonlijke getuigenissen
elders in deze Relevant maar op na). En drama’s
voor de naasten, die hun echtgenoot, vriend of
familielid zó graag een waardig einde hadden
gegund, maar hulpeloos moeten toezien hoe
die toch nog de laatste maanden of jaren op een
moeizame dood moest wachten.
Juist die kant van het verhaal moet worden
verteld. Daarom stellen we die ook de
komende maanden aan de kaak, tijdens tal van
activiteiten zoals de Dag van de Wilsverklaring
(6 oktober), ons symposium voor professionals
over euthanasie als behandeloptie bij
psychisch lijden (op 11 oktober) en het grote
publiekssymposium over euthanasie bij
dementie (op 29 november).
Blijft u ons ook uw verhalen vertellen. Het
zijn úw verhalen waarmee we laten zien dat
we er ook in Nederland nog lang niet zijn, ze
zijn de drijfveer om niet te rusten voordat het
beter gaat. Ook al zit het onderwerp politiek
in stilstaand water, de nvve wordt daar alleen
maar actiever van!
\

Column

Blijf uw verhalen vertellen

opinie

8

Nieuwe voorstellen voor
wilsverklaring bij dementie

P

Op 24 juli berispte het medisch tuchtcollege een verpleeghuisarts
vanwege euthanasie bij een diep demente vrouw. De arts had de
hulp niet mogen geven omdat de wilsverklaring tegenstrijdigheden
bevatte. Er is onthutsend veel aan te merken op de klacht van de
Inspectie en de uitspraak van het tuchtcollege, maar belangrijker
dan alle gerechtvaardigde kritiek is de vraag hoe euthanasie op
grond van een wilsverklaring goed te regelen is. In dit artikel doet
Hans van Dam, docent en consulent hersenletsel, tevens publicist,
twee nieuwe voorstellen. • Hans van Dam

rima, zeggen sommigen, want dan
wordt tenminste duidelijk waar
de grenzen liggen en inderdaad:
uiteindelijk heeft de rechter het laatste
woord. Maar juridische molens draaien langzaam.
In de tussentijd groeit onder artsen de aarzeling om
euthanasie te geven.
Vanaf het in werking treden van de euthanasiewet
is er veel te doen over euthanasie op grond van een
wilsverklaring bij mensen met gevorderde dementie.
In theorie is het helder: de wilsverklaring vervangt
het mondelinge verzoek en de zorgvuldigheidseisen
gelden voor zover van toepassing.
De praktijk is lastig en weerbarstig. De wilsverklaring
is soms vaag of bevat, zoals bij de vrouw in deze
zaak, tegenstrijdigheden of zelfs onmogelijkheden.
Daarnaast kunnen mensen in hun dementie zich soms
totaal anders uiten dan ze hebben vastgelegd. Zeker
als er verzet is tegen vrijwel elke handeling dreigen
onwaardige situaties.
Hoe uit deze klem te blijven of te komen? De feiten
van dementie, hoe wrang ook, helpen verder. Die
laten zien wat wel en niet gevraagd kan worden en
welke maatregelen passend zijn. Grondbeginsel is dat

respect ook – vooral zelfs – betrekking heeft op wat
iemand niet meer kan.
Dementie tast het hele brein aan. Hoe verder iemand
dementeert, hoe minder die de eigen situatie overziet
en begrijpt, hoe minder die (eenduidig) kan denken,
laat staan beslissen. Het begrip wilsonbekwaam is hier
treffend: onbekwaam tot willen, de wil is afgekalfd
en gaat uiteindelijk verloren. Iemand heeft dus geen
andere mening, het vermogen om een mening te hebben valt weg. De wil verandert niet, maar verdwijnt,
implodeert. Je kunt niet meer willen. Hetzelfde geldt
voor denken. Ontgeesting, zei specialist ouderengeneeskunde en filosoof Bert Keizer ooit treffend.

De beste bescherming > Wie zich tegen deze
situatie wil beschermen, dient zich te realiseren dat
tijdige levensbeëindiging de beste bescherming
biedt. Hulp daarbij levert dan de minste (juridische)
problemen op. Belangrijker nog is dat wie niet diep
dement wil worden, het proces niet te ver moet
ingaan. Nu is de ellende van dementie dat iemand
vaak stil dementeert: de persoon heeft niets in de
gaten of onderschat de ernst. Daarom is tijdig een
duidelijke en uitvoerbare wilsverklaring opstellen

illustratie: peter de wit
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noodzakelijk. Dat is haalbaar op voorwaarde dat de
wilsverklaring niet als laatste maar als eerste woord
wordt gezien. Als begin van een gesprek dus.
Dan de praktijk. Vraag bij het opstellen van een
wilsverklaring altijd ondersteuning. Niet iedereen is
in staat een tekst te schrijven die juridisch waterdicht
is (instanties als de regionale toetsingscommissies
euthanasie, inspectie, tuchtcollege en het om moeten zich dat ook realiseren). De nvve biedt die steun
overigens aan.
Ga vervolgens met de ingevulde wilsverklaring naar je
arts, bespreek de inhoud en vraag of de formuleringen
helder zijn. Ook de arts heeft er belang bij dat de
verklaring duidelijk is, want in beginsel wordt van
hem iets gevraagd, namelijk hulp als de beschreven
situatie onverhoopt daar is.

Voor duidelijkheid > Hierbij is mijn voorstel dat de
arts bij akkoord, al of niet na bijstelling van de tekst,
de verklaring ‘voor gezien’ tekent. De arts maakt
hiermee zijn deel van de verantwoordelijkheid waar
en kan hier alleen maar voordeel bij hebben. Met de
inhoud hoeft de arts het niet (helemaal) eens te zijn,
al is die natuurlijk wel onderwerp van gesprek. De
verklaring tekent hij niet voor instemming, maar
voor duidelijkheid. De handtekening als een soort
keurmerk dus.
Dan de uitvoering. Wanneer die op grond van de
wilsverklaring gebeurt, is bevestiging vragen van de
betrokkene een onzinnige eis. De verklaring is juist
bedoeld als die bevestiging niet meer mogelijk is,
sterker nog, dán geldt die pas. Zolang iemand nog
adequaat kan beslissen, geldt wat iemand zegt. Die
twee vermengen kan simpelweg niet. Deze eis toch
stellen is, met excuus voor het directe vergelijk, van
een blinde vragen om te kijken. Over respectloos
gesproken…
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Omdat je in diep demente toestand niet meer kunt
begrijpen wat er gebeurt en verzetsgedrag mogelijk
is, stel ik voor om in de wilsverklaring op te nemen
dat je de arts machtigt om heimelijk een slaapmiddel
toe te dienen, zodat de euthanasie waardig kan
plaatsvinden. Ik zou hier de wilsverklaring de
status willen geven van wat in de psychiatrie
een ‘zelfbindingscontract’ heet. Wie last heeft
van psychoses, machtigt met deze verklaring
hulpverleners om tijdens de psychose tegen zijn of
haar ‘wil’ in te handelen, wetend dat die wil tijdens
de psychose ernstig is gehavend. Bij gevorderde
dementie is dat ook zo. Een vergelijkbare afspraak
biedt dan via de wilsverklaring de opsteller en de
arts de noodzakelijke ruimte. Heimelijk iets geven
is dan ontdaan van de negatieve lading, het is al
afgesproken. Niet de gehavende wil is leidend meer,
maar wat iemand vooraf heeft vastgelegd. Dan is
‘heimelijk’ respectvol, de opstap naar het laatste uur
in waardigheid. Een waardigheid die op geen enkele
andere manier meer haalbaar is, en vooral niet huist in
doorleven.

Geen blaam > Ten slotte: het kan nog altijd voorkomen dat er toch iets onduidelijks in de verklaring
staat, zoals bij de vrouw in de tuchtzaak, of dat iemand die toch niet met de huisarts heeft besproken. In
dat geval gaat het niet aan om te zeggen: ‘pech gehad’
(bespaar me die platitudes). Dan is het de taak van de
arts de wilsverklaring te wegen in het licht van alle
aspecten die over de persoon in kwestie helder zijn, de
naasten in het gesprek te betrekken en extra advies te
vragen van collega’s. Precies wat de verpleeghuisarts
heeft gedaan. Die dus geen blaam treft. Z
De nvve houdt op 29 november een symposium over
euthanasie en dementie, en de betekenis van de wilsverklaring
daarbij. Kijk voor meer informatie op nvve.nl/symposium.

foto: hes van huizen
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Psychiater Smid over ervaringen van
nabestaanden met euthanasie

‘Openheid
is gunstig
voor rouwproces’

Meer dan veertig lezers reageerden op een
oproep in de vorige Relevant. Ze beschreven hun
ervaringen met de euthanasie van een naaste,
of juist het uitblijven daarvan. De gevoelens
waarmee ze erop terugkijken lopen uiteen van
berusting of trots tot boosheid of ‘machteloze
woede’. Is rouw na een euthanasie anders dan na
een natuurlijke dood? Els Wiegant

W

etenschappelijk, zo weet dr. Geert
Smid, psychiater bij Stichting
Centrum ’45/Arq Psychotrauma
Expert Groep, is er eigenlijk weinig
bekend over de verschillen tussen
rouw na een natuurlijke dood en rouw na een euthanasie of
hulp bij zelfdoding. ‘Wat we wel weten is dat elke vorm van een
onnatuurlijke dood een verhoogd risico geeft op gecompliceerde
rouw bij nabestaanden’, legt hij uit. ‘Euthanasie is weliswaar
ook een onnatuurlijke dood, maar daar gaat het niet voor op. Je
moet meer denken aan een ongeval, moord, ramp of onverwachte
zelfdoding.’ Rouw wordt formeel als ‘gecompliceerd’ bestempeld
wanneer iemand er langer dan zes of twaalf maanden (daarover
is nog discussie) zoveel last van heeft dat hij of zij niet kan
functioneren. Samen met collega’s schrijft Smid een handboek over
dit soort rouw.
Een van de schaarse onderzoeken op dit terrein stamt uit 2003. Nikkie Swarte-Houbolt, inmiddels gynaecoloog in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, en andere onderzoekers vergeleken de
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rouw van 189 familieleden en vrienden van kankerpatiënten die aan euthanasie waren overleden, met die
van 316 naasten van kankerpatiënten die een natuurlijke dood waren gestorven. De eerste groep nabestaanden bleek beter te kunnen omgaan met verdriet
en posttraumatische stress dan de tweede.
Als een van de mogelijke verklaringen daarvoor wezen
de onderzoekers op de openheid waarmee een overlijden door euthanasie meestal is omgeven. In hun conclusie stelden zij dat hun resultaten niet als pleidooi
voor euthanasie moesten worden gezien, maar wel
voor eenzelfde mate van zorg en openheid voor álle
patiënten in hun allerlaatste levensfase.
‘Openheid heeft een gunstige invloed op het rouwproces’, weet ook Smid uit zijn eigen therapiepraktijk. ‘De
reacties op de oproep in Relevant bevestigen hoe erover
praten, je wensen uitspreken en het er samen over
hebben, ertoe kan bijdragen dat je vrede hebt met een
overlijden.’

Cultureel aspect > Het tegenovergestelde, geheimzinnigheid en geheimhouding, kan een rouwproces
juist bemoeilijken. Dat blijkt onder meer uit onderzoek in Zwitserland, vertelt Smid, waar euthanasie
verboden is, maar hulp bij zelfdoding niet. ‘Voor zover
de betrokkenen last hadden van posttraumatische
klachten of psychische problemen had dat onder meer
te maken met iets geheim moeten houden. Daar zit
een cultureel aspect aan: wordt euthanasie of hulp
bij zelfdoding in je omgeving geaccepteerd? Kun je er
open over zijn? Of ben je bang voor onbegrip en afkeuring van je omgeving? Iets voor je moeten houden
kan leiden tot eenzaamheid. Wat dat betreft mogen
we hopen dat geheimhouding steeds minder nodig
zal zijn.’
Swarte en collega’s noemden ook afscheid kunnen
nemen als mogelijke verklaring voor de mildere rouw
bij nabestaanden van iemand die door euthanasie was
overleden. Smid: ‘Bij euthanasie wordt de omgeving
meestal meegenomen in het proces ernaartoe. Dat
geeft naasten de gelegenheid om tot zich door te laten
dringen dat ze afscheid gaan nemen van hun geliefde,
en dat dat ook kán. Géén afscheid kunnen nemen,
zoals bij een ongeval, kan de achterblijvers nog heel
lang achtervolgen.’
Wat enkelen van de lezers die reageerden achtervolgt, is niet dat ze geen afscheid konden nemen. De
betrokkenen kampen – soms tientallen jaren na dato
– eerder met boosheid of zelfs ‘machteloze woede’. In
alle gevallen betreft die niet de euthanasie zelf, maar
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juist het uitblijven ervan of het ervaren gebrek aan
medewerking van artsen.
‘De ernst van het lijden en gebrek aan kwaliteit van
het leven zijn factoren die een rouwproces nadelig
kunnen beïnvloeden. Gecompliceerde rouw gaat vaak
gepaard met lang aanhoudende boosheid en woede.
Die emoties kunnen voortkomen uit gedachten als:
mijn dierbare heeft onnodig lang geleden door het
toedoen van de arts’, zegt Smid.
‘Eigenlijk zijn het “what-if’-scenario’s”: wat zou er
gebeurd zijn als de arts wél had meegewerkt? Of, als je
het op jezelf betrekt: wat als ik dit of dat had gedaan?
Dat kan leiden tot zelfverwijt, gevoelens van schuld
of schaamte. Het zijn allemaal gedachten die afleiden
van het verdriet over het feit dat iemand er niet meer
is. En dat is het kernprobleem van gecompliceerde
rouw: dat de realiteit van het verlies onacceptabel lijkt,
niet of onvoldoende onder ogen wordt gezien, vaak
uit angst voor het bijbehorende verdriet. Waarmee ik
overigens niet wil zeggen dat dat bij deze lezers het
geval is, want ik ken hun situaties natuurlijk niet.’
Een opvallend aantal reacties was juist relatief positief
over de euthanasie van een dierbare. Iemand noemt
het ‘een verlossing’, een ander ‘een bijzondere ervaring
die dankbaar stemt’, weer een ander ‘een zeer ontroerende en bevredigende afsluiting van een heel moeilijke periode’. Over de euthanasie van zijn echtgenote
zegt een man dat hij er ‘een rijker en bewuster levend
mens’ door is geworden. Een echtgenoot zegt: ‘Het is
voor mij na 56 jaar huwelijk een geweldige bron van
kracht dat het zo heeft mogen gaan.’

Veel indruk maken > Smid: ‘De autonome manier
waarop mensen vormgeven aan hun lijdensweg en
hun laatste levensfase kan veel indruk maken op naasten. Een ernstig zieke in je omgeving is ook een confrontatie met je eigen eindigheid. Als iemand vredig
heengaat, kan dat een voorbeeld voor jezelf zijn. Het
kan je de hoop geven dat het jou ook zo zal vergaan als
de tijd daar is.’
\
Uit de reacties op de oproep in de vorige Relevant hebben we
er zes geselecteerd. Op de volgende pagina’s komen deze mensen
aan het woord. De overige reacties dienen – anoniem en
aangepast om herkenning te voorkomen – ter inspiratie voor
de rubriek Zij die achterblijven... Mogelijk zal de redactie
er in een later stadium nog een publicatie aan wijden. In dat
geval wordt altijd eerst contact met de afzender opgenomen.
Voor de totstandkoming van dit artikel heeft Geert Smid
inzage gehad in geanonimiseerde samenvattingen.
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Martien Versteegh

Een hemels afscheid voor de ‘prinses aan de Postjesweg’

‘Ik draag de herinnering als
een cadeau met me mee’
Achteraf gezien had het niet mooier kunnen gaan, maar
in aanloop naar het afscheid van haar moeder heeft Karin
Rienstra de nodige buikpijn gehad. ‘Het is belangrijk dat zo’n
proces zorgvuldig verloopt en dat was het geval, maar dat
maakte het met momenten ook gekmakend.’ Uiteindelijk gaf
de huisarts de Amsterdamse Sonja Rienstra-Spits op dinsdag
26 september 2017 euthanasie. Ze was 82 jaar.

K

arin straalt van trots als ze over haar moeder praat: ‘We noemden haar de prinses aan
de Postjesweg. Mam was een lieve, levenslustige vrouw die precies wist wat ze wilde. Kort na
de euthanasie van haar vader, in 1992, werd ze lid van
de nvve.’ Hoewel nog volledig gezond, vulde ze haar
wilsverklaring in en besprak haar wensen regelmatig
met artsen, onder wie haar huisarts.
Rond haar tachtigste krijgt mevrouw Rienstra veel
klachten. Ze belandt regelmatig op de intensive care.
Schildklierproblemen, hartritmestoornissen, longontsteking, COPD; de lijst met aandoeningen wordt
langer en langer.
‘Ik besloot haar verhalen op te tekenen en daar een
boek van te maken. Ik was zo onder de indruk van hoe
krachtig ze in het leven stond en ik wilde haar herinneringen levend houden. Tijdens de laatste weken van
haar leven sliep ik bij mijn moeder en las regelmatig
in dat boek. Het was zo mooi om te zien dat ze altijd al
was zoals ze ook nu was.
Op haar vijfenzeventigste besloot ze te verhuizen naar
een aanleunwoning. Ik was degene die aan dat idee
moest wennen. Er waren twee woningen beschikbaar.

In de eerste draaide mam een rondje en zei meteen:
“Ik doe het.” Haar beslistheid maakte het euthanasietraject voor mij dragelijker. Ik had geen twijfel over
wat ze wilde. Voor haar was het genoeg geweest.’

Huilen en schreeuwen > Ondanks die overtuiging
heeft Karin het moeilijk. ‘Natuurlijk wilde ik mijn
moeder het liefst bij me houden. Je bent heel hard aan
het knokken voor iets dat je helemaal niet wil. Maar ik
wilde ook absoluut niet dat mijn moeder voor mij in
leven zou blijven.’
Karin moet vechten omdat de huisarts de familie doet
opschrikken met een weigering om mee te werken aan
de euthanasie. ‘Hij was enorm op mijn moeder gesteld
en ik kon zien hoe moeilijk hij het ermee had. Hij kon
de ondraaglijkheid en uitzichtloosheid nog niet goed
genoeg voelen.’
Hij adviseert Karin contact op te nemen met de
Levenseindekliniek. Maar dat traject zou nog weken gaan duren. Zo lang wil Sonja niet wachten. Ze
wil niet meer naar het ziekenhuis. Dat heeft ze vaak
genoeg gezien de laatste tijd. De benauwdheid en
hartritmestoornissen zijn vreselijk en zorgen ervoor
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karin rienstra
foto: rené ten broeke

dat ze niet meer kan doen wat ze wil. Haar wereld is
klein geworden en de dingen die haar leven de moeite
waard maken, zijn onmogelijk geworden.
Op 10 september houdt ze op met eten. Het is haar
menens. Maar ook stoppen met drinken wil ze niet.
Dus kruipt Karin in de pen en schrijft een hartenkreet
aan de huisarts. Daarin vertelt ze over de levenskracht
van haar moeder, zelfs in zware perioden zoals na
het overlijden van haar man en later ook haar zoon,
beiden veel te jong gestorven. Ze schrijft over alle
klachten en de hallucinaties die haar moeder krijgt
van de medicijnen. ‘Vreselijk om mee te maken’, zegt
Karin. Als ook die brief de huisarts niet overtuigt,
vliegt de paniek haar naar de keel. Dat wil ze niet aan
haar moeder laten zien. ‘Dus ging ik naar buiten om te
huilen en te schreeuwen. Zo’n moment dat je echt niet
meer weet wat je moet doen is verschrikkelijk.’ Haar
ogen schieten vol tranen.

Even slikken > ‘De huisarts en ik deelden een wens:
mijn moeder zo comfortabel mogelijk houden. Tijdens zijn volgende bezoek kort daarna realiseerde hij
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zich dat dat eigenlijk niet meer mogelijk was. Toen
was hij eindelijk zover dat hij akkoord kon gaan met
euthanasie. Ik ben daar zo dankbaar voor. Vanaf het
moment dat het besloten was, kwam er een grote rust
over mijn moeder. Het was bijna een hemels afscheid,
zo liefdevol en sereen. Het voordeel van het feit dat
het langer heeft geduurd was dat mijn nicht uit Mallorca erbij kon zijn. Wij zijn bijna als zussen, dus dat
betekende veel voor ons.’
Karin is lid geworden van de nvve. ‘Om de traditie
voort te zetten. Ik heb mijn wilsverklaring nog niet
ingevuld. Ik voel me te levendig, ben daar nu niet mee
bezig.’ Iedere dag om vijf uur moet ze even slikken. Al
zolang ze zich kan herinneren had ze haar moeder op
dat tijdstip aan de telefoon. ‘Vroeger vond ik dat een
opgave. Sinds het overlijden van mijn broer deed ik
het met liefde. Nu realiseer ik me dat ik de leuke momenten van de dag opspaar om ze met haar te kunnen
delen. Maar ze is er niet meer. Dan denk ik aan haar
afscheid en ben ik dankbaar. Ik draag die herinnering
als een cadeau met me mee.’ Z
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Marijke Hilhorst

‘De gesprekken over
euthanasie heb ik
als buitengewoon
zwaar ervaren’
Kees Doets (77) heeft in zijn leven vaker een
euthanasie van een naaste meegemaakt. De
laatste keer was begin dit jaar. Toen kreeg zijn
tweede echtgenote Liesbeth, die hij in 1975 had
ontmoet, euthanasie. ‘Het grootste probleem bij
haar was dat zij twijfels hield en bleef hopen op
een alternatief. Waarschijnlijk door haar mentale
achteruitgang, die al wat langer gaande was,
maar door mij werd gebagatelliseerd. De kinderen
waren daar negatiever over.’

I

n de tweede helft van vorig jaar ontwikkelde zijn
vrouw zenuwpijnen, waarvoor geen oorzaak werd
gevonden, maar waarvoor ze steeds zwaardere
medicatie moest gebruiken. De pijn bleef, in alle
hevigheid, net zo onvoorspelbaar komen en gaan. In
die periode kelderde ook haar geheugen. ‘Mijn idee
was dat ze dood beter af was. Ik zag ook dat we het
thuis niet vol zouden houden, mede omdat ik zelf in
de versukkeling raakte. Rond de jaarwisseling was ik
vrijwel invalide, later bleek dat dit het gevolg was van
een reumatische aandoening.’

Slotsom > Liesbeth Doets hoopte in haar slaap te
overlijden, maar het zekere vooruitzicht om met
heftige pijnen en dementerend in een zorginstelling
te belanden liet haar weinig keus. ‘Door haar
vergeetachtigheid was het voor haar noodzakelijk dat
zij – en wij dus – keer op keer de lange, toch liefst ook
meegevoelde gedachtegang moesten volgen naar de
onvermijdelijke slotsom.
Ik heb deze gesprekken over euthanasie, het eindeloos
herhalen van dezelfde redenaties, als buitengewoon
zwaar ervaren. Tot op het laatst bleef mijn vrouw,
soms radeloos, speuren naar niet bestaande opties. Dit
moet slopend voor haar geweest zijn. Dat was het voor
mij in ieder geval, naast hartverscheurend, en ik denk
ook voor de kinderen.’
Toen zijn vrouw een beroep deed op de huisarts, met
wie ze twee jaar daarvoor nog haar toen vernieuwde
wilsverklaring had besproken, weigerde deze
medewerking. Liesbeth zou niet wilsbekwaam zijn.
‘De voorbeeldige Levenseindekliniek sprong in de
bres met een indrukwekkend team dat zeer goed
contact wist te leggen met mijn echtgenote. Tot haar
en onze verrassing wist zij tegenover de artsen en de
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scen-arts uitstekend haar verhaal te doen. Ze uitte
glashelder en gedecideerd haar wensen. Toen is het
snel gegaan.’

‘Euthanasie
lijkt een recht
maar je moet
voor jezelf
op durven
komen’
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Topavond > De middag voor de euthanasie zou
plaatsvinden, kwamen kinderen en kleinkinderen op
bezoek en ’s avonds aten ze bij een dochter thuis. ‘Het
was een topavond voor haar. Mijn vrouw had geen
pijn. Ze zat op de bank waar om beurten iemand met
haar kwam praten. Ze keken foto’s, er is gelachen.’
Nu zit Kees Doets, hoewel fysiek opgeknapt, met
onzekerheid en twijfel. Twijfel of hij zijn vrouw niet
te veel heeft gestuurd in haar beslissing. ‘Het was niet
altijd makkelijk haar belang van het mijne te scheiden.
Ik was op alle mogelijke manieren belanghebbende.
Over een doodswens moet je autonoom kunnen
beslissen. Zij uitte haar doodswensen op de golven van
de pijn: verdween de pijn, dan was die ook vergeten,
en met de pijn de doodswens. Ik daarentegen wilde

zekerheid, ik wilde weten waar ik aan toe was. Soms
vraag ik me af: heb ik haar geen zetjes gegeven? Heb
ik niet aangedrongen om de knoop door te hakken,
in plaats van mee te gaan in de redenaties en te
luisteren?’ Hij is even stil en zegt dan: ‘Maar ja, ik was
ook aan het einde van mijn krachten.’
Achteraf realiseert Doets zich ook hoe beperkt de
betekenis van een wilsverklaring is. ‘Euthanasie lijkt
een recht maar je moet voor jezelf op durven komen.
Helder kunnen overbrengen dat je lijden ondraaglijk
is, lukt misschien nog wel, maar uitzichtloosheid
kan een probleem opleveren. Vermoedelijk zal ik
een situatie sneller als uitzichtloos bestempelen
dan de mensen die erover gaan. Dokters proberen
graag nog iets uit. Ik blijf het dan ook vreemd
vinden dat volwassenen met een doodswens artsen
moeten overtuigen, wier handelen nog eens wordt
gekortwiekt door de wet. Voor mezelf zin ik op meer
zekerheid, meer autonomie.’ Z
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Marijke Hilhorst

‘Wij moesten het
machteloos aanzien’
Altijd was Jacques, de man van Liesje van Baal
(82), bang geweest dat hij dement zou worden.
En dat werd hij. Voor de euthanasie die hij zich
zo had gewenst, was het te laat. ‘Er gebeurde
waar hij zijn hele leven al zo bang voor was, en
wij moesten het machteloos aanzien’, vertelt
zijn vrouw.

L
‘Ik kan het
niet meer
opbrengen en
jij ook niet.
Dat zie ik. We
moeten de
euthanasie in
gang zetten’

iesje van Baal leerde haar man kennen
op de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding. Beiden zijn gymnastiekleraar
geweest. Jacques werd later directeur van het
Studentensportcentrum van de Technische
Universiteit Eindhoven, dat hij zelf had helpen
oprichten. Ze kregen drie kinderen en waren 54 jaar
getrouwd.
Liesje vertelt dat dementie bij haar man in de familie zat. ‘Jacques kon er panisch angstig over zijn. Hij
heeft de kinderen eens laten weten zijn leven te zullen
beëindigen als hij zou merken dat het bij hem gaande
was. Hij wilde het ontluisterende proces, dat hij van
zijn vader kende, niet doormaken.’
Er waren de vroege signalen. ‘Op zijn 63ste, tegelijk
met zijn vervroegd pensioen, gaf hij zijn bestuursfuncties op omdat hij de indruk had niet goed meer
te kunnen samenvatten wat er was gezegd, terwijl
hij altijd zo scherp was en punctueel. Langzaamaan
ging het bergafwaarts. Hij raakte van alles kwijt, reed
slecht, leverde zijn autosleutels in en zei: “Liesje, rij jij
maar”.’
Sport was een belangrijk tijdverdrijf en bracht sociale
contacten met zich mee. Jacques golfde en Liesje en
hij tennisten. Tot Jacques zijn achillespees scheurde
en negen maanden moest revalideren, waardoor hij al
zijn sportcontacten verloor. Korte tijd later kreeg hij
rugklachten die een operatie noodzakelijk maakten.
De drie uur durende narcose heeft hem de das om
gedaan, vermoedt Liesje. ‘Hij is nooit meer de oude
geworden.’

Zware jaren > In 2013 wezen onderzoeken, die
plaatsvonden op last van een geriater, uit dat Jacques
zowel aan vasculaire dementie als aan de ziekte van
Alzheimer leed. ‘Drie dagen na de diagnose zaten we
bij de huisarts om de mogelijkheden van euthanasie te
bespreken voor hij de regie helemaal zou kwijtraken.
Die gaf aan mee te willen werken als het zover was. We
zagen en spraken hem daarna zelden. Maar als ik bij
hem was, herinnerde ik hem aan de wilsverklaring en
zijn toezegging.’
Ondertussen probeerden ze het leven zo comfortabel
mogelijk in te richten. Elke vijf, zes weken kwam er
een geriater op bezoek. Liesje kreeg een casemanager
die haar wegwijs maakte in het land van de dementie.
‘Om mij te ontlasten ging Jacques eerst één dag naar
de dagopvang, toen twee en uiteindelijk vier dagen.
Het waren voor ons beiden zware jaren, ondanks de
hulp en inzet van onze dochters.’
December 2013, terwijl Liesje in afwachting was van
een ziekenhuisopname, stierven twee van haar broers.
Vlak voor de kerst zei Jacques tegen haar: ‘Ik kan het
niet meer opbrengen en jij ook niet. Dat zie ik. We
moeten de euthanasie in gang zetten.’
De huisarts zou op huisbezoek komen. ‘Bij binnenkomst begroette mijn man hem met: “Dag meneer
pastoor.” Ze spraken samen. Jacques legde uit dat
hij de tijd rijp achtte voor euthanasie. De huisarts
beloofde te helpen. Hij zou de scen-arts sturen en na
zijn vakantie langskomen om een datum te bespreken
voor de euthanasie. Ik uitte mijn vrees dat we te laat
waren, hij meende dat het precies op tijd was.’
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Delier > Er werd kerst gevierd met de dochters.
Jacques herhaalde dat hij de ontluistering niet verder
wilde meemaken. In januari kwam de scen-arts. Haar
eerste vraag was: ‘Weet u wat ik kom doen meneer?’
Jacques antwoordde: ‘Ja, maar ik weet niet of u de
juiste persoon bent om mijn baan over te nemen.’
Liesje is achteraf zo blij dat ze bij het gesprek mocht
zijn. ‘Anders had ik nooit geloofd wat hij allemaal
zei. Geen enkel antwoord was goed, hij wist zelfs niet
hoeveel kinderen we hadden. De scen-arts deed echt
haar best om hem op zijn gemak te stellen. Op de laatste vraag “Wilt u dood?”, reageerde Jacques geschokt.
“Dood? Natuurlijk niet. Ik ben al mijn hele leven met
Liesje. Ik laat haar niet alleen.” Bij het afscheid wenste
de scen-arts me sterkte. Haar trof geen enkele blaam.
We waren gewoon te laat.’
Omdat Liesje geopereerd moest worden, verbleef
Jacques tijdelijk in een verpleeghuis. Vermoedelijk kreeg hij daar een delier. Hij zag overal gevaar,
meende dat er geschoten werd. Hem thuis verzorgen
kon niet meer. Omdat er in hun woonplaats geen bed
beschikbaar was, werd Jacques overgebracht naar een
verpleeghuis vijftien kilometer verderop. Daar heeft
hij nog elf maanden doorgebracht. ‘Er gebeurde waar
hij zijn hele leven al zo bang voor was en wij moesten
het machteloos aanzien. Hij overleed, 81 jaar oud, op
oudejaarsdag 2014. Ik zal blij zijn als er eindelijk een
pil komt die we zelf kunnen nemen als leven lijden
wordt.’ Z

Leo Enthoven

‘Wat waren wij
gelukkig met twee
warme huisartsen
die niet opgaven’

J

eannette de Bruijne: ‘Mijn man Sjors, een slimme ict’er, kreeg rond
zijn vijftigste door dat er iets aan hem schortte. Onze twee zoons zagen het eerder dan ik. Dementie. Deze lieve man ging nors reageren,
en boos, raakte verward, depressief. In 2006 kreeg hij de diagnose alzheimer.
Werken lukte sinds 2003 niet meer. Maandelijks bezocht hij onze huisarts en
hamerde erop: “Ik wil níét tot het gaatje”. De dokter beloofde elke keer: “Sjors,
ik laat jou niet in de steek”.
Sjors heeft opgeschreven wat hij wel en niet wilde. We werden lid van de nvve
en de Vrienden van de Levenseindekliniek, bezochten bijeenkomsten, hebben alle benodigde formulieren ingevuld. Sjors wilde niet in een verpleeghuis
belanden.
Zo ging het ook met onze nieuwe huisarts toen de oude vertrok. Het begrip van
deze dokters en hun beloften Sjors te helpen met euthanasie waren geruststellend. Plotseling verslechterde zijn toestand en was opname in een verpleeghuis
onvermijdelijk. Dat was een vreselijke stap.
Vanaf dat moment viel Sjors onder de verpleeghuisarts en stond de huisarts op
een zijspoor. Het ging slechter en slechter. Hij klaagde over pijnen. Niemand
wist waar die vandaan kwamen. Elke dag was ik bij hem, van tien uur ’s morgens
tot tien uur ’s avonds. Onze zoons bleven hem regelmatig bezoeken. In heldere
momenten klaagde Sjors hartverscheurend: “Dit wil ik niet, dat hadden we toch
afgesproken?” Dan voelde ik mij zó onmachtig. Want met de verpleeghuisarts
viel niet te praten, wat ik ook probeerde. Onze zoons lukte dat ook niet. Die zei:
“Uw man danst nog zo leuk”, of “Hij eet en drinkt nog zo goed”.
De oude en de nieuwe huisarts hebben hem nooit losgelaten al was hij niet
langer hun patiënt. Op een gegeven moment zeiden die: “Sjors, dit hebben wij
jou niet beloofd”. Ze lieten het niet bij woorden en namen contact op met de
Levenseindekliniek. De vervangende verpleeghuisarts, ook scen-arts, heeft zich
over mijn man ontfermd. Er is een overleg geweest met huisarts, vorige huisarts,
verpleeghuisarts en die scen-arts en het personeel van de afdeling. Dat wist ook
dat mijn man dit leven niet wilde.
Najaar 2015 heb ik mijn man meegenomen naar huis. Diezelfde dag heeft een
arts van de Levenseindekliniek euthanasie toegepast. Sjors is in onze armen
overleden. Zijn dood was voor hem een verlossing. Al heb je alles mondeling
en schriftelijk goed geregeld met je huisarts, dan kan het toch nog fout gaan.
Eén iemand, zoals deze verpleeghuisarts, kan euthanasie blokkeren. Wat waren
wij gelukkig met twee warme huisartsen die niet opgaven, met een meelevend
team van de Levenseindekliniek, een warme ziekenbroeder die het infuus kwam
plaatsen. Die mooie momenten dragen we mee de toekomst in.’
\
Omwille van de privacy zijn de namen Sjors en Jeannette gefingeerd.
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Het belang van een
kraakheldere wilsverklaring
Op 6 oktober is het de Dag van
de Wilsverklaring. In alle twaalf
provinciehoofdsteden geeft de
NVVE die dag voorlichting over
wat je met een wilsverklaring
kunt regelen. Hoe belangrijk die
wilsverklaring is, blijkt keer op
keer. • Koos van Wees

illustratie: bernet ragetli
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V

Wat is de schriftelijke wilsverklaring?
Het document waarin u
opschrijft wanneer voor u het
moment is aangebroken dat u
euthanasie wilt. Uw dokter zal
zich mede hierop baseren bij het
verlenen van euthanasie. Het
maakt deel uit van uw medisch
dossier. Het vormt vaak ook de
basis voor de gesprekken die
hij met u hierover voert. Het is
belangrijk dat hij duidelijk heeft
waar voor u de grens ligt.

toe achtte en er een verzoek
toe deed. Tot dat laatste was
ze niet meer in staat. Met zo’n
gebrek aan eenduidigheid
had geen euthanasie gegeven
mogen worden, oordeelde het
medisch tuchtcollege. Wat ook
niet hielp, was dat de vrouw
afwerende gebaren maakte
toen ze euthanasie kreeg. De
verpleeghuisarts kreeg een
berisping en riskeert ook nog
strafrechtelijke vervolging.

wilsverklaring over euthanasie
bij dementie zullen de meeste
artsen geen euthanasie geven
als ze dat ondraaglijk lijden
niet zien. De nvve ziet de
wilsverklaring vooral als een
aanleiding om met uw arts
uw wensen te bespreken. Dan
wordt ook duidelijk of deze
wel euthanasie wil geven in de
omstandigheden die u noemt, en
kunt u zo nodig op zoek naar een
andere arts.

V

V

V

Kan dat niet mondeling?
De wet stelt niet dat het per
se schriftelijk moet. Een
mondeling verzoek volstaat.
Er zijn echter momenten dat
iemand onmachtig is om zijn
stervenswens nogmaals te uiten.
Dan kan er discussie ontstaan
over de vraag of de dood echt
is wat die persoon op dat
moment wil. De schriftelijke
wilsverklaring treedt dan in
de plaats van het mondelinge
verzoek. Een duidelijke
schriftelijke wilsverklaring geeft
artsen houvast. Artsen lopen het
risico op vervolging als er twijfel
is over de euthanasie.

Wat leren we hieruit?
Dat de schriftelijke wilsverkla
ring kraakhelder moet zijn.
Er mag geen ruimte voor
interpretatie zijn, oordeelde de
tuchtrechter. Het gaat er dan ook
om zo duidelijk mogelijk op te
schrijven wanneer uitvoering van
de stervenswens aan de orde is.
Heel specifiek, bijvoorbeeld als u
de optelsom van incontinentie,
doof- en blindheid als
ondraaglijk lijden beschouwt
en als reden voor euthanasie.
De nvve kan u helpen bij het
opstellen ervan.

Hm, ik had gehoopt dat met de
wilsverklaring alles geregeld was.
Helaas. Maar draai het eens om.
Als u ’m niet heeft, maakt u
helemaal geen kans als u het zelf
niet meer kunt zeggen. Al lijdt u
nog zo erg.

kan nooit namens u een euthanasieverzoek doen, maar kan uw
behandelend arts wel wijzen op
uw wilsverklaring als u bijvoorbeeld een beroerte krijgt of een
ongeval. Zelfs als uw toestand
dan niet overeenkomt met wat u
in de wilsverklaring hebt vastgelegd als reden voor euthanasie,
kan er wel uit worden afgeleid
dat u geen levensverlengende
handelingen wilt.
V

V

Kom kom, zo’n vaart loopt dat toch
niet?
Bij twijfel over de wilsverklaring
inmiddels wel. Zo blijkt ook uit
de zaak van een verpleeghuisarts
die euthanasie gaf aan een
gevorderd dementerende vrouw
die niet duidelijk genoeg was in
haar schriftelijke wilsverklaring.
Ze wilde euthanasie als ze in
een verpleeghuis terecht zou
komen, schreef ze. Maar ook
dat euthanasie pas aan de orde
was als zij zelf de tijd daar rijp
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V

Dus als ik die wilsverklaring heb en ik
word bijvoorbeeld dement, dan weet ik
zeker dat ik euthanasie krijg?
Zo simpel is het niet. De
wet zegt dat de schriftelijke
wilsverklaring de mondelinge
wens kan vervangen mits ook
aan de andere criteria van de
euthanasiewet wordt voldaan.
Belangrijkste eis in de wet
is dat de arts moet kunnen
zien of u ondraaglijk lijdt en
verbetering is uitgesloten. Bij
gevorderde dementie is dat
ondraaglijk lijden lang niet altijd
te constateren. Ondanks een

Waar vind ik meer informatie over
de wilsverklaring?
Tik op rijksoverheid.nl de
zoektermen ‘handreiking
schriftelijk euthanasieverzoek’
in. Er is een publieksversie,
waarin in heldere taal
wordt uitgelegd waarom de
wilsverklaring nodig is.

V

Ik heb die wilsverklaring opgesteld.
En nu?
Praat erover met uw arts. Die
moet uw wensen kennen.
Bespreek uw wilsverklaring
regelmatig en stel hem zo
nodig bij. Net zoals u van
mening kunt veranderen, geldt
dat ook voor uw arts. Uit de
euthanasiepraktijk is bekend
dat mensen hun grenzen vaak
verleggen. Wat ze aanvankelijk
als ondraaglijk zagen, blijkt
later wel te dragen. En artsen
die dachten wel euthanasie te
kunnen geven bij dementie,
schrikken daar soms bij nader
inzien voor terug. Zorg dat u
weet hoe uw arts erin staat.
V

En mijn familie?
Stel die ook op de hoogte, geef ze
een kopie van uw wilsverklaring.
Uw familie, of een goede vriend,

V

En de nvve, wat doet die?
Van alles. Het Adviescentrum,
tijdens kantooruren bereikbaar
op (020) 620 06 90, helpt
telefonisch bij het opstellen. Een
consulent kan op huisbezoek
komen. Op veertig plaatsen in
het land zijn spreekuren, waar
u op afspraak terechtkunt.
Voor leden zijn die gratis. Op
de website staat informatie
over waaraan u moet denken
bij het opstellen van een
schriftelijke wilsverklaring.
Ook is het mogelijk online een
wilsverklaring op te stellen,
via nvve.nl. En op de Dag van de
Wilsverklaring op 6 oktober is
er speciale aandacht voor het
belang van een wilsverklaring bij
gevorderde dementie.
Kijk voor meer informatie op
nvve.nl/dagvan.
\
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Marijke Hilhorst

‘Ik deed het
uit liefde,
maar het was
onmenselijk
zwaar, voor
haar en voor
mij’

‘Haar doodswens was invoelbaar, maar ik
had mij gewenst dat zij de draad nog een
keer zou oppakken. Het was iets wat ik wel
mocht vragen, niet kon eisen.’ Anderhalf jaar
geleden pleegde Ruth, de partner van Hannah,
zelfmoord. Ze was 45 jaar. Hannah, die erbij
aanwezig was, heeft er nog steeds last van.

A

l van jongs af aan had Ruth depressies.
Die volgden elkaar sneller op en werden
steeds dieper. Hoewel het haar steeds
meer moeite kostte, slaagde ze er elke keer in om
de draad op te pakken. Na 32 jaar de dood voor
zich uit geschoven te hebben werd in de zomer van
2016 duidelijk dat zij dat niet meer wilde (en kon)
opbrengen.
De huisarts kon niet meegaan in Ruth’s
euthanasiewens omdat ze haar nog maar kort kende
en er geen sprake was van een levensbedreigende
lichamelijke aandoening. De arts verwees haar naar
de Levenseindekliniek, waar twee maanden later een
intakegesprek plaatsvond. Ruth constateerde: ‘Dat
examen heb ik gehaald. Nog drie te gaan.’
Op de rol stonden gesprekken met een psychiatrisch
team, dat overtuigd moest zijn van de ondraaglijkheid
van haar lijden. Er moest, omdat het een euthanasie
op psychische gronden betrof, een second opinion
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‘Haar grootste
wens was dat ik
er gewoon bij
zou zijn, zonder
problemen. Ik
was erbij, maar
met problemen’

plaatsvinden door een onafhankelijk psychiater en
daarna zou nog een afspraak met de scen-arts nodig
zijn.

Onoverzienbare verte > Zorgvuldigheid heeft een
prijs: de duur van het hele traject werd geschat op
negen maanden. Dat bleek een onoverzienbare verte
voor Ruth. Ze nam de regie over, plande een datum
om te sterven en leefde op naarmate die naderde.
Ruth’s grootste motivatie om niet eerder een einde
aan haar leven te maken was om zichzelf niet de
kans te ontnemen dat het beter zou kunnen gaan.
Bovendien voelde ze zich ‘schatplichtig’ aan haar
moeder, die voor haar leven vocht totdat zij op haar
vijfenveertigste aan borstkanker overleed. Ruth was
toen vijftien.
Haar grootste angst, vertelt Hannah, was alleen
te moeten sterven. En wat ze absoluut niet wilde,
was anderen last bezorgen. Voor een trein springen
bijvoorbeeld was geen optie, Ruth had beroepsmatig
te veel mensen gezien met een trauma na een suïcide.
Hannah: ‘Haar grootste wens was dat ik er gewoon
bij zou zijn, zonder problemen. Ik was erbij, maar
met problemen. Ik deed het uit liefde, maar het was
onmenselijk zwaar, tegennatuurlijk en belastend. De
liefde vroeg me om haar niet bij me te houden, maar te
laten sterven. Met die beelden en last moet ik verder.’

Lange uren > Na zich verdiept te hebben in
verschillende methodes koos Ruth voor vergassing
met helium. Dat zou tot een snelle en pijnloze dood
leiden. Dat deed het niet. Technisch was het lastig om
de juiste toevoersnelheid van het gas te vinden. Er
waren drie pogingen nodig om te sterven. De angst
om te stikken en de vrees dat het niet zou lukken
waren groot. Een helpende hand reiken mocht
Hannah niet. Ze wist dat hulp bij zelfdoding wettelijk
verboden is.
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Nadat Ruth was gestorven en de huisarts de dood had
geconstateerd, moest Hannah de politie in huis laten.
Die behandelde haar – voorkomend, maar toch – als
een verdachte. Het onderzoek nam uren in beslag.
Alles bij elkaar duurde het vijf uur voordat Hannah
eindelijk werd gevrijwaard en de argwanende ogen
vertrokken. Vijf lange uren van niet bij haar geliefde
mogen zijn, en de schok over hoe ze haar hadden
achtergelaten.
Hannah vertelt: ‘Later vroegen mensen soms of ze
rustig was gestorven. Wat moest ik zeggen? Wat kan ik
zeggen? Willen ze werkelijk horen wat wij dat laatste
uur samen hebben doorgemaakt? Nog altijd weten
velen niet hoe ze is overleden of wat ik heb doorstaan.’
Hoe anders was het geweest als Ruth euthanasie had
gekregen. Een gegarandeerde dood, pijnloos, geen
politie. Hannah is ervan overtuigd dat zij beiden dan
minder hadden hoeven lijden, minder bang hoeven
zijn en niet geheimzinnig hadden hoeven doen. Ieder
had erkenning gekregen: Ruth voor haar sterven,
Hannah voor haar complexe rouw.

Onnodig extra leed > Hannah: ‘In alle discussies
over wel of geen euthanasie bij psychische
aandoeningen of voltooid leven worden veel zaken
niet belicht. Ja, het is aan ieder individu om te zorgen
voor een waardig einde bij een zelfgekozen dood. En
ja, ook de zorg dat naasten er niet te zeer mee worden
belast komt op het conto van dat individu. Maar
door wet- en regelgeving, wachtlijsten en beperkte
beschikbaarheid van middelen is de keuze hoe een
einde aan het leven te maken, gelimiteerd. Gevolg: er
ontstaat onnodig extra leed, bij degene die dood wil
én bij de naasten.’
\
Omwille van de privacy zijn de namen Hannah en Ruth gefingeerd.
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Martien Versteegh

‘Ik kon alleen maar
denken: zo meteen
gaat dit ook nog fout’
Voor Ninke van Keulen (66) hoort de dood simpelweg
bij het leven. Het stervensproces van haar man
Ted ging niet helemaal zoals ze het zich had
voorgesteld. ‘Ik ben bijna acht jaar consulent voor
de NVVE geweest en vertelde optimistisch over de
mogelijkheden. Nu ik zelf aan het bed heb gestaan
terwijl mijn man euthanasie kreeg, geloof ik niet dat
ik dat nog wil en kan.’

N

iet dat ze nu tegen euthanasie is.
Allesbehalve. Zelfbeschikking is essentieel
voor Ninke van Keulen. Ze is ook lid
van de Coöperatie Laatste Wil en zou zelf kiezen
voor de autonome route, als de omstandigheden dat
toelaten. ‘Mijn vader koos voor versterving. En dat
was eigenlijk prachtig. Ted wilde euthanasie, dan ben
je afhankelijk van de huisarts. Bijna alle artsen werken
tegenwoordig parttime. Dat compliceert de boel. Mijn
vader was ook huisarts. Hij verleende al euthanasie
ver voor daar regels voor waren. Hij meende dat hij
opgeleid was om mensen te helpen, niet om ze alleen
maar te genezen, zoals veel artsen tegenwoordig
beweren. En hij was altijd, maar dan ook altijd,
bereikbaar.’
Dat ze als kind in de wachtkamer moest wachten
om haar vader te spreken was de keerzijde daarvan.
Dat ziet Ninke ook wel. ‘Als je bezig bent met een
stervensproces, kan het heel slecht uitkomen als je
eigen arts net op vakantie is, terwijl de compagnon
heeft aangegeven niet bereid te zijn tot euthanasie
over te gaan.’ Nee, als het einde in zicht is, wil je
gewoon helemaal niet wachten. Niet door feestdagen,
parttimebanen of wat dan ook.

Paniek > ‘Ted ging achteruit en had in het
pinksterweekend echt paniek, omdat we onze eigen
huisarts niet konden bereiken.’ Na veel aandringen
bij de assistente kwam de huisarts dinsdag langs.
Woensdag kwam de scen-arts. ‘Dat was een uiterst
vriendelijke man en we voorzagen geen problemen.
Bij terminale kanker levert zo’n verzoek immers
zelden problemen op. Toch had Ted het gevoel dat
hij een sollicitatiegesprek moest voeren om dood te
mogen. Dat vond hij niet prettig, maar gelukkig was
de uitkomst positief.’
Vrijdag 25 mei was het zover. De euthanasie voelde
niet als de verlossing die het in Ninke’s ogen had
moeten zijn. ‘Niet alles ging goed. Als consulent
adviseren we een ambulancebroeder te laten komen
voor het zetten van het infuus. Onze huisarts wilde
het zelf doen, ondanks Teds grote angst dat het niet
goed zou gaan.’
Helaas ging het niet goed. Er moest uiteindelijk
alsnog ambulancepersoneel aan te pas komen. Ninke
was daardoor zo in de stress geschoten dat ze zich
niets meer herinnert van het uur daarna. Ze moest
aan haar dochter vragen of ze wel goed afscheid
had genomen van haar man. Gelukkig kon die haar
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geruststellen. ‘De kinderen vonden dat het mooi
en goed was geweest. Zij hadden die stress niet zo
ervaren. Daar ben ik ontzettend blij om. Maar ik was
zo van slag, dat ik de paar minuten die het duurde
tussen het toedienen van het barbituraat en Teds
overlijden als uren heb ervaren. Ik kon alleen maar
denken: zo meteen gaat dit ook nog fout.’

Heroverwegen > Voor haar is het mede een reden

‘Als je bezig
bent met een
stervens
proces, kan
het heel slecht
uitkomen als
je eigen arts
net op
vakantie is’

op te houden met haar vrijwilligerswerk voor de
nvve. ‘Niet alleen dit hoor, ik was het al aan het
heroverwegen’, haast ze zich te zeggen. ‘Na zo’n jaar
of zeven à acht stop ik vaak met iets. Ik ben zeven
jaar vrijwilliger geweest bij Vrijwillige Palliatieve
Terminale Zorg (vptz).’
En ook de politiek liet ze, na acht jaar als Statenlid van
de provincie Utrecht voor D66, achter zich zonder om
te kijken. ‘Dan is het blijkbaar tijd voor iets nieuws.
Feit is dat ik mijn werk als consulent voor mijn gevoel
nu ook niet meer goed genoeg zou kunnen doen. Mijn
eigen verhaal zou er altijd tussen zitten, en dat is een

minder mooi verhaal dan ik altijd vertelde.’
Gelukkig volgden er wel mooie herinneringen. Ted
werd opgebaard in zijn eigen kleine, werkkamer
vol boeken waar hij het merendeel van zijn tijd
doorbracht, en ook de uitvaart was prachtig. ‘Een van
onze kleinkinderen vond dat het net een kopie van
opa was. Een ander vond het meer een pop. We praten
er allemaal heel normaal over. De kinderen huppelen
soms over het kerkhof, op zoek naar het graf van opa.’
Dat vindt ze fijn. Net zoals ze blij is met de zes weken
die ze kregen om afscheid van elkaar te nemen en alles
nog te zeggen wat gezegd moest worden. Maar ze wou
dat het op die ene vrijdag iets anders was gegaan. Dat
ook zij had kunnen zeggen: ‘Wat was het allemaal
mooi, hè?’ Z

ninke van keulen
foto: rené ten broeke
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De vrijwilliger

24

Tijd voor begrip
Hans van Amstel

‘V

Bij de NVVE werken zo’n
140 vrijwilligers. Ze doen
presentaties, helpen bij
bijeenkomsten, leggen
huisbezoeken af en
ondersteunen leden bij
al hun vragen rond het
levenseinde. Hans van
Amstel-Jonker en Jaap van
Riemsdijk zijn twee ervaren
vrijwilligers. Om beurten
beschrijven zij een ervaring
uit de praktijk.
Deze keer:
Hans van Amstel-Jonker.

andaag is je verjaardag en zou je 50
zijn geworden’, lees ik op Facebook.
Daarna volgt een ode aan Elise, de
vrouw die bijna drie jaar geleden euthanasie
kreeg. Ik weet het nog precies. Een sterke vrouw,
46 jaar jong toen ik haar ontmoette. Door een
ernstige vorm van neuropathie had ze zoveel
pijnstillers nodig dat ze het grootste deel van de
dag sliep of verdoofd in bed lag.
In de huiskamer weliswaar, want de uren dat ze
wakker was, wilde ze toch moeder en echtgenote
zijn. Ze had twee uitwonende volwassen
kinderen uit een eerdere relatie, en nu twee
kinderen van rond de tien jaar uit het huwelijk
met haar tweede echtgenoot. Maar het ging niet
meer. Je kunt geen echtgenote en moeder zijn als
je twintig van de 24 uur per dag slaapt of moet
rusten.
Ze had besloten dat ze zo niet verder wilde en
vroeg om informatie over euthanasie. Ik had
haar de mogelijkheden verteld. Haar echtgenoot
wilde er eerst nog niet aan, hij wilde best een
stap extra zetten om voor het gezin te zorgen.
Na een aantal goede gesprekken zaten ze op
één lijn en kozen samen voor euthanasie. De
huisarts wilde meewerken en met hem planden
ze een datum. Ze bereidden een uitbundig
afscheidsfeest voor met veel muziek, een passie
van het gezin.
Een paar weken vóór het afscheidsfeest haakte
de huisarts af. Hij had zijn dossier niet goed
op orde en kwam tot de conclusie dat de
toetsingscommissie wellicht zou vallen over alles
wat in de afgelopen jaren wel geprobeerd was,

maar nooit in het dossier was opgenomen. Het
‘uitzichtloos lijden’ zou daar onvoldoende uit
blijken.
De ontreddering was groot. De stap naar de
Levenseindekliniek was de volgende. Het
team heeft veel tijd en energie moeten steken
in het compleet maken van het dossier. Die
tijd had ook een andere functie. Elise kon
haar omgeving duidelijk maken dat ze echt
uitzichtloos en ondraaglijk leed aan haar ziekte.
Die was niet dodelijk waardoor ze nog jaren
had kunnen leven met veel pijn en de geestelijk
en lichamelijk verlammende werking van de
medicatie. Ze had daarover nooit veel geklaagd,
waardoor er ook onbegrip was voor haar keuze.
Dat begrip kwam er door haar uitleg nu wel.
Toen de Levenseindekliniek besloot het
euthanasieverzoek in te willigen, kon de
definitieve datum worden vastgesteld. Ze
nodigde me uit om een afscheidsborrel te komen
drinken. Het was op een warme zomeravond.
Daarna volgde een indrukwekkend afscheid.
Een jaar later zag ik op Facebook dat het gezin de
draad weer had opgepakt. Vader had ander werk,
waardoor hij ’s avonds en in het weekend thuis
was voor de kinderen. Na een tijdje bleek er ook
weer ruimte te zijn voor een nieuwe liefde. Dat
was precies wat Elise had gewild: ‘Jullie moeten
zonder mij verder als gezin.’
Dat is gelukt. De ode op Facebook eindigde met:
‘Ik weet zeker dat je tevreden bent, van waar je
dan ook mee kijkt.’ Ik zie dat beeld haarscherp
voor me.
\
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BOEKENTIPS
Marijke Hilhorst

•
Jaap Schuurmans en Bert Ummelen
Wat nu? Gids voor wie te maken
krijgt met ongeneeslijke ziekte
Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum
€ 15,95
(Relevant 4-2014)

•
Lia van Zuylen e.a.
De dokter en de dood. Optimale
zorg in de laatste levensfase
Diagnosis uitgevers
€ 24,99
(Relevant 2-2015)

•
Hanne van Herwerden
Zolang ik het kan. Liefde.
Mantelzorg. Vasculaire dementie
Uitgeverij Brave New Books
€ 17,90
(Relevant 1-2015)
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Voor wie meer wil lezen over de ervaringen van naasten met
ziekte, euthanasie of zelfdoding, geeft de boekenrecensent van
Relevant, Marijke Hilhorst, de volgende tips. De boeken zijn
eerder in dit blad besproken, het editienummer staat erbij.
Op de website van de nvve, nvve.nl/relevant , kunt u oude
exemplaren terugvinden.

•
Maurice Eykman
Liever goed sterven. Waargebeurd
verhaal over zelfeuthanasie bij
beginnende dementie
bestelmijnboek.nl
€ 11,95
(Relevant 1-2015)

•
Willeke Stadtman
Slotakkoord. 15 misverstanden over
euthanasie en hulp bij zelfdoding
Uitgeverij Just Publishers
€ 18,95
(Relevant 1-2017)

•
Margot Laan
Maandagmiddag om half 6.
Handboek voor naasten bij
euthanasie
Bestellen via site psychosociaalwerk.nl
€ 13,95
(Relevant 2-2017)

•
Carine Kappeyne van de Coppello en
Greetje van Treeck
Hoe kinderen voor te bereiden en te
ondersteunen als een dierbare kiest
voor euthanasie
Lecturium Uitgeverij
€ 13,50
(Relevant 1-2018)

•
Frederiek Weeda
Draai niet om de dood heen.
Als iemand van wie je houdt
gaat sterven
Uitgeverij Nieuwezijds
€ 9,95
(Relevant 2-2018)
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Nieuwe NVVE-voorzitter Job Cohen:

‘Over het zelfgekozen
																		
‘Het zelfgekozen levenseinde is
een verdomd moeilijk onderwerp.
Daarover raken we nooit
uitgedacht. Ik sta helemaal achter
het standpunt van de NVVE dat
mensen het recht hebben zelf over
hun einde te mogen beslissen.
Daarna komt de invulling. Dat is
een stuk lastiger.’ • Leo Enthoven

J

ob Cohen wil maar zeggen
dat van hem als nieuwe
nvve-voorzitter niet op alle
vragen rond het zelfgekozen
levenseinde pasklare antwoorden te verwachten
zijn. Hij noemt de ‘pil van Drion’ als voorbeeld.
‘Het pleidooi van de rechtsgeleerde Drion voor
zo’n middel is inmiddels meer dan 25 jaar
oud. Het is er nog steeds niet. Veel ouderen die
weloverwogen voor levensbeëindiging kiezen,
zouden er baat bij hebben. Mij zou het bezit van
zo’n pil een gevoel van rust geven. Nu heb ik
die niet nodig, absoluut niet. Dat moment kán
komen en dan zou ik het fijn vinden dat mijn
eigen besluit zonder juridische problemen ten
uitvoer gebracht zou kunnen worden.’
Naast dit heldere pleidooi voor de autonome
route onderschrijft Cohen de jongste
beleidsnota van de nvve met gelijkwaardige
aandacht voor de doktersroute (de klassieke

foto: rené ten broeke
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levenseinde raken
																		
we nooit uitgedacht’
euthanasie) en de hulpverlenersroute (het D66-initiatiefwetsvoorstel
‘voltooid leven’).
‘Deze weloverwogen nota vormt een belangrijke bijdrage aan het
maatschappelijk debat. In dat debat moet de nvve een leidende rol
blijven vervullen. De vereniging beschikt over heel veel kennis en
kunde op dit gebied. Want de euthanasiewet is een mooie regeling
die verder denken mogelijk heeft gemaakt. Dat betekent dat we in
het verlengde daarvan moeten blijven praten en nadenken om ook op
die andere terreinen tot aanvaardbare en zorgvuldige regelingen te
komen.’

Kop in het zand > Job Cohen (71) heeft noch beroepsmatig noch
privé met euthanasie te maken gehad. Hij vertelt over zijn eerste
echtgenote Lidie, bij wie op dertigjarige leeftijd multiple sclerose (ms)
werd geconstateerd. ‘Vanzelfsprekend hebben we daarover gepraat.
We hebben weloverwogen besloten onze kop in het zand te steken.
We zien wel, zeiden we tegen elkaar. ms verloopt zó onvoorspelbaar
en grillig dat het geen zin heeft uitgebreid te praten over wat als dit
gebeurt of wat als dat gebeurt. Terugkijkend is ons dat goed bevallen.
Wat me daardoor wel is overkomen, is dat door de ms de geestelijke
vermogens van Lidie werden aangetast. Toen dat gebeurde, waren we
te laat om überhaupt nog met de dokter over euthanasie te kunnen
praten.
Uiteindelijk heeft ze zich verslikt in een stukje kiwi. De hersendood
trad snel in waarna in overleg werd besloten verdere behandeling
te stoppen. Met onze zoon en dochter was ik bij haar overlijden.
Ze is 67 geworden. Ik vond het ontroerend om te zien hoe onze
kleindochter, veel te jong om zich te realiseren dat haar grootmoeder
was overleden, in het ziekenhuis onbevangen en stralend naar haar
vader huppelde. Het leven gaat door, realiseerde ik me.’
In haar levenstestament had zijn echtgenote vastgelegd dat ze
de vraag over orgaandonatie aan haar nabestaanden overliet. ‘De
kinderen en ik vonden het geweldig dat haar nieren geschikt bleken
voor transplantatie. Het heeft de dag van haar overlijden voor ons
gemakkelijker gemaakt.’ Zijn tweede echtgenote en hij hebben hun
wensen rond het levenseinde uitvoerig met elkaar besproken.
Beetje oorlog > De nieuwe voorzitter – de algemene
ledenvergadering koos Job Cohen op 2 juni als opvolger van Margo
Andriessen – heeft geen enkele twijfel dat artsen ‘met de grootst
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mogelijke zorgvuldigheid’ binnen de kaders van de wet euthanasie
geven aan patiënten die in een uitzichtloze situatie ondraaglijk
lijden.
‘Daarom vraag ik me af waarom het om nu ineens vijf zaken
strafrechtelijk onderzoekt. Acteert het om wel met de vereiste
zorgvuldigheid op dit delicate terrein? Ik vind het van het grootste
belang dat dat wél gebeurt. Vele artsen vinden het uitvoeren van
euthanasie toch al uitermate lastig. Een niet-omzichtig optredend
om maakt het voor hen alleen maar moeilijker. Dat gaat weer ten
koste van hun patiënten. Het laatste waar medici op zitten te wachten
is juridisch ingrijpen.’ Cohen wil dan ook zo gauw mogelijk met de
top van het om gaan praten (lees ook het interview met procureurgeneraal Rinus Otte op pagina 28).
De samenleving verandert. Dat merkt ook de nvve. ‘Gemiddeld
worden mensen aanzienlijk ouder dan vroeger. De gemiddelde
leeftijd van onze leden is tegenwoordig 71 jaar, tien jaar geleden
lag die boven de 80. Steeds meer leden behoren tot naoorlogse
generaties die geleerd hebben en gewend zijn hun eigen boontjes
te doppen. Dat willen ze ook als hun levenseinde ter sprake komt.
De autonome route gaat de komende jaren alleen maar belangrijker
worden, en dus is er des te meer reden om daarover het debat te
voeren.’
Hij vertelde de ledenvergadering: ‘Een beetje oorlog voeren, daar
ben ik niet vies van.’ Maar verwacht hem niet op de barricaden.
‘Ik snap de activisten zoals de Coöperatie Laatste Wil, die bij de
autonome route met de verspreiding van een dodelijk poeder
een doorbraak wilde forceren. Voor de nvve is het verstandig om
binnen de wettelijke kaders te blijven opereren. Het zelfgekozen
levenseinde is een belangrijk onderwerp. De nvve moet blijven
nadenken, blijven discussiëren, blijven lobbyen, blijven streven naar
aanvaardbare wettelijke regelingen bij voltooid leven, dementie
en andere categorieën. Ja, en daarvoor moeten we de boer op. Als
voorzitter wil ik me daar samen met de andere bestuursleden, de
directeur, medewerkers, vrijwilligers en leden voor inzetten. Dat
moeten we respectvol doen. Mensen verschillen. Ideale oplossingen
waar iedereen tevreden mee kan zijn, bestaan niet. We moeten de
meningen respecteren van mensen die hier anders over denken. Dan
mogen wij van hen verlangen dat zij ónze mening respecteren. Ons
belangrijkste instrument om dat te bereiken is om met alle partijen
in gesprek te blijven.’ Z
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Procureur-generaal Rinus Otte:

Keer op keer benadrukt
procureur-generaal Rinus Otte
dat het Openbaar Ministerie
(OM) geen kruistocht voert en
niet uit is op het criminaliseren
van artsen. Evenmin is sprake
van aangescherpt beleid of een
trendbreuk bij euthanasiezaken
die van toetsingscommissies
het etiket ‘onzorgvuldig’ hebben
gekregen. En het verbaast hem
dat het OM als bedreigend wordt
gezien. • Leo Enthoven

foto: josje deekens
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’Belang van de rechtsstaat
overstijgt belang individu’

‘I

k kan mij levendig voorstellen wanneer iemand het strafrecht
als bedreigend ziet, en het om als uitvloeisel daarvan, dat zo
iemand het als heel vervelend ervaart om in een rechterlijke
procedure te belanden. Maar ík zie het strafrecht niet als
bedreiging. Ons leven is het hoogste rechtsgoed. We hebben de
rechtsstaat om dat te beschermen. Het om is het orgaan dat aan die
rechtshandhaving doet. Je wordt niet opgevreten, zeg ik maar even
heel huiselijk.’
Rinus Otte vervolgt: ‘Dat belang stijgt uit boven dat van een
individuele arts of individuele patiënt. Het is geen klassiek
strafrecht. We praten niet over reguliere misdrijven. We hebben te
maken met bijzondere beroepsuitoefening, in dit geval door medici.
Je wilt dat die zich doordrongen weten van hun beroepsnormen. Het
strafrecht speelt een rol om die normen scherp en levend te houden.
Het is een fictie, dat weet ik ook wel, maar elke burger wordt geacht
de wet te kennen. Zeker een professional. Een beroepschauffeur,
piloot, imker, arts, móét weten welke regels van toepassing zijn
op hun handelen. Artsen móéten de knmg-richtlijn uit hun hoofd
kennen. Dat is kennelijk niet altijd het geval. De Code of Practice van
de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (rte) is belangrijk,
maar de Wtl, de euthanasiewet, en de knmg-richtlijn zijn het
allerbelangrijkste.
Er is een groot verschil of het gaat om medische uitvoeringsfouten, ik
noem maar wat – heeft de arts het complete setje middelen bij zich?
– óf de materiële zorgvuldigheidseisen: vrijwillig en weloverwogen
verzoek en ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Die zijn áltijd het
belangrijkste geweest. In de nieuwe vervolgingsrichtlijn hebben we
spitser opgeschreven wat al lang gold. Er is géén trendbreuk, wél een
andere woordkeuze.’
De trendbreuk is dat gedurende vijftien jaar honderd gevallen als onzorgvuldig
zijn gekwalificeerd zónder strafrechtelijk onderzoek, en nu opeens vijf mét.
‘Meerdere methoden staan de rechtshandhaving ten dienste. Een
gesprek met een arts, een voorwaardelijk sepot, toepassing van
tuchtrecht of strafrecht. We hebben gemeend nu iets meer voor de
coulissen te moeten treden. Veel dokters zijn onzeker. Wat valt wel
en niet binnen de normen? Kijk naar de polemiek van vorig jaar.
Een grote groep artsen plaatste advertenties dat ze bij gevorderde
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dementie géén euthanasie gaan toepassen. Veel psychiaters werken
niet mee. Dan weet u hoe verdeeld de beroepsgroep zelf is.
De beroepsgroep wordt bediend door het strafrecht op het moment
dat daar een rechterlijke uitspraak ligt. Grote belangen staan op
het spel. Het gaat om mensenlevens. De arts beneemt iemand het
leven, ook al gebeurt dat op verzoek van de patiënt. Hij maakt toch
iemand dood. Dat is van zó’n indringendheid, ook voor die arts, dat
dat bijzonder nauw luistert. Als dat zó’n zware beslissing is, dan
is er in sommige gevallen niks mis mee om verantwoording af te
leggen. Wat is nou mooier, groter en belangrijker dan dat we in de
arena die daarvoor bestemd is, in dit geval de juridische arena, naast
het parlement, de grenzen van en de koers voor onze samenleving
bepalen?’

Vier categorieën lijden > Otte wijst op de bekende vier categorieën lijden: fysiek, psychisch, dementie, stapeling van ouderdomsklachten. Van die eerste twee hebben rechters, tot en met de Hoge
Raad, bepaald wat binnen de euthanasiewet kan en mag en wat niet.
Bij die laatste twee ontbreken vergelijkbare rechterlijke uitspraken.
Hij benadrukt dat in die vijf zaken sprake is van strafrechtelijk onderzoek en dat beslissingen om tot vervolging over te gaan nog niet
zijn genomen.
‘Dat op een gegeven moment ook rechtspraak komt over die andere
categorieën is een goede ontwikkeling, ook voor rust in het debat.
Vormen een stapeling van ouderdomsklachten gepaard gaande met
decorumverlies het uitzichtloze lijden waar we veertig jaar geleden
over spraken? Ik denk het niet. De laatste jaren zijn de panelen
over lijden, ik bedoel in vertaling in juridisch perspectief, om in
aanmerking te komen voor hulp door een arts, gaan verschuiven.’
Is de euthanasiewet gedeeltelijk achterhaald?
‘Ik zie voor mezelf geen taak weggelegd daar iets over te zeggen.’
U hebt er wel verstand van.
Uitbundig lachend: ‘Nou, ik heb er misschien wel een mening over
maar mijn opvattingen doen niet ter zake. Het maatschappelijk debat
zoals dat zich nu binnen en buiten het parlement voltrekt, moet zijn
beloop hebben.’
U trapt op de rem. Ik gebruik deze lekenterm, want ik schrijf voor gewone
mensen.
‘Dat op de rem trappen herken ik niet. Ik zie weinig of geen
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verschil tussen vijftien jaar geleden en nu. Artsen die bij veel
euthanasiegevallen betrokken zijn geweest, en met wie ik uitvoerig
heb gesproken, zeggen: wat wij nu doen bij dementerende bejaarden
en bij voltooid leven, dat was twintig jaar geleden ondenkbaar. Zij
zien die maatschappelijke verandering. De commissie-Schnabel
constateerde nog veel ruimte. Dat is een opvatting van die commissie.
Ik zie dat de richtlijnen en de wettekst zoals die er liggen, níét anders
zijn geworden. Als een arts en een scen-arts bij dementie en stapeling
van ouderdomsklachten bepalen “dit is ondraaglijk en uitzichtloos
lijden”, dan moeten we via de rechtspraak vaststellen of aan de
gestelde eisen is voldaan.’
Plotseling gepassioneerd voegt hij eraan toe: ‘Los van enige
persoonlijke opvatting ben ik, dat merkt u aan dit interview, een
enorme legist (wetkundige, red.). Boven alles heb ik binnen mijn
werk de wet lief. Dat betekent: de wet gaat boven alles omdat we in
een rechtsstaat leven. De rechter bepaalt hoe de wet moet worden
uitgelegd, wat de grenzen zijn in een concrete casus.’

Criminele bende > Voorlopig lijkt het bij deze vijf ‘onzorgvuldig’zaken te blijven, waarin de wilsbeschikking, dementie, stapeling
van ouderdomsklachten met verlies van menselijke waardigheid,
de aandacht van het om hebben getrokken en waarin strafrechtelijk
onderzoek wordt gedaan. ‘Inmiddels heb ik alweer heel wat nieuwe
zaken gezien. De feiten en omstandigheden in deze zaken zijn door
ons beoordeeld en gaven geen aanleiding om opnieuw een opsporingsonderzoek te gelasten.’
Moeten artsen meer weerstand bieden aan mensen die dood willen?
‘Die vraag kan ik niet beantwoorden. Mij is wel eens gevraagd: moet
de dokter twee keer nadenken voordat hij euthanasie verleent? Ik zou
zeggen: vier keer!’
Hoe kunt u mensen geruststellen dat er geen sprake is van een heksenjacht?
‘Ik zit aarzelend naar u te kijken omdat geruststellen afhangt van
iemands perspectief. Er zijn mensen die vinden dat ze recht hebben
op euthanasie. Sommige vinden dat een grondrecht. Die willen
maar één vorm van geruststelling. Dat het recht zich er verder niet
mee bemoeit omdat anders de uitoefening van dat grondrecht in
het gedrang komt. Maar een mens heeft géén recht op euthanasie.
Bovendien: de evenknie van een recht is een plicht. De dokter heeft
géén plicht euthanasie te verlenen. Iedereen heeft recht op een
zelfgekozen levenseinde. Zelfdoding is niet strafbaar. Maar daar
hebben we het hier niet over.’
Dat het om volgens sommigen schuldig is aan het scheppen van
een inhumane situatie door het recht op een waardig levenseinde te
belemmeren is, volgens Otte, ‘om het eens in klassiek Nederlands
te zeggen in genen dele het geval’. ‘Totaal niet. Daar gaat het om
niet over. Het om toetst wel of een arts binnen de grenzen van de
rechtsstaat euthanasie heeft toegepast. Binnen de grenzen van de wet
kan alles. Als het buiten die grenzen is, zoals de Coöperatie Laatste
Wil…’

Jullie onderzochten of die een criminele bende vormt.
‘Dat is niet zo.’
Is het geen criminele bende of keken jullie niet op die manier naar de clw?
‘Niet op deze manier. Het clw-bestuur maakte september 2017
bekend dat het een zelfdodingsmiddel, middel X, ter beschikking
wilde stellen aan leden. Vanaf dat moment hebben we de coöperatie
gevolgd. De aankondiging dat inkopers het middel gingen bestellen,
in maart 2018, was aanleiding een strafrechtelijk onderzoek te
beginnen. We hebben het bestuur erop gewezen dat hulp bij
zelfdoding, inclusief het verschaffen van dodelijke middelen,
strafbaar is volgens artikel 294 van onze strafwet. Ook het in
georganiseerd verband faciliteren van hulp bij zelfdoding levert
een strafbaar feit op, volgens wetsartikel 140. Het ging hier om
een misdrijf tegen de openbare orde. Voor veel mensen is dat in de
volksmond het artikel van de “criminele organisatie”. Zo staat het
niet in de wet. Kennelijk bekt dat lekker.
We hebben een fijnmazige euthanasieregeling, een fijnmazig
bestel aan rechtspraak, beleid, aanwijzingen, richtlijnen.
Alleen een arts mag een leven beëindigen als hij voldoet aan de
zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet. Dat fijnmazige
evenwicht werd verstoord doordat de coöperatie op het punt stond
dat poeder te gaan verstrekken.’
In het gesprek met het clw-bestuur heeft het bestuur gezegd dat
nog geen zelfmoordpoeder was besteld en dat het zou stoppen
met de inkoopgroepen. ‘Het om besloot de ontwikkelingen een
tijdje te monitoren. Niet is gebleken dat de clw nog actief is met
voorbereidingshandelingen voor hulp bij zelfdoding. Daarom is
besloten het strafrechtelijk onderzoek te sluiten.’ Z

CLW ’BLIJ’ MET BESLUIT
OPENBAAR MINISTERIE
De Coöperatie Laatste Wil (CLW)
is ‘blij’ dat het Openbaar
Ministerie (OM) is gestopt
met zijn onderzoek naar
mogelijke strafbare feiten
door de CLW. Voorzitter Jos van
Wijk: ‘We hebben vanaf het
begin volgehouden dat we
niks strafbaars deden. Het OM
bevestigt dat nu. Het verzoek
te stoppen met het organiseren
van inkoopgroepen hebben we
gehonoreerd. Wat ons betreft
had het OM zijn besluit veel
sneller kunnen nemen.’
Hij benadrukt opnieuw dat de

CLW niets meer of minder doet
dan anderen die actief zijn rond
het zelfgewilde levenseinde.
‘We informeren over middelen,
veiligheid, bijwerkingen,
bestelmethodes. En mensen
wegwijs maken is níét
strafbaar. Onze inkoopgroepen
waren zelfhulpgroepen. Een
echt gesprek met het OM bleek
onmogelijk. Dat ging uit van
wetshandhaving. Als we een
gedoogconstructie wilden,
moesten we bij de politiek
aankloppen, niet bij het OM,
kregen we te horen.’
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in beeld

€

Wim Distelmans
Palliatieve sedatie

Renske Olgers
Voltooid Leven
Ma stopte met eten
en drinken

–
Uitgeverij Houtekiet, € 21,99
Wim Distelmans (1952) is kankerspecialist en hoogleraar palliatieve geneeskunde aan de Vrije
Universiteit Brussel. Al tientallen jaren houdt hij zich bezig
met de vraag wat een goede
dood inhoudt. Hij is in staat om
wetenschappelijk verantwoord
duidelijkheid te scheppen in de
hedendaagse medische mogelijkheden om in te grijpen in het
‘natuurlijke’ stervensproces.
Een ervan – palliatieve sedatie, van het Latijnse sedare, tot
bedaren brengen – is bedoeld
om onbehandelbaar terminaal
lijden te vermijden, niet om de
patiënt eerder te laten sterven.
Daarom valt deze optie niet onder de euthanasiewetgeving en
hoeft een arts er geen melding
van te maken bij de gemeentelijke lijkschouwer. Ook vindt er
geen toetsing plaats door een
regionale toetsingscommissie.
Net als in Nederland geldt het
kunstmatig diep in slaap brengen van een ernstig zieke patiënt
als normaal medisch handelen,
waartoe wordt besloten na overleg met de patiënt, zijn familie of vertegenwoordiger. Aan
overleg schort het nogal eens en
soms wordt palliatieve sedatie
opgedrongen als alternatief voor
euthanasie.
Distelmans toont zich verbaasd

over de vaak grote onwetendheid over wat mag en wat niet
binnen het medisch corps. Voor
artsen zou dit boek dan ook
verplichte kost moeten zijn.
Voor leken is het goed leesbaar. Distelmans schrijft helder
en gebruikt soms schrijnende
praktijkgevallen om de zaken uit
te leggen.
Hij pleit voor verplichte registratie van palliatieve sedatie,
om meer informatie te kunnen
vergaren. In de praktijk blijkt het
om een containerbegrip te gaan
dat diverse ladingen dekt, waarvan het verschil met euthanasie
niet altijd duidelijk is. Opvallend
is dat in gebieden in België waar
het aantal euthanasiegevallen
zeer laag is, palliatieve sedatie
veel vaker voorkomt dan in streken waar euthanasie ingeburgerd is.
Ook zou er meer onderzoek
moeten plaatsvinden om de aard
en praktijk van sedatie beter
te kennen en te optimaliseren,
vindt de hoogleraar. Onbekend
is bijvoorbeeld hoe de middelen op het bewustzijn werken.
Daarnaast doet Distelmans een
oproep aan ons allen om vooral
tijdig en samen met de huisarts een zorgplan op te stellen,
waarin staat wat we wel en niet
meer willen.Z

–
leeswaar.webnode.nl
€ 12,50 (+ € 4,00 verzendkosten)
De schoonmoeder van de auteur
was 93 jaar en klaar met het
leven. Ze besloot te stoppen met
eten en drinken. Haar schoondochter Renske Olgers was een
van de begeleiders die haar
terzijde stonden. Ze schreef er
dit boek over ‘omdat het een
onderwerp is waarover veel
wordt gesproken, maar waarover
weinig literatuur te vinden is’.
Afzien van eten en drinken klinkt
eenvoudig, maar er komt heel
wat bij kijken. Het is emotioneel
en fysiek zwaar voor alle partijen. Theorie en praktijk botsen
nogal eens. Betrokkenen, leken
maar ook professionele hulpverleners ontbrak het dikwijls aan
kennis en vaardigheden. Daarom
deelt Olgers haar ervaringen. Ze
geeft ook tips hoe het anders,
beter had gekund. Over wat er
vooraf geregeld moet worden,
en waar je tijdens het proces
op moet letten. Olgers hoopt
dat zo voorkomen kan worden dat iemand die eenzelfde
besluit neemt, zegt – zoals haar
schoonmoeder deed in haar
laatste dagen –: ‘Ik snap dat
iemand voor de trein springt.’
\

Willem Ritstier
Wills kracht
–
Uitgeverij SubQ
€ 19,99
Willem Ritstier (1959) is scriptschrijver en illustrator. Die twee
talenten bracht hij samen bij
het maken van een autobiografische graphic novel, een
stripverhaal. Het gaat over
de reis die hij en zijn vrouw
Will door de medische wereld
maakten nadat een knobbeltje
in haar borst werd ontdekt. Ze
waren bijna dertig jaar samen
en kregen twee kinderen.
Opvallend is dat de personages geen gezichten hebben.
Emoties worden uitgedrukt
door lichaamstaal. Een hoofd
schuin naar onderen gekeerd
suggereert bijvoorbeeld moedeloosheid. Dat werkt feilloos.
Ook het kleurgebruik spreekt
boekdelen: is de stemming
opgewekt, dan is het basispalet
fris helderblauw, geel en rood.
Daalt de stemming, is er sprake
van tegenslag, dan versomberen de kleuren of resten slechts
grijstinten.
Na vijf jaar vol angst en talloze
behandelingen lezen we in een
tekstballonnetje boven Wills
hoofd: ‘Het is mooi geweest
Willem. Het is tijd.’ Ze krijgt
euthanasie. De laatste bladzijde
is zwart. Z

Marijke Hilhorst
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Henk Blanken
Je gaat er niet dood aan
–
Uitgeverij Atlas Contact
€ 19,99
In Pistoolvinger schreef Henk
Blanken over het verval nadat
hij de diagnose parkinson kreeg.
Je gaat er niet dood aan is een
herziene uitgave van dit boek,
uitgebreid met elders verschenen
reportages en essays over euthanasie en dementie. Blanken
noemt het een non-fictieroman
en zo leest het ook. Hij is in
staat de lezer mee te slepen in
zijn ‘zoektocht naar de grenzen
van mijn aftakeling’.
Zijn vrees betreft vooral dementie. Als parkinsonpatiënt heeft
hij daar 50 procent meer kans
op. Wat als hij zelf niet meer kan
beslissen dat het voorbij moet
zijn? Het recht op zelfbeschikking, meent Blanken, zou het
recht moeten zijn een ander te
laten beslissen over je levenseinde. Blanken wil de regie best
uit handen geven. Zijn vrouw
kan toch beslissen of er nog
sprake is van ‘geluk’? ‘Mijn geluk: lijk ik als diepdemente nog
tevreden? Of zou ik er niet meer
willen zijn? Maar ook hún geluk.
Als het nog ergens toe dient, dat
restje bestaan van mij, als het
afscheid nog te pijnlijk is, dan
blijf ik nog wel even.’ Z
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Theo Boer e.a.
Het goede levenseinde
in casussen
–
Uitgeverij Bohn Stafleu Van
Loghum, € 24,95
Aan de hand van 51 casussen wikken en wegen artsen
en ethici wat goede zorg in
de laatste levensfase is, in de
ogen van patiënten, naasten en
zorgverleners. Het boek richt zich
op vragen over de betekenis van
ziekte, lijden, afhankelijkheid en
overlijden. Het gaat (vooral) om
spirituele, emotionele, morele
en sociale aspecten. Leidraad is
‘weldoen’, niet schaden, respect
voor patiëntautonomie en rechtvaardigheid.
Wederzijds onbegrip blijkt een
belangrijke reden om zorg aan
het einde van het leven, als niet
geslaagd te beschouwen. Ook
kunnen morele waarden botsen.
Zo vormt euthanasie in een op
de vier casussen inzet voor een
ethisch conflict. Euthanasie
wordt ‘een schoolvoorbeeld van
een moreel complexe kwestie’
genoemd.
Het boek is bedoeld voor zorgverleners. Toch is een belangrijk
advies gericht op de zorgvrager.
Die moet immers vormgeven
aan zijn leven én sterven. ‘Denk
erover, praat erover. Ook een
slipcursus neem je in de regel
nog voordat je de eerste gladheid denkt tegen te komen.’ Z

Arthur Schnitzler
Sterven (vertaling Jef Rademakers)
–
Uitgeverij Aspekt
€ 18,95
De debuutnovelle van Oosten
rijks beroemdste en meest
controversiële schrijver Arthur
Schnitzler (1862-1931) speelt
zich af aan het eind van de
negentiende eeuw. In Sterven
wordt gestorven, hoewel pas op
de laatste bladzijde. Veel eerder
wordt de dood al aangekondigd,
en wel wanneer de jonge Felix te
horen krijgt dat hij hooguit één
jaar te leven heeft. Zijn vriendin
Marie reageert emotioneel: ‘Ik
heb met jou geleefd, ik zal met
jou sterven. Ik zweer je…’ Felix
waarschuwt haar: ‘Zweer niet. Op
een dag zal je me vragen je van
je eed te ontheffen.’
Op aanraden van Alfred, een
bevriende arts die meent dat
Felix beter kan worden, trekken
zij zich terug in de bergen. Daar
zou het klimaat heilzaam zijn
voor de zieke. Ze genieten er
van de rust. Wel lijdt Felix aan
hevige stemmingswisselingen.
Hij gaat door perioden van
angst, berusting, levenslust,
zelfmedelijden en woede om zijn
lot, maar uiteindelijk schikt hij
zich daarin. Marie wordt steeds
levenslustiger en durft bij vlagen
zelfs aan een toekomst zonder
Felix te denken.

Wanneer de bergen zijn verruild
voor een huisje in Zuid-Europa,
is Felix ernstig verzwakt. Waarom,
redeneert hij, de zaak niet
versnellen door er zelf een eind
aan te maken en tegelijk met
zijn geliefde Marie de dood
tegemoet te treden? Als Felix haar
hardhandig aan haar belofte
herinnert, schrikt zij terug. Met
moeite ontsnapt ze aan zijn
wurggreep en vlucht weg, om
hem bij terugkomst dood aan te
treffen.
Was het zelfmoord of wachtte
de dood hem op? Was hij wel
terminaal ziek of leed Felix
aan depressies en wilde hij
zijn geliefde in zijn doodswens
meesleuren? De schrijver
overtuigt de lezer met gemak en
daarmee bewijst Schnitzler de
fijnzinnige psycholoog te zijn die
bij Freud destijds al bewondering
afdwong. Z
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‘NVVE DOET ER ALLES AAN
OM PRIVACY LEDEN TE
BESCHERMEN’

6 OKTOBER: DAG
VAN DE WILSVERKLARING

[

In de Algemene Verordening Gegevens
bescherming (avg), de opvolger van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens, is een aantal
regels aangescherpt. Daar heeft ook de nvve
mee te maken. De vereniging doet er alles
aan om zorgvuldig met gegevens om te gaan
en de privacy van haar bijna 168.000 leden
te beschermen, zegt nvve-bestuurssecretaris
Harriët Boonacker.
In de nieuwe verordening is het toezicht
op de naleving beter geregeld. Leden
hebben ook meer rechten, bijvoorbeeld
om hun gegevens op te vragen en in
te zien. ‘Wij zijn ons bewust van de
gevoelige gegevens die wij van onze
leden verwerken’, benadrukt Boonacker.
Ze vertelt dat de oude wet door
bedrijven ‘niet op alle fronten’ goed
werd nageleefd en dat ook binnen de
nvve ‘de aandacht voor het onderwerp
wat was verslapt’. De nieuwe wet, sinds
25 mei van kracht, biedt de nvve een
goede mogelijkheid om de gang van
zaken op drie fronten aan te scherpen.
Bewustwording
Allereerst is er de beleidskant, zoals
vastgelegd in het nvve-privacy
reglement. Dat regelt de rechten van
leden om hun gegevens op te vragen
en in te zien, maar ook de rechten
en plichten van medewerkers en
vrijwilligers. Niet alle dertig nvvepersoneelsleden kunnen bij alle
gegevens in het computersysteem.
Zij hebben uitsluitend toegang tot
informatie die van belang is voor hun
taakuitoefening.
Het tweede betreft bewustwording
en mentaliteit bij medewerkers en
vrijwilligers. Boonacker geeft drie
voorbeelden. ‘Medewerkers mogen
hun computers niet open laten staan
als ze gaan vergaderen of lunchen
waardoor anderen, bijvoorbeeld
bezoekers, via hun scherm in ons

[

systeem zouden kunnen kijken. Door
hun werk beschikken (vrijwillige)
medewerkers over veel informatie
van leden. Ons advies is: denk goed na
welke je echt nodig hebt en daarom
vastlegt. En wij willen dat vrijwilligers
adresgegevens, telefoonnummers,
e-mailadressen enzovoort gescheiden
houden van ziektegegevens en
gespreksaantekeningen, zodat die niet
direct aan een persoon te koppelen zijn.’
Nieuw is de expliciete geheim
houdingsverklaring die vaste
personeelsleden en vrijwilligers moeten
ondertekenen. Met externe partijen
worden verwerkersovereenkomsten
afgesloten. Zoals met de drukker van
Relevant, die voor de verzending over
het adressenbestand van de nvve
moet beschikken. Dat bestand wordt
bovendien beveiligd overgezet.

De nvve is op 6 oktober in alle
provinciehoofdsteden aanwezig met
een Informatiepunt Wilsverklaringen.
Bezoekers zijn tussen 12.00 en 17.00
uur welkom voor deskundig advies,
een korte lezing, persoonlijk gesprek of
folder. Kijk op nvve.nl/dagvan voor meer
informatie. nvve-leden kunnen (ook)
altijd terecht op de speciale spreekuren.
Meer informatie op nvve.nl/spreekuren.

Folders
Ten derde is er de techniek. Het nvvecomputersysteem was al goed beveiligd,
en is na aanvullende maatregelen door
de leverancier optimaal beveiligd.
Het binnenkort te installeren nieuwe
relatiemanagementsysteem biedt op dit
vlak nieuwe mogelijkheden.
Tenslotte benadrukt Boonacker dat ‘de
nvve als beleid hanteert dat gegevens
van leden níét beschikbaar worden
gesteld voor commerciële doeleinden.
Het is uitgesloten dat mensen vanwege
hun nvve-lidmaatschap plotseling
folders van, ik noem maar wat,
uitvaartondernemers in de bus vinden.’
\
Leo Enthoven

LEDENCONTACT KRIJGT
DIGITAAL VERVOLG

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
[

De nvve is regelmatig op zoek naar
vrijwilligers, onder andere voor
spreekuren in verschillende plaatsen in
het land. Kijk voor actuele informatie
over de vacatures op nvve.nl/vacatures.

[

De nvve onderzoekt hoe de
kleinschalige ledencontacten in
een digitale vorm kunnen worden
voortgezet. Het project was een
succes. Ruim duizend leden hadden
zich aangemeld voor kleine lokale
gespreksgroepen.
Inmiddels zijn er geen aanmeldingen
meer. Veel mensen die nog op de
wachtlijst staan, wonen te ver uit
elkaar om groepjes te kunnen vormen.
De nvve kan leden die zelf lokale of
regionale groepen willen vormen, in
contact brengen met daarvoor opgeleide
begeleiders.
Vanaf volgend jaar wordt gewerkt aan
een nieuwe nvve-website. Mogelijk
worden digitale ledengroepen daar een
onderdeel van.
\
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WILSVERKLARINGEN
[

De nvve geeft wilsverklaringen uit
waarmee u uw wensen rond het
levenseinde kunt vastleggen. Zo is het
voor artsen en uw naasten duidelijk
wat u wilt. U kunt de wilsverklaringen
online opstellen via nvve.nl. Dat is gratis.
Wilsverklaringen op papier kosten E 10.
De penning waarmee u verklaart dat
u niet wilt worden gereanimeerd, is
te bestellen via patiëntenfederatie.nl.
De Patiëntenfederatie nam de nietreanimerenpenning vorig jaar van de
nvve over.

SPREEKUUR
[

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van
uw wilsverklaringen? Dan kunt u terecht
op een van de nvve-spreekuren. Deze zijn
gratis en worden wekelijks gehouden.
Tijdens het gesprek kunt u uw vragen
persoonlijk met een nvve-medewerker
bespreken.
Dat kan ook telefonisch. De gesprekken
zijn bedoeld voor korte vragen over uw
wilsverklaringen.
Voor zowel het telefonisch spreekuur als
voor een gesprek op locatie moet u een
afspraak maken. Daarvoor belt u met
(020) 620 06 90. Het kan ook online via
nvve.nl/mijnnvve.

HULPTEKSTEN PERSOONLIJKE
AANVULLING
[

Een persoonlijke aanvulling op uw
euthanasieverzoek of behandelverbod
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maakt uw wilsverklaringen over
tuigender. Omdat veel leden hier vragen
over hebben, heeft de nvve tips en
hulpteksten op haar website geplaatst.
Ze zijn te vinden op de pagina die opent
zodra u inlogt op Mijnnvve vanaf de
homepage.
De kop luidt: Hulpteksten voor de
persoonlijke aanvulling bij euthanasieverzoek
of behandelverbod. U kunt ze ook op schrift
krijgen door te bellen met de ledenservice
(020) 620 06 90.

CAFÉ DOODNORMAAL
[

Om het gesprek over jongeren en het
zelfgekozen levenseinde mogelijk te
maken, organiseren de nvve Jongeren
maandelijks Café Doodnormaal. Deze
bijeenkomst vindt elke keer in een andere
studentenstad plaats. De agenda is te
vinden op nvve.nl/agenda.

NIEUWSBRIEF
[

Om leden op de hoogte te houden van
de actualiteiten publiceert de nvve
niet alleen nieuwsberichten op haar
website, maar mailt zij ook geregeld een
nieuwsbrief rond. Wilt u deze ontvangen?
Meld u dan aan op nvve.nl.

ADVIESCENTRUM
[

nvve-leden kunnen bellen met het
Adviescentrum voor informatie, advies
en steun bij keuzes rond het levenseinde.
Het Adviescentrum bemiddelt ook
bij problemen. Na een telefonisch
intakegesprek door een coördinator kan
een consulent op huisbezoek komen.
Het Adviescentrum is tijdens kantooruren
bereikbaar.

WERKGROEP LEDENPARTICIPATIE
[

De Werkgroep Ledenparticipatie
(wglp) zet zich in voor een grotere
betrokkenheid van nvve-leden, bij elkaar
en bij de vereniging.
De werkgroep wil contact tussen leden
onderling stimuleren en hen meer

betrekken bij de besluitvorming van de
nvve. Suggesties of vragen? Mail naar:
wglp@nvve.nl of schrijf naar:
nvve, t.a.v. wglp, Postbus 75331,
1070 ah Amsterdam.N

LEZINGEN, PRESENTATIES EN
WORKSHOPS
[

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

REGIOBIJEENKOMSTEN
[

Maandelijks organiseert de nvve
een regiobijeenkomst, telkens in een
ander deel van het land. Tijdens deze
bijeenkomsten kunnen zowel leden
als niet-leden informatie inwinnen en
praktische vragen stellen. De toegang is
gratis. Kijk voor de agenda op
nvve.nl/agenda.

BESTUUR NVVE
[

prof. dr. Job Cohen (voorzitter)
mr. Barbara Middeldorp (secretaris)
drs. Maarten ten Doesschate (penningmeester)
prof. dr. Eddy Houwaart
drs. Flip Sutorius
Jos van der Geest

DIRECTIE NVVE
[

Agnes Wolbert
Dick Bosscher

ADRES
[

Postbus 75331
1070 ah Amsterdam
telefoon: (020) 620 06 90
Bereikbaar op werkdagen
van 09.00 tot 17.00 uur
website: nvve.nl
e-mail: info@nvve.nl

nvve-diensten

WAT KAN
DE NVVE
VOOR U
DOEN?
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Zij die achterblijven…

Zelf de dood binnenlaten?

marijke hilhorst

De Mart die op de bank in huiskamer lag, was een
schim van de beresterke kerel die vijftien jaar lang
haar man was geweest. Hij was bereid geweest te
vechten. Voor haar, voor hun zoon van dertien, maar
de longkanker won steeds meer terrein. En toen
het woord ‘uitbehandeld’ viel, hadden ze bij de
huisarts geïnformeerd hoe het nou precies zat met
euthanasie.
De jongen had bij dat overleg gezeten, ze wilden
hem niet buitensluiten en de dokter begreep
dat. Ze legde alles heel goed uit. Later, bij Marts
gesprek met de scen-arts, waren ze samen op de
kamer van de jongen gaan zitten.
Toen was het zover. De ambulancebroeders
waren al weg. Kundige, rustige mannen, die
allebei Remco bleken te heten. De huisarts had
haar komst om half elf aangekondigd. Iets voor
half elf klonk de bel. Ze bevroor. Nee, dit kon
ze niet. Zelf de dood binnenlaten? Een hand
geven? Gelukkig stond Joke, Marts oudere zus,
op om de deur open te doen. Verder was alles
gegaan zoals ze hoopte. Rustig.
Mooi eigenlijk wel. Waardig.

