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24 NVVE-leerstoel
Tijdens de ledenvergadering stemden de NVVE-leden in met de
intentie van het bestuur om een NVVE-leerstoel in te stellen.
De bijzonder hoogleraar zal onderzoek gaan doen naar de
ethische en juridische aspecten van het zelfgekozen einde.
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 maart heeft
een belangrijke wisseling van de wacht plaatsgevonden: Jacob
Kohnstamm is afgetreden als voorzitter van de NVVE en opgevolgd door Eugène Sutorius. Sutorius is zeker geen onbekende
binnen de vereniging. Als advocaat voerde hij spraakmakende
proefprocessen rond euthanasie en hulp bij zelfdoding. Sinds
enkele jaren is hij hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van
Amsterdam en raadsheer in Arnhem.
Kohnstamm trad zes jaar geleden aan op een historisch moment: op de drempel van de afronding van het parlementaire
debat over het wetsvoorstel euthanasie van het toenmalige
Paarse kabinet. Zowel binnen de NVVE als in de politieke arena verdedigde hij het voorstel van ondermeer zijn partijgenote
Els Borst met verve. En de wet is er gekomen!
Daarna is hij bepaald niet achterover gaan leunen. Als geen ander wist en weet hij dat een wet geen garantie is dat deze ook
wordt toegepast. Kohnstamm was een van de stimulators om
de euthanasiepraktijk kritisch te bezien en dan vooral vanuit
het gezichtspunt van patiënten. Ondermeer door zijn inspanning is het boek Euthanasie, de praktijk anders bekeken er gekomen, waarin nabestaanden hún ervaringen met euthanasie
en hulp bij zelfdoding vertellen. In dit nummer het “afscheids”interview met hem. Na afloop schreef hij in een e-mail naar de
interviewers: Ik hoop niet dat ik te veel op mijn praatstoel zat.
Na al die jaren blijft ons streven en het werk daaraan een niet
goed blusbaar vuur bij mij los maken. Een beter zelfportret had
de voormalig NVVE-voorzitter misschien niet kunnen geven. In
de zes jaar dat hij voorzitter was, sprak hij veel, zittend of
staand achter de katheder, maar hij deed het vanwege het niet
goed blusbaar vuur. Er zijn motieven die minder vergeeflijk zijn!
Zijn opvolger Sutorius geeft in dit nummer van Relevant in een
interview zijn visitekaartje af. Hij heeft niet alleen ja gezegd
vanwege zijn betrokkenheid bij het gedachtegoed van de NVVE,
maar wilde alleen voorzitter worden als de actieradius van de
NVVE zou worden verbreed. Van groot belang voor hem is dat
de NVVE wetenschappelijk onderzoek ter hand neemt. Met harde onderzoekresultaten wil hij hardnekkige misverstanden over
de Nederlandse euthanasiepraktijk bestrijden én duidelijkheid
creëren over problemen waar we tegenaan lopen en nog niet
goed raad mee weten, zoals dementie, lijden aan het leven en
de laatstewilpil. Hiernaast wil hij zich inspannen voor een brede gedragscode voor beslissingen rondom het levenseinde. Zodat hulpvragers in álle situaties rondom het levenseinde beter
dan nu weten waar ze op kunnen rekenen en hulpverleners
minder verlegen zijn met situaties.
Publiek kreeg Sutorius daags na zijn benoeming al de vuurdoop: in het tv-programma Buitenhof werd hem gevraagd te reageren op de Italiaanse minster Giovanardi die de Nederlandse euthanasiepraktijk vergelijkt met de nazi-praktijken. Sutorius wil eigenlijk geen debat met mensen die zonder kennis van
feiten wat roepen en nodigde de minster uit om op bezoek te
komen. De euthanasieagenda blijft goed gevuld. Met Kohnstamm is een historische mijlpaal bereikt, met Sutorius kondigt zich een krachtige doorstart aan. ■
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DE DOOD IS EEN KWESTIE
VAN KRACHT NAAR KRUIS
Ze heeft het druk. Haar tweede boek De dikke dame is zojuist verschenen, met als gevolg: veel interview aanvragen van kranten, radio en televisie. Toch vindt ze nog tijd om met Relevant over euthanasie te praten. ‘Ik
ben al lang blij dat ik het even niet over dik zijn hoef te hebben.’ Hanneke Groenteman (57) heeft euthanasie
van heel dichtbij meegemaakt, maar of ze dat einde ook voor zichzelf zou wensen, daar kan ze geen zinnig
woord over zeggen. ‘Ik kan ontzettend piekeren over de gewone, banale dingen. Maar over de dood, nee.’
Door Anja Krabben

Euthanasie is een onderwerp dat haar zeker na aan
het hart ligt. ‘Ik denk er regelmatig over na. Bovendien heb ik er in mijn directe omgeving mee te maken
gehad.’ En wel op een zeer indrukwekkende manier,
zo blijkt onmiddellijk. Ze was bij de euthanasie van
het kind van haar broer. ‘Mijn neefje wilde dolgraag
dood, hij had terminale kanker, leukemie. Daar was
twee jaar lijden aan vooraf gegaan. Hij kon niet meer
behandeld worden. Alles was al geregeld, maar toen
zeiden ze in het Emma Kinderziekenhuis: “Dan moet
u hem uit het ziekenhuis halen, want hier leggen we
hem aan de beademing en houden we hem in leven.”
Ja, waarom is dat. Ik denk dat ze bang zijn in de publiciteit te komen als “het ziekenhuis waar je dood
mag als je dat wilt”. Nee, ze waren niet echt verbaasd dat hij het vroeg. Ik denk dat er heel veel kinderen hetzelfde vragen. Op een gegeven moment is
het op. Als ze in het allerlaatste stadium zijn, hebben
ze al zoveel meegemaakt. Mijn neefje is dus inderdaad doodziek het ziekenhuis uitgegaan en heeft het
met zijn huisarts kunnen regelen. Hij heeft het zelf
gedaan. De dokter deed het slaapmiddel in zijn infuus. Hij vond het leuk dat spuitje er zelf in te duwen.
Hij had ook zelf een datum geprikt en precies bedacht
hoe dat moest. Eerst moesten we met zijn allen, zijn
vrienden en familie, naar Schreeuw van de Leeuw van
Paul de Leeuw kijken. Daarna moesten zijn vriendjes
weg en dan zou het gebeuren. Dat leek ons, ouderen,
afgrijselijk. Gelukkig hield hij het een dag eerder al
niet meer uit en ging hij het opeens een dag vervroegen, waardoor het dus toch nog enigszins onverwacht
kwam.’
Vertrouwensrelatie
Lid worden van de NVVE? Nee, daar ziet ze geen heil
in. ‘Ik heb ervaren dat het geen zin heeft om van tevoren alles vast te leggen. Als puntje bij paaltje komt,
krijg je het vaak toch niet gedaan. Vooral als je in het

ziekenhuis terecht komt.’ Zo heeft ze niet alleen geleerd van de ervaring met haar neefje, maar ook met
haar moeder. ‘Mijn moeder had alle papieren keurig
ingevuld en ondertekend. Maar toen het zo ver was
en ze wilde dood, zeiden ze ook daar in het ziekenhuis: “U moet haar hier uithalen, want hier kan het
niet.” Maar dat was toen al te laat. Ze had hersenbloeding op hersenbloeding gehad. Die laatste dagen
was het duidelijk dat ze echt niet meer wilde, maar
ze kon zelf niet zo gek veel meer vragen.
Aan een euthanasieverklaring heb je op zo’n moment
niets. Hoeveel mensen zijn in hun laatste uur nog zo
compos mentis dat ze kunnen aangeven wat ze willen? Mocht ik terminaal ziek worden, dan kan ik mijn
wens voor een zelfgekozen dood ook gewoon op een
papiertje schrijven. En ik zorg er wel voor dat ik duidelijk aan mijn naasten te kennen heb gegeven wat mijn
wens op dat gebied is. Bovendien heb ik een huisarts
die er fatsoenlijk tegenover staat en mij altijd zal helpen. Dat weet ik heel zeker.’
Nee, ze heeft daarover nog geen gesprekken met hem
gevoerd. ‘Ik ben nog niet in het stadium dat dat aan
de orde is. Maar ik weet dat hij er niet tegen is, hij
heeft het bij een vriend van mij gedaan. En we hebben
al een jaren durende vertrouwensrelatie. Maar waarom zou ik het er nu al over hebben? Tegen de tijd dat
het nodig is, is hij er misschien niet meer. Heeft hij de
praktijk overgedaan of zo. Nee, ik zit in een omgeving
waarin ik het volste vertrouwen heb dat ik het einde
zal krijgen dat ik wil.’
Of het ooit zo ver zal komen, dat is iets waar je gezond en wel geen zinnig woord over kan zeggen, vindt
ze. ‘Misschien wil ik op dat moment helemaal niet
geholpen worden. Misschien wil ik elke dag die ik nog
heb leven. Zolang je de keuze maar hebt. Iedereen
moet de macht hebben over zijn eigen bestaan. Dat
betekent dat je die vrijheid ook moet krijgen. Of nee,
moet hebben. Dus ook aan het einde van je leven.’
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‘Ik kan ontzettend piekeren over
de gewone, banale dingen. Ik moet
volgende week naar België en kan
me nu al ontzettend zorgen maken
hoe ik dan moet rijden. Maar over
de dood, nee’
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De laatste betutteling
Toch zijn we voor een “zo prettig mogelijk einde” nog
steeds afhankelijk van een arts. Is dat geen reden te
pleiten voor de laatstewilpil? ‘Nee, daar zou ik helemaal niet voor pleiten. Ik zou het namelijk niet zelf
durven doen. Ik zou niet weten of ik het goed zou
doen. Je leven beëindigen, behalve op de agressieve
manier, daar heb je vakkennis voor nodig. Geboren
worden doe je ook niet alleen. Daar zit ook meestal
een deskundige bij. Bij sterven moet ook iemand aanwezig zijn die er verstand van heeft. Ik heb gezien hoe
dat gaat. Eerst krijg je een slaapmiddel en dan wordt
het dodelijk spul erin gespoten. Dat is een stuk menselijker en prettiger dan wanneer je zelf een bakje vla
moet opeten of een drankje moet innemen.’
Met het argument dat je het dan wel zélf gedaan hebt
en je daardoor de arts er misschien minder mee belast, kan ze weinig. ‘Ik ben er helemaal niet voor om
het zelf te doen. Een vriend van mij moest ook het
drankje zelf drinken en de dokter stond daar dan bij.
Dat vind ik de laatste betutteling. Of hij nu het glaasje
aan mijn mond brengt of ik doe het, maakt dat uit?
Híj heeft het recept geschreven, daar gaat het om.
Ik denk dat euthanasie voor een arts sowieso niet het
makkelijkste deel van zijn werk is. Maar moet ik me
daar veel van aantrekken? Op een eerder moment,
als je het vraagt, kan hij altijd nee zeggen. Dat is zijn
volkomen goed recht. Maar als het zo ver is, kan ik
niet te lang stilstaan bij wat het met hem doet. Dan
heb ik op dat moment mijn handen vol aan wat het
met mij doet. Hij leeft gewoon door. Als arts zou ik
het erger vinden om iemand te zien lijden dan om
te helpen dit lijden te verkorten.
Ik ben niet bang voor de dood. Het lijkt mij erg rustig.
Geen zorgen meer aan mijn hoofd. Lekker slapen. Er
niet zijn. Ik kan me er niet heel veel bij voorstellen,
maar het is zeker geen afgrijselijk idee. Als je mijn
leeftijd hebt... Het klinkt misschien raar, maar dan
heb je toch het gevoel dat het een beetje doorgaat
op dezelfde manier zoals het nu is. Met weinig nieuwe wegen, weinig verrassingen. Je breit een beetje
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door op wat je in de voorafgaande jaren hebt opgezet. En dat vind ik best. Ik heb twee ongelooflijk leuke
kleinkinderen, een tweeling van vijf jaar, maar die kan
ik toch niet tot hun dood volgen.’
Ongelooflijk verboden
Het schrijven van boeken ziet ze niet als een nieuwe
spannende uitdaging. ‘Nee. Ik moet toch wát doen.
Het schrijven was echt geen noodzaak voor me, het is
meer dat ik altijd iets te doen wil hebben. Toen ik televisie deed schreef ik niet, maar televisie zit er voorlopig niet meer in. Dat vind ik geen drama. Als de ene
deur dicht gaat, doe ik een andere open. Schrijven
vind ik leuk, maar het is niet zo dat ik niet kan wachten op mijn volgende boek. Eigenlijk ben ik natuurlijk
helemaal geen schrijver, ik ben journalist. Ik kan wel
verhaaltjes schrijven, maar bij echte schrijvers is schrijven hun enig echte uitingsmogelijkheid. Dat is bij mij
niet zo. Bij mij is dat praten. Dat vind ik het leukste
wat er is, praten. En gehoord worden. Communiceren.’
Groenteman is in haar boeken bijzonder openhartig
over haar leven. In haar eerste boek Doorzakken bij
Jamin vertelt ze over de dood van haar eerste kind,
een te vroeg geboren dochtertje dat slechts vier dagen heeft geleefd. ‘Ze was zwaar gehandicapt, had
meerdere hartstilstandjes gehad. Na een paar dagen
was ik al weer thuis, het kind lag nog in de couveuse.
Ik was bevallen in een joods ziekenhuis. De arts was
streng gelovig en wilde haar overbrengen naar het Wilhelmina Gasthuis waar ze meer voor haar zouden kunnen doen. Ik wilde dat niet. Maar de arts had het laatste woord. Zie de macht van de arts dan maar eens
te breken.’ Een “lieve zuster” begreep haar. In het
boek schrijft ze: Zij begreep mijn verdriet, maar wat
kon ze doen? Met de kinderarts was ‘het’ onbespreekbaar, dat wist ze zeker. En toen, die avond van
de vierde dag, heb ik haar gesmeekt om... ik heb de
woorden niet eens uitgesproken. ‘Help me!’ huilde ik.
Ik weet niet meer wat ze antwoordde. De volgende
ochtend moest ik de kinderarts bellen. Ik kreeg zijn
vrouw aan de telefoon. ‘Mevrouw Groenteman? O, u

Rob Jonquière, directeur NVVE
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bent de moeder van dat kindje dat vannacht is overleden.’ ‘Ja, op mijn verzoek heeft de hoofdverpleegkundige een eind gemaakt aan dat leven. Het is altijd onduidelijk gebleven hoe dat precies is gegaan. Ik heb
het er later ook nooit meer met die verpleegkundige
over gehad, want het was zo ongelooflijk verboden. Ik
heb haar ook nooit meer gezien. Die dokter heeft mij
nog gebeld na het verschijnen van het boek. Hij was
erg oud geworden. Hij vroeg “Bedoelt u mij daarmee?”
Ja, zei ik. Hij was vooral geschokt door de botte opmerking van zijn vrouw. “Dat kan toch zo niet gegaan
zijn?” vroeg hij. “Volgens mij wel,” zei ik, maar ja, wie
zal het zeggen. Herinneringen zijn rare dingen.’
Groenteman had haar dochter Gijsje genoemd. Haar
zoon heet Gijs. ‘Die dochter was nog niks. Als het nu
echt een kind was geweest had ik het niet gedaan. Ik
had haar nog nooit aangeraakt, mocht af en toe een
kwartiertje naar haar kijken op de couveuseafdeling.
Zelfs het goede, tweede kind kreeg ik maar drie keer
per dag te zien, als ik het moest voeden. Ik heb mijn
eerste kind dan ook nooit ervaren als “mijn dochter”,
zoals jij haar noemt. Ik had er helemaal geen band
mee. Dus ik vond dat ik die naam nog wel een keer
kon gebruiken. Ik vond het gewoon een leuke naam.’
Een herinnering
Na de dood is er wat haar betreft niets, slechts een
herinnering. ‘Ik ben wel gefascineerd door mensen die
weten dat ze gaan sterven. Hoe is dat? Alles wat je
doet heeft te maken met de toekomst. Zelfs boodschappen doen. Geen idee hoe ik er zelf mee om zou
gaan, dat is heel erg in the blind denken. Maar ik
maak me er niet druk om. Ik kan ontzettend piekeren
over de gewone, banale dingen. Ik moet volgende
week naar België en kan me nu al ontzettend zorgen
maken hoe ik dan moet rijden. Maar over de dood,
nee. De dood is voor mij een kwestie van kracht naar
kruis. Dat heb ik geleerd in mijn onderduikgezin. Op
het moment dat ik er voor sta, moet ik er een oplossing voor vinden. Niet eerder.’ ■

De eind vorig jaar verschenen KNMG-richtlijn palliatieve sedatie is door de NVVE met vreugde begroet. Palliatieve sedatie (het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase)
kenden we al lang, maar er waren voortdurend misverstanden over definities en terminologie. De NVVE
nam daarom vorig jaar het initiatief tot het organiseren van een expertmeeting, omdat die onduidelijkheden voortdurend zinvolle discussies vertroebelden.
Of erger! Zo gaf basisarts Peter Vencken in 2003 een
stikkende en stervende patiënt palliatieve sedatie.
Vencken hanteerde daarbij criteria die nu geheel conform de nieuwe richtlijn zouden zijn. Maar destijds
paste zijn optreden nog in een grijs gebied, reden
waarom hij door het OM werd vervolgd (maar later gelukkig is vrijgesproken!)
Zijn de misverstanden dan nu allemaal opgelost? Dat
gaat ook weer te ver. Ja, een arts die de regels goed
kent, weet precies wanneer hij palliatief sedeert en
ook wanneer zijn handelen onder de noemer euthanasie valt. Dat is belangrijk, want palliatieve sedatie is
gewoon medisch handelen en hoeft dus niet te worden gemeld. Terwijl euthanasie als potentieel strafrechtelijk handelen pas na melding aan en beoordeling door een toetsingscommissie als zorgvuldig en
dus niet strafbaar wordt afgedaan. Het is daarom best
begrijpelijk dat artsen misschien eerder neigen naar
palliatieve sedatie dan naar euthanasie. Zeker als
daarmee ook een voor hen emotioneel belastend handelen, dat euthanasie toch is, kan worden vermeden.
Maar op de keeper beschouwd is de indicatie voor
palliatief sederen essentieel een andere dan die voor
euthanasie. Je zou kunnen zeggen dat de verzoeker
om euthanasie zijn lijden eigenlijk voor wil zijn. Terwijl
de patiënt die opteert voor palliatief sederen “op sterven na dood” moet zijn voordat zijn verzoek ingewilligd mag worden. Heeft de verzoeker een vrije en vrijwillige keuze gehad voor palliatieve sedatie of euthanasie, dan heeft de patiënt in beide gevallen een
dood naar wens. En dat is prima. Maar in de praktijk
hoor ik te vaak dat die vrije keuze maar zeer betrekkelijk is. Bij een dokter die op een voor de patiënt
zeer kwetsbaar moment palliatief sederen aanbiedt
als prima alternatief voor de gevraagde euthanasie
moet die patiënt wel heel erg mondig zijn om dat alternatief af te wijzen. Zo moet en mag (!) het dus niet.
Een werkelijke vrije keuze kun je alleen maken als patiënt en arts tijdig (en dat is dus ruim voor het einde)
en in alle openheid met elkaar over beide mogelijkheden hebben gesproken. Daarbij mag je van de arts
als professional verwachten dat zijn informatie objectief en eerlijk is. Beide beslissingen hebben positieve
en negatieve kanten. Welke de doorslag geven, hangt
in mijn visie af van de keuze van de patiënt. Die moet
het richtsnoer zijn voor het professioneel handelen,
zodat palliatieve sedatie naast euthanasie een kans
is en geen bedreiging.
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ALLEEN HET WOORD IS VAAK AL TABOE
Nederland en België vormen met een wettelijke regeling voor euthanasie in Europa een buitenbeentje.
In de meeste ons omringende landen is een debat over euthanasie, laat staan een euthanasiewet, nog
een ver van mijn bed show of soms zelfs ondenkbaar. Hoe staat het debat in de landen die aangesloten
zijn bij Right to Die Europe ervoor en welke rol speelt de NVVE in dit debat?

Israël en Duitsland nemen door hun geschiedenis een
bijzondere plek in in de euthanasiediscussie. Het trauma van de nazi-tijd zit er nog diep. Als men in Duitsland over euthanasie spreekt dan doelt men op “vernietiging van als minderwaardig beschouwd leven”.
Wordt verlichting van de doodsstrijd bedoeld, dan spreken de Duitsers over actieve of passieve Sterbehilfe
(hulp bij het sterven). Hoewel het debat over euthanasie en hulp bij zelfdoding er regelmatig wordt gevoerd
en een meerderheid van de bevolking voor euthanasie
in de terminale fase is, voert de Deutsche Gesellschaft für ein Humanes Sterben (DGHS) die voor legalisering pleit, een eenzame strijd.
Om begrijpelijke redenen wordt in Israël helemaal niet
over euthanasie gesproken. De vereniging LILACH, die
zich sterk maakt voor het recht op een waardig levenseinde, richt zich vooralsnog op het wettelijk regelen
van een behandelverbod. Mede door hun inzet, treedt
eind 2006 in Israël een wet in werking die regelt dat
terminale patiënten die ernstig pijn lijden hun arts
mogen verzoeken hun leven niet langer met machines
kunstmatig te verlengen.
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Katholieke waarden
Ook Spanje, Italië en Polen lijken nog mijlenver verwijderd van een wet die euthanasie regelt. De grote invloed die de katholieke kerk in deze landen heeft, laat
duidelijk zijn sporen na in het debat over ethische dilemma’s als euthanasie. Toch lijken in Spanje de opvattingen over euthanasie de laatste jaren enigszins
te wijzigen. Dit weerspiegelt zich onder andere in de
verlaging van de straf op het toepassen van euthanasie. De totstandkoming van die nieuwe regeling speelde zich af ten tijde van een van de meest bekende
euthanasiezaken in Spanje rond Ramón Sanpedro.
De rechters gaven toen aan dat hoewel het niet aan
hen was om het strafrecht te wijzigen, zij meenden dat
euthanasie in beginsel vanuit moreel, wetenschappelijk
en sociaal oogpunt acceptabel zou kunnen zijn.
Italië kwam onlangs in het nieuws door de uitlatingen
van de minister van Parlementszaken Carlos Giovanardi die de Nederlandse euthanasiewet vergeleek met

Right to Die Europe (RtD-Europe) is een overkoepelende organisatie
van zeventien Europese euthanasieverenigingen in veertien landen.
De landen die samen RtD-Europe vormen zijn Noorwegen, Zweden,
Finland, Duitsland, Zwitserland (2), België (2), Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Engeland, Schotland, Italië (2), Israël en Nederland.
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Door Marleen Peters

nazi-praktijken. Dat premier Berlusconi de zaak af deed
met de opmerking dat Giovanardi op persoonlijke titel
had gesproken en zijn partij- en coalitiegenoten zich
nauwelijks druk leken te maken over de grove beschuldiging, heeft niet alleen met een gebrek aan kennis
van de Nederlandse euthanasieregeling te maken. Met
de verkiezingen in aantocht wilden de centrumrechtse
partijen hun “katholieke waarden”, die een belangrijk
deel van de kiezers aanspreken, niet op het spel zetten. Alleen de Radicale Partij, naar schatting goed voor
zo’n anderhalf procent van de stemmen bij de landelijke verkiezingen, durft zich uit te spreken voor euthanasie. In Italië is ook een minderheid (39 procent) van de
bevolking voorstander van euthanasie. Emilio Coveri,
president van de Italiaanse euthanasievereniging Exit
is er zich van bewust dat hij en de nieuwe Italiaanse
zustervereniging Libera Uscita een eenzame strijd voeren. ‘Exit is als belangengroep onbetekenend in het
maatschappelijk debat over voortijdige levensbeëindiging’, zei hij onlangs nog in een interview.
Wetsvoorstel
Uit opiniepeilingen blijkt dat binnen de Britse samenleving een meerderheid van de bevolking voorstander
is van een wettelijke regeling. Op dit moment ligt er
een wetsvoorstel van Lord Joel Joffe in de House of
Lords dat artsen het recht moet geven aan terminale
patiënten middelen voor te schrijven waarmee deze
zelf een einde aan hun leven kunnen maken. Maar de
tegenstanders hebben er een sterke stem. Dat bleek
onlangs weer toen de Britse Voluntary Euthanasia
Society (VES) na 71 jaar haar naam veranderde in
Dignity in Dying: Waardigheid in Sterven. De kerken,
belangenverenigingen van verstandelijk gehandicapten, professoren in de medische ethiek en palliatief
geneeskundigen protesteerden. De naamsverandering
zou grote verwarring kunnen veroorzaken. Patiënten
die “in waardigheid willen sterven” zouden geen wens
voor euthanasie of hulp bij zelfdoding uitspreken,
maar om goede zorg aan het sterfbed vragen.
In Frankrijk wordt daarentegen het debat over euthanasie maar mondjesmaat gevoerd. De medische
stand lijkt in grote meerderheid tegen iedere regeling
die meer biedt dan het op verzoek van een terminale
patiënt stoppen met verdere behandeling. Soms is de
beroepseed het plechtanker, soms het geloof. Dat de
publieke opinie een heel andere is (meer dan 80 procent van de Fransen is voor euthanasie bij ongeneeslijke ziekte) doet hier niets aan af.

Overbodig
In de Scandinavische landen Zweden, Noorwegen en
Finland is euthanasie wettelijk verboden. Voor Zweden
geldt dat het land, evenals Israël en Duitsland, tobt
met een erfenis die een debat over euthanasie moeilijk maakt. De tandheelkundige experimenten op honderden geestelijk gehandicapten, de gedwongen sterilisatie van tienduizenden vrouwen die golden als “sociaal onaangepast” en de onvrijwillige hersenoperaties
als remedie tegen schizofrenie, homoseksualiteit en
communisme in het verleden, maken dat een debat
over euthanasie er heel gevoelig ligt. Toch streeft de
Zweedse euthanasievereniging Rotten Till Var Dod
onaflatend voor een wet naar Nederlands model.
In Noor wegen werd jaren geleden door drie professoren met een grote reputatie op ethisch gebied,
een wetsvoorstel ingediend dat euthanasie niet langer strafbaar stelt. Maar het voorstel is nog steeds
niet in behandeling genomen. Artsen(organisaties)
houden vol dat euthanasie in Noorwegen niet wordt
toegepast en op grond daarvan wijzen ze een wettelijke regeling als overbodig af.
Uitzondering
Met Nederland vormen België en Zwitserland, met respectievelijk een euthanasiewet en een regeling voor
hulp bij zelfdoding, een uitzondering in de wereld. Een
jaar na de aanname van de euthanasiewet in Nederland kreeg ook België een wettelijk euthanasieregeling
die voor een groot deel het Nederlandse voorbeeld
volgde. Inmiddels gaan er stemmen op om de wetgeving daar zo uit te breiden dat onder andere ook dementerenden om euthanasie kunnen vragen. Hiermee
lijkt België Nederland voorbij te streven.
In Zwitserland is hulp bij zelfdoding door staatsburgers
sinds 1942 bij wet toegestaan, onder de voorwaarde
dat de persoon die de hulp verleent geen belang heeft
bij de dood van de ander. Vier verenigingen zijn er actief, waarvan er een ook hulp bij zelfdoding geeft aan
niet-ingezetenen.
Euthanasietoerisme
Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat Nederland, samen met België en Zwitserland, ver voorop loopt in de
discussie over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Wat
de vraag rechtvaardigt wat de NVVE concreet heeft
aan een organisatie als RtD-Europe. ‘Als ik eerlijk
ben,’ zegt directeur Rob Jonquière van de NVVE,
‘niet zo heel veel. De meeste verenigingen die aangesloten zijn bij RtD-Europe zijn nog in het stadium van
het regelen van wat wij hier het behandelverbod noemen. Met de kennis en ervaring die er in de meeste
andere landen is, kunnen we dan ook niet zoveel.
Maar we voelen het als een morele verplichting om
onze zusterverenigingen te steunen waar we kunnen.
Dat doen we door het delen van onze ervaringen, het
geven van financiële steun, het voeren van het secretariaat en het uitgeven van een nieuwsbrief.’
In een aantal landen ontkennen artsen en politici dat
artsen er euthanasie toepassen of hulp bij zelfdoding
geven. Een regeling zou dan ook niet nodig zijn.
Jonquière: ‘Euthanasie gebeurt overal, dat blijkt ook

Peter de Wit

uit onderzoek. Maar in de meeste landen speelt
euthanasie zich af in het duister, waardoor er geen
controle mogelijk is.’
Regelmatig duiken er verhalen op in de pers over
euthanasietoerisme naar Nederland. “Ja, die verhalen kennen we. En die mogelijkheid is zelfs ook weleens geopperd door zusterverenigingen. Maar het is
uitgesloten dat ingezetenen uit andere landen naar
Nederland kunnen komen voor euthanasie. Er is in
Nederland geen arts te vinden die daar zijn vingers
aan zou willen branden. De wet stelt dat er een vertrouwensrelatie moet zijn tussen arts en patiënt wil
een arts straffeloos euthanasie kunnen toepassen.’
In de zoektocht naar “alternatieve routes” is ook geopperd dat de NVVE een “Holland House” zou kunnen
openen in Zwitserland waar leden die lijden aan het
leven naartoe zouden kunnen gaan om een einde aan
hun leven te maken. ‘Wellicht een sympathiek idee,’
zegt Jonquière. ‘Maar dat is uitgesloten. In Zwitserland
mag hulp bij zelfdoding alleen gegeven worden aan
mensen die terminaal ziek zijn. Daarbij begeef je je
op glad ijs als je je activiteiten over de grens gaat verplaatsen. Euthanasie is een zaak die landen in Europa
zelf mogen regelen. Als je de grens oversteekt, zou
het goed kunnen dat de Raad van Europa – waar de
tegenstanders veruit in de meerderheid zijn – zich met
het Nederlandse euthanasiebeleid gaat bemoeien.’
Volgens Jonquière is het ook maar de vraag of je zover
moet willen gaan. ‘Het gaat ons niet aan om onze
ideeën op te leggen aan andere verenigingen. Ieder
land heeft zijn eigen geschiedenis en cultuur van waaruit het debat over euthanasie gevoerd moet worden.
En als wij het voor anderen gaan regelen, is er voor
hen geen reden meer om zich in eigen land sterk te
maken voor een waardig levenseinde.’ ■
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EUGÈNE SUTORIUS
NIEUWE VOORZITTER NVVE

Hoogleraar strafrecht en raadsheer Eugène Sutorius is de nieuwe voorzitter van de NVVE. De leden kozen
hem op 25 maart als opvolger van Jacob Kohnstamm die sinds 2000 de scepter bij de vereniging zwaaide.
Interviews met de scheidende en de kersverse voorzitter van de NVVE. Door Hans van Dam en Marleen Peters

Jacob Kohnstamm
Zes jaar lang was Jacob Kohnstamm (56) voorzitter
van de NVVE. Tijdens zijn voorzitterschap werd de
euthanasiewet een feit en breidde de NVVE haar
naam en doelstelling uit van vrijwillige euthanasie
naar het vrijwillige levenseinde. Hij besloot tussentijds af te treden. ‘Op een moment dat mijn uiterste
houdbaarheidsdatum nog net niet overschreden is.’

10

U hebt een lange geschiedenis met euthanasie. Toch
was u jarenlang opvallend afwezig binnen de NVVE.
‘Dat klopt. Die geschiedenis met euthanasie loopt
persoonlijk vanaf dat ik zo half twintig was en politiek
vanaf 1982. Die afwezigheid binnen de NVVE heeft
met mijn politieke betrokkenheid te maken. Ik vond
dat ik geen lid van de NVVE kon zijn in combinatie
met Kamerlid en verdediger van het D66-wetsontwerp
van Elida Wessel-Tuinstra. Ik wilde een zekere onafhankelijkheid. Overigens, dat kan ik nu wel bekennen,
was het toen mogelijk om via je partner lid te zijn van
de NVVE. Zo was ik toch “zwart” lid. Wel ben ik onmiddellijk nadat het initiatiefvoorstel van Wessel-Tuinstra was verworpen, in 1993, persoonlijk lid van de
NVVE geworden.’
Relevant 2/2006

Wat waren precies uw verwachtingen van de NVVE?
‘Misschien ben ik een a-typisch lid. Veel mensen zijn
lid van de NVVE omdat ze van heel nabij een heel akelig of juist heel mooi sterven hebben meegemaakt. Ze
zijn daarin bepaald in hun denken over hun eigen eindigheid en willen maximale voorwaarden creëren om
op een voor hen zo waardig mogelijke manier te sterven. Dat laatste wil ik ook, maar ik heb de persoonlijke
ervaring niet. Al mijn dierbaren, ook mijn ouders, leven
nog. Ik ben om het principe lid geworden: de vaste
overtuiging dat het een mens vrij staat om te beslissen over wat hij in en met zijn leven wil, en zeker zijn
dood.’
Toen u in 2000 voorzitter werd, zat u in de Eerste
Kamer en was u – als woordvoerder voor Justitie
namens de D66-fractie – voornemens het regeringsvoorstel over euthanasie te steunen. Terwijl binnen
de NVVE duidelijk kritiek was op het voorstel én
een aantal leden vond dat die dubbelfunctie van u
sowieso niet kon omdat de NVVE zo tot voertuig
van de politiek zou kunnen worden. Hoe zag u dit?
‘Dat ik de NVVE tot voertuig van de politiek zou maken, lijkt mij een overschatting van wat de politiek
kan en een onderschatting van de onafhankelijkheid
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van de NVVE. De NVVE is meer dan haar voorzitter,
dat heb ik in de zes jaar voorzitterschap ook ervaren.
Voor mijn verkiezing heb ik tijdens de ledenvergadering onomwonden gezegd dat ik vóór de wet zou gaan
stemmen. En aansluitend heb ik gezegd: wie tegen
de wet en/of tegen mij is, moet dat hier en nu anoniem kenbaar kunnen maken. Daarom wilde ik per se
een schriftelijke stemming. Ik wilde mijn eigen integriteit en die van de leden veilig stellen. Iedereen moest
weten wat ze van mij konden verwachten en de vrijheid hebben om mij op tijd heen te zenden. Gelukkig
ben ik destijds desondanks met klassiek Oost-Europese cijfers gekozen.’
Welke wapenfeiten staan er in uw logboek?
‘Allereerst dat ik op de drempel van historische wetgeving voorzitter mocht zijn. En dus zowel op het politieke front als binnen de NVVE na dertig jaar strijd
de vlag mocht helpen hijsen. Niet dat we er zijn in
het waarborgen van vrije keuzes rondom het sterven,
maar de wet is een enorme mijlpaal. Die neemt men
ons niet meer af.
Wat betreft dat afsluitende parlementaire debat was
er nog een heuglijke gebeurtenis. In de laatste weken
voor de behandeling van het wetsvoorstel euthanasie
in de Eerste Kamer hadden tegenstanders een handtekeningactie tegen het voorstel georganiseerd. Als
reactie hebben wij toen een kleine oproep in Relevant
gedaan om een steunbetuiging in te sturen. De reacties waren meer dan overweldigend. Tegen de 40.000
kaartjes en brieven werden bij de Kamer bezorgd. Het
postkamerpersoneel verzuchtte keer op keer wat wij
hen hiermee wel aandeden. Prachtig.
En dan waren er wapenfeiten na de wet: het ledental
dat niet, zoals verwacht, daalde maar juist steeg. De
discussies die we mede hebben geagendeerd over
de vraag of de ruimte die de wet biedt wel voldoende
wordt benut, over de vraag waarom en hoe verzoeken
worden geweigerd, de laatstewilpil, lijden aan het leven, dementie en het zuiver houden van wat euthanasie is en wat niet, zoals palliatieve sedatie. En de discussie over de grenzen van directe bemoeienis door
de NVVE. Wij hebben enorme compassie met iedereen die gaat sterven, mondig en onmondig en bepleiten humaan sterven voor hen allen, maar als vereniging richten wij ons op mensen die zelf keuzes maken. Vrij onzichtbaar, maar wel een bijna permanent
wapenfeit, vind ik de inzet van de NVVE naar het
buitenland toe. Nederland gidsland, oké. Maar het
is van groot belang dat andere landen niet te veel
achterstand oplopen, vandaar onze inspanningen.’
Toen de euthanasiewet was aangenomen, stelde de
NVVE dat nu de discussie over wat toen nog de pil
van Drion heette op de agenda moest. Hoe slim was
dat?
‘Het lag voor de hand, maar was achteraf gezien tactisch misschien minder verstandig. Vooral de focus
op die pil. Het is een kwestie van tijd, denk ik. De
komende generatie is in grotere getale mondig en zal
eerder een noodzakelijk maatschappelijk draagvlak
creëren. Gaandeweg hebben we het debat verbreed

‘De laatstewilpil is een kwestie van
tijd. De komende generatie is in
grotere getale mondig en zal eerder
een noodzakelijk maatschappelijk
draagvlak creëren’

naar waar het eigenlijk om gaat, ook in de discussie
over de laatstewilpil: de autonomie. Mensen moeten
een zo groot mogelijke vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe zij aan hun einde willen komen: een natuurlijke dood, thuis of in een hospice, wel of niet met
palliatieve sedatie, euthanasie, de laatstewilpil en,
ja ook dat, zelfdoding. Zelf vorm en inhoud geven aan
het sterven, daar gaat het om. Tegelijk zeg ik dat met
kramp in de maag. Want absolute autonomie is de
hel, een afschuwelijk concept. Beslissingen staan in
de driehoek dood-patiënt-arts. De dood met zijn ellende, de patiënt met keuzevrijheid in relatie met zijn directe omgeving en de dokter die het middel moet geven. Deze discussie heb ik op de rails helpen zetten,
maar neemt een ander nu over. Hoe de NVVE precies
in dit debat staat, is nog niet helemaal helder. In die
zin laat ik de NVVE misschien wat verweesd achter.’
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De vraag kan niet uitblijven: wat heeft u gemist of
had u liever anders gezien?
‘Ik wil twee dingen noemen. Ten eerste heb ik er veel
aan gedaan om de Stichting Vrijwillig Leven te verbinden aan de NVVE. Dat is niet gelukt. Een groepering
als de NVVE is niet gediend met afscheiding, maar
met vleugels. Dat vliegt een stuk beter. Voor beide,
denk ik. Ten tweede vind ik dat de NVVE soms wel wat
radicaler mag spreken. Wat meer mag blaffen en bijten. Ik hoor het mezelf zeggen, want je zult nu denken:
had dat dan gedaan. Maar ik beken dat ik voor dat
blaffen en bijten niet in de wieg ben gelegd. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ik bijt wel als iemand
te dichtbij komt. Ik voel bijvoorbeeld enorme woede
bij de opmerking van de Italiaanse minister van Parlementszaken Giovanardi, die de Nederlandse euthanasiepraktijk ziet in het verlengde van de nazi-ideologie.
Behalve dat die uitspraak een ontkenning is van hetgeen hier te lande gebeurt, is het ook een gruwelijke
ontkenning van wat er tussen 1932 en 1945 is gebeurd. Dat raakt bij mij in meerdere opzichten een
zeer gevoelige snaar, ook vanwege mijn, toegegeven
zeer verwaterde, joodse herkomst. Dat ik het werk van
Hitler zou afmaken…’
Uw laatste woorden als voorzitter?
‘De NVVE staat voor de uitdaging om de verbrede
doelstelling te realiseren en ik ben ervan overtuigd
dat zij dat voortvarend zal doen. Radicaal in combinatie met salonfähigkeit. Dat is: helder, gedecideerd
en relevant. En in blijvend contact met de leden, de
samenleving, artsen, juristen en politici. ■

Eugène Sutorius
De banden van hoogleraar en raadsheer Eugène Sutorius (59) met de NVVE gaan al ver terug. Zo adviseerde hij eind jaren zeventig al het bestuur en voerde hij diverse proefprocessen die van belang waren
voor de totstandkoming van de euthanasiewet.
Als voorzitter van de NVVE ziet hij het als zijn taak
antwoorden te vinden op thema’s als dementie en
euthanasie, lijden aan het leven en de laatstewilpil.
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U bent zojuist gekozen als voorzitter van de NVVE.
Wat is uw eerste gedachte?
‘Dat ik terug ben in het nest. Jarenlang heb ik artsen
in euthanasieprocessen verdedigd en was ik nauw bij
de NVVE betrokken. Dat heb ik met volle overtuiging
gedaan. Die betrokkenheid dateert overigens van veel
langer dan ik tot voor kort dacht. Even een anekdote,
als het mag. Onlangs dook er een brief op die ik op
14-jarige leeftijd aan mijn vijf jaar oudere zusje schreef,
die toen als au-pair in Frankrijk werkte. In die brief
schreef ik dat ik in een debatingclubje de stelling had
verdedigd dat mensen het recht toekomt om uit vrije
wil uit het leven te stappen als dat leven niets meer
dan ellende kan bieden. Mooi, hè?! Ik kon me werkelijk
niet herinneren al zo vroeg met dit onderwerp bezig te
zijn geweest. Kennelijk zit de betrokkenheid op het
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onderwerp mij in de genen. Ik weet niet wat dat voorspelt!
Maar goed, de laatste vijf tot acht jaar had ik wat afstand genomen van de euthanasiediscussie. Ten eerste omdat ik steeds hetzelfde moest uitleggen en ten
tweede omdat ik te eenzijdig werd gezien als “de advocaat van de euthanasie”, terwijl ik ook veel andere
zaken deed en veel andere belangstellingen heb.
Overigens ben ik al zes jaar geen advocaat meer,
maar hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van
Amsterdam en raadsheer in het Hof Arnhem, beide
in deeltijd. Sinds enige maanden heb ik de tijd die ik
aan het hoogleraarschap besteed teruggebracht en is
er ook tijd voor het voorzitterschap van de NVVE.’
U bent betrokken, inhoudelijk deskundig, maar als
voorzitter moet u besturen.
‘Dat is waar. Laat ik helder zijn: ik kan besturen, maar
ik ben geen rasbestuurder. Nu behoeft de NVVE een
bestuursstijl waarin nauw samengewerkt wordt tussen
de voorzitter en het bureau. Dus heb ik goed gekeken
hoe het bureau functioneert. Uit mijn “ja” op het verzoek om me kandidaat te stellen, mag je afleiden dat
ik de kwaliteit van het NVVE-bureau en het functioneren van de directeur, Rob Jonquière, bepaald positief
beoordeel. Besturen is bij de NVVE nooit een eenakter, veel meer een pas de deux ou plus. Als voorzitter
wil ik vooral inhoudelijk de kar verder trekken. Nieuwe
vergezichten openen, nieuwe mogelijkheden van hulp
dichterbij brengen en obstakels op de weg daarheen
uit de weg ruimen.’
Wat wilt u concreet doen en bereiken?
‘We zijn er niet nu de euthanasiewet er is. De wet
wordt lang niet altijd en overal goed begrepen of ten
volle benut. Daarbij zijn er ook nog altijd de dilemma’s, de problemen waar we nog niet goed uit zijn,
bijvoorbeeld rondom de (vroege) dementie, het lijden
aan het leven en de laatstewilpil. Om hier zicht op te
krijgen, moeten we de juiste feiten kennen, onderzoeken én overtuigen, overtuigen, overtuigen! Niet in de
eerste plaats met ideologie, maar met feiten. En dus
onze actieradius verbreden van proefproces naar gedegen onderzoek. Let wel: niet in plaats van wat de
NVVE nu allemaal doet, maar aansluitend op wat wij
nu doen. De euthanasiepraktijk in Nederland en de
discussie daarbuiten heeft veel last van alle onzin en
onjuiste aannames die over het onderwerp worden
verkocht. Met alle imagoschade van dien, ook voor de
NVVE! Hét wapen daartegen is kennis van de objectieve feiten.’
Maar bestrijd je misverstanden met wetenschappelijk onderzoek?
‘Wetenschap is ondermeer het beschrijven van de
werkelijkheid en die kan vroeg of laat niet worden ontkend. Zonder wetenschappelijk feitenmateriaal blijven
we steken in roepen wat we willen, en dat steeds te
herhalen, zonder te bereiken wat we willen. Ik hecht
erg aan deze uitbreiding van de NVVE-benadering.
Sterker nog, het was voor mij een essentiële overweging om ja te zeggen tegen het voorzitterschap.’

gemaakt. En let wel: dit alles naast en niet in plaats
van het kritisch volgen en eventueel bijstellen van de
andere ontwikkelingen binnen het domein van het vrijwillig levenseinde zoals de hulp bij zelfdoding en de
euthanasie.’
En welke baat hebben mensen hierbij? Ook op korte
termijn?
‘We moeten onder ogen zien en eerlijk erkennen dat de
dilemma’s die zich aandienen morgen niet zijn opgelost. Maar ik denk wel dat een verbreding van ons aandachtsterrein met onderzoek een schat aan gegevens
kan opleveren, die – en daar gaat het me om! – uiteindelijk de kortste route biedt naar de mogelijkheid waar
de NVVE-leden terecht zo op aandringen: te weten zelf
iets te kiezen te hebben, in die keuzevrijheid door de
anderen gerespecteerd te worden en ten slotte daarvoor ook concrete oplossingen te bieden. Alleen roepen
wat we willen – en de andersdenkenden horen roepen
dat zij dat niet willen – levert niet zo veel op. Gedegen
onderzoek en onloochenbare feiten kunnen ons daarin
verder brengen.’

‘De euthanasiepraktijk in Nederland
heeft veel last van alle onzin die
over het onderwerp wordt verkocht’
Kunt u concrete voorbeelden geven van onderzoeksgebieden?
‘Zeker, maar er zal eerst door de houder van de bijzondere NVVE-leerstoel, waar de NVVE-leden tot mijn
vreugde mee hebben ingestemd, een goed en samenhangend onderzoeksprogramma moeten worden geschreven. Daarin kan bijvoorbeeld een vervolg op de
commissie-Dijkhuis aan de orde zijn, waarin de context
waarin de oudere mens leeft aan de orde is en aandacht wordt geschonken aan de door deze commissie
niet verder uitgewerkte mogelijkheid van de laatstewilpil. Tussen Dijkhuis en Drion zie ik dus een voor ons
belangrijk onderzoeksterrein. Welke problemen of mogelijkheden zullen we daarbij tegen komen: over welk
lijden of levensgevoel hebben we het nu eigenlijk? Hoe
zouden we de relationele context van de oudere daarin
beschrijven? Hoe analyseren we de aard van het lijden
en de lijdensdruk? Wat zijn de bredere effecten in de
samenleving. En dan in verband hiermee de juridische
vragen, die ik overigens op dit nieuwe terrein voorlopig op enige afstand zou houden, want eerst zullen de
mogelijkheden en dilemma’s zichtbaar moeten worden

U zei het al, dit alles naast kritische aandacht voor
de huidige praktijk.
‘Absoluut. Ik wil een verbreding en geen vervanging
van onze inspanning. Er is veel gaande op het terrein
van beslissingen rond het levenseinde, denk aan palliatieve sedatie, hospices, problemen bij pasgeborenen, versterven, en er zijn “vergeten” groepen zoals
comateuze mensen. Ik bepleit dat alle betrokkenen bij
deze groepen met elkaar om tafel gaan zitten om samen te komen tot een duidelijke visie op het verlichten
van het lijden van al die mensen die zich al in het zicht
van de dood bevinden. Het gaat allang niet meer alleen
om euthanasie. De verbreding van de doelstelling van
de NVVE naar het vrijwillig levenseinde heb ik dan ook
van harte ondersteund.
Het NVVE-lid draagt het model van de vrije mens in zich
(wat ook iemand kan zijn die vrij is geweest en dat nu
niet meer is). Op die vrije mens die zijn waardigheid serieus neemt, ook als hij aan het einde van zijn leven is
gekomen, oriënteer ik me dan ook in de eerste plaats
en zal ik andere hulpverleners vragen over deze integrerende richting mee te denken. Zoals de NVVE op
haar beurt mag worden gevraagd om mee te denken
met de kinderarts en de moeder die twijfelen of ze een
zeer ernstig gehandicapte pasgeborene nog wel verder
het leven in durven te laten gaan. Of met de partner
van een patiënt die zich in een uitzichtloze vegetatieve
staat bevindt. Naast elkaar bestaan is ook met elkaar
bestaan in de zorg.’
Een aantal leden vindt de NVVE te weinig een actiegroepering. Hebben ze in u een actievoerende voorzitter gevonden?
‘Het is maar wat je onder actie verstaat. Is de NVVE
een actiegroep of een maatschappelijke beweging? Je
hoeft niet op een zeepkist om toch vooraan te staan in
het even boeiende als moeilijke debat dat zich al heeft
aangediend. Maar als NVVE-leden de noodzaak van actie aangeven, zal ik dat uitermate serieus nemen!’ ■
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Samengesteld door Marleen Peters

Recordbedrag voor basisarts
Peter Vencken
Basisarts Peter Vencken, die door
justitie onterecht verdacht werd
van moord op een terminale patiënt, krijgt een recordbedrag van
vijftigduizend euro schadevergoeding voor de acht dagen dat hij onterecht in voorarrest zat. Het bedrag is het hoogste dat ooit is toegekend. Om het lijden te verlichten
gaf Vencken in mei 2003 palliatieve sedatie aan een 77-jarige man
die een herseninfarct had gehad,
daar longproblemen bij had gekregen en dreigde te stikken. De man
overleed een half uur later.

Zowel de rechtbank in Breda als
het gerechtshof in Den Bosch oordeelden dat er sprake was geweest van normaal medisch handelen en spraken Vencken vrij. Volgens advocaat Cees Korvinus was
het volstrekt ongepast van justitie
om in deze zaak tot strafvervolging
over te gaan. Hij toonde zich zeer
tevreden met het verstrekte bedrag: ‘Een duidelijkere afstraffing
kun je niet krijgen.’
(Zie voor een uitgebreid interview
met Peter Vencken Relevant nr. 1
2006. Het interview is ook terug te
vinden op www.nvve.nl/vencken)
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Huisarts berispt voor euthanasie
bij coma
Een huisar ts uit de gemeente
Deventer die het leven beëindigde
van een man die comateus was, is
op 16 februari berispt door het Medisch Tuchtcollege in Zwolle. Volgens de tuchtrechter heeft de huisarts vorig jaar september niet gehandeld volgens de zorgvuldigheidseisen die de wet stelt. De
rechter stelde dat er geen grond
voor euthanasie was, omdat een
comateuze patiënt volgens de in de
beroepsgroep gangbare maatstaven in beginsel niet ondraaglijk lijdt.
Relevant 2/2006

De doodzieke man had de huisarts
om euthanasie gevraagd, maar
raakte voordat de arts er gehoor
aan kon geven in coma. Tegen het
advies van drie SCEN-artsen in besloot hij twee dagen later toch euthanasie toe te passen. De arts
verklaarde tijdens de zitting onder
zware druk van de familie te hebben gestaan. ‘Ik zat in een geweldig dilemma. Het was kiezen tussen wet en wens.’ Tegen de arts is
ook een strafrechtelijk onderzoek
ingesteld.
Artsen in België moeten melden of
ze euthanasie willen toepassen
Voortaan moet een Belgische arts
zijn patiënt op tijd melden of hij al
dan niet bereid is om op verzoek
van de patiënt euthanasie toe te
passen. Dat staat in de nieuwe Code van Geneeskundige Plichtenleer
van de Orde van Geneeskunde. Met
de code wil de orde misverstanden
tussen arts en patiënt bij het naderende levenseinde voorkomen.
Sinds de euthanasiewet in België
van kracht werd, gebeurt het regelmatig dat een arts pas op het laatste moment ethische bezwaren
aanvoert om geen euthanasie te
hoeven toepassen. Met de code wil
de Orde van Geneesheren daar nu
een eind aan maken. In de code
staat dat de arts de patiënt tijdig en
duidelijk moet informeren over de
medische bijstand die hij bereid is
hem bij het naderende levenseinde
te verlenen. Naast euthanasie geldt
dit ook voor het starten van een
nieuwe behandeling en het geven
van palliatieve zorg.
Islam en rooms-katholieke kerk
binden strijd aan tegen euthanasie
De islam en de rooms-katholieke
kerk in België werken samen aan
een front tegen uitbreiding van de
euthanasiewetgeving. Dat zeggen
de Belgische kardinaal Danneels en
vice-voorzitter Düzgün van de Belgische Moslimexecutieve, een gekozen orgaan van moslims, op 25
maart in een interview met de
Vlaamse krant De Morgen. Dat twee
religies gezamenlijk de strijd aanbinden, is een unicum in Europa.
De religieuze leiders willen ook de
joodse gemeenschap betrekken bij
hun initiatief. De protestantse ker-

ken in België doen in ieder geval
niet mee. Volgens een woordvoerder van de Verenigde Protestantse
Kerk in België is zijn organisatie
voorstander van het recht op waardig sterven.
De regering in België wil de wetgeving zo uitbreiden dat ook dementerenden om euthanasie kunnen
vragen. Verder pleiten liberalen en
socialisten ook voor de mogelijkheid van voortijdige levensbeëindiging van kinderen die ondraaglijk lijden.
Britse journaliste opgepakt
voor moord
Een journaliste uit Birmingham is
gearresteerd nadat zij in haar wekelijkse column had beschreven
hoe ze een terminaal zieke tante
een overdosis morfine had gegeven. Hoewel dat al in 1969 gebeur-

de, wordt ze nu mogelijk aangeklaagd voor moord. De 67-jarige
Maureen Messent schreef in februari in de Birmingham Mail hoe ze
haar oudtante Eileen, die kanker
had en meer dan een moeder voor
haar was, uit haar lijden had verlost. De hoofdredacteur zegt dat hij
de journaliste voor publicatie had
gevraagd of ze de gevolgen van
haar stuk besefte. Messent zegt de
column bewust te hebben geschreven om de euthanasiediscussie in
Engeland kracht bij te zetten. Ook
verklaart ze in al die jaren geen moment spijt te hebben gehad van
haar daad. De journaliste is vrijgelaten op borgtocht en moet zich in
juni weer bij de politie melden.
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GEEN EXCUSES NA VERGELIJKING NEDERLANDSE
EUTHANASIEWET MET NAZI-PRAKTIJKEN
De Italiaanse minister Carlo Giovanardi, die de Nederlandse wetgeving
over euthanasie heeft vergeleken met nazi-praktijken, weigert Nederland
zijn excuses aan te bieden. De minister voor Parlementsrelaties, zei op 17
maart in een radioprogramma dat ‘de nazi-wetgeving en de ideeën van Hitler terug komen in Europa via de Nederlandse euthanasiewetgeving en het
debat over hoe zieke kinderen kunnen worden gedood’. Hij vergeleek
de Nederlandse wetgeving met die
van de nazi’s en noemde de discussie over het doden van kinderen, die
ziek zijn of het syndroom van Down
hebben, eugenetica. ‘Dan kunnen
we dat net zo goed bij ouderen toepassen,’ aldus Giovanardi.
Zowel premier Balkenende als minister Bot van Buitenlandse Zaken
spraken schande van de vergelijking
door de Italiaanse bewindsman. ‘Uit
dergelijke uitlatingen blijkt dat de
minister zich volstrekt niet heeft verdiept in de Nederlandse wetgeving.
Dit geeft echt geen pas,’ aldus Bot.
Hij riep onmiddellijk de Italiaanse ambassadeur op het matje, die verklaarde dat Giovanardi niet het standpunt van de Italiaanse regering heeft
verwoord. Tijdens een vergadering voorafgaand aan de EU-top een week
later in Brussel zei de Italiaanse premier Berlusconi dat een vergelijking
van de Nederlandse euthanasiepraktijk met nazi-praktijken beledigend en
ongepast is. Hij gaf aan dat Giovanardi op persoonlijke titel heeft gesproken en niet namens de Italiaanse regering. Premier Balkenende toonde
zich tevreden met de opstelling van Berlusconi. Hij overhandigde zijn Italiaanse ambtgenoot een acht pagina’s tellende uitleg over het Nederlandse
euthanasiebeleid, met het dringende verzoek die zo snel mogelijk te verspreiden. De premier heeft geen excuses geëist van Berlusconi. ‘Het was
niet nodig excuses te vragen,’ aldus Balkenende. Hij denkt dat de Italiaanse minister Giovanardi ‘het signaal heeft begrepen’ dat Den Haag het
niet accepteert dat hij het Nederlandse euthanasiebeleid vergelijkt met
nazipraktijken. Als u uw mening wil laten horen over de grove aantijgingen van Giovanardi mail dan naar giovanardi_c@camera.it

Franse justitie ziet af van
vervolging Marie Humbert
De Franse justitie ziet af van vervolging van de moeder en de behandelend arts die in 2003 de
doodswens vervulden van Vincent
Humbert. Marie Humbert deed in
2003 een poging het leven van
haar 22-jarige zwaar gehandicapte
zoon Vincent te beëindigen door
hem een dodelijk middel toe te dienen. Haar poging mislukte en haar
zoon raakte in coma. Drie dagen later schakelde de behandelend arts
Frédéric Chaussoy de apparaten uit
en diende Vincent een dodelijk middel toe.

De 22-jarige Vincent Humbert raakte verlamd door een letsel aan het
ruggenmerg. Hij was blind, doof,
kon niet praten en moest kunstmatig beademd worden. Eind 2002
vroeg hij aan president Chirac om
zijn artsen toestemming te geven

om hem – tegen de Franse wetgeving in – te mogen laten sterven,
maar Chirac weigerde. De handelingen van zowel de moeder als de
arts blijven verboden in Frankrijk,
maar de rechter oordeelde dat de
psychologische druk en de druk
van de publieke opinie een uitzondering rechtvaardigen.
Hulp bij zelfdoding blijft
toegestaan in Oregon
Het Amerikaanse hooggerechtshof
heeft op 17 januari bepaald dat artsen in de staat Oregon hulp bij zelfdoding mogen blijven geven. In
1997 nam Oregon de Death with
Dignity-act aan. Deze wet geeft artsen het recht om onder strikte voorwaarden aan terminale patiënten
medicijnen te verstrekken waarmee
zij zelf een einde aan hun leven kunnen maken.

De regering Bush heeft zich altijd
sterk gekeerd tegen de wet. Al vanaf 2001 probeert de regering, onder leiding van de toenmalige
minister van Justitie John Ashcroft,
deze praktijk in Oregon te verbieden. Zes van de negen leden van
het hooggerechtshof oordeelden
nu dat het federale ministerie van
Justitie deze bevoegdheid niet
heeft en de minister ver buiten zijn
bevoegdheid en expertise is getreden. Ashcroft strafte betrokken
artsen in Oregon door de vergunning om recepten uit te schrijven
af te nemen. Sinds de wet van
kracht werd, hebben ruim 200 terminale patiënten in Oregon op hun
verzoek dodelijke middelen voorgeschreven gekregen en ingenomen.
De uitspraak van het hof geeft andere staten in Amerika de mogelijkheid om het voorbeeld van Oregon te volgen, tenzij het congres
wetgeving uitvaardigt om dat te
voorkomen.
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DE DOKTER OP VAKANTIE
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Veel mensen plannen al vroeg in het jaar hun zomervakantie. Zo
ook de meeste artsen. Uiteraard wordt er altijd voor een vervanger
gezorgd en normaal gesproken levert dat geen problemen op. Maar
dat kan heel anders liggen wanneer euthanasie in het geding is. De
Ledenondersteuningsdienst van de NVVE wordt ieder jaar – en vooral in de zomermaanden – weer geconfronteerd met schrijnende
situaties rondom een euthanasieverzoek.
Euthanasie vindt voornamelijk (in ongeveer 85 procent van de gevallen) thuis plaats. De huisarts speelt dus een zeer belangrijke rol
bij verzoeken om levensbeëindigend te handelen. Dit betekent dat
de communicatie tussen huisarts en patiënt optimaal dient te zijn.
In de praktijk blijkt echter nogal eens dat het daaraan ontbreekt.
Veel te vaak ziet de NVVE dat er geen goede afspraken tussen arts
en patiënt worden gemaakt of dat er wordt gedacht: “Het loopt zo’n
vaart nog niet.”
Euthanasie is een proces tussen arts en patiënt waarbij je gezamenlijk naar het moment van uitvoeren toegroeit. Dat de vakantie
van de arts niet als eerste prioriteit op “het te bespreken lijstje”
staat, is weliswaar voor te stellen, maar tegen vakantietijd is dat
absoluut noodzakelijk. Terwijl de huisarts op vakantie is, kan de
situatie van de patiënt immers onverwacht verslechteren. Het
euthanasieverzoek wordt dan actueel en de patiënt vraagt de vervanger de euthanasie uit te voeren. Het blijkt niettemin te vaak dat
de vervanger niet kan of wenst in te gaan op het euthanasieverzoek. Dat kan heel voorstelbaar zijn, bijvoorbeeld als de vervanger
niet op de hoogte was van het euthanasieverzoek. De behandelend
arts heeft niet met de vervanger over het verzoek gesproken, laat
staan dat deze van tevoren met de patiënt in contact is gebracht.
De overdracht heeft niet plaatsgevonden en zowel vervanger als
patiënt worden in een onmogelijke situatie geplaatst. Familieleden
bellen dan vaak in paniek naar de NVVE met de vraag of de
Ledenondersteuningsdienst niet behulpzaam kan zijn. De NVVE
heeft echter geen artsen in dienst die als vervanger kunnen optreden. Voor het uitvoeren van euthanasie moet onder andere een
behandelrelatie bestaan tussen arts en patiënt en aan deze voorwaarde kan in een dergelijke situatie niet worden voldaan.
Wat kan de NVVE dan wel? Zij kan een bemiddelende rol spelen
tussen arts en patiënt. De mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken en de vervanger, indien deze hier voor open staat, met
raad terzijde staan. Maar ijzer met handen breken kan zij, begrijpelijk, ook niet.
Zelf kunt u ook wel degelijk iets doen. Als u ernstig ziek bent en
met uw arts over euthanasie spreekt, neem dan in dat gesprek ook
de vakantie(s) en andere data dat hij of zij afwezigheid is mee. Ga
na wat daarvoor is geregeld en vraag om een gesprek, mogelijk
samen met uw naasten, met de vervanger. Daarnaast is het van
belang om u te realiseren dat de wet vereist dat ook nog een tweede arts wordt geconsulteerd. Vraag uw huisarts ook hoe deze consultatie is geregeld.
Kortom: vertrouw er niet als vanzelfsprekend op dat uw huisarts
alles wel goed geregeld zal hebben. Probeer ook hierin het heft in
hand te houden, alhoewel ik me terdege realiseer dat dit makkelijker is gezegd dan gedaan.
Relevant 2/2006

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

“ER WORDT NOG EENS EEN DOODLOPEND
WEGGETJE NAAR JE GENOEMD!”
Zij is letterlijk een vrouw van het eerste uur. Haar naam en woonplaats zijn voorgoed verbonden met euthanasie: Klazien Sybrandy uit Vinkega. De strafvervolging van huisarts Postma, die haar moeder in een uitzichtloze situatie na een zware beroerte op herhaaldelijk verzoek een dodelijke injectie gaf, was voor het
echtpaar Sybrandy aanleiding om op 28 december 1972 een actie te starten voor het recht op vrijwillige
euthanasie. Wat begon met een oproep in een plaatselijk blaadje, groeide uit tot wat nu de NVVE is.
Afstand nemen van de problematiek is haar nooit echt gelukt. Hulpvragen stuurt zij nu weliswaar door
naar de NVVE, maar het debat blijft zij kritisch volgen.
Eerst wil Klazien Sybrandy iets kwijt over het sterfbed
van de Amsterdamse psychiater Van Dantzig die eind
vorig jaar na twaalf dagen coma stierf als gevolg van
een hersenbloeding. ‘De regels hierover in het vorige
nummer van Relevant zorgden voor een deja-vu ervaring. Een wilsverklaring, in zijn geval over het weigeren
van behandeling, die niet serieus werd genomen. Je
zou denken: de naam Van Dantzig, wiens opvattingen
over euthanasie al jaren zo glashelder waren, staat garant voor respect voor zijn laatste wil, maar nee dus.
Zo ging het tien jaar terug ook bij het overlijden van
mijn toen intussen ex-man, Jaap Sybrandy. Hij had een
hersentumor en kwam al snel in de laatste fase. Jaap
lag door de pijnbestrijding heen te grommen. Natuurlijk
had hij een wilsverklaring, maar de behandelend arts
weigerde die uit te voeren. Eerst omdat de wilsverklaring te oud was, wat onzin is, daarna omdat Jaap geen
mondelinge bevestiging meer kon geven. De kinderen
zijn toen naar de directie van het ziekenhuis gegaan,
die – bang voor publiciteit – na overleg met een raadsvrouw een jonge arts opspoorde die moed en menselijkheid toonde en de euthanasie wilde toepassen. Ook
wij dachten dat de naam Sybrandy wel zou helpen,
hoe oneerlijk ook, maar mooi niet. We zijn nu tien jaar
en een aangenomen wet verder, maar kennelijk is er
hier en daar nog niets veranderd. Als de naam Van
Dantzig niet helpt, dan heeft een automonteur in een
rijtjeshuis al helemaal geen enkele reden om gerust
te zijn. En dus de NVVE ook niet.’
Beloftes
Het gesprek gaat urenlang terug in de tijd. ‘Alles is
begonnen met het proces tegen mevrouw Postma,
evenals haar man huisarts in Noordwolde. Op 19 oktober 1971 had zij in verpleeghuis Mariënhof in Oosterwolde euthanasie toegepast bij haar moeder, die
na enkele beroertes haar leven volstrekt ondraaglijk
vond. De Postma’s hadden de situatie besproken met

Door Hans van Dam

de arts van Mariënburg, dokter Gol. Die was in algemene zin niet tegen euthanasie, maar zag nog wel
toekomst in zijn patiënte. Maar de patiënte zelf niet.
Dit is altijd weer de kwestie: wiens oordeel weegt
zwaarder? Op papier dat van de patiënt, maar in de
praktijk vaak niet. Zie ook jullie boek Euthanasie, de
praktijk anders bekeken. Aan beloftes geen gebrek,
aan daadkracht des te meer. Hulp te zijner tijd is
maar al te vaak hulp te mijner tijd. Van de dokter dan,
hè. Na lang wikken en wegen besloten de Postma’s
aan het aanhoudend verzoek van hun moeder gehoor
te geven. Gol belde de volgende dag de Inspectie
Volksgezondheid en de officier van justitie. Het vervolg is bekend: mevrouw Postma werd op 21 februari
1973 veroordeeld tot een week voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van een jaar.’
“Ma, euthanasie”
‘Daags na kerst 1972 lekte het gerechtelijk vooronderzoek via De Telegraaf uit. Op initiatief van mijn man
Jaap startten wij een ondersteuningsactie voor de
Postma’s. In het plaatselijk blad Aanpakken plaatsten
we een oproep om op 30 december in het buurthuis
in Noordwolde, waar Jaap directeur van was en ik
hand- en spandiensten verrichtte, een document te
ondertekenen waarin we de mogelijkheid van vrijwillige
euthanasie bepleitten en op de tweede plaats steun
vroegen voor de Postma’s. We verwachtten zo’n 150
mensen, er kwamen er 1200! Om negen uur ’s avonds
stond er nog een rij voor de deur. Uiteindelijk zouden
2800 mensen uit Noordwolde tekenen, daarnaast
kwamen er nog 4000 steunbetuigingen uit het land.
Bewust hebben we geen enkele handtekening bij mensen gehaald. Iedereen moest zelf de keus maken en
in actie komen. Iedereen wist wat hij tekende. Nou
ja… Een oud mannetje vroeg na het zetten van de
handtekening “of hij Annechien nu nog mocht zien”.
Hij was het verkeerde gebouw binnengelopen en waan-
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hospices deze functie hebben. Voor zover zij ook euthanasie mogelijk maken, sluit deze voorziening aan
bij onze ideeën van destijds.’
Jarenlang bleef het familieleven van de Sybrandy’s in
de greep van al deze activiteiten. Humor was een belangrijk wapen, benadrukt Klazien. ‘Toen ik in 1980
samen met Frits Bom en Freek de Jonge de onderscheiding Uitslover 1980 kreeg, zei onze zoon: “Ma,
als je zo doorgaat wordt er ooit nog eens een doodlopend weggetje naar je genoemd!”’

de zich op een condoleance. We hebben dus waarschijnlijk één valse handtekening!’
Radio en televisie stortten zich op de gebeurtenissen
en de Sybrandy’s. ‘Onvoorstelbaar wat hier gebeurde.
Journalisten stonden letterlijk in de rij en kwamen op
de meest idiote momenten, ook omdat ons huis zo
lastig te vinden was. Ook mensen in nood meldden
zich hier, in de hoop hier pillen te krijgen. Heel schrijnend. Onder hen was ook een priester die middelen
kwam vragen voor een broeder in het klooster.
De katholieke kerk vond het vreselijk wat wij deden,
maar die priester werd met de harde realiteit geconfronteerd. Natuurlijk heb ik geholpen. En dan de telefoon! Als die ging, wisten de kinderen het al. “Ma,
euthanasie,” schalde het dan vaak door het huis.’
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Breuk
Wapenfeiten regen zich aaneen. In februari 1973 werd
de NVVE opgericht, die snel duizenden leden kreeg. In
1974 besteedde Koos Postema in zijn programma Een
uur U uitvoerig aandacht aan euthanasie, waarna de
post ruim tienduizend brieven naar Vinkega bracht. In
1975 kwam er een breuk met de NVVE.
Klazien: ‘Die is allang bijgelegd maar was toen onvermijdelijk. De NVVE werd bureaucratisch en vooral voorzichtig. Wij hielden vast aan radicale actie, inclusief
voorlichting over dodelijke middelen. Aansluitend op
de breuk richtten wij het Informatiecentrum Vrijwillige
Euthanasie op, opnieuw met Vinkega als standplaats.
We kregen steun van velen, ook artsen, en bekende
Nederlanders zoals Alexander Pola en Annie M.G.
Schmidt, met wie ik tot haar dood contact heb gehouden. Haar toneelstuk Er valt een traan op de tompoes
uit 1979 ging over euthanasie en de dood van haar
man. Alleen insiders herkenden deze situatie.
En dan was er natuurlijk de oprichting van het Besluithuis in 1983, ja weer in Vinkega. Het moest een voorziening worden, geïnspireerd op de hospices, maar
dan voor mensen die euthanasie overwegen. Ik heb
dat altijd gezien als een gebouw met een draai-deur:
binnen orde op zaken stellen en wie bij zijn of haar
voornemen bleef moest binnen kunnen blijven, maar
wie dacht er nu toch nog wel even tegen te kunnen,
moest gewoon weer de deur uit kunnen. Helaas bleek
het Besluithuis financieel niet haalbaar. Intussen zijn
besluithuizen overbodig geworden, omdat een aantal
Relevant 2/2006

Verdachtmaking
Natuurlijk was er ook kritiek en verdachtmaking.
‘Openlijke kritiek is niet erg, verdachtmaking wel. Jarenlang is het beeld gevoed dat wij hier met de gifbeker klaar stonden. Volslagen onzin. Ja, ik heb wel middelen gegeven, maar nooit zomaar. Hoe ik aan die
middelen kwam? Van artsen die wilden helpen. Sommigen stuurden ze gewoon op. Overigens heb ik van
die verstrekking nooit een geheim gemaakt. Het staat
ook gewoon in het boek Zorg jij dat ik niet meer wakker word, dat Rob Bakker en ik in 1984 publiceerden.
Ook heb ik het tegen de recherche gezegd toen ik in
januari 1980 ben verhoord wegens vermeende medeplichtigheid aan zelfdoding. Of iemand die pillen ooit
heeft gebruikt, weet ik niet. Van velen weet ik wel dat
ze ze niet hebben gebruikt. Vaak is alleen het kunnen
beschikken over de middelen al een enorme geruststelling, precies de reden dat ik zo’n voorstander ben
van de pil van Drion, tegenwoordig laatstewilpil. Ooit
heeft iemand als reactie op aanhoudend zwartmaken
van ons in een ingezonden brief geschreven dat critici
niet beseffen hoeveel mensen dankzij mij nog leven.
Omdat ik naar ze heb geluisterd, geprobeerd heb hen
te begrijpen, ze serieus heb genomen, vertrouwen in
hulp heb gegeven als het echt niet meer zou gaan.
Die woorden ontroeren mij nog altijd. Zo was inderdaad mijn inzet.’
Recht op weigering
Dertig jaar lang is Klazien Sybrandy actief gebleven.
Zij heeft gedaan wat zij kon en dat is heel veel. Zij is
tevreden, maar benadrukt dat het karwei niet is geklaard. ‘De euthanasiewet die we nu hebben was politiek het maximaal haalbare, maar blijft op een aantal
punten zwak. Bijvoorbeeld de handhaving van strafbaarheid en de afhankelijkheid van artsen. Het “baas
in eigen bed” komt er onvoldoende uit. Verder hoort
natuurlijk de hulp die huisarts Sutorius aan Brongersma gaf binnen de wet. Lijden aan het leven, lieve
help… Als dát niet binnen de wet valt, wat dan wel?
En dan is er de praktijk, waarin volgens mij de ruimte
die de wet wel biedt lang niet optimaal wordt benut
en is er de sterke onderwaardering van de schriftelijke wilsverklaring. Ik vind dat de wilsverklaringen gratis
beschikbaar moeten zijn en gewoon in de tas van de
dokter moeten zitten. Zo gewoon moet een wilsbeschikking zijn. Voor de patiënt én voor de dokter. Voor
mij is en blijft de kern van de zaak dat mensen recht
hebben op weigering: niet alleen van hun behandeling, maar ook van verder leven. Het leven is een
recht, geen plicht.’ ■
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Ledenondersteuningsdienst

Telefoondienst

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

De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor
de Telefoondienst uit de regio

AMSTERDAM en omgeving LEIDEN

AMSTERDAM

De LOD bestaat uit vrijwilligers die leden van de NVVE
informeren, adviseren en ondersteunen en zo nodig
bemiddelen bij vragen of problemen rondom het vrijwillig levenseinde.

Wij zoeken vrijwilligers voor twee dagdelen per week
met name voor de dinsdag- en de donderdagochtend.
U komt te werken op het verenigingsbureau in het
centrum van Amsterdam.

Wij vragen:
• relevante werkervaring, bij voorkeur vanuit het
maatschappelijk werk of de gezondheidszorg
• zeer goede contactuele eigenschappen
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over een auto
• bij voorkeur 35 jaar of ouder

Wij vragen:
• levenservaring
• goede contactuele eigenschappen
• goede taalbeheersing
• administratieve accuratesse
• enige computervaardigheid

Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding

Wij bieden:
• ruime inwerkperiode
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reisvergoeding
• prettige werksfeer

Informatie: Marion Ebbinge of Simone Postma,
coördinatoren LOD, via tel. 020 - 620 06 90.
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u richten
aan: NVVE, t.a.v. M.W. Ebbinge en S.C. Postma,
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.

Voor informatie kunt u contact opnemen met
Hans Maliepaard, coördinator Telefoondienst,
tel. 020 - 530 49 73.

ARTSEN GEZOCHT
Deel 2 Euthanasie, de praktijk anders bekeken
De NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde,
wil meer inzicht krijgen in de euthanasiepraktijk. In 2005 verscheen
daarom het boek Euthanasie, de praktijk anders bekeken: in veertien
interviews vertellen nabestaanden hun ervaringen met de
euthanasieverzoeken van hun naasten. Zowel positieve als negatieve
ervaringen kwamen aan bod. Het boek riep veel reacties op, met
name onder artsen. Daarom wil de NVVE als vervolg hierop ook de
ervaringen van artsen beschrijven. Omgaan met een verzoek tot
levensbeëindiging is voor artsen niet gemakkelijk en raakt hen
persoonlijk. Wat zijn hun ervaringen? Welke dilemma’s ontstaan
gaandeweg? Welke emoties spelen een rol tijdens de besluitvorming
én als het komt tot uitvoering van het verzoek?
U kunt de NVVE helpen bij het zoeken naar artsen die ons hun
verhaal willen vertellen. Wellicht dat uw huisarts inzicht wil geven in
zijn of haar afwegingen bij een euthanasieverzoek. Het gaat niet
alleen om artsen die welwillend tegenover euthanasie staan. De
NVVE vindt het van belang ook te weten waarom een arts een
euthanasieverzoek niet wil inwilligen. Door de euthanasiepraktijk van
twee kanten te bekijken (nabestaanden en artsen) hoopt de NVVE
meer inzicht te krijgen in het functioneren van de euthanasiewet
zodat de knelpunten onder de aandacht van de politiek kunnen
worden gebracht.
Zou uw arts zijn of haar ervaring willen delen en willen meewerken
aan deel 2 van Euthanasie, de praktijk anders bekeken? Dan kan deze contact opnemen met Rob Jonquière (arts en directeur NVVE)
tel. 020 - 531 5916 of Walburg de Jong (hoofd Externe Betrekkingen
NVVE) tel. 020 - 623 2178. Mailen mag ook naar directeur@nvve.nl.
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Afscheid nemen van een overledene
Ieder mens wil
graag op een passende wijze
afscheid nemen
van een dierbare
overledene.
Als het goed is,
geeft de uitvaartplechtigheid uitdrukking aan de
herinneringen,
gevoelens en
gedachten van
de nabestaanden.
Dat kan in de
vorm van muziek,
gedichten of een
toespraak.

Als
nalaten
u een
zorg is

Meer informatie
Het Humanistisch Verbond biedt ook
geestelijke verzorging en
begeleiding, relatievieringen en
diverse cursussen.
Wilt u meer informatie in het
algemeen of over specifieke
cursussen of diensten?
U bent altijd welkom.
Humanistisch Verbond
Sarphatikade 13
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
telefoon (020) 521 90 55
fax (020) 521 90 80
gironummer 151058
e-mail:
info@humanistischverbond.nl
e-mail diensten:
diensten@humanistischverbond.nl
of bezoek onze site:
www.humanistischverbond.nl

Persoonlijke toespraak
Bij het Humanistisch Verbond kunt u terecht voor
sprekers die tijdens de uitvaartplechtigheid een
persoonlijke toespraak houden.
In één of meer gesprekken met u bereiden zij
zich hier op voor. Humanisten gaan ervan uit dat
de mens zelf inhoud aan zijn leven kan geven. In
de toespraak zal dan ook het leven van de overledene centraal staan. De ruim 300 sprekers van het
Humanistisch verbond hebben een speciale cursus
gevolgd.
Wilt u meer weten over deze dienstverlening of
zou u zelf de cursus willen volgen?

Na een overlijden moet er in korte tijd veel
geregeld worden. Dat gaat gemakkelijker
als u zelf al maatregelen heeft genomen.
Veel mensen vinden het moeilijk of onaangenaam om daar over na te denken. Toch
is het belangrijk dat op tijd te doen, want
het geeft veel rust als deze zaken van te
voren goed geregeld zijn.
U kunt de Stichting Steunfonds
Humanisme benoemen als executeurtestamentair. Het Steunfonds heeft deskundige mensen in dienst die uw laatste
wens kunnen uitvoeren. Een jarenlange
ervaring met deze vorm van dienstverlening staat borg voor zorgvuldigheid en
integriteit.

Humanistisch
Verbond
Het Humanistisch Verbond is
samen met het Steunfonds
Praktisch Humanisme in het bezit
van het CBF-keurmerk voor goede
doelen.

JA

ik wil meer informatie
over een executeur-testamentair
van het Steunfonds Humanisme
naam

m/v

adres
pc/woonplaats
telefoon

R

Het Steunfonds Humanisme is opgericht
door het Humanistisch Verbond. Het
Humanistisch Verbond zet zich in voor een
humane, tolerante samenleving.
Vraag gerust meer informatie, telefonisch
via nummer 020 521 90 36 of met
behulp van de bon. U kunt ook kijken op:
www.humanistischverbond.nl/steunfonds
Stuur de bon in een envelop
zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme,
Antwoordnummer 10938,
1000 RA Amsterdam
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STEUNFONDS

Humanisme

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

Politiek correct
Met veel belangstelling lees ik Relevant. Zeker ook nr. 4 2005 met
artikelen over lijden aan het leven.
Veel aspecten komen aan de orde,
maar toch heb ik steeds het gevoel
dat zij zo politiek correct worden
verwoord. Terecht wordt opgemerkt
dat de wil om te leven vrijwel
steeds bijzonder sterk is. Maar het
ontbreken van de wil om te leven
wordt vaak als afkeurenswaardig
gezien. Zoals huisarts Peter Kaldenhoven zegt: ‘Ik vond dat ze er
nog iets van moest proberen te
maken.’ Wie geeft hem het recht
om een oordeel uit te spreken over
de doodswens van een ander? Gelukkig is hij eerlijk genoeg om later
te zeggen: ‘Maar ik begreep er helemaal niets van. Ik wist haar hulpvraag niet op waarde te schatten.’
Toch is Kaldenhoven daar zelfs nu
nog niet toe in staat. Hij zegt: ‘Ik
geloof dus niet in het absoluut zelfbeschikkingsrecht. Ik denk niet,
dat alle mensen die denken dat
hun leven alle zin heeft verloren en
daardoor hevig verlangen naar de

dood, zomaar ergens een pilletje
moeten kunnen krijgen.’ Hoe zou
het toch komen dat zo weinig “beslissers” over de laatstewilpil zich
willen of kunnen indenken in diegene die de wil om te leven heeft verloren? Neen, de beslisser weet het
beter: die mensen denken maar
wat en zouden beter naar hen moeten luisteren!
In wat voor maatschappij leven we
nu: de wetgever en de medici beslissen dat je tot het uiterste moet
leven, ongeacht je eigen gevoel en
ervaring. De mening van de medicus over een in essentie nietmedisch probleem wordt opgelegd
aan degene die het leven moet ondergaan. In zijn eed heeft de arts
verklaard: “Ik erken de grenzen van
mijn mogelijkheden.” Maar hij overschat ze kennelijk grandioos.
H.Th. Hoffman, Glimmen

Druk op overheid
Op 2 februari 2004 was het dan
zover. Een beslissing, die we samen zo’n dertig jaar geleden hadden genomen “voor het geval dat”,
zou ten uitvoer worden gebracht:
euthanasie. De behandelend arts
van het OLVG in Amsterdam wilde
hieraan zijn medewerking verlenen. Het gegeven lijkt simpel: een
prikje en het is voorbij. Slechts
weinigen realiseren zich dat een
arts zijn reputatie op het spel zet.
Het is omgekeerde bewijslast:
schuldig aan moord totdat het tegendeel bewezen is. Bovendien is
ook een arts geen robot, maar een
mens met gevoel en in dit specifieke geval een met heel erg veel
gevoel voor die medemens. Dit is
niet iets wat je er zomaar even tussendoor doet. Er zijn veel gesprekken aan vooraf gegaan en ook de
steun vanuit de verpleging is er
een van niet te onderschatten
waarde geweest. Er ontstaat toch
een bepaalde band, zeker als de
patiënt zo vreselijk veel pijn heeft
en zienderogen achteruitgaat. Ook
naar mij toe als partner was er
heel veel steun.
Het zou fijn zijn als mensen zich
eens wat meer in de hele situatie
rond euthanasie zouden verdiepen. Er zou dan ook richting overheid meer druk kunnen worden uitgeoefend om het voor artsen zodanig te maken, dat er geen risico’s voor hun verdere leven aan
verbonden zijn. In ons geval betekende het dat pas na drie maanden na het overlijden het groene
licht richting arts werd gegeven.
Pas daarna kun je als partner toegeven aan je verdriet, want voordien overheerst toch steeds het
gevoel van: stel je eens voor dat
het verkeerd gaat en er maatregelen worden genomen tegen een
mens die alleen maar deed wat hij
dacht dat goed was en waarmee
ook hijzelf uit de voeten kon.
Femke Rijkenberg-Bosje, Amstelveen

Graaien in de medicijnkast
In Relevant nr. 1 2006 las ik een
ingezonden brief over sedatiemiddelen die in 100.000 nachtkastjes
van hulpverleners zouden liggen
voor particulier gebruik. Het zou er
niet goed voorstaan wanneer een
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ieder die beroepshalve direct of indirect te maken heeft met geneesmiddelen, zomaar een graai uit de
medicijnkast zou kunnen nemen.
Van de farmaceutische kant kan
het praktisch niet vanwege de allergie tegen het ongeoorloofd wegsluizen van geneesmiddelen. De
overige potentiële hengelaars die
briefschrijver L. Kool uit Wijdemeren in gedachten houdt zullen ook
oppassen: geneesmiddelenadministratie zoals vereist, staat zulks
evenmin toe.
Volgaarne een iets hogere dunk
van de beroepsgroep!
Rob Rijckborst, Worcester, UK

Vermoedens en feiten
In het ar tikel
Dialoog tussen
moeder en zoon
(Relevant nr. 1
2006) bij de passage gekomen
over het ernstige
ongeluk dat mevrouw Fernhout
voor haar deur
had zien gebeuren, dacht ik: ik
weet over wie het
gaat en hij is er zó veel beter aan
toe dan hier beschreven! Ik bericht
u hierover in overleg met mevrouw
Fernhout en de betrokkene. Degene die het betreft had wel een nekwervel gebroken, maar had gelukkig geen dwarslaesie. Hij heeft drie
maanden een stabiliserende “stellage” (een soort kroon) om zijn
hoofd en nek gehad, waarna het
bot weer voldoende was aangegroeid. Zijn linkeronderbeen is geamputeerd, maar inmiddels loopt
hij weer vief op zijn nieuwe prothese rond, met slechts één stok.
Geestelijk is hij door het hele proces heen de levensgenieter gebleven die hij altijd al was. Het had inderdaad zo kunnen gaan als mevrouw Fernhout dacht. Hij is dan
ook heel gelukkig dat hij er nog zo
vanaf gekomen is!
Ik had na lezing van het artikel behoefte om mevrouw Fernhout en u
dit te melden, niet om meningen te
beïnvloeden, maar alleen omdat de
feiten in dit geval zó wonderwel afwijken van de vermoedens.
Anneke Kuilman, Rijswijk
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Door Marleen Swenne

Film omhelst je niet
De film Ik omhels je met duizend
armen, naar het gelijknamige boek
van Ronald Giphart, heeft volop
aandacht gekregen in de landelijke
pers. In een notendop: Giph is
schrijver en nachtportier in het ziekenhuis, waar hij zijn vriendin ontmoet. Zijn moeder, een vrouw die
precies weet en zegt wat ze wil,
heeft MS. Als haar gezondheid
snel achteruitgaat, vraagt ze haar
arts om euthanasie. Haar dood
brengt heel wat teweeg bij haar
zoon en zijn relatie staat daardoor
onder druk. Wanneer Giph kort
daarna met zijn vriendin en een
stel vrienden naar La Palma op vakantie gaat, wordt het hem teveel.
Hij kan de banale drukte van het
vriendenstel niet meer aan en hij
vertrekt. Gelukkig komt zijn vriendin hem achterna en zo komt alles
uiteindelijk toch weer goed.
Gipharts boek biedt veel mogelijkheden voor een rijk geschakeerde
verfilming, maar helaas werd het
een film waarin de nodige nuanceringen ontbreken. Dat ligt vooral
aan de onderliggende moraal waarmee hij is gemaakt, die luidt: het
gaat over de dood en dat is ernstig! Niet dat het niet ernstig is,
maar de tegenstellingen zijn hier
wel erg zwart-wit. Zo hebben de
vrienden op La Palma uitsluitend
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domme lol en bekommert niemand zich meer om Giph die zo
kort na de begrafenis van zijn moeder erg verdrietig is.
De mooiste scènes zijn de scènes
rondom het ziekbed en de dood
van Giphs moeder. Ook hier is alles echter van een zwaarte, die –
alweer – in het echte leven waarschijnlijk niet eens vol te houden
is. Niemand, ook de buurvrouwen
of vriendinnen niet, doet een poging wat lucht te brengen in de
laatste dagen van de moeder. De
film lijdt in allerlei opzichten onder
dit concept. Hoe goed de hoofdrolspelers ook hun best doen, het verhaal grijpt je nergens bij de strot.
Daar kunnen zelfs mooie scènes
rondom het ziekbed van Giphs
moeder niets aan veranderen.
Ik omhels je met duizend armen •
regie Willem van de Sande Bakhuysen
• Nederland 2006 • Te zien in bioscopen door het hele land
Correctie: de film Ik wil nooit beroemd
worden is niet, zoals in de vorige Relevant vermeld, vanaf 6 april in de bioscopen te zien, maar vanaf 1 juni.

Pleidooi voor nieuwe zorgcultuur
Wim Distelmans, kankerspecialist
en professor in de palliatieve geneeskunde, is in België een van de
voor vechters van het recht op
euthanasie. Ook zet hij zich in voor
de erkenning van palliatieve zorg. In
zijn boek Een waardig levenseinde
komen beide onderwerpen aan de
orde. Niet als twee strikt van elkaar
gescheiden zaken, maar juist als
vormen van zorg die in elkaars verlengde kunnen liggen of naast elkaar kunnen bestaan. Distelmans
pleit voor een nieuwe zorgcultuur,
waarin de termen palliatieve zorg
en beslissingen over het levenseinde (inclusief euthanasie) worden
vervangen door een omvattend begrip: een waardig levenseinde.
Het boek begint met een beschrijving van de geschiedenis van de
palliatieve zorg en vervolgt met de
euthanasiewetgeving in België en
behandelt vervolgens alle facetten
van zorg voor ernstig zieke, lijdende en terminale patiënten. Het
sluit af met een overzicht van tips
bij technieken en medicatie.

Wim Distelmans
schreef het boek
voor “de gewone
man” en voor
mensen die werken in de zorg.
Bijna 80 procent
van de mensen
die palliatieve
zorg nodig hebben heeft kanker. Om die reden wordt specifiek
voor deze groep uitgebreid ingegaan op de vele mogelijkheden van
palliatieve zorg.
Distelmans waarschuwt voor een
verkeerde hardnekkigheid die in de
zorg maar al te vaak voorkomt. Ten
eerste de hardnekkigheid van artsen om te willen blijven behandelen
ook als de patiënt daar niet meer
beter van wordt. En ten tweede de
hardnekkigheid van degenen die
palliatieve zorg willen blijven geven,
ook als de patiënt niet meer wil leven. Veel belang hecht hij aan een
goede, heldere communicatie.
Daar schort het vaak nog wel aan
in de medische praktijk. Gelukkig
is er dit boek dat niet alleen helder
en informatief is, maar ook erg
leerzaam en interessant.
Wim Distelmans • Een waardig levenseinde • Uitgeverij Houtekiet 2006 •
€ 17,90 • 90 5240 868 8

Eten en drinken tot je neervalt
Het is kerstmis en een Canadese
familie brengt de avond – tot diep
in de nacht – met elkaar door. De
moeder is fragiel maar nog zeer in
leven. De vader heeft een progressieve en terminale vorm van de
ziekte van Parkinson. De hoofdpersoon in deze roman is André, de
oudste zoon. Hij houdt niet van zijn
vader die tiranniek en egocentrisch
is. Hij heeft nog het meest op met
zijn puberende neef die zich van alles afvraagt over het leven en die
juist erg gesteld is op zijn opa. De
oude pater familias is zwaar ziek en
kan nauwelijks praten. Eten en drinken kan hij des te meer. De dokter
heeft hem op een streng dieet gezet, waar hij zich totaal niet aan
houdt. Binnen de familie bestaan
twee kampen. Het ene kamp wenst
vader nog een prettige oude dag toe
met lekker eten en drinken en ver-
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moedelijk een snel
einde. Het andere
kamp vindt dat
hij vooral gezond
moet eten.
Oom en neef horen bij het eerste
kamp. Ze besluiten tijdens een
spelletje
pingpong dat het het
beste is als de oude man op een
voor hem prettige manier aan zijn
einde komt. Eten en drinken dus tot
hij er letterlijk bij neervalt. In de dagen en maanden daarna voeren ze
hun plan uit. Hierbij overigens gesteund door hun moeder en oma
die te kennen geeft dat zij tegelijk
met haar man haar leven wil eindigen. Ze overwegen andere manieren van zelfdoding, maar het bejaarde echtpaar gaat daar niet op
in. Het lekkere eten en drinken doet
de vader geen kwaad, hij knapt er
zelfs van op, waarna het verhaal
toch nog een verrassende wending
krijgt.
Courtemanche is journalist en kan
goed analyseren. Dat laatste zit de
roman wel in de weg. Maar daar
staat tegenover dat het verhaal vlot
leest en nergens sentimenteel
wordt.
Gil Courtemanche • Een mooie dood •
Uitgeverij De Bezige Bij 2006 •
€ 17,90 • ISBN 90 234 1875 1

Een les over leven, dood en
afscheid nemen
Mireille Jospin, in Frankrijk een bekend voorvechtster van euthanasie,
werd 92 jaar oud. In december
2002 beëindigde ze haar leven welbewust en op de manier die ze altijd
voor ogen had gehad: open, helder
en in de volle overtuiging dat haar
leven goed was geweest en nu
mocht eindigen.
Noëlle Châtelet, filosofe en schrijfster, begint haar boek vlak nadat
haar moeder Mireille heeft meegedeeld op 17 oktober te willen sterven. Er resten hun nog drie maanden samen. Ze beschrijft deze
laatste periode uit het leven van
haar moeder en haar eigen worsteling met dit naderende afscheid. Dat haar moeder haar
sterfdatum uitstelt, heeft onder

andere te
maken met
Noëlles
worsteling.
Ze leert de
wens van
haar moeder te accepteren
en beleeft
het laatste
deel van haar moeders leven zo
goed mogelijk. Dat is niet eenvoudig. Die laatste periode brengen
moeder en dochter nog dichter bij
elkaar door dan ze al deden. Tegelijkertijd bereidt Châtelet zich voor
op een leven zonder haar. Ze beschrijft het proces van afscheid nemen bijzonder nauwgezet en eerlijk
en dat maakt indruk.
Het boek is mooi geschreven, hoewel wel erg Frans-filosofisch van
aard. De onstuitbare neiging van
Chatelet om alles wat zij of haar
moeder doet te duiden en in mooie
taal te vatten, overheerst de rest
van de gebeurtenissen. Natuurlijk
gaat het hier ook om, maar soms
zou je willen dat ze gewoon met het
servies ging smijten.
De Franse titel van het boek is: La
Dernière Leçon. Het is jammer dat
dit niet ook de Nederlandse titel is
geworden van het boek, want het
is precies waar dit boek over gaat:
een dochter die van haar moeder
de allerlaatste les krijgt: een les
over leven, dood en afscheid nemen.

Details van een mensenleven
Wim van Ophem is fotograaf en
werkt als verpleegkundige in de
thuiszorg. Door zijn werk raakte hij
gefascineerd door ouderdom, ziekte en dood. In 2001 besloot hij de
laatste levensfase van mensen
vast te leggen in foto’s, waavan nu
een boek is uitgegeven: Doodgewoon. Van Ophem zegt zelf in het
nawoord: Naar mijn mening heeft
de westerse samenleving over het
algemeen een onrealistisch beeld
van het stervensproces. Met zijn
foto’s wil hij de kwetsbaarheid en
vergankelijkheid van het leven laten zien en niet onze zogenaamde
flitsende gladgepoetste wereld van
jeugdige schoonheid. Alsof hij wil
zeggen: zoiets staat iedereen te
wachten.
Hij maakte foto’s bij de mensen
thuis. Zijn hoofdpersonen zijn voor
dit boek heel intiem geportretteerd.
Behalve portretten zien we af en
toe ook een glimp van een huishouden of handelingen uit hun dagelijks leven. Het lijken misschien kleine dingen, maar voor iemand in de
laatste fase van het leven kunnen
ze veelbetekenend zijn: het inzwachtelen van een been, een hand
met keurig gelakte nagels op een
kussen, familieportretjes, een aanrecht in een verstilde keuken. Van
Ophem zoomt in op belangrijke details van een mensenleven. De
beelden zijn broos en karakteristiek, net als de mensen die er bij
hoorden. Het is een prachtig boek.

Noëlle Châtelet • Afscheid van mijn
moeder • Uitgeverij De Geus 2006 •
€ 14,90 • ISBN 90 445 0659 5

Wim van Ophem • Doodgewoon •
Episode Publishers 2006 • € 23,50
• ISBN 905973033X
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Door Marleen Peters

LEDENVERGADERING KIEST NIEUWE VOORZITTER
Nog voordat de Algemene Ledenvergadering van de NVVE op 25 maart begon, beloofde het al een enerverende
bijeenkomst te worden. Vooraf waren er drie amendementen ingediend en met het tussentijds aftreden van
Jacob Kohnstamm stond ook de verkiezing van een nieuwe voorzitter op de agenda.
Voorzitter Jacob Kohnstamm opende de vergadering met scherpe kritiek op de uitlatingen van de Italiaanse minister van Parlementszaken Giovanardi die in een radio-uitzending een week eerder de Nederlandse euthanasiepraktijk vergeleek met nazi-praktijken. ‘Onverteerbaar, walgelijk en hypocriet,’
noemde Kohnstamm de uitspraken van de minister. ‘Hij weet er
kennelijk niets van. Het is een
miskenning van de euthanasiepraktijk in Nederland en de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Alleen in Nederland
zeggen artsen wat ze doen en hoe
ze het doen en zijn ze bereid zich
te laten toetsen. De Nederlandse
praktijk steekt daarmee positief af
tegen de praktijk in veel van de
ons omringende landen.’ Al is dat
laatste, volgens de aftredende
voorzitter, ‘zeker nog geen reden
voor de NVVE om achterover te
leunen’.
Kohnstamm noemde de tijd dat hij
voorzitter van de NVVE was ‘zes
prachtige, intensieve, mooie, maar
ook uitputttende jaren. Maar het is
tijd voor een nieuwe, slagvaardige
opvolger die we naar mijn mening
gevonden hebben.’
De voorgestelde beleidsplannen
waren voor enkele leden aanleiding

om amendementen in te dienen. De
amendementen hadden betrekking
op de voorstellen van het bestuur
tot de instelling van een NVVE-leerstoel, vermindering van het vermogen van de NVVE en de extra bestuurskosten van € 18.000.
Vooral de instelling van de NVVEleerstoel was aanleiding om in een
lang debat alle voors en mogelijke
tegens op een rijtje te zetten. Maar
de argumenten van het bestuur en
de voorstanders in de zaal vóór de
leerstoel overtuigenden de aanwezigen en na drie kwartier werd het
amendement met een overgrote
meerderheid van stemmen verworpen. Ook de twee andere amendementen haalden het niet.
Als nieuwe voorzitter kandideerde
het bestuur hoogleraar strafrecht
prof. mr. Eugène Sutorius. In zijn
toespraak voorafgaand aan de bestuursverkiezing ging Sutorius in op
het belang van wetenschappelijk onderzoek. ‘Dat acht ik onontbeerlijk
als we willen dat bijvoorbeeld de
laatstewilpil er ooit komt.’
Tijdens het tellen van de stemmen
werd een klein voorproefje vertoond
van de NVVE-film die regisseur
Gerardjan Rijnders onder de werktitel Euthanasie in opdracht van de
NVVE maakt. In de film komen alle

Instelling NVVE-leerstoel
Tijdens de Algemene Ledenvergadering stemden de leden
van de NVVE in met de intentie van het bestuur een NVVEleerstoel in te stellen. Een belangrijke reden voor het instellen van de leerstoel is dat de
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“valkuilen” aan bod die patiënten
en artsen tegen kunnen komen in
gesprekken over euthanasie. Het
enkele minuten durende fragment
waarin de hoofdrolspeler, gespeeld door acteur Joop Admiraal,
van zijn huisarts te horen krijgt dat
hij terminaal ziek is en deze een
poging doet met zijn arts te praten
over zijn levenseinde, maakte grote indruk op de zaal.
Vervolgens maakte directeur Rob
Jonquière de uitslag van de bestuursverkiezing bekend: met 176
stemmen voor en één stem tegen
werd Eugène Sutorius gekozen als
de nieuwe voorzitter van de NVVE.
Het middagprogramma was gewijd
aan het thema van het symposium
Lijden aan het leven, mogen we
daar een eind aan maken...? dat
de NVVE in december organiseerde voor professionals. Berna van
Baarsen deed de lezing die zij tijdens het symposium hield nog
een keer over en ging daarna samen met Rob Jonquière en Eugène Sutorius in discussie met de
zaal.
De ledenvergadering werd afgesloten met het droeve nieuws dat
Joop Admiraal, die enkele dagen
ervoor nog vol verve meespeelde
in de NVVE-film, die middag totaal
onverwacht was overleden.

huidige onderzoeken naar beslissingen rond het levenseinde zelden of nooit vanuit het
perspectief van de patiënt worden gedaan. Met het aanstellen van een bijzonder hoogleraar wil de NVVE daarin verandering brengen. Daarnaast is

de verwachting dat de hoogleraar ook een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan
het maatschappelijk debat
over het zelfgekozen levenseinde. Met de UvA zijn over de
leerstoel verkennende gesprekken gevoerd.
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Naast de leerstoel zal de NVVE
ook een Wetenschappelijke
Raad in het leven roepen. De
raad moet een forum gaan vormen waarin vertegenwoordigers van onderzoeksgroepen
van verschillende universiteiten informatie over het zelfgekozen levenseinde kunnen uitwisselen en desgewenst tot
afstemming van hun activiteiten kunnen komen. De beoogde hoogleraar zal ook worden
gevraagd de Wetenschappelijke Raad voor te zitten.
Gemeente mag kosten lijkschouwer niet doorberekenen
De belastingrechter heeft op
24 januari beslist dat een gemeente de kosten van de lijkschouwer na euthanasie niet
mag doorberekenen aan de
nabestaanden. Op 29 januari
2004 overleed de heer
Schaapveld middels euthanasie. Omdat het bij euthanasie
een niet natuurlijke dood betreft, belde de huisarts volgens de regels de gemeentelijk lijkschouwer. Hierop stuurde de gemeente Oude-IJsselstreek een nota van € 876,voor de gemaakte kosten naar
de weduwe. Zij vroeg zich af of
dat een normale gang van zaken was en schakelde de hulp
in van de NVVE.
Roel de Leeuw, jurist van de
NVVE: ‘Al in 2003 heeft Boris
Dittrich (D66) Kamervragen
gesteld over een vergelijkbare
zaak die speelde in een buurgemeente van Oude-IJsselstreek. Minister Remkes van
Binnenlandse Zaken antwoordde destijds dat het niet
terecht was dat de kosten van
de lijkschouwer worden doorberekend aan de burger omdat deze er niet zelf om heeft

gevraagd. Dat de lijkschouwer
in geval van euthanasie en
hulp bij zelfdoding ingeschakeld moet worden, is een verplichting die de wet de gemeente
oplegt.
Minister
Remkes adviseerde burgers
die toch zo’n aanslag krijgen
naar de belastingrechter te
stappen. Dat heeft de weduwe
met behulp van de NVVE dan
ook gedaan.’
Het duurde uiteindelijk bijna
twee jaar voordat de belastingrechter de gemeente in het ongelijk stelde, op dezelfde gronden als minister Remkes al
had genoemd. De rechter veroordeelde de gemeente tot
het zelf betalen van de kosten
van de lijkschouwer, maar ook
tot terugbetaling van de griffiekosten (€ 37,-) en de proceskosten van € 644,- aan de
weduwe.
Regiobijeenkomsten
De NVVE organiseert informatiebijeenkomsten waar leden
en introducés praktische vragen kunnen stellen over euthanasie, hulp bij zelfdoding,
de wilsverklaringen, palliatieve
sedatie, de laatstewilpil en
verenigingszaken. Gedurende
de bijeenkomsten worden korte lezingen gehouden met als
thema “Wil en wet”. Hierin komen de diverse keuzes aan de
orde die iemand in de laatste
fase van het leven kan maken
(de wil) en de juridische aspecten daarvan (de wet).
De komende bijeenkomsten
worden gehouden op:
25 april in Golden Tulip
Driesveldlaan 99, Weert
16 mei in Golden Tulip
Hogeweg 75, Zaltbommel
22 juni in Golden Tulip
Kennemerstraatweg 425,
Heiloo
De informatiemarkt is doorlopend geopend van 14.30 17.30 uur en van 19.00 20.00 uur. ’s Middags worden
er regelmatig lezingen gehouden, ‘s avonds alleen om
19.30 uur.

JOOP ADMIRAAL
1937-2006
Joop Admiraal was een man
wiens leven en werk in het teken stond van het doorgronden van het mysterie van het leven. Hij deed
dat vanuit de overtuiging dat het leven van een
ander, onder welke omstandigheden dan ook,
altijd de moeite waard is. Dat verbeeldde hij op
een zeer aangrijpende wijze in de solovoorstelling U bent mijn moeder. In deze voorstelling,
waarvoor hij een Louis D’Or kreeg, speelde hij
zowel zichzelf (de zoon) als zijn tachtigjarige dementerende moeder die hij vol respect en liefdevol behandelde. Zijn lidmaatschap van de
NVVE vloeide voort uit diezelfde overtuiging:
als iemand onder bepaalde omstandigheden
kiest voor een waardige dood, dan moet je voor

alles eerst in de huid en gedachten van die ander kruipen. Dat verbeeldde hij ook een paar
dagen voor zijn overlijden nog op een weergaloos knappe wijze tijdens de opnames van de
NVVE-film, met de werktitel Euthanasie, waarin
hij een hoofdrol speelt. Admiraal was een groot
voorstander van de moderne vrije mens en
daarmee van de mogelijkheid de arts om euthanasie te kunnen vragen. Dat hield hem erg
bezig. Maar het liefst wilde hij in het harnas
sterven. Als hij deze plotselinge dood midden
in zijn werkzame leven had kunnen aankruisen
op zijn wilsverklaring, denk ik dat hij daarvoor
zeker had getekend. Maar dan wel twintig jaar
later. Zonder dat Joop Admiraal het altijd letterlijk hoefde uit te spreken, heeft hij veel voor
het streven van de NVVE betekend.
Jacob Kohnstamm
Foto boven: Mark Kohn/HH
Foto beneden: Joop Admiraal tijdens de opnamens
van de NVVE-film (met de werktitel) “Euthanasie”.
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HET BUREAU

COMMISSIE ARTSEN

DIENSTEN

DE NVVE TELT ZESTIEN
DIENSTEN EN COMMISSIES MET
MEER DAN HONDERDVIJFTIG
(VRIJWILLIGE) MEDEWERKERS
DIE ZICH INZETTEN VOOR DE
VERENIGING. WIE ZIJN DIE
MENSEN EIGENLIJK EN WAT
DOEN ZE PRECIES VOOR U?
Door Marleen Peters
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Wie zitten er in de Commissie Artsen?
Voorzitter John Bos: ‘Ons groepje bestaat uit drie huisartsen, een psychiater, een verpleeghuisarts, een internistoncoloog en de directeur van de NVVE die ook arts is.’
Wat is jullie taak binnen de NVVE?
‘Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur
op het gebied van medische beslissingen rond het levenseinde. Maar ook over zaken die niet direct binnen “de routine”
van de wet vallen, zoals euthanasie en dementie en lijden
aan het leven. Daarnaast reageren we op actualiteiten, zoals onlangs op de zaak-Vencken. Een andere belangrijke
taak is het voorlichten van artsen over euthanasie en hulp
bij zelfdoding en het verschil tussen bijvoorbeeld euthanasie
en palliatieve sedatie. Je wilt niet geloven hoeveel artsen
dat verschil niet weten!’
Hoe zien jullie acties naar artsen toe er concreet uit?
‘In het verleden heeft de commissie bijvoorbeeld handleidingen geschreven voor huisartsen en verpleeghuisartsen. En
onlangs hebben we een brief rondgestuurd naar ziekenhuizen
waarin we aanbieden artsen bij te staan in de problematiek
rond euthanasie. Welgeteld hebben we daar drie reacties op
gekregen! Dat tekent hoe er met deze problematiek wordt
omgegaan: of men heeft het gevoel dat het “eng” is, of ze
denken wel te weten hoe het zit. Maar dat laatste is zeker
niet waar. Ze weten er nog maar bedroevend weinig van.’
Waar gaat het dan vaak fout?
‘Een groot misverstand, ook onder artsen, is dat je bijvoorbeeld door het ophogen van de dosis morfine het levenseinde kunt versnellen. Dat is geen behandeling, maar mishandeling. Daarover moet nog heel wat voorlichting gegeven
worden.’
Hoe is er in de commissie gereageerd op het NVVE-boek Euthanasie, de praktijk bekeken, waarin nabestaanden hun ervaringen
met euthanasie vertellen?
‘Wisselend. Enkele commissieleden zijn ook SCEN-arts, die
voelden zich natuurlijk aangesproken. Maar dat geeft alleen
maar aan hoe nuttig zo’n boek is. Een belangrijk knelpunt
dat in het boek naar voren komt, is dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de positie van de SCEN-arts. Mensen
blijken bang te zijn voor de komst van de SCEN-arts, dat zou
niet moeten. Hij is er alleen maar om te controleren of aan
de zorgvuldigheidseisen is voldaan en zeker niet om de
patiënt ook nog een soort examen af te nemen.’
Blij dat er een deel 2 van het boek komt waarin nu de artsen
aan het woord komen?
‘Natuurlijk. Bij euthanasie en hulp bij zelfdoding spelen
meerdere partijen een rol. Het is denk ik een goede manier
om inzicht te krijgen in de zienswijze en opvattingen van alle
betrokkenen.’
Relevant 2/2006

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

LEDENSERVICE
■

■

■

■

■

■

■

Wilsverklaringen De NVVE geeft verschillende
wilsverklaringen uit waarin u kunt aangeven wat
uw wensen zijn omtrent uw levenseinde.
€ 9,- voor het hele pakket in viervoud:
❚ Euthanasieverklaring Hierin omschrijft u precies
onder welke omstandigheden u zou willen dat
de arts euthanasie toepast.
❚ Behandelverbod Wanneer u uw wil niet meer
kenbaar kunt maken, gelden de in deze verklaring
opgenomen wensen ten aanzien van wel of niet
behandelen.
❚ Volmacht Voor situaties waarin u zelf niet meer
kunt beslissen, kunt u schriftelijk iemand aanwijzen die namens u optreedt.
Vertaling wilsverklaringen Bovenstaande verklaringen zijn ook verkrijgbaar in het Duits, Engels, Frans
en Spaans. € 1,50 per stuk
Niet-reanimerenpas Hiermee verklaart u onder
geen beding gereanimeerd te willen worden.
€ 9,25
Niet-reanimerenpenning De penning, die u om uw
hals draagt, geeft aan dat u in het bezit bent van
een niet-reanimerenpas.
€ 40,- (verguld) € 32,50 (zilver) incl. ketting.
Ledenondersteuningsdienst Leden van de NVVE
kunnen in een persoonlijk contact informatie en
ondersteuning krijgen bij vragen en problemen
rond het vrijwillig levenseinde.
Gevolmachtigdendienst Voor leden die in eigen
kring geen gevolmachtigde kunnen vinden, bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid dat
een vrijwillige medewerker van de Gevolmachtigdendienst als zodanig optreedt.
Kwartaalblad Relevant is een voorlichtend en opiniërend tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt.
Gratis voor leden. Jaarabonnement Nederland
voor niet-leden € 10,- (overige landen op aanvraag). Voor visueel gehandicapten is Relevant
op cd-rom verkrijgbaar.

LIDMAATSCHAP

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

BESTELBON

(s.v.p. aankruisen wat voor u van toepassing is)

❍ Graag ontvang ik informatie over het lidmaatschap van de NVVE.
❍ Ik ben al lid. Stuur mij het aanvraagformulier voor de wilsverklaringen.
NAAM

■

■

■

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

DOCUMENTATIE
■

■

Documentatiepakket Een uitgebreid naslagwerk
voor scholieren, studenten en andere geïnteresseerden, incl. de brochure Het laatste stuk. € 5,Brochures
❚ Dementie en euthanasie Bundeling van de lezingen die werden gehouden tijdens het NVVE-symposium Dementie en euthanasie; er mag meer
dan je denkt… € 5,25 leden, € 6,25 niet-leden
❚ Wil en wet Geeft een overzicht van de keuzes
die u kunt maken rond uw levenseinde.
€ 3,25 leden, € 4,25 niet-leden
❚ Het laatste stuk Aan de hand van ca. tweehonderd vragen en antwoorden geeft deze brochure
een uitgebreid beeld van alles wat te maken
heeft met beslissingen rond het levenseinde.
€ 2,- leden, € 3,- niet-leden
❚ In gesprek met de arts Geheugensteun voor wie
een gesprek wil aangaan met de huisarts over
euthanasie. € 3,25 leden, € 4,25 niet-leden
❚ Het Schotse Boekje over methoden van zelfdoding Over middelen en methoden die gebruikt
kunnen worden ter bespoediging van het levenseinde. Minimaal drie maanden lidmaatschap vereist. € 4,-

ADRES

POSTCODE

WOONPLAATS

LIDMAATSCHAPSNUMMER

DATUM

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

NVVE
POSTBUS 75331
1070 AH AMSTERDAM

✁

OVERIGE DIENSTEN
■

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

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

SCHENKINGEN
U kunt de NVVE op veel manieren steunen. Bijvoorbeeld door middel van een schenking, periodieke
uitkering of legaat. Deze laatste vorm zal de notaris vaak adviseren aan mensen die (een deel van)
hun vermogen willen nalaten aan een goed doel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
directeur R. Jonquière, tel. 020 - 531 59 16.

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

(Advertentie)
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Magda van der Grijn (red.)
Het laatste stuk
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Aan de hand van ruim tweehonderd vragen en antwoorden geeft deze
brochure een zeer uitgebreid beeld over alles wat met euthanasie en
hulp bij zelfdoding te maken heeft
€ 3,00 • NVVE-leden € 2,00
Brochure - Het laatste stuk

Hans van Dam
Euthanasie, de praktijk anders bekeken
Veertien nabestaanden vertellen op een indringende en ontroerende
wijze over hun ervaringen met euthanasie en hulp bij zelfdoding
€ 13,50 voor NVVE-leden
Het boek is voor niet-leden verkrijgbaar in de boekhandel € 17,50
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Magda van der Grijn (red.)
Lijden aan het leven
Mogen we daar een eind aan maken...?
Bundeling van de lezingen die gehouden werden tijdens het
NVVE-symposium 2005 Lijden aan het leven
€ 6,25 • NVVE-leden € 5,25

RE
IN GE SP

TS
DE AR
K M ET

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

