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Een mooie dag voor je wilsverklaring
Het zal u vast niet zijn ontgaan dat de nvve
een campagne is gestart om het belang
van wilsverklaringen onder de aandacht
te brengen. Vanaf 3 september – de eerste
Dag van de Wilsverklaring – zijn drie
weken lang televisiespotjes uitgezonden
onder het motto: Een mooie dag voor je
wilsverklaring.
Dit is het begin van een langlopende
campagne waarmee de nvve mensen
die wensen hebben met betrekking tot
hun levenseinde, bewust wil maken
van de noodzaak om die wensen ook tot
uitdrukking te brengen. We hebben een
prachtige euthanasiewet, maar dat wil niet
zeggen dat ‘hét’ meteen geregeld is: je moet
er zelf wat voor doen!
Voor de meeste nvve-leden is het begrip
‘wilsverklaring’ logischerwijze verbonden
met (het gebrek aan) gezondheid en
medische omstandigheden. Maar uit de
enquête die wij lieten uitvoeren blijkt
dat niet voor iedereen zo te zijn. Veel

mensen associëren wilsverklaringen met
testamenten, notarissen, financiële en
vermogenskwesties. Daar draait het bij
‘onze’ wilsverklaringen echter niet om,
dus daar hebben we als nvve nog wat
zendingswerk te verrichten.
In deze Relevant komt in diverse artikelen
het thema wilsverklaringen aan de
orde. Daaruit blijkt weer hoezeer iedere
wilsverklaring persoonlijk en uniek is,
zowel voor de opsteller als voor naasten en
artsen.
De wet is duidelijk over het belang en
de rechtsgeldigheid van de schriftelijke
wilsverklaring, maar in de praktijk ontstaan
keer op keer vragen en discussies. We zullen
het debat moeten blijven voeren om de
termen ‘ondraaglijkheid’, ‘uitzichtloosheid’
en ‘wils(on)bekwaamheid’ praktische
handvatten te geven. Relevant is daar het
aangewezen platform voor!
Fione Zonneveld, hoofdredacteur Relevant

vast in een geautomatiseerd systeem. Heeft u
bezwaar tegen digitale post van de vereniging,
meld dit dan telefonisch, schriftelijk of per mail.
ISSN 1381-2866
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Ingezonden brieven

anton gerits (84) schreef het gedicht Eindelijk,
op de achterzijde van deze Relevant. Het is
afkomstig uit zijn zestiende bundel, Een roerend
mooi vermoeden. Deze gaat vooral over ‘de
levensavond’. Gerits, van beroep antiquaar,
debuteerde als dichter en schrijver van korte
verhalen in 1953 in het Amsterdams Tijdschrift
voor Letterkunde.
In 1993 kreeg hij de Literaire Prijs van de provincie
Gelderland voor de cyclus Tot dolen en dromen
ontwaakt, een eerbetoon aan Ida Gerhardt. Drie
jaar later werd hij benoemd tot officier in de Orde
van Oranje-Nassau. De onderscheiding kreeg hij
voor het bevorderen van de antiquariaatshandel
in het Verre Oosten, zijn publicaties op
bibliografisch en boekhistorisch terrein en voor
zijn literaire publicaties.
Zijn gedichten werden in diverse bloemlezingen opgenomen, onder andere die van
Victor E. van Vriesland, Tom van Deel, Gerrit
Komrij en Wim Zaal.
www.antongerits.nl
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‘Bespreek het tijdig met je arts’

Euthanasie
en orgaan
donatie
kúnnen
samengaan

Euthanasie krijgen en je organen doneren;
sommige NVVE-leden zouden dat graag willen,
zo blijkt uit de 25 reacties die de redactie van
Relevant onlangs ontving na een bericht op de
website. Euthanasie en orgaandonatie kúnnen
samengaan, maar eenvoudig is het niet.

Leo Enthoven

relevant04-14.indd 4

E

r zijn hobbels, zegt Gert van Dijk, medischethicus van het Erasmus mc. Hij verdiept zich
al jaren in het onderwerp. De drempels zijn van
medische, juridische, praktische en ethische aard.
Zijn advies? ‘Spreek er tijdig over met je arts. Dit
is niet iets wat in een paar uur is geregeld.’
De meeste mensen die euthanasie krijgen, kunnen vanwege hun
ziekte geen orgaandonor zijn. Kankerpatiënten bijvoorbeeld zijn
vrijwel altijd uitgesloten. Volgens een voorzichtige schatting zou
5 tot 10 procent van de mensen die door euthanasie overlijden, hun
organen kunnen doneren. Het gaat met name om mensen met een
neurologische aandoening, of een spierziekte zoals ms of als.
In 2013 werden ruim 4800 gevallen van euthanasie gemeld.
Theoretisch waren daar dus enkele honderden potentiële
orgaandonoren bij. Ook oude mensen kunnen orgaandonor zijn:
voor nieren en lever bestaat geen leeftijdsgrens. De kwaliteit van
de organen is belangrijker dan de leeftijd van de donoren.

07-10-14 10:30
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Heel boos

annek doljé:
‘Ik ben groot voorstander van het zelfgekozen
levenseinde. Orgaandonatie vind ik
vanzelfsprekend, een soort burgerplicht. Voor
beide zie ik geen beletsels. Ik ben 52 en wil geen
80 worden, een ander wellicht wel, misschien
zelfs wel 100. Als mijn orgaandonatie kan helpen
de wensen van anderen te vervullen is dat een
win-winsituatie: ik geen 80, de ander 100, allebei
tevreden. De vraag of de combinatie kan en mag,
is een rare. Wie anders moet dat bepalen dan de
persoon in kwestie? Mijn naasten kennen mijn
opvattingen. Euthanasie en orgaandonatie gaan
prima samen. Jaren over praten lijkt me niet de
bedoeling. Gewoon doen!’Z

anne-marie van fraassen:

Afscheid nemen > In verreweg de meeste gevallen vindt de

uitvoering van euthanasie plaats door de huisarts, bij mensen
thuis. Maar orgaandonatie kan alleen in grote ziekenhuizen. De
euthanasie moet daar dus ook worden uitgevoerd. De organen
moeten namelijk zo snel mogelijk na het overlijden worden
uitgenomen. Van Dijk: ‘De consequentie is dat de euthanasie moet
worden uitgevoerd in de buurt van een operatiekamer. Vaak zal dat
de intensive care zijn.’ Naasten hebben direct na de euthanasie dus
weinig tijd om afscheid te nemen. Na de orgaandonatie kan dat
uiteraard wel.
Vanwege de beperkte tijd is het raadzaam tevoren overleg te
voeren met justitie en de lijkschouwer. Van Dijk benadrukt het
belang van het vrijwillig en weloverwogen verzoek bij zowel
euthanasie als orgaandonatie. ‘De arts die de euthanasie gaat
uitvoeren, moet zich terughoudend opstellen bij de vraag
of hij tevoren orgaandonatie met zijn patiënt zal bespreken.
Hij moet voorkomen dat de patiënt druk gaat ervaren om
organen te doneren. Artsen mogen evenmin te maken krijgen
met belangenverstrengeling. De euthanaserend arts mag niet
betrokken zijn bij het uitnemen van de organen en omgekeerd.
Net als bij euthanasie moet de patiënt bij orgaandonatie tot het
laatste moment de vrijheid behouden om nee te zeggen.’
Hij onderstreept: ‘Zowel de euthanasiewet als de Wet
op de orgaandonatie sluit niet uit dat na euthanasie de

foto’s reinier gerritsen

Gewoon doen!

‘Mijn man Theo was uroloog. Hij kreeg alzheimer en
wilde geen aftakeling. Het lukte hem om het leven
actief te verlaten. Theo overleed 15 december 2011,
64 jaar oud. Sinds midden jaren 80 droeg hij altijd
zijn donorcodicil bij zich. Vooral zijn nieren wilde
hij afstaan. De arts die het zou regelen en het
transplantatieteam zou waarschuwen, deed dat
uiteindelijk niet. Zijn verhaal was dat Theo de eerste
dementerende zou zijn die als euthanasiepatiënt
zijn nier zou doneren en als De Telegraaf ervan zou
horen… Ik was heel boos. Tot op de dag van vandaag
vind ik het jammer hoe dit is gegaan.’Z

organen gedoneerd worden. Wel is het van belang dat de
twee procedures strikt gescheiden verlopen. Praten met het
ziekenhuis over orgaandonatie kan pas als duidelijk is dat aan de
zorgvuldigheidscriteria voor euthanasie is voldaan.’

Een brug slaan > Het Erasmus mc en het Academisch Ziekenhuis

Maastricht werken momenteel aan een protocol dat een brug
tussen de twee procedures moet slaan. ‘Het gaat om twee
ingewikkelde kwesties, die strikt gescheiden van elkaar moeten
verlopen, maar wel goed op elkaar moeten worden afgestemd.
Ziekenhuisdirecties zijn vanwege aansprakelijkheid soms
terughoudend om huisartsen toe te laten voor het uitvoeren van
euthanasie. Onder artsen bestaat nog veel onduidelijkheid over hoe
de combinatie van procedures uitgevoerd moet worden. Met deze
handreiking proberen we meer duidelijkheid te geven over welke
stappen precies gezet moeten worden.’
Een van de voorstellen wordt om huisartsen een verklaring te laten
tekenen waarin zij ziekenhuizen vrijwaren van eventuele gevolgen
van een euthanasie binnen hun muren. Het is de bedoeling het
protocol eind van dit jaar als een landelijke afspraak te publiceren.
Samen met anderen beschreef Van Dijk in 2013 in het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde het eerste bekende Nederlandse geval
van orgaandonatie na euthanasie. Het betrof een man van in de
vijftig met multiple sclerose, die in een verzorgingshuis verbleef.
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Orgaan- en weefseltransplantatie
Enige voldoening
ruth de roo:

ORGAANTRANSPLANTATIE
Veel organen, zoals lever, hart,

NEDERLANDSE
TRANSPLANTATIE STICHTING

‘Goede Vrijdag kreeg ik de uitslag van een

longen, nieren, alvleesklier en

De nts ondersteunt transplanta-

kwaadaardige tumor in holtes in de linker binnenzijde

dunne darm, zijn geschikt voor

tiecentra en andere ziekenhuizen.

van mijn hoofd, in juni dat het een onbehandelbaar

transplantatie. Organen zijn

nts publieksvoorlichting beoogt

melanoom betreft. Door palliatieve bestraling gaat

vaak levensreddend voor de

het aantal orgaan- en weefsel-

het momenteel wel. Om enige voldoening uit deze

ontvanger, maar uitname moet

transplantaties te verhogen. De

doodsmelding te halen wilde ik graag zoveel mogelijk

kort na het overlijden geschieden

nts is verantwoordelijk voor het

organen en weefsel afstaan. Alles beneden mijn hoofd

en transplantatie binnen enkele

beheer van wachtlijsten, raad-

mogen ze gebruiken. Het is erg jammer dat dat niet

uren. Bij orgaandonatie door

pleging van het donorregister

kan. Er zijn geen uitzaaiingen, maar mogelijk zit de

‘hersendode’ donoren klopt het

en toewijzen van organen en

kanker ter grootte van een speldenpunt, niet zichtbaar,

hart nog, en zijn alle organen te

weefsels aan ontvangers (www.

op meerdere plekken in mijn lichaam. Kankerpatiënten

transplanteren. Bij ‘hartdode’

transplantatiestichting.nl).

komen bijna nooit voor orgaandonatie in aanmerking.

donatie – vaak patiënten bij wie

Bij melanoomkanker is donatie volledig uitgesloten.’Z

de beademing is gestopt – is het

EUROTRANSPLANT

hart gestopt. Hart en dunne darm

Eurotransplant is een

zijn daardoor niet meer geschikt

serviceorganisatie voor 78

voor transplantatie; nier, lever,

‘Net als bij euthanasie moet de
patiënt bij orgaandonatie tot
het laatste moment de vrijheid
behouden om nee te zeggen’

In het doneren van zijn organen vond de man nog enige
zingeving voor zijn onvermijdelijke overlijden.
Een ziekenhuis stemde toe omdat de huisarts zich bereid
verklaarde het ziekenhuis te vrijwaren van eventuele
juridische gevolgen en de volledige verantwoordelijkheid
voor alle aspecten van de euthanasie op zich te nemen. Een
ambulance bracht de patiënt naar het ziekenhuis. Op de
intensive care voerde de huisarts de euthanasie uit, waarna
het lichaam direct naar de operatiekamer werd vervoerd
om de organen te kunnen uitnemen. De familie van de man
voelde naast verdriet grote dankbaarheid en tevredenheid
over de gang van zaken. De toetsingscommissie euthanasie
beoordeelde de euthanasie als zorgvuldig.
In Nederland zijn in 2013 vijf gevallen geweest van
orgaandonatie na euthanasie. Van Dijk verwacht dat het er
in 2014 meer zullen zijn. ‘Onder artsen en patiënten wordt
deze combinatie van procedures steeds bekender. Veel
mensen zullen om medische redenen niet in aanmerking
komen voor orgaandonatie, en andere mensen zullen niet
naar het ziekenhuis willen voor euthanasie. Maar voor
sommigen kan orgaandonatie na euthanasie zin geven aan
een verder als zinloos ervaren sterven.’ Z
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transplantatiecentra, betrokken

longen en pancreas dikwijls wel.

laboratoria en donorzieken
huizen in België, Duitsland,

WEEFSELTRANSPLANTATIE

Kroatië, Hongarije, Luxemburg,

Ook (delen van) de huid,

Nederland, Oostenrijk en

hartkleppen, hoornvlies, grote

Slovenië. Eurotransplant zet zich

lichaamsslagaders en bot- en

in voor optimaal gebruik van

peesweefsels zijn geschikt voor

beschikbare donororganen door

donatie en transplantatie.

de best mogelijke match tussen

Weefsels verbeteren de

donororgaan en ontvanger.

kwaliteit van leven voor de

Verdeling van organen, ongeveer

ontvanger. De transplantatie

7000 per jaar over Eurotransplant-

hoeft niet onmiddellijk na het

landen (ongeveer 700 in Neder

overlijden, voor later gebruik

land), gebeurt op medische

worden weefsels opgeslagen in

gronden. Op de wachtlijst van

weefselbanken.

Eurotransplant staan ongeveer
16.000 patiënten, in Nederland
ongeveer 1000.
(www.eurotransplant.org)

NEDERLAND

2009

2010

2011

2012

2013

hart: wachtlijst

60

67

57

64

84

transplantatie

36

46

44

37

37

nier: wachtlijst

926

892

883

855

735

transplantatie

814

867

860

961

954

lever: wachtlijst

110

121

123

165

134

transplantatie

132

135

135

146

140

long: wachtlijst

186

214

235

194

189

transplantatie

67

67

68

80

88

pancreas: wachtlijst

33

35

38

36

32

transplantatie

20

26

36

37

32

(bron: Nederlandse Transplantatie Stichting)

07-10-14 10:30

7

column

Kinderleed

I

n mijn vorige column vertelde ik u
over twee zonen die mij schreven over
hun 90-jarige moeder die was gestopt
met eten en drinken. Soms word ik ook
benaderd met vragen over lijden aan het
begin van het leven. Een tijdje geleden
werd ik gebeld door een bekende. Zij
vertelde dat er in haar familie een jongetje was geboren, dat geen grote hersenen
bleek te hebben.
Hij kan niet zien, niet horen en heeft zelfs
geen zuigreﬂex. Hij krijgt sondevoeding.
De dokters voorspelden dat hij spoedig zou
overlijden. Alleen kwam de voorspelling
niet uit. Het jongetje was inmiddels acht
maanden. Regelmatig heeft hij epileptische insulten, toevallen, waarbij hij lijkt te
lijden. Daarom willen de ouders hun kindje met liefde laten gaan. De eigen artsen
willen niet helpen. Ze kunnen natuurlijk
de sondevoeding stoppen, maar dat is voor
hen geen optie. De huisarts dreigt zelfs de
ouders aan te geven als zij dat doen.
Ze zijn daarom op zoek naar een arts die
wel bereid is te helpen. Aan mij de vraag
of ik iemand weet. Ik noem een aantal
namen van kinderartsen, maar dat heeft
geen verandering in de situatie gebracht.
Het jongetje is inmiddels ruim een jaar en
het schrijnende is dat er nu eigenlijk niets
meer kan.
De wet- en regelgeving rond levensbeeindiging van pasgeborenen gaat over
kindjes van 0 tot 1 jaar. De euthanasiewet
heeft een ondergrens van 12 jaar. Voor de
leeftijdsgroep tussen 1 en 12 jaar is dus
niets geregeld. De Belgische oplossing, het
loslaten van de leeftijdsgrens, zou in het
geval van dit jongetje niet helpen, want in
de Belgische wet staat de restrictie dat het

kind besef moet hebben van het verzoek
tot levensbeëindiging.
Naar aanleiding van de recente evaluatie
van de wet Late zwangerschapsafbreking
en levensbeëindiging bij pasgeborenen las
ik de casussen die waren gemeld. De rillingen liepen me over de rug. Het bleek om
vreselijke tumoren te gaan, misvormingen
die waarschijnlijk met veel pijn gepaard
gaan. Slechts eenmaal ging het om een
pasgeborene, een kind met de blaarziekte
(epidermolysis bullosa).
Een commissie, vergelijkbaar met de regionale toetsingscommissies euthanasie,
oordeelt of het afbreken van dergelijk pril
leven zorgvuldig is. Gelukkig gaat het om
heel weinig en zeer zeldzame gevallen. Er
gaan nu stemmen op om deze commissie
ook levensbeëindiging bij kinderen in de
leeftijd tussen 1 en 12 jaar ter beoordeling
te geven. De beroepsgroep van kinderartsen zal hierover met een voorstel komen.
Heel goed dat zij die handschoen oppakken.
Van de nvve wordt soms een standpunt
in dit soort situaties gevraagd. Volgens
onze statuten zijn wij er echter alleen voor
mensen die wilsbekwaam zijn of dat zijn
geweest. Een formeel nvve-standpunt
verkondig ik dus niet, maar als mens kan
ik niet anders zeggen dan dat het leed van
het jongetje zonder grote hersenen voor de
ouders onverdraaglijk is, en voor het kindje
is het geen leven. Z
De oproep in mijn vorige column om uw wensen en ideeen over de laatstewilpil met ons te delen, leverde zo’n

dertig reacties op. Op enkele daarvan heb ik persoonlijk
gereageerd. De andere neem ik mee als ondersteuning
voor onze inspanningen op dit onderwerp. Hartelijk
dank voor uw moeite!
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Huisarts Schuurmans houdt oudere, kwetsbare patiënt extra in de gaten

‘Meneer, heeft u de
wilsverklaring al ingevuld?’

relevant04-14.indd 8

I

foto: charlotte bogaert

Alle kwetsbare ouderen in de praktijk van
huisarts Jaap Schuurmans krijgen de vraag
of ze een wilsverklaring willen invullen. Het
is een vast onderdeel van de ouderenzorg
van de praktijk. ‘Als deze patiënten aangeven
welke behandeling ze nog willen in de laatste
levensfase, kunnen wij ervoor zorgen dat deze
zo prettig mogelijk verloopt.’

n de wachtkamer van huisartsenpraktijk Ottenhoff in Groesbeek staat een groot kunstwerk. De
praktijk heeft iets huiselijks. Verpleegkundige
Miranda Kuijltjes roept een oudere heer in haar
spreekkamer. Even later loopt ze de receptie in op zoek
naar de conceptwilsverklaring. ‘Ik had hem er al eentje
meegegeven’, vertelt ze. ‘Hij heeft in het verleden een
ernstige beroerte gehad. Maar zijn wilsverklaring is bij
het oud papier terechtgekomen. Ik heb uitgelegd dat
het belangrijk is om te weten wat hij wil, voor het geval
zoiets weer gebeurt.’

07-10-14 10:31
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Inge Klijn
Van Jaap Schuurmans en Bert
Ummelen verscheen onlangs Wat
nu?, een gids voor wie te maken
krijgt met ongeneeslijke ziekte.
Een recensie van het boek staat op
pagina 28.

’

ONDERZOEK NAAR
VERMIJDBAARHEID
ZIEKENHUISOPNAME

Een kwart van de huisartsen
denkt achteraf dat een

Huisartsenpost of 112 > Sinds twee jaar is het

in de praktijk gebruikelijk om oudere, kwetsbare
patiënten te vragen een wilsverklaring in te vullen.
Huisarts Schuurmans is ook palliatief consulent en
werkte lange tijd in een hospice in Engeland. Om
de laatste levensfase zo goed mogelijk te laten verlopen, wil hij weten welke behandeling patiënten
dan nog willen. In de conceptwilsverklaring die
patiënten mee krijgen, staan vragen als: Wilt u zo
lang mogelijk in leven worden gehouden? Wilt u
gereanimeerd of beademd worden? En, moet er in
acute situaties met de huisartsenpost of met 112
worden gebeld?
Die laatste vraag vindt Schuurmans het belangrijkst. Als de familie 112 belt, komt de patiënt in
het ziekenhuis terecht. Dat is belastend en vaak
onnodig in de laatste levensfase. Het is prettiger
om rustig thuis te sterven dan om het ziekenhuis
in en uit te gaan. ‘De problemen die patiënten in
deze periode krijgen, zijn redelijkerwijs te voorspellen. Ik maak een behandelplan voor die klachten en
dat bespreek ik met de patiënt en zijn naasten. Dat
plan ligt ook bij de huisartsenpost.’
Belt de familie van de patiënt de huisartsenpost in
een acute situatie, in plaats van 112, dan weet men
daar wat de wensen zijn. Een ziekenhuisopname
kan zo mogelijk worden voorkomen. Schuurmans
geeft het voorbeeld van een kwetsbare patiënt
met ernstig hartfalen. ‘Daarvan weet je dat de kans
groot is dat er vochtophoping ontstaat in de longen, ledematen en buik. Als dat gebeurt, proberen
we het vocht weg te halen en de benauwdheid te
bestrijden met morfine. Als dat allemaal niet helpt,
gaan we over tot sedatie. Dan brengen we de
patiënt in slaap en kan het gebeuren dat hij of zij
sterft. Als je dat goed hebt doorgesproken met de
patiënt en de familie, dan geeft dat rust.’

Conspiracy of silence > Een gesprek over het

levenseinde en de wilsverklaring moet dus bijtijds
worden gevoerd. Wanneer begint hij daarover?
Schuurmans roept praktijkondersteuner Mo van
den Bergh erbij. Zij gaat op huisbezoek bij kwetsbare ouderen en brengt het onderwerp dan ter
sprake. ‘Ik zoek altijd een aanleiding om erover
te beginnen, bijvoorbeeld als mensen net na een
ernstige ingreep uit het ziekenhuis zijn gekomen.
Dan hebben ze al over hun levenseinde nagedacht.
Soms zeggen ze: “Ik wil het er nooit meer over
hebben”. Dan leg ik het voorzichtig in de week en
kom er later op terug. Maar meestal zijn ze blij dat
ik erover begin.’ Schuurmans vult aan: ‘Er heerst
een conspiracy of silence. De familie begint er niet
over en de oudere durft het ook niet, maar is er in
gedachten wel mee bezig. Het is vaak bevrijdend
als wij het ter sprake brengen.’
Als de wilsverklaring is ingevuld, volgt een
afspraak met de huisarts. Schuurmans vindt die
gesprekken noodzakelijk om te weten of het een
weloverwogen besluit is. ‘Alleen een formuliertje
invullen is niet genoeg. Ik wil weten wat iemands
beweegredenen zijn.’
De wilsverklaring is een onderdeel van de ouderenzorg van de praktijk. Kwetsbare ouderen worden
extra in de gaten gehouden. De praktijkondersteuners en de huisarts gaan vaker bij hen langs of
vragen hen naar de praktijk te komen, ook als er op
dat moment niks aan de hand is. Schuurmans: ‘Dat
lijkt arbeidsintensief maar het loont omdat je je samen met de patiënt voorbereidt op klachten die hij
in de toekomst kan krijgen. Zo worden naasten en
familie niet meer overvallen door paniek, boosheid
en frustratie als de patiënt ernstige klachten krijgt.’
De ouderenzorg in de praktijk werpt zijn vruchten af. De wilsverklaring voorkomt veel onnodige
ziekenhuisopnamen. Twee derde van de patiënten
sterft thuis. Dat is veel in vergelijking met andere
praktijken. Schuurmans is er zichtbaar trots op. Z

ziekenhuisopname aan het
einde van het leven voorkomen
had kunnen worden. In de
laatste levensmaanden zijn
benauwdheid, digestieve en
cardiovasculaire problemen
vaak reden voor een opname.
Als vooraf goede afspraken
worden gemaakt, hoeft dit
niet altijd te leiden tot een
ziekenhuisopname.
Gezondheidswetenschapper en
verpleegkundige Ria de KorteVerhoef promoveerde begin
september bij het VU Medisch
Centrum op een onderzoek
naar de vermijdbaarheid van
ziekenhuisopnamen en doet
een aantal aanbevelingen.
Een daarvan is: denk bewust
na over de acute behandeling
en zorg en start anticiperende
gesprekken en interventies voor
het omgaan met te verwachten
problemen. Z
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opinie
Hans van Dam

Wilsverklaringen vragen om
daadwerkelijk respect
In theorie is de waarde van een
wilsbeschikking helder, in de praktijk
stuit de uitvoering op hardnekkige
problemen. Vooral bij mensen met
dementie. Een pleidooi voor creatieve,
soms onconventionele uitwegen.

D

e euthanasiewet is glashelder
over de status van de schriftelijke
wilsbeschikking: die vervangt
het mondeling verzoek op het
moment dat iemand geen
mondeling verzoek meer kan doen. Bijvoorbeeld als
gevolg van bewusteloosheid of gevorderde dementie.
Adequaat denken kan dan niet meer, waardoor je ook
geen oordeel over je eigen toestand kunt vellen. Met
andere woorden: je kunt niet meer willen.
Om mensen niet aan hun tragisch lot over te laten,
voorziet de wet in een wilsbeschikking. Wat je in
goede dagen hebt vastgelegd over situaties waarin je
je wil niet meer kunt uiten of hebben, zou dan leidend
moeten zijn. Helder en logisch. Maar in de praktijk is
het zo eenvoudig niet. Vanaf het begin van de regelgeving is de wilsverklaring een stiefkindje geweest. Veel
artsen wilden er niet veel of zelfs niets mee. De waardering voor de wilsverklaring beperkt zich tot nu toe
tot twee belangrijke beperkte functies: ondersteuning
van het mondeling verzoek, of illustratie dat iemand
tijdig nadenkt over zijn of haar levenseinde. Maar als
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de situatie zoals in een wilsverklaring beschreven zich
daadwerkelijk aandient, geven verreweg de meeste
artsen niet thuis. Ik bespreek drie veelgehoorde bezwaren.

Weinig doordacht > Het eerste bezwaar: het vastgelegde verzoek is niet te verifiëren (mensen kunnen
niet meer zeggen dat ze er nog steeds zo over denken)
en dus staat niet vast dat iemand de euthanasie nog
steeds echt wil. Dat is een weinig doordacht standpunt, omdat de wilsverklaring juist voor die situaties
is bedoeld. Wie aan het volgen van de wilsverklaring
de eis van mondelinge bevestiging verbindt, wil in
feite van geen verklaring weten, want die is er nu juist
voor situaties waarin die niet bevestigd kan worden.
En nog iets: de Staatscommissie Euthanasie heeft al
in 1985 opgemerkt dat in het meest curieuze geval,
namelijk dat ‘iemand de eigen toestand mogelijk toch
anders waardeert maar dat niet kan uiten, de wilsverklaring haar rechtskracht (!) behoudt, omdat men
er van uit mag gaan dat de opsteller zich dit risico
bewust is geweest’.
Het tweede bezwaar: het staat niet vast dat iemand
in de beschreven toestand ondraaglijk lijdt, een eis die
de wet stelt. Dit argument getuigt, naast miskenning
van autonomie, van een beperkte interpretatie van
lijden. Waar het om gaat, is dat de persoon in kwestie
vooraf weloverwogen de beschreven levensstaat heeft
geduid als voor hem of haar onaanvaardbaar en dus
on(ver)draaglijk. Onomkeerbaar coma bijvoorbeeld.
Daarin lijdt iemand niet in de strikte zin van ervaring
van pijn of verdriet om de eigen situatie. Maar wel in
die zin dat iemand dan verkeert in een situatie die hij
onder geen voorwaarde voor zichzelf wenst. Vooraf
heeft iemand te kennen gegeven dat voor hem of haar
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het leven dan, in de woorden van theoloog en ethicus
Kuitert, door de bodem is gezakt. In zo’n situatie de
wilsverklaring terzijde schuiven, betekent dat deze,
waar die nodig is, niet mag gelden. Zo kan het niet
zijn.

Macaber scenario > Het derde bezwaar, een heikel

punt: de wilsverklaring is om praktische redenen niet
uitvoerbaar omdat iemand gevorderd dement is en
niet meer begrijpt wat er gebeurt. De dokter begrijpt
dat iemand dit leven nooit heeft gewild en begrijpt
ook wat iemand heeft vastgelegd, maar kan het niet
uitvoeren.
Inderdaad, er is een macaber scenario denkbaar
dat iemand zich letterlijk verzet als de arts met het
drankje of de injectie aankomt. De dementerende
vraagt waar dat voor bedoeld is en de arts kan alleen
maar zeggen dat het een middel is om te sterven. De
patiënt kan dan, onwetend van wat hij eerder heeft
vastgelegd, glashard zeggen dat hij niet dood wil en
dat de dokter moet ‘opzouten’.
Hier ligt een enorm dilemma: toedienen onder dwang
kan niet (dat kan gemakkelijk tot fysiek geweld leiden
en heeft niets meer van waardigheid). Maar tegelijkertijd is het ook zo dat wat iemand ‘niet wil’ geen
willen is in de zin van een afgewogen oordeel (het
hersenverval door de dementie maakt dat onmogelijk).
Intussen dreigt iemand door te moeten leven in een
situatie die hij of zij absoluut niet heeft gewild en dat
zou niemand moeten willen. Voor alle duidelijkheid:

wie het dementieproces niet door wil maken, doet er
goed aan tijdig de dodelijke middelen te vragen (en
moet die dan ook kunnen krijgen!).

Onconventioneel > Maar het valse van dementie is

dat velen niet voldoende inzien wat er met hen aan
de hand is en dus niet merken dat ze in de wilsonbekwaamheid glijden. Toch kan het niet zo zijn dat die
mensen dan maar pech hebben. Beter dan om de onmogelijkheden van hulp te benadrukken, is het met
elkaar te kijken naar mogelijkheden die er wellicht
wél zijn. Ik noem er één, onconventioneel, maar toch.
Bij dementie die onverhoopt is gevorderd, zou iemand
voorafgaande aan de toediening van het euthanaticum een zwaar slaapmiddel in tabletvorm kunnen
krijgen. Dan kan in diepe slaap de euthanasie die in
de wilsverklaring is gevraagd, plaatsvinden.
De tegenwerping dat iemand dat slaapmiddel
waarschijnlijk ‘onder valse voorwendselen’ en dus
min of meer onder dwang toegediend krijgt, snijdt
geen hout. Dagelijks krijgen duizenden mensen met
dementie in verpleeghuizen medicatie zonder dat zij
dat ‘willen’ en onder valse voorwendselen. Nogmaals,
zeker geen wenselijke situatie, maar situaties kunnen
om dit soort oplossingen vragen.
Conclusie: de wilsverklaring verdient als vervanging
voor het mondeling verzoek daadwerkelijk respect.
Waar in de praktijk akelige hobbels te nemen zijn,
vraagt dat om creatieve en soms onconventionele
oplossingen. Beter dan deze problemen op afstand
zetten, is met elkaar de mogelijkheden bekijken. Z
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Els Wiegant

Slechts 14 procent heeft er een opgesteld

‘Iedere dag is een mooie
dag voor je wilsverklaring’
Bijna iedereen die 55
jaar of ouder is, staat
positief ten opzichte
van wilsverklaringen
over het levenseinde.
Toch heeft slechts
14 procent ze
opgesteld. Dat blijkt
uit onderzoek dat de
NVVE liet uitvoeren.
In september werden
tv-spotjes over het
thema uitgezonden
via de publieke
omroep.

H

et onderzoek, waaraan ruim 1000
mensen deelnamen, toont aan dat
vrijwel alle 55-plussers voordelen in
een wilsverklaring zien. Ze zijn ook
bereid tijd vrij te maken om wilsverklaringen op te
stellen. Ruim een kwart (27 procent) wil dat online
doen. Iets minder dan de helft (48 procent) heeft wel
eens nagedacht over het opstellen van een wilsverklaring.
Van de 14 procent die de wilsverklaring heeft opgesteld, heeft ruim de helft die met zijn partner en iets
minder dan de helft met zijn kinderen besproken.
Slechts 35 procent heeft dat met de arts gedaan. Maar
liefst 40 procent van de deelnemers zegt het opstellen van de wilsverklaring ‘voor zich uit te schuiven’.
Uit het onderzoek blijkt ook dat lang niet alle 55-plussers weten wat een wilsverklaring precies is. Ruim
de helft verkeert (onterecht) in de veronderstelling
dat een wilsverklaring bij de notaris moet worden
vastgelegd. Een kwart denkt dat een wilsverklaring
hetzelfde werkt als een testament en niet iedereen
is zich ervan bewust dat een wilsverklaring met de
(huis)arts moet worden besproken.

Niet verplicht > Enkele van de onderzoeksresultaten

werden gepresenteerd tijdens de eerste, jaarlijkse
Dag van de Wilsverklaring op 3 september. Daar werd
ook de reclamecampagne met het motto ‘Iedere dag
is een mooie dag voor je wilsverklaring’ gelanceerd.

Tijdens een ontbijt in Utrecht, waaraan enkele tientallen leden uit de regio deelnamen, besprak voorzitter Willie Swildens van de Regionale toetsingscommissies euthanasie (Rte’s) een aantal misverstanden
over de wilsverklaringen. Zo benadrukte zij dat een
schriftelijke wilsverklaring niet verplicht is om voor
euthanasie in aanmerking te kunnen komen.
Een schriftelijke wilsverklaring kan een mondeling
euthanasieverzoek vervangen, maar de arts moet wel
vaststellen of de situatie van de betrokkene overeenkomt met wat hij of zij in de wilsverklaring heeft
omschreven als ‘ondraaglijk en uitzichtloos’. ‘Dat is
soms heel moeilijk te interpreteren’, stelde Swildens.
‘Daarom is het belangrijk om er in je wilsverklaring
geen onduidelijkheid over te laten bestaan. Geef goed
aan wat je verstaat onder “ondraaglijk en uitzichtloos” en omschrijf waaróm dat zo voor je is.’

Goede nadenk-tool > Jacob Kohnstamm, oud-

voorzitter van de nvve, nu voorzitter van het College
bescherming persoonsgegevens (cbp), lanceerde
officieel de digitale wilsverklaringen. Hij noemde de
wilsverklaringen – op papier of online – vooral een
manier om voor jezelf je wensen rond je levenseinde
helder te krijgen. In zijn rol als voorzitter van het cbp
adviseerde hij de nvve om de veiligheid van de online wilsverklaringen goed te bewaken en regelmatig
te controleren. Z

foto’s: charlotte bogaert
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LEEFTIJD
63
WOONPLAATS
Dongen (Noord-Brabant)
WERK
Maatschappelijk werker
PRIVÉ
Alleenstaand, twee
volwassen dochters
en een zoon

‘Zo geef ik het leven terug aan de aarde’
EEN BEUK
‘Mijn graf heb ik al gekocht. Ik
kom in het bos te liggen op de
natuurbegraafplaats Weverslo
in de Peel. Er komt geen steen
op, dat doen ze daar niet, alles
is van natuurlijke materialen.
Ik heb gevraagd of er een beuk
op mijn graf mag, dat kan wel.
Op die manier geef ik het leven
terug aan de aarde.’
GEEN ‘KRAAIEN’
‘Ik vind het prettig om alles
geregeld te hebben, met name
om mijn kinderen te ontlasten.
Mijn vader stierf toen ik nog
jong was en ik weet hoe
vervelend het is om alles snel te
moeten regelen. Ik heb precies
opgeschreven wat ik wel en
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niet wil als ik doodga: zo min
mogelijk mensen in het zwart,
ik wil geen “kraaien” op mijn
begrafenis. Ik hoop dat de zon
schijnt als het zover is, want het
leven gaat door.’
MET POTLOOD INGEVULD
‘Alles zit bij elkaar in een map.
Daar komen mijn wilsverklaringen bij als ik daarmee klaar
ben. Ik heb ze nu met potlood
ingevuld, ik ga nog met mijn
huisarts bespreken hoe ik
mijn wensen het beste op kan
schrijven. Als ik een beroerte
of een ongeluk met hersenletsel krijg, waardoor ik niet meer
zelf kan eten en drinken of niet
meer zelf het toilet kan bezoeken, dan hoeft het niet meer.’

SCHONE LUIER
‘Een paar jaar geleden zat ik,
na een heupoperatie, in een
revalidatiecentrum. Daar zaten
ook mensen die een beroerte
hadden gehad, die kregen een
schone luier om en moesten
worden gevoerd. Ik zag aan
hun ogen dat ze alles begrepen.
Ik zag de pijn; dat ze ziek
waren en dat ze zich niet meer
konden uiten. Ze krijgen zo’n
kinderbordje met zo’n hoge rand
omdat het er anders allemaal
overheen gaat.’
ALLERLEI APPARATEN
‘Ik ben toen stil gaan staan bij
mijn levenseinde. De kinderen
zeggen: “Hè mam, moet dat nu,
zo ver is het nog lang niet?!”

Maar zo’n verzorgingshuis, dat
wil ik gewoon niet. En dan moet
je iets regelen want anders gaan
ze maar door met behandelen
en leggen ze je aan allerlei
apparaten om je in leven te
houden.’Z

Wilt u uw overwegingen en
keuzes rond het levenseinde met
ons delen, ook als u nog geen
wilsverklaring hebt?
Stuur dan een mail met uw
naam en telefoonnummer naar:
rubriek@nvve.nl.
Leg in het kort uit waarom u uw
verhaal graag wilt vertellen.

tekst inge klijn | foto: maurits giesen
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Ziekenhuis negeerde behandelverbod van 90-jarige vrouw

‘Ga in een garage werken. D

barbara piper (l.) en elly van den braak | foto: bert bulder

Het ziekenhuis negeerde het behandelverbod
en communiceerde slecht. Daardoor werd het
zorgvuldig voorbereide levenseinde van de
90-jarige moeder van Elly van den Braak een
onrustige en pijnlijke ervaring. Elly diende een
klacht in. ‘Het gaat mij er niet om een specialist
of ziekenhuis zwart te maken. Ik wil dat zij er iets
van leren om zo anderen een nare ervaring te
besparen.’

Marijke Hilhorst
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T

oen Elly (64) op 13 februari bij haar moeder op
de koffie ging, trof ze haar op de grond aan,
niet in staat tot communiceren. Onderzoek
in het ziekenhuis wees uit dat haar moeder
een herseninfarct had gehad. Gevolg: ze was
halfzijdig verlamd, blind aan een oog, incontinent, kon niet slikken
of eten en had een laag bewustzijn.
‘Ze was kortom veroordeeld tot een leven dat mijn moeder zou
omschrijven als dat van een “kasplantje”. En ze had in een wilsverklaring vastgelegd in dat geval niet behandeld te willen worden,
mede omdat ze al leed aan hart-, long- en nierfalen en slecht ter
been was. Van meet af aan heb ik – als gemachtigde – iedereen
met wie mijn moeder in aanraking kwam, gewezen op het bestaan
van haar behandelverbod. Maar daar werd in het ziekenhuis nauwelijks op gereageerd. De geldigheid zou verlopen zijn en ze waren
tot behandelen verplicht, beweerden ze zelfs na samenspraak met
de bedrijfsjurist, directie en raad van bestuur.’
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Daar kun je sleutelen’
Elly verzocht het ziekenhuis contact op te nemen met de huisarts
van haar moeder, die uitstekend op de hoogte was van haar
wensen. Dat gebeurde pas op de zevende dag. In die zeven
dagen, vertelt Elly, is er met de doodzieke patiënte gesold omdat
behandelend artsen het begrip ‘kasplant’ definiëren als iemand die
in coma is. ‘Moeder kreeg vocht via een infuus. Er is tot bloedens
toe geprobeerd een sonde in te brengen die ze, toen dat eindelijk
gelukt was, met haar ene goede arm eruit trok. Er zou een nieuwe
worden geplaatst, desnoods met een roesje.’
Dat roesje kreeg zij uiteindelijk niet omdat haar moeders
belastbare vermogen te laag werd geacht. ‘Maar toen ik om een
terminaalverklaring vroeg zodat ik moeder kon laten overbrengen
naar een hospice, werd me die geweigerd. Moeder zou geen
levensbedreigende aandoening hebben, dus niet terminaal zijn’,
zegt Elly.

Belastende behandelingen > Sinds ze met vervroegd pensioen
ging bij de Gemeente Amsterdam werkt Elly in een hospice. ‘Daar
zet ik me 100 procent in om mensen rustig te laten sterven. En dan
zou ik bij mijn eigen moeder niet voor een waardig einde kunnen
zorgen?! Dat is beschamend. Op een bepaald moment heb ik in
wanhoop en woede gezegd: “Weet je wat jullie moeten doen? In
een garage gaan werken, daar kun je sleutelen.”’
Daarmee doelde ze op de vele belastende handelingen waaraan
haar moeder werd onderworpen: injecties tegen trombose,
fysiotherapie, in een tillift worden gehesen en op een stoel gezet,
wakker gemaakt om het zuurstofgehalte in het bloed te meten.

Mede door inzet van de – betrokken – huisarts lukte het Elly na die
week om haar moeder naar haar eigen huis over te laten brengen.
Daar kreeg ze 24-uurs thuiszorg en heeft ze nog twee dagen, omringd door familie, geleefd. ‘Het licht, de geur was er vertrouwd. De
buren kwamen afscheid nemen, de huisarts hield een vinger aan
de pols. Ik ben dankbaar 64 jaar lang een moeder te hebben gehad,
en nog dankbaarder dat ze niet in een verpleeghuis, maar thuis is
gestorven.’
Met Whatsappjes heeft Elly iedereen op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen. Die leverden achteraf een nauwkeurig logboek
op. Samen met haar schoondochter Barbara Piper, die ook in de
ouderenzorg werkt, zette Elly de gebeurtenissen op een rij en vroeg
een onderhoud aan met de behandelend artsen. ‘Al sinds 1995
bestaat de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst,
wgbo, die iedereen het recht geeft een behandeling te weigeren.
Als je dan ook nog eens, zwart op wit, een behandelverbod overlegt
en je wens wordt nóg niet gerespecteerd, wanneer dan wel?’
Toen het gesprek met de artsen uiteindelijk plaatsvond, bleek
er intern al een training te zijn geweest waarin de casus van
Elly’s moeder was behandeld, vertelt ze. De specialist bood zijn
excuses aan voor de communicatiefouten, maar bleef – medisch
gezien – achter de genomen beslissingen staan. Elly en Barbara,
die nu proberen het belang van deskundigheidsbevordering rond
waardig sterven landelijk te bevorderen, zijn blij dat het ziekenhuis
verbeteringen in gang heeft gezet. Zo heeft het een werkgroep
Moreel Beraad (zie kader) in het leven geroepen. Elly: ‘Dat zouden
meer ziekenhuizen en zorginstellingen moeten doen.’ Z

MOREEL BERAAD
In de gezondheidszorg zijn morele

Nederland hebben een zogeheten

om op de afdeling een moreel

dilemma’s aan de orde van de

werkgroep Moreel Beraad: een team

beraad te houden over een

dag. Prioriteiten stellen wegens

medewerkers uit verschillende

actuele casus. De focus van moreel

volle agenda’s of beperkt budget

disciplines dat ethische dilemma’s

beraad ligt op het gezamenlijk

is een terugkerende uitdaging.

en casussen bespreekt en daarbij

onderzoek naar beargumenteerde

Maar ook wijzigingen in het

geïnteresseerde collega’s uitnodigt.

besluitvorming rond een ethisch

zorgverzekeringsstelsel kunnen

Ook kunnen medewerkers in de

dilemma of een netelige kwestie,

morele vragen oproepen.

instelling een speciaal hiervoor

vanuit verschillende waarden,

Sommige ziekenhuizen in

getrainde gespreksleider verzoeken

ervaringen en perspectieven.
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Tien tips voor een soepel verlopend euthanasietraject

Koos van Wees

Een blakende gezondheid veinzen h
Een euthanasieverzoek is niet zomaar iets.
Veel artsen worstelen met het verzoek
en de kans op een afwijzing is groot. Wie
dat wil voorkomen doet er goed aan wat
vuistregels te volgen. Tien tips voor een
soepel verlopend euthanasietraject.

1

zet de dokter niet voor het blok
Euthanasie doe je met zijn
tweeën. Zoals de patiënt hecht
aan zijn autonomie, zo geldt
hetzelfde voor de arts. Ook die is
allergisch voor iets ‘moeten’, zeker
als het om zoiets ingrijpends gaat
als euthanasie. Hij moet zich er
100 procent zeker over voelen,
en het is verstandig je dat als
patiënt te realiseren. Dus niet: ‘ik
wil euthanasie en u moet die mij
geven’, maar in samenspraak tot
een route komen.
Idealiter hebben arts en patiënt
al gesprekken gevoerd over waar
voor elk de grens ligt. Vermijd in
elk geval de indruk een recht op te
eisen, dat schiet in het verkeerde
keelgat.

2

wees duidelijk, maar niet
dwingend
Laat ruimte aan de arts om
een eigen afweging te maken.
Sommige patiënten komen bij
de dokter terwijl ze het hele
euthanasietraject al hebben
uitgedacht. De arts hoeft alleen
maar bij het kruisje te tekenen.
Dat wekt weerstand.
Neem de arts al vroegtijdig mee
in het denkproces. Overdenk de
argumenten, vertel waarom en
wanneer een moment komt dat
het leven voor u niet meer hoeft.

illustratie: bernet ragetli
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*
Met dank aan Suzanne van de
Vathorst, hoogleraar Kwaliteit van de
laatste levensfase en van het sterven,
voor haar tips en suggesties.

n helpt niet echt
3

benadruk het lichamelijk lijden
Nog steeds geldt dat aan
de inwilliging van een
euthanasieverzoek een medisch
classificeerbare aandoening
ten grondslag moet liggen. In
gewonemensentaal: het leven
moe zijn is onvoldoende, je
moet ook iets mankeren. Het
is verstandig om het slecht ter
been zijn, het verslechterend
gezichtsvermogen en/of de
toenemende doofheid te noemen
als oorzaak voor de stervenswens.
Door die aandoeningen liggen de
dingen die van zoveel waarde in
het leven waren, buiten bereik.
Benoem dat en maak voor de
arts zo inzichtelijk en invoelbaar
dat euthanasie de nog enig
resterende mogelijkheid is.

4

beroep u niet op de belasting
voor uw omgeving
Veel mensen verwijzen in hun
euthanasieverzoek naar de
belasting die ze zouden vormen
voor hun mantelzorgende
omgeving. Niet doen. Artsen
kunnen eruit opmaken dat u
het verzoek doet om zorgende
familieleden en vrienden te
ontlasten. Dat is niet wat een
dokter wil horen. Die moet er echt
van overtuigd zijn dat het verzoek
voortkomt uit uw eigen lijden.
De arts zal zich afvragen of er aan
die verzorging niet wat gedaan
kan worden, om zo de grond
onder uw euthanasieverzoek weg
te halen.

5

straal uit dat u aan het einde
van uw latijn bent
Mensen doen zich vaak sterker
voor dan ze in werkelijkheid
zijn. Voor een euthanasieverzoek
werkt dat contraproductief.
Te veel wanhoop uitstralen is
ook niet goed, want dat wordt
als dwingend ervaren, maar
blakende gezondheid veinzen
helpt ook niet.
Vertel waarom het leven zijn
glans heeft verloren, wat zich
allemaal heeft voorgedaan dat
de dood beter lijkt. Dat er echt
geen andere mogelijkheid meer
is, en dat het vooruitzicht van een
pijnlijk en lang sterfbed u angst
inboezemt. Maak duidelijk dat
het écht niet meer gaat. Omdat
euthanasie onomkeerbaar is
moet de arts er nóg meer dan
bij andere handelingen van
overtuigd worden dat het de
enige juiste route is.

6

begin niet over de toekomst
Een arts zal gaan twijfelen als de
patiënt vraagt met de euthanasie
nog even te wachten tot na de
verjaardag van de kleinzoon, of de
wk voetbal. Hoe begrijpelijk ook,
het wekt de indruk dat het lijden
nog wel even draaglijk is, terwijl
ondraaglijkheid het criterium
voor euthanasie is. Hoe meer u
nog mee wilt maken, hoe harder
de arts zich zal afvragen of u wel
aan euthanasie toe bent.
Daarbij moet aangetekend
worden dat veel patiënten het

leven weer draaglijker vinden
als ze weten dat ze euthanasie
krijgen. Goede artsen weten dat
en zullen hun beslissing er niet
door laten beïnvloeden.

7

maak verzoek invoelbaar
Iemand die doof wordt na een
leven lang muzikant te zijn
geweest, kan waarschijnlijk
goed duidelijk maken waarom
het leven aan kwaliteit heeft
ingeboet. De arts zal hier alle
begrip voor hebben. Maak dus
duidelijk hoe úw levensgeluk
wordt verstoord door uitval van
eigenschappen en vaardigheden.
Dat kan variëren van het verlies
van autonomie tot het vervallen
van de dagelijkse wandeling.
Maak duidelijk wat nou de
doorslag gaf in uw overweging
euthanasie te vragen.

8

let op andere behandelingen
Het is vreemd als u de ene week
bij de arts langsgaat voor een
griepprik, en de volgende keer
een euthanasieverzoek doet. Of
een pacemaker laat zetten terwijl
u een brandende euthanasiewens
hebt. Artsen zullen willen weten
hoe graag u eigenlijk dood wilt.
Het is misschien beter niet meer
aan een pacemaker te beginnen
als u er liever niet meer bent.
Voor een arts bevestigt dat uw
euthanasiewens.

9

vertrouw niet te veel op
wilsverklaring
Een wilsverklaring is nuttig,
maar denk niet dat daarmee
de euthanasie geregeld is.
Artsen willen sowieso dat
wordt voldaan aan de wettelijke
criteria van de euthanasiewet,
zoals ondraaglijk en uitzichtloos
lijden. Dat betekent dat de
patiënt nog steeds de taak heeft
zijn verzoek te onderbouwen.
Beschrijf in uw wilsverklaring
zo duidelijk mogelijk wat voor
u ondraaglijk is. Bespreek uw
verklaring vervolgens goed
met uw arts, zodat hij weet
wat u bedoelt en in welke
situatie u euthanasie wilt
krijgen. Scherp de tekst daarna
eventueel nog aan. Veranderen
de omstandigheden, pas dan ook
uw wilsverklaring aan. Maakt u
een afspraak met uw arts, vraag
dan om een dubbel consult. Dan
heeft hij echt even tijd voor u.

J

zoek huisarts die bij u past
Begin tijdig met het bespreken
van uw euthanasiewens. Zoek
een dokter die u begrijpt, en die
niet afwijzend staat tegenover
euthanasie. Bedenk dat als u dat
pas in de laatste levensfase doet,
het vaak te laat is om nog een
andere dokter te vinden. Z
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LEVENSEINDEKLINIEK SLUIT 2013 AF MET POSITIEF SALDO

ENGELAND STAP DICHTER BIJ LEGALISEREN EUTHANASIE

Mede dankzij de financiële
hulp van nvve-leden heeft de
Stichting Levenseindekliniek
(SLK) haar eerste volledige jaar
met een positief saldo afgesloten. De Levenseindekliniek,
gestart in maart 2012, verwachtte in 2013 ruim een ton
tekort te komen, maar hield
drie ton ‘over’.
De stichting publiceerde deze
zomer haar eerste jaarverslag.
Daarin wordt de verwachting geuit dat ook in 2014 de
financiële situatie gezond zal
blijven.
In april vorig jaar werd bij Relevant een oproep bijgesloten
om Vriend van de Levenseindekliniek te worden. De oproep
leverde 10.827 Vrienden op. De

Groot-Brittannië is deze
zomer een stap dichter bij
een euthanasiewet gekomen.
Na een debat in het Britse
Hogerhuis van bijna tien uur
en meer dan 126 sprekers –
een record – gaat het voorstel
voor de Assisted Dying Bill
door naar de volgende ronde
in het wetgevingsproces. Het
voorstel houdt in dat terminale patiënten die minder dan
zes maanden te leven hebben,
hun artsen mogen vragen hun
leven te beëindigen.
Er bestaat al jaren grote maatschappelijke steun voor euthanasie. De voorstanders kregen
half juli steun uit onverwachte
hoek toen de voormalige
leider van de Anglicaanse

inkomsten hieruit bedragen
ruim 1,2 miljoen euro. Minder
dan 10 procent van dit bedrag
is gebruikt voor de werving en
administratie van de Vrienden.
Voor de vergoeding van euthanasie door de Levenseindekliniek kon in 2012 alleen met
zorgverzekeraar Menzis een
contract worden afgesloten.
Nadat nvve-leden hun eigen
zorgverzekeraar daar met een
standaardbrief toe hadden
aangespoord, kwamen meer
vergoedingsovereenkomsten
tot stand. Het lukte in 2013 om
met 60 procent van de verzekeraars afspraken te maken.
De stichting verwacht dat dit
met de overige zorgverzekeraars dit jaar zal lukken. Z

FRANSE COMAPATIËNT MAG NIET STERVEN
De Raad van State, het hoogste
rechtscollege in Frankrijk,
heeft eind juni beslist dat er
een einde mag komen aan het
leven van een 39-jarige comapatiënt, zo meldt NRC Handelsblad. Vincent Lambert raakte
in 2008 na een motorongeluk
in coma en kan alleen zijn
ogen bewegen.
In overleg met Vincents vrouw
Rachel, staakten de artsen vorig jaar april de sondevoeding.
De streng katholieke ouders
van Vincent stapten naar de
rechter en kregen gelijk: de
slangen moesten weer worden

relevant04-14.indd 18

aangesloten. Begin dit jaar
begonnen de artsen opnieuw
een proces en verloren voor de
tweede keer. Rachel Lambert
stapte naar de Franse Raad
van State, die haar en de artsen uiteindelijk gelijk gaf.
Maar daags na het arrest
maakten de ouders de zaak
aanhangig bij het Europees
Hof voor de Rechten van de
Mens (ehrm) in Straatsburg.
Dat heeft de uitvoering van
het arrest opgeschort voor de
duur van de behandeling van
de zaak. Z

kerk, Carey, zich bij hun kamp
aansloot. Ook de bisschop van
Buckingham besloot het wetsvoorstel te steunen.
Zelfs de Zuid-Afrikaanse
aartsbisschop Desmond Tutu
mengde zich in het debat. In
The Observer riep hij op tot een
‘mind shift’ en veroordeelde
de ‘onwaardige’ behandeling
van zijn vriend Nelson
Mandela, wiens leven naar
Tutu’s zeggen onnodig werd
verlengd. De aartsbisschop van
Kaapstad zegt ‘de heiligheid
van het leven te eerbiedigen,
maar niet tegen elke prijs’. Z

MEER DAN 100 KEER EUTHANASIEAANVRAAG
IN ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS
In het Albert Schweitzer Ziekenhuis, met locaties in Dor
drecht, Zwijndrecht, Sliedrecht
en Ridderkerk, is vorig jaar 109
keer een euthanasieaanvraag
gedaan. In vijftien gevallen
werd ook daadwerkelijk euthanasie gegeven. Volgens de
website van het ziekenhuis is
de werkelijke hulpvraag achter
een euthanasieverzoek: ‘Help
mij de regie rond mijn levenseinde te behouden’.
Het Albert Schweitzer is het
enige ziekenhuis in Nederland
waar euthanasieconsulenten

werken. Zij adviseren artsen
en patiënten en helpen bij de
formaliteiten. De jaarcijfers
waren voor de PvdA-fractie
aanleiding om minister Schippers van Volksgezondheid te
vragen of niet alle ziekenhuizen euthanasieconsulenten
zouden moeten aanstellen. Z
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Directeur Pleiter: ‘Naar eer en geweten gehandeld’

Els Wiegant

Rte: Levenseindekliniek
opnieuw onzorgvuldig
Voor de tweede keer dit jaar is een
euthanasie die is uitgevoerd door de
Levenseindekliniek, als onzorgvuldig
beoordeeld. Het ging om de
euthanasie van een hoogbejaarde,
wilsonbekwame vrouw. De Regionale
toetsingscommissie euthanasie (Rte)
vindt dat de arts onvoldoende heeft
aangetoond dat zij ondraaglijk leed.

D

e vrouw (tussen de 80 en 90 jaar
oud) was na een hersenbloeding
in een verpleeghuis opgenomen.
Twintig jaar daarvoor had zij in
een wilsverklaring aangegeven
euthanasie te willen als dat zou gebeuren. Die wens
had zij, na een eerdere hersenbloeding, tegenover
haar huisarts mondeling bevestigd.
Toen de verpleeghuisarts geen euthanasie wilde
geven, hadden haar kinderen contact gezocht met
de Levenseindekliniek. Een arts en verpleegkundige
bezochten de vrouw, die niet meer in staat was haar
wil te uiten, twee keer en sprak met de kinderen. De
arts kon niet vaststellen dat de vrouw ondraaglijk
leed. Of zij geestelijk leed kon hij niet beoordelen. Zijn
besluit om de vrouw desondanks euthanasie te geven,
baseerde hij op haar wilsverklaring.
Dat vindt de Rte onvoldoende. De commissie oordeelt
dat de arts in deze complexe situatie niet genoeg tijd
heeft genomen en zich onvoldoende heeft ingespannen om de ondraaglijkheid van het lijden van de
vrouw te onderbouwen.

Naar eer en geweten > Directeur Steven Pleiter van
de Levenseindekliniek zei in een reactie: ‘We trekken
ons dit oordeel ten zeerste aan. De arts, het hele team,
heeft naar eer en geweten gehandeld. Als wij ook
maar 1 procent twijfel hebben over een euthanasieverzoek, dan honoreren wij het niet. De arts is ervan
overtuigd dat werd voldaan aan de zorgvuldigheidscriteria, maar is niet in staat geweest dat naar tevredenheid van de commissie uit te leggen. Daar zullen
we nóg zorgvuldiger in moeten zijn.’ Pleiter noemt de
uitspraak van de Rte ‘weer een verscherping van de
jurisprudentie’. ‘Dat is ook het recht van de Rte. Daar
leren we van en dat pakken we op.’
Sinds de start in maart 2012 kreeg de Levenseindekliniek 2041 euthanasieverzoeken. Daarvan werden er
313 gehonoreerd en 509 afgewezen. Andere patiënten
trokken hun aanvraag in, stierven tussentijds of staan
op een wachtlijst. In totaal werden twee van de tot nu
toe beoordeelde euthanasiegevallen van de Levenseindekliniek (262) als onzorgvuldig bestempeld.

Juridische analyse > Deze zomer stuurde minister

Schippers van Volksgezondheid en Welzijn een brief
aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van een
juridische en historische analyse van de (totstandkoming van) de euthanasiewet.
De analyse is gemaakt door een ambtelijke werkgroep, waarin ook de knmg zitting heeft. Aanleiding
voor het instellen ervan was een uitzending van het
televisieprogramma Zembla in februari, waarin de
dilemma’s rond euthanasie bij dementie aan de orde
kwamen. De ambtelijke werkgroep is nog bezig met
een inventarisatie van knelpunten in de praktijk. Alle
uitkomsten tezamen moeten eind dit jaar leiden tot
een handreiking voor zorgprofessionals, patiënten en
andere burgers. Z
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Ad van den Ende kon zijn vrouw niet laten gaan

‘Oh, lief.
Hadden
we het
kunnen
weten?’

‘Ik heb het niet goed gedaan, maar ik kon
niet anders’, zegt Ad van den Ende (64). Niet
berustend, want het zit hem na anderhalf
jaar nog steeds dwars dat hij niet aan de
uitdrukkelijke stervenswens van zijn vrouw
Hilde tegemoet is gekomen. Hij kon haar
– tot zijn eigen verbazing – niet laten gaan
toen zij dat wilde.

foto: tessa posthuma de boer
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Marijke Hilhorst
Onze pogingen om te communiceren met een letterbord leverden
uitsluitend wartaal op.’

H

ilde Blonk stierf in november 2012 in een hospice, 62 jaar oud. In een schrijven, dat de aanleiding voor het gesprek vormt, stelt Ad van
den Ende zich deze vraag: ‘Oh, lief. Hadden we
het kunnen weten?’ Zijn hartenkreet eindigt
met de woorden: ‘De verschrikkingen van dat ziekenhuis, al die pijn.
Ik had het je zo graag bespaard…’
Ad van den Ende en Hilde Blonk trouwden in 1999, beiden hadden
kinderen uit een eerder huwelijk. Hilde kreeg borstkanker. ‘In dat
hele proces van chemo’s en de operatie heeft ze veel nagedacht over
de dood en wilsverklaringen opgesteld.’ Niet meer in staat haar werk
te hervatten, ging Hilde als vrijwilliger aan de slag bij de nvve. ‘Ze
vond het prettig weer onder de mensen te zijn, zich nuttig te maken.’
Juli 2012 klaagde Hilde over pijn in haar been, haar conditie
verslechterde in rap tempo. De neuroloog, die ze half september
consulteerde, liet haar direct opnemen. Ze had al problemen met
spreken en slikken en eenmaal in het ziekenhuis kwam daar
longontsteking bij. ‘Ik zie haar boze gezicht nog voor me toen ze
naar de intensive care werd overgebracht, met zo’n blik van “dit
hadden we niet afgesproken”. Punt was dat de behandelend artsen
meenden dat zij zou kunnen genezen. Daarvan probeerde ik haar te
overtuigen.’

Andere diagnose > In het academisch ziekenhuis, waarnaar Hilde
werd overgebracht, volgde nieuw onderzoek. Daar kwam een andere
diagnose uit de bus. Het zou gaan om een paraneoplastisch syndroom als gevolg van een kleincellig longcarcinoom. Zo’n syndroom
is een ernstige neurologische aandoening die samenhangt met
kanker, maar niet per definitie direct door de tumor of uitzaaiingen
wordt veroorzaakt.
Voor Ad werd de situatie steeds gecompliceerder. ‘Een ander – veel
groter – ziekenhuis, andere specialisten. Ik had inmiddels te maken met een neuroloog, een longarts en een intensivist. En met de
kinderen van Hilde, die waren overgekomen en ieder hun eigen visie
hadden.’
Zo vond haar zoon dat zijn moeder geen chemokuur hoefde te
ondergaan, ook al zouden daardoor mogelijkerwijs de zeer pijnlijke
neurologische klachten kunnen verminderen. ‘Hij vond het genoeg
geweest. Hilde was niet in staat te slikken, noch te spreken, en ze
werd beademd. De dochter hoopte dat ze na de chemo een gesprekje
zouden kunnen voeren, afscheid konden nemen.’
Na de eerste chemokuur gloorde er een sprankje hoop. ‘Hilde herkende haar dochter’, vertelt Ad. ‘Of ze mij ook herkende, betwijfel ik.

Horrorscenario > Over de periode na een nieuwe longontsteking

spreekt Ad in termen van ‘een horrorscenario’. ‘Hilde was doodziek,
er lag een behandelverbod en ik was haar gemachtigde. Aan deze
martelgang moest een eind komen.’ Maar de artsen bleven bij hun
zienswijze. ‘Pas na een tweede chemo was er resultaat te verwachten, die kans moesten we haar geven’, vertelt hij. ‘Ik lag er wakker
van, maalde.’
Ad van den Ende had veel steun aan de gesprekken met nvveconsulent Bob de Groot. ‘Hij luisterde, oordeelde niet, dacht mee
en wist hoe moeilijk het is om artsen die in een “behandelmodus”
staan, daar uit te krijgen. Ook ervoer ik het ziekenhuis als een
gesloten systeem, met een heel eigen dynamiek, die weinig met de
echte wereld te maken heeft. Ik voelde me machteloos.’
Zijn vrouw knikte ja toen haar werd gevraagd of ze wilde sterven.
Euthanasie was een optie mits ze wilsbekwaam zou blijken. ‘Twee
zeer jonge psychiaters verklaarden na een kort onderzoek dat Hilde
in staat was om weloverwogen een beslissing te nemen en de reikwijdte daarvan te overzien. Zelf had ik sterk de indruk dat ze dementeerde.’ Toen de longarts haar voor de laatste maal expliciet vroeg of
sterven haar wens was, schudde ze nee. ‘Dat betekende eigenlijk een
opluchting voor me. Zolang ze er was, kon ik haar hand vasthouden.’
De derde ambulancerit bracht Hilde naar een hospice. ‘Daar heerste
rust, waar het in het academisch ziekenhuis een en al hectiek was.
De behandelingen werden gestaakt. Ik draaide muziekjes voor haar
en twee dagen later stierf ze.’

‘De knoop doorhakken
is niet niks. Er zullen
vast meer mensen zijn
die twijfelen’
Martelgang besparen > ‘Had het anders gekund?’, vraagt hij zich
nu nog hardop af. ‘Misschien, maar wie garandeert dat ik een eventuele volgende keer niet tegen dezelfde muren oploop? Ik dacht rationeler te zijn dan ik ben. Ik had haar die martelgang willen besparen
en schoot te kort.’
Op de vraag of het misschien had geholpen je beter voor te bereiden,
antwoordt hij: ‘Vast, maar dat hebben we niet gedaan. Je kunt van
tevoren wel bespreken hoe in geval x, y of z te handelen maar de
werkelijkheid zal heel anders zijn. De knoop doorhakken is niet niks.
Er zullen vast meer mensen zijn die twijfelen.’
Dan schiet hem te binnen dat ook zijn vrouw dat wel eens deed.
‘Toen we de wilsverklaringen doornamen, zei Hilde bij de niet-reanimerenverklaring nog: “Nou ja, één keer reanimeren mag wel.”’ Z
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denakaennd
de dood

‘Denkend aan de dood kan ik niet slapen,
En niet slapend denk ik aan de dood.’

Met deze regels begon J.C. Bloem zijn gedicht Insomnia. De dood,
maar vooral het leven en lijden vlak vóór de dood houdt menigeen
bezig, wakker zelfs. Dat leidt soms tot mooie observaties,
overpeinzingen en hartenkreten. Die zijn het onderwerp van
deze nieuwe rubriek Denkend aan de dood. Voor kopij put de
redactie uit talloze bronnen. Die worden, waar mogelijk en
geanonimiseerd, vermeld.

kort
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ZWITSERLAND POPULAIR
VOOR HULP BIJ STERVEN
Steeds meer buitenlanders komen naar
Zwitserland om daar de stervenshulp te ontvangen die ze in eigen land niet (kunnen)
krijgen, zo melden Trouw en het Nederlands
Dagblad. Het instituut voor forensische
geneeskunde in Zürich heeft hier onderzoek
naar gedaan.
De aantallen zijn niet groot, maar er is wel
sprake van een opwaartse trend. In 2010
ging het om 90 buitenlandse hulpzoekenden, in 2012 waren dat er 172. In totaal analyseerde het instituut ruim 600 gevallen van
buitenlanders die tussen 2008 en 2012 naar
Zwitserland waren gekomen om te sterven.
Vrijwel alle niet-Zwitsers wendden zich tot
Dignitas. Zij kwamen uit 31 landen, veruit
de meesten uit Duitsland, Groot-Brittannië,
Frankrijk en Italië. Mensen gaan al langer
naar Zwitserland voor stervenshulp. Het
ontbreken van wettelijke regels biedt veel
ruimte voor hulp bij zelfdoding. Euthanasie
is in Zwitserland verboden. Z

AFSCHEID
•	Mevrouw K. ik kom afscheid van

erg maar zij hebben er nu vrede

u nemen want ik zal u niet meer

mee. Ik heb hier zo veel liefde

zien.

ontvangen, ik weet niet

•	Nee en ik ben er zo blij om.

of ik jullie werk zou kunnen doen.

Woensdag om 4 uur is het mijn

Nu was ik de laatste jaren niet

feestje. Al mijn kinderen zullen

meer zo sterk.

erbij zijn.
•	U bent opgelucht?
•	Ik ben zo dankbaar dat mij deze
manier gegeven wordt. Mijn
dochter vroeg me of ze me na

voor u te zorgen.
•	Ja? Nou ik wens u het allerbeste
en nog een mooi leven.
•	Ik heb ook veel van u
teruggekregen. U bent een

gezegd dat ik liever vóór die tijd

voorbeeld voor mij als het gaat om

door haar gewassen wil worden

afscheid nemen van het leven.

en dat ik ook de kleren aandoe

•	Ik wil het graag zo. Ik ben een

die ik zelf heb gekozen. Dan kan

spiritueel mens, eigenlijk ben

ik tenminste ook zelf zien hoe ik

ik al halverwege. Ik zie uit naar

eruitzie.

dinsdag. Ik hoop dat ik misschien
vóór die tijd al opgehaald word.

•	Ik ben de laatste drie maanden zo
gegroeid. Het was keihard maar ik
heb ontzettend veel geleerd. Mijn
kinderen vonden het eerst heel
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K 	penning onder het
bh-bandje

•	Vast wel. Het is zo fijn geweest om

die tijd mocht wassen. Ik heb

•	Wat fijn voor u.

ingezonden brief

	Afscheidsgesprek met een bejaarde
vrouw in een hospice, daags voordat zij
euthanasie kreeg. Opgetekend door een
vrijwilliger.

(...) Ik ken het nadeel van het dragen van
de penning aan een ketting, die inderdaad
naar achteren kan vallen. (...) Ik heb (...) de
volgende oplossing bedacht. Met behulp
van een koordje met drukknop draag ik de
penning aan het rechterbandje van mijn
bh. Meestal duidelijk zichtbaar van voren,
maar soms ook erachter weggestoken. Deze
rechterkant is de kant waar een van de elektrodes geplakt moet worden bij gebruik van
een aed. Dan zal, naar ik mag aannemen, de
bh een stukje opzij worden geschoven en de
penning dus worden gezien. Ik hoop het op
deze manier voor de hulpverleners makkelijker te maken en voor mijzelf dat aan mijn
wens zal worden voldaan. (...)
•
Gerda Dijkstra-Fabel, Castricum
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20ste Wereldconferentie van Right to Die Societies

Fione Zonneveld

Nederland en België gezien
als dé goede voorbeelden
‘We don’t want your suicide!’ Met deze yell werden
de deelnemers aan de wereldconferentie voor
Right to Die Societies op zaterdag 20 september
wakker geschreeuwd. Demonstranten hadden
zich verschanst in het hotel in Chicago, waar de
conferentie werd gehouden. De politie moest eraan
te pas komen om hen te laten vertrekken.

D

e actie volgde op twee
dagen van protesten
voor de hotelingang,
waar de demonstranten, veelal in rolstoel en
zwaar fysiek gehandicapt, voorbijgangers
lieten weten ‘Not Dead Yet’ te zijn. De actie
gaf een aardige inkijk in de tegenstand
waarmee de activisten voor een waardig,
zelfgekozen levenseinde in de Verenigde
Staten te maken hebben.

Hard gewerkt > Het vijf dagen durende
20ste Wereldcongres telde een bonte verzameling van vooral witte, westerse organisaties uit veertien landen. De organisaties waren grofweg in te delen in de ‘autonomen’,
die burgers zelf de middelen willen geven,
en de ‘wetgevenden’, die via wetgeving het
zelfgekozen levenseinde willen faciliteren.
In die laatste groep steken Nederland en
België qua wetgeving met kop en schouders boven alles en iedereen uit. Ze werden

door de andere deelnemers steeds als dé
voorbeelden aangehaald van hoe het kan en
moet. In andere landen moet hard gewerkt
worden om het zelfgekozen levenseinde

mogelijk te maken, met grote inzet van een
handvol vrijwilligers en weinig geld.
Namens de nvve – die gevraagd is het
volgende congres in 2016 te organiseren –
namen directeur Petra de Jong en voorzitter
Margo Andriessen deel aan diverse discussiepanels en gaven lezingen over onderwerpen als dementie en euthanasie.

Op het nippertje > Er waren ook succesverhalen te beluisteren. Zo zijn de Amerikaanse staat Vermont (mei 2013) en de Canadese provincie Québec (juni 2014) de meest
recente nieuwkomers in de verzameling
staten met wetgeving op het gebied van het
zelfgekozen levenseinde.
In het zwaar katholieke Québec speelde het
parlementslid Véronique Hivon, een van
de sprekers op de conferentie, een cruciale
rol. Als lid van de oppositie diende zij een

wetsvoorstel in om euthanasie mogelijk te
maken (waarvoor ze onder meer onderzoek
deed in Nederland en met wijlen oud-minister Els Borst sprak). Dat werd gesteund door
een meerderheid van diverse partijen. Toen
Hivon na gewonnen verkiezingen zelf minister van gezondheid werd, zorgde ze ervoor

dat de ‘The End of Life Act’ werd aangenomen. De wet treedt volgend jaar in werking.
Op het nippertje, want haar partij verloor de
laatste verkiezingen en nu zit zij weer in de
oppositie.

Schots wetsvoorstel > Hoewel de wetge-

ving in de diverse landen beperkter is dan
de Nederlandse en Belgische, is het goed om
de buitenlandse ontwikkelingen in de gaten
te houden, zo bleek tijdens de conferentie.
Zo is voor het debat in Nederland over hulp
bij zelfdoding door niet-artsen een Schots
wetsvoorstel interessant. Dat voorziet in
het aanstellen van speciaal getrainde en
gediplomeerde lekenhulpverleners (zoals
in Zwitserland). Zij mogen de euthanatica
bij de apotheek ophalen en bewaren tot de
patiënt het – in overleg met de lekenhulpverlener – wenst in te nemen, op voorwaarde
dat dit binnen veertien dagen na verstrekking gebeurt. Sterft de patiënt binnen die
termijn een natuurlijke dood of verandert hij
van gedachten, dan moeten de euthanatica
worden geretourneerd, op straffe van vervolging. De Schotse apothekers steunen het
wetsvoorstel. Z
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‘Ik vind
mezelf nu
oud
genoeg
om
voorzitter
te zijn’

foto: ANP

Paul Schnabel van
Adviescommissie Voltooid Leven

De kennismakingsbijeenkomst heeft de
Commissie van Wijzen, die zich in de wandeling
Adviescommissie Voltooid Leven noemt,
inmiddels achter de rug. Dit najaar begint zij
met haar eigenlijke werk: onderzoek naar (on)mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding van
mensen die hun leven voltooid vinden. Paul
Schnabel vindt zichzelf inmiddels oud genoeg
om de voorzittersrol op zich te nemen.
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S

chnabel, socioloog, hoogleraar
aan de Universiteit Utrecht en tot
vorig jaar directeur van het Sociaal
Cultureel Planbureau, erkent het
belang van het onderzoek dat zijn commissie gaat
uitvoeren. ‘De mens is oorspronkelijk gemaakt om
een jaar of vijftig te worden. Door betere hygiëne,
betere leefomstandigheden, betere voeding en
betere gezondheidszorg is de levensverwachting
in anderhalve eeuw verdubbeld naar ruim tachtig
jaar. Kindersterfte kwam vroeger massaal voor.
Tegenwoordig gelukkig bijna niet meer. In de
huidige tijd zijn de meeste mensen die komen te
overlijden oud tot zeer oud. In 1850 was nog geen 5
procent van de overledenen boven de tachtig, nu is
dat 50 procent!’
Hij vervolgt: ‘Zelfbeschikking is een belangrijk
thema. Het is lastig, zo niet onmogelijk om leeftijdsgrenzen voor bepaalde medische behandelingen in wetgeving vast te leggen. Tegelijkertijd
is zowel zelfbeschikking als leeftijd een belangrijk
onderwerp in het maatschappelijk debat over hoe,
en de mate waarin we greep willen krijgen op het
einde van ons leven.’

Gelovige katholiek > Al bijna vijftien jaar

geleden werd Schnabel door de knmg gevraagd
voorzitter te worden van een commissie die zich
naar aanleiding van de zaak-Brongersma ging buigen over de vraag of artsen wel of geen rol hebben
bij hulp bij zelfdoding van mensen die vinden dat
ze klaar zijn met leven. De oud-senator leed aan
het leven en zijn huisarts hielp hem in 1998 met
euthanasie. De huisarts werd veroordeeld en het
vonnis werd bekrachtigd door de Hoge Raad.
Toen zei Schnabel nee tegen de knmg. Professor
Jos Dijkhuis, emeritus hoogleraar klinische psychologie en psychotherapie, nam de rol op zich. Dijkhuis en zijn medecommissieleden concludeerden
in december 2004, na drie jaar studie, dat artsen
onder zeer strikte voorwaarden euthanasie of hulp
bij zelfdoding zouden moeten kunnen geven aan
patiënten die ‘lijden aan het leven’.

DE OPDRACHT
Een Commissie van Wijzen buigt
zich op verzoek van het kabinet
over juridische mogelijkheden
en maatschappelijke dilemma’s
met betrekking tot hulp bij
zelfdoding aan mensen die hun
leven voltooid achten. De ministers
Edith Schippers (Volksgezondheid,
Welzijn en Sport) en Ivo Opstelten
(Veiligheid en Justitie) schrijven in
hun brief aan de Tweede Kamer:

Schnabel: ‘Ik vond mezelf destijds echt te jong.
Nu ben ik 66 en verkeer ik in een levensfase dat
ik dichter bij het thema sta dan destijds. Ik heb
inmiddels bij mijn ouders meegemaakt hoe
moeizaam het einde kan zijn. Mijn moeder is vorig
jaar op 96-jarige leeftijd overleden. De laatste zes
jaar van haar leven woonde ze in een verpleeghuis. Prima verzorging, daar niet van, maar ze
leed onder het verlies aan autonomie en de totale
afhankelijkheid van anderen. Haar situatie was
uitzichtloos, ze kon niet eens zelf meer drinken.
Dat maakte haar boos en verdrietig, maar als gelovige katholiek wilde ze haar einde toch gewoon
afwachten.’

‘Kern van het onderzoek zal zijn
hoe invulling kan worden gegeven
aan de wens van een toenemende
groep Nederlanders om meer
zelfbeschikkingsrecht in de vorm
van te ontvangen hulp wanneer zij
hun leven voltooid achten.’
Daarnaast moet de commissie
onderzoeken welke mogelijkheden
bestaan om te voorkómen dat
mensen hun leven voltooid achten.

DE COMMISSIELEDEN
De Commissie van Wijzen

Buitenlandse ontwikkelingen > De commissie

wil ook de buitenlandse ontwikkelingen in kaart
brengen ‘want de maatschappelijke, juridische en
medische discussie over dit thema speelt overal’.
Tegelijkertijd wil de commissie eerst bepalen waar
de maatschappelijke discussie precies over gaat.
‘Wat is voltooid leven? Als iemand geen perspectief meer ziet, is dat tragisch, maar is zijn leven
dan voltooid te noemen en is dat voldoende reden
voor beëindiging? En wie moet of mag daarbij
dan behulpzaam zijn? Daarna zal de commissie
zich zeker buigen over de moeilijke vraag of de
samenleving ook kan voorkómen dat mensen hun
leven voltooid vinden. Financiën, zoals kosten van
de gezondheidszorg, komen allicht aan de orde. Ik
denk niet dat de commissie geld of welke maatschappelijke druk ook als een aanvaardbare reden
zal zien om uit het leven te stappen.’
Uiteindelijk zullen de discussies uitmonden in een
advies over alle medische, juridische en ethische
aspecten van het onderwerp, inclusief concrete
aanbevelingen; het streven is volgend jaar juli. De
uitkomst kan zijn een voorstel om hulp bij zelfdoding van mensen die hun leven voltooid vinden
wettelijk te regelen, of om alles bij het oude te
laten, of iets ertussenin. ‘We zijn blij met de ruime
en open opdracht aan onze commissie.’ Z

bestaat uit prof. dr. C.P.M.
Cleiren, hoogleraar straf- en
strafprocesrecht, Universiteit
Leiden; prof. dr. A. van der Heide,
hoogleraar besluitvorming en zorg
rond het levenseinde, Erasmus
Universiteit Rotterdam;
G. Hesselmann, RN, MSc, consulent
palliatieve zorg Universitair
Medisch Centrum Utrecht; prof.
mr. P.A.M. Mevis, hoogleraar
straf- en strafprocesrecht, Erasmus
Universiteit Rotterdam; prof. dr.
B. Meyboom-de Jong, emeritus
hoogleraar huisartsengeneeskunde,
Universiteit Groningen; prof.
dr. P. Schnabel (voorzitter),
universiteitshoogleraar, Universiteit
Utrecht; prof. dr. W.J. Schudel,
emeritus hoogleraar klinische
en sociale psychiatrie, Erasmus
Universiteit Rotterdam; prof.
dr. M.J. Verkerk, hoogleraar
reformatorische wijsbegeerte,
Technische Universiteit Eindhoven.
Secretaris is mevrouw mr. L.
Stultiëns (contact opnemen
met de commissie kan via
lf.stultiens@adviescievl.nl).
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Met Hans Maliepaard
verdwijnt ook
de Telefoondienst

S

‘Telefoonmedewerkers zijn geen h
Meer dan dertig jaar was Hans
Maliepaard hét gezicht van de
Telefoondienst van de NVVE. Nu
gaat hij met pensioen. Het begin
en het einde van een tijdperk. De
Telefoondienst wordt na zijn vertrek
opgeheven.

Koos van Wees
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oms, vertelt Hans Maliepaard, was het wel even
zoeken naar wat bellers naar de Telefoondienst
nou écht wilden weten. ‘Soms hadden ze het over
de euthanasiebus. Het duurde even voordat we
begrepen dat het over de mobiele teams van de
Levenseindekliniek ging.’ Of over een ‘levensbedreigingsverklaring’.
‘Oftewel: wilsverklaring. Mensen maken zelf woorden. Dan moet je
checken of ze bedoelen wat je dénkt dat ze bedoelen.’

Twee halve dagen > Vanaf het begin van het bestaan gaf Hans
Maliepaard leiding aan de Telefoondienst van de nvve. Elke dag zat
een groepje door hem ingewerkte vrijwilligers klaar om de meest
uiteenlopende vragen te beantwoorden dan wel door te geleiden.
Achttien mensen telde de dienst vlak voor zijn pensioen.
Vrijwilligers die twee keer per week een halve dag de telefoon
beantwoordden. ‘Mensen vroegen wel eens: mag het ook twee
halve dagen in één dag? Of één halve dag per week? Maar in het
eerste geval ben je te moe om vragen goed te beantwoorden, in het
tweede duurt het te lang voordat je echt bent ingewerkt. Dus nee,
zei ik dan.’
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NVVE ADVIESCENTRUM: ANDERE BENAMINGEN
De Telefoondienst is met ingang

het NVVE Adviescentrum. Dat is de

een nieuwe functienaam:

– zoals telefonische informatie en

van 1 oktober opgeheven. Een

nieuwe naam voor de voormalige

consulent. De veranderingen

advies, bemiddeling, huisbezoeken

deel van de vrijwilligers van de

Ledenondersteuningsdienst (LOD)

moeten bijdragen aan een betere

door consulenten – ongewijzigd.

Telefoondienst vervult nu andere

en de Gevolmachtigdendienst. Ook

herkenbaarheid en zichtbaarheid

Het NVVE Adviescentrum is te

taken binnen de NVVE en er is een

de Spreekuren Wilsverklaringen

van de dienstverlening aan leden

bereiken via (020) 620 06 90

telefoniste in dienst genomen.

zijn onderdeel van het NVVE

en aan meer eenduidigheid in

(tijdens kantooruren) of via het

Telefoontjes met inhoudelijke

Adviescentrum. Alle vrijwilligers

de beantwoording van vragen.

contactformulier op nvve.nl. Z

vragen worden doorverbonden met

die ervoor werken, hebben

Inhoudelijk blijven de diensten

n hulpverleners’
Maliepaard – goedlachs gezicht, pretogen – zat zelf nog maar
zelden achter de telefoon. Alleen op piekmomenten viel hij nog wel
eens in. De rest van de tijd coördineerde hij, trainde mensen, gaf
ze advies, greep in waar nodig. Hij leerde de vrijwilligers werken
met het ledenprogramma op de computers van de nvve, liet ze
meeluisteren naar vragen die binnenkwamen. ‘Gesprekstechnisch
werden ze getraind door mensen van Korrelatie. Die leerden hen
bijvoorbeeld hoe je moet omgaan met mensen die huilen, financiële problemen hebben of psychiatrisch patiënt zijn.’
Het was nadrukkelijk niet de bedoeling dat medewerkers zelf aan
het redderen sloegen. ‘Telefoonmedewerkers zijn geen hulpverleners. Zodra dat aan de orde kwam, verbonden ze door met de
Ledenondersteuningsdienst (heet nu nvve Adviescentrum, red.).
Daar hebben we altijd heel goed mee samengewerkt.’

Een tijdsding > Hij heeft de bellers zien veranderen in de loop der
jaren. ‘Je ziet dat ook leden mondiger worden. Dat is een tijdsding.
Vroeger was men lid uit idealisme, nu uit pragmatisme. Het is voor
een deel een ander publiek geworden. Dat zegt zijn lidmaatschap
op zodra zaken geregeld zijn. Het andere deel blijft lid omdat ze de
idealen van de nvve steunen.’

‘We hebben een specifiek onderwerp: alles wat met de dood te
maken heeft, komt bij ons binnen. Tik euthanasie in op internet en
de eerste tien hits zijn allemaal nvve. Alle makkelijke info vergaren mensen via internet, voor de moelijker vragen pakken ze de
telefoon. Voor de medewerkers is het daarmee wat ingewikkelder
geworden.’
Hij moet even nadenken over wat hij nou als zijn belangrijkste
taak zag. Dan, wat gedragen: ‘Met warme menselijkheid zakelijke
informatie geven. Wel empathie tonen, maar je niet laten meeslepen. De buurvrouw kan ook meehuilen, maar je schiet er helemaal
niets mee op.’
Hij is er trots op dat de nvve dankzij ‘zijn’ dienst geen telefonisch
keuzemenu hoefde in te voeren. ‘Toets een 1 voor een wilsverklaring, een 2 voor de niet-reanimerenpenning. Dat wil je niet. Mensen waren altijd blij als ze iemand aan de lijn kregen. “Bent u een
echt mens, geen apparaat?”, vroegen ze dan. Maar ook wij ontkwamen bij grote drukte niet aan een antwoordapparaat. Als daar veel
reacties op stonden, dan hielp iedereen met terugbellen, tot en met
de directeur.’

Vol bewondering > Maliepaard is huiverig voor de gedachte dat

mensen via internet hun weg wel vinden. Een groot deel van de
nvve-achterban hééft geen internet, weet hij. Het bewijs zag hij in
zijn rol als ‘correspondent’, zoals hij het noemt. Hij nam de taak op
zich de vragen te beantwoorden die ouderwets per post binnenkwamen. Dat waren er veel. ‘Ik had het regelmatig hartstikke druk.
Ik ben een harde werker, durf ik van mezelf te zeggen.’
Hij zal de mensen van zijn dienst missen. Vol bewondering praat
hij over hun inzet. ‘Het was vaak veel meer dan een dienst van een
halve dag, als daar ook nog eens een reistijd van een uur bijkwam.
Dan had je twee gebroken dagen per week. Het waren ook zulke
verschillende karakters, zulke diverse achtergronden. Ik moest bewaken dat ze binnen de nvve-kaders opereerden en hen toch hun
vrijheid laten. Dat heb ik altijd met plezier gedaan.’ Z
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Jaap Schuurmans
en Bert Ummelen
Wat nu?
–
Uitgeverij Bohn Stafleu Van
Loghum
€ 15,00
De eerste indruk van dit
boekwerkje is dat het naar
volledigheid streeft, de
tweede dat de auteurs hierin
zijn geslaagd. Althans, ik zie
niet waar zij in gebreke zijn
gebleven. Zou ik dan echt iets
móéten aanwijzen, dan zou ik
zeggen: de ondertitel. Die luidt:
Gids voor wie te maken krijgt
met ongeneeslijke ziekte.
Schuurmans, huisarts en
medisch consulent palliatieve
zorg (zie het interview met hem
op pagina 8-9), en publicist
Ummelen richten zich tot de
patiënt die te horen heeft
gekregen dat de arts niets
meer voor hem kan doen, en
tot zijn naasten, onder wie de
mantelzorgers.
Volgens mij is er een nog breder
publiek dat zijn voordeel kan
doen met deze handzame
gids en dan doel ik vooral
op ouderen, die dikwijls
niet aan een bepaalde en/
of ongeneeslijke ziekte lijden
maar meerdere aandoeningen
hebben waaraan weinig of niets

relevant04-14.indd 28

te doen is. Ook chronisch zieken
zal de gids een waardevolle
handreiking bieden.
De auteurs halen de uitspraak
dat ‘er niets meer aan te doen
is’ vakkundig onderuit. Als
genezing geen optie is, kunnen
nog wel allerlei (neven)aspecten
van het lijden worden verlicht,
zoals mondklachten, de hik,
misselijkheid, slapeloosheid,
angst, depressie, gebrek aan
eetlust en verwardheid. Deze
en andere klachten komen in
het hoofdstuk ‘symptomen’ stuk
voor stuk aan bod.
In de laatste levensfase is
‘goede zelfzorg belangrijker dan
ooit’, stellen de auteurs. Goed
geïnformeerd zijn en weten
wat kan, helpt daarbij. En dat
is precies wat Wat nu? biedt.
Op heldere wijze en ordelijk
gerangschikt behandelt het ook
onderwerpen als wilsverklaring,
palliatieve sedatie, euthanasie,
het sterven, de uitvaart. Na
elk hoofdstuk volgen relevante
literatuurverwijzingen en
noemen de auteurs websites
voor wie meer informatie wil.
Kortom, een bijzonder praktische
en up-to-date gids voor wie tot
op het eind de regie over het
eigen leven wil houden. Z

John Green
Een weeﬀout in onze
sterren
–
Uitgeverij Bruna
€ 14,95 (ook verfilmd)
Hazel (16), slim, heeft longkanker
en leeft nog dankzij een
experimenteel medicijn.
Augustus (17), charmant,
lijdt aan een zeldzame vorm
van botkanker die hem een
onderbeen kostte maar is vrij
recent ‘schoon’ verklaard. De
twee parmantige, filosofisch
ingestelde jongeren ontmoeten
elkaar op een bijeenkomst van
een lotgenoten-praatgroep waar
Gus vertelt dat zijn grootste
angst is om vergeten te worden.
In deze aangrijpende
(jongeren)-roman worden
zonder pretenties en elke keer
weer even verrassend vragen
over leven en dood aan de orde
gesteld. Wie het boek uit heeft,
of de film (The fault in our stars)
heeft gezien, weet dat de vrees
van Gus ongegrond is geweest.
Aan Hazel is al vele malen in
haar korte leven gevraagd om
de mate van pijn aan te geven
op een schaal van 1 tot 10. Nooit
gaf ze meer dan een 9 omdat
ze bevroedde dat er een nóg
intensere pijn bestond. Die
ervaart ze als haar grote liefde
Gus sterft. Z

Koos Meinderts
Lang zal ze leven
–
Uitgeverij De Fontein
€ 13,99
Net als Een weeffout in onze
sterren is deze roman bedoeld
voor jongvolwassenen, maar
voor beide boeken zou het
jammer zijn als ze hun weg
niet naar een breder publiek
vonden. Ida beschouwt het
leven op haar 84ste als voltooid:
‘Elke nieuwe dag wordt bij haar
als een dreigbrief naar binnen
geschoven.’
Ze heeft liefgehad, gereisd,
genoten van kunst en poëzie,
maar niets raakt haar meer.
Op weg naar school ziet de
16-jarige Eva de oude vrouw op
een spoorwegovergang staan.
Net op tijd trekt ze haar voor
een aanstormende trein weg.
Anderen vinden haar een heldin,
zelf is Eva vooral nieuwsgierig
naar wie die vrouw is. Ze
bezoekt Ida een paar keer en ze
voeren gesprekken, tot op een
dag niet wordt opengedaan als
ze aanbelt. Een overtuigend
verhaal, onsentimenteel
opgeschreven.Z
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Anneloes Timmerije
Slaapwandelen bij
daglicht

Griet Op de Beeck
Vele hemels boven de
zevende

Gijs IJlander
Vergeef ons onze
zwakheid

–
Uitgeverij De Geus
€ 18,95

–
Uitgeverij Prometheus
€ 17,95

–
Uitgeverij Cossee
€ 18,90

In een van de twaalf verhalen
in deze bundel sluit een oude
dame haar thuishulp op zodat
deze eens kan ervaren hoe het is
om als zorgbehoevende bejaarde
tot wachten veroordeeld te zijn.
Wachten tot iemand je een
schone luier om komt doen,
wachten tot het je ‘douche-dag’
is. Tot slot is de thuishulp er
getuige van hoe de vrouw een
handvol zorgvuldig gespaarde
pillen inneemt.
De dood is in de meeste
verhalen aanwezig. In Naar huis
zeggen artsen een vrouw van 45
de dood aan. Wat zal ze doen
in de korte tijd die haar rest?
Hartstochtelijk rokend overdenkt
ze de (on)-mogelijkheden.
Ulysses lezen gaat niet meer
lukken. Blijft over: het leven
ietsje verlengen met een
chemokuur of tijd doorbrengen
met haar enige kind? Z

In de debuutroman van de
Vlaamse journaliste Griet Op
de Beeck (1973) komen vijf
verschillende mensen aan het
woord. Ze zijn tussen de 12 en
71 jaar en aan elkaar verwant.
Zo vertellen ze behalve over
zichzelf, ook over de vier
anderen. Ze blikken terug,
beschrijven de actualiteit, geven
hun geheimen prijs, zoeken
naar acceptatie, erkenning en
genegenheid.
Hoofdpersonage is de 36-jarige
Eva, een onaantrekkelijke
alleenstaande vrouw, gekweld
door vreetbuien en werkzaam als
hulpverlener in een gevangenis.
Ook daarbuiten is ze vooral
behulpzaam, maar het lukt haar
niet om goed voor zichzelf te
zorgen en uiteindelijk stapt ze
gedesillusioneerd uit het leven.
De roman wordt alom geprezen
en er zitten ook mooie stukjes
in, maar op mij kwam de
zelfmoord als onnodig en
daardoor wat gemakzuchtig
over. Een andere makke is dat
de schrijfster weinig aan de
verbeelding overlaat. Door zo
expliciet te zijn onderschat ze de
lezer. Z

Verpleeghuisarts Sybrand Staring
geeft de 92-jarige Arend Mos
op diens verzoek euthanasie.
Alles verloopt volgens de regels.
Toch beschuldigt een in Amerika
wonende dochter van Mos, lid
van een pro-life-groepering, de
arts van moord.
Als de kwestie de pers haalt
en de directeur van het
verpleeghuis hem laat vallen,
vlucht Staring in paniek naar
het vakantiehuis dat hij en
zijn vrouw ooit kochten op
een van de Schotse Hebriden.
Daar bewerkt hij de grond, legt
een moestuin aan, monteert
een windmolentje op het
dak, ontfermt zich over een
zwerfhond en zo nu en dan
belt hij met zijn vrouw die
achtergebleven is. Op een
bepaald moment voelt hij zich
ook in het vakantiehuis zo
bedreigd dat hij zich verstopt
in een kleine ruimte onder de
vloer.
Overtuigend is de roman niet,
al was het maar omdat de
juridische aspecten rond de
verleende euthanasie geen hout
snijden. Maar ook psychologisch

schort er veel aan. Sybrand
Staring wil maar geen interessant
personage worden en debiteert
tegeltjeswijsheden over leven en
dood. Ook de overige figuren zijn
meer karikaturen dan karakters.
En dan de overkill aan bizarre
gebeurtenissen. Zo beleeft Jane,
een eilandbewoonster, een
bijna-doodervaring als ze op
een rottende walvis klimt die
op het strand is aangespoeld,
en wegzinkt in een gat dat is
ontstaan omdat er op het beest
is ingehakt. Een buurman wil
de hond die door de arts in huis
is genomen, afschieten omdat
die zijn schapen dood zou
bijten. Hij noemt het dier een
‘moordenaar’ en spreekt Staring
aan als ‘dr Death’.
Gijs IJlanders beschrijvingen van
het dorpsleven op het eiland en
van het landschap zijn wel heel
geloofwaardig. Die maakten dat
ik ontzettend veel zin kreeg om
mijn rugzak te pakken en naar
de Hebriden te gaan. Z
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Post

zou willen dat de arts euthanasie

DIENSTVERLENING

BESTUUR NVVE:

NVVE, Postbus 75331,

toepast. Aan het euthanasieverzoek

nvve Adviescentrum Leden kunnen

mr. dr. M.F. Andriessen

1070 AH Amsterdam

is de aanvulling ‘dementie’

bij het nvve Adviescentrum terecht

(voorzitter)

telefoon: (020) 620 06 90

toegevoegd.

met al hun vragen rond het

mr. B.L.M. Middeldorp

Bereikbaar op werkdagen

Behandelverbod Wanneer u uw wil

zelfgekozen levenseinde.

(secretaris)

van 9.00-17.00 uur

niet meer kenbaar kunt maken,

Presentatiedienst De Presentatie

prof. dr. H. Schreuder

website: www.nvve.nl

gelden de in deze verklaring

dienst van de NVVE verzorgt

(penningmeester)

e-mail: info@nvve.nl

opgenomen wensen ten aanzien

op verzoek door het hele land

dr. D.J.B. Ringoir

van wel of niet behandelen.

lezingen, presentaties en gastlessen

(auditcommissie)

WILSVERKLARINGEN

Aan het behandelverbod is

over keuzes rond het levenseinde.

drs. Ch. Leeuwe

Wilsverklaringen De NVVE geeft

de aanvulling ‘voltooid leven’

De Presentatiedienst staat ook

drs. C.M.J.C. Pauw-van Doormalen

verschillende wilsverklaringen uit

toegevoegd.

met de nvve-stand op beurzen,

drs. A.H.B.M. van den Wildenberg

waarmee u uw wensen omtrent uw

Volmacht Voor situaties waarin u

events en symposia. Info: Karina

levenseinde kenbaar kunt maken.

zelf niet meer kunt beslissen, kunt

Scheirlinck, (020) 530 49 77,

DIRECTEUR NVVE:

Kosten: € 10

u schriftelijk iemand aanwijzen die

k.scheirlinck@nvve.nl. Vergoeding

dr. P.M. de Jong

Vanaf september zijn de

namens u optreedt.

in overleg.

wilsverklaringen voor leden ook

Niet-reanimerenpenning

(gratis) online beschikbaar. U kunt

De penning is een beperkt

ze aanvragen door op de website in

behandelverbod waarmee u

te loggen bij ‘Mijn nvve’.

laat weten te allen tijde niet

Euthanasieverzoek Hierin omschrijft

gereanimeerd te willen worden.

u onder welke omstandigheden u

Kosten: € 37,50

ingezonden brieven
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K afblijven
De Richtlijn van de Nederlandse
Reanimatie Raad (mei 2011)
geeft duidelijk aan wat te doen
als een Niet-reanimeren (nr)penning gevonden wordt. Voor
personen die beroepshalve in
de gezondheidszorg werken
geldt in het algemeen dat de
Wet op de geneeskundige
behandelovereenkomst (Wgbo)
gevolgd moet worden. Daarin
staan redelijk duidelijke
richtlijnen.
Een veel groter gevaar
voor ons, dragers van een
nr-penning, zijn de leken.
Hieronder wordt ieder verstaan
die niet beroepshalve in de
gezondheidszorg werkt, ook

onder andere brandweer,
politie, ehbo-werkers. Indien
tijdens een reanimatie een
nr-penning gevonden wordt,
constateert de Richtlijn: ‘Er
is (voor leken) onder deze
omstandigheden geen
verplichting te stoppen. Het
staat de leekhulpverlener vrij
de reanimatie voort te zetten
dan wel te stoppen.’
Op zich al een naar idee
dat zo’n leek mag (dus niet
moet!) doorgaan. Maar een
politieagent in opleiding
vertelde ‘als we begonnen zijn
met reanimeren moeten we
doorgaan’.
Gezien deze mentaliteit en de

toenemende beschikbaarheid
van aed-apparaten wordt
voor penningdragers het
risico steeds groter dat we het
ongeluk hebben in handen te
vallen van een leekhulpverlener
die een andere opvatting heeft
over ‘hulp’ dan penningdragers
die hulp juist zien als hulp bij
kalm kunnen sterven.
Omdat de aanvraag voor
nr-penningen bijna explosief
toeneemt, is een campagne
gewenst om te benadrukken
dat hulp ook kan betekenen:
afblijven! Z
•
Walter Nagel, Oosterbeek
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Explosieve groei ledental NVVE
Een artikel in het ad begin augustus over
de niet-reanimerenpenning heeft tot een
explosieve groei van het ledental van de nvve
geleid; van minder dan 150.000 naar 155.000
in een paar weken tijd.
Het krantenartikel signaleerde een stevige
groei van het aantal mensen dat een nietreanimerenpenning draagt: van 1200 in 2007,
het jaar dat de nvve de penning lanceerde, tot
ruim 20.000 nu. Ook werd gewag gemaakt
van de overlevingskansen na een reanimatie
van mensen die 70 jaar of ouder zijn.
Daags na de publicatie en de weerklank ervan
in andere media bestelden duizenden mensen
de niet-reanimerenpenning bij de nvve.
Ook in de weken erna bleven de aanvragen
binnenstromen. ‘Iedereen op kantoor heeft
meegeholpen om ze te verwerken. Het leek
wel een postbedrijf, met al die grote postzakken in de gang’, zegt Fione Zonneveld, hoofd
communicatie van de nvve. ‘Maar we zijn er
natuurlijk hartstikke blij mee.’
Half augustus pleitten PvdA en ChristenUnie

voor één uniforme, neutrale penning. De
overheid zou de uitgifte en registratie ervan
niet aan private partijen moeten overlaten.
De nvve staat niet afwijzend tegenover dit
standpunt. Zonneveld: ‘Integendeel, we zouden het juist toejuichen als de overheid dit als
haar taak ziet. We zijn erover in gesprek met
het ministerie.’ Z

Grote toeloop Spreekuren
Wilsverklaring
Voor de nieuwe Spreekuren Wilsverklaring
is enorm veel belangstelling. Half september
hadden al 1400 nvve-leden een afspraak gemaakt om over hun wilsverklaring te praten.
In Den Haag waren in de loop van augustus
alle afspraakopties tot januari volgeboekt.
Daar zijn nieuwe mogelijkheden gecreëerd.
Ook in andere plaatsen waar dat gebeurt,
probeert de nvve dit te realiseren. Voor het
hele land komen in de loop van dit najaar
nieuwe afspraakmogelijkheden voor de
periode vanaf februari 2015 beschikbaar.
De spreekuren worden gehouden in 31

gemeenten. De spreekuren zijn eens in
de twee weken en duren een half uur per
persoon. Tijdens het spreekuur kunnen leden
de consulent van het nvve Adviescentrum
vragen stellen over (het invullen van) hun
wilsverklaringen.
Een afspraak maken kan online, via www.nvve.
nl/spreekuren, of telefonisch: (020) 530 49 55
(van maandag tot en met donderdag, van
9.00 tot 13.00 uur). Z

NVVE-symposium 19 november
Op woensdag 19 november houdt de nvve
haar jaarlijkse symposium in Regardz de
Eenhoorn in Amersfoort. De toegangsprijs
bedraagt 50 euro. Thema van de bijeenkomst
is: Dementie en euthanasie, kan dat? Het
symposium is bedoeld voor nvve-leden en
iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd, vanuit zijn beroep of anderszins. Bij het
ter perse gaan van deze Relevant was het programma van het symposium nog niet bekend.
Dat vindt u op de website van de nvve:
www.nvve.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden.

K wilsverklaringen aan huisarts overhandigen
In de vorige Relevant werd
bekendgemaakt dat nvvewilsverklaringen voortaan
door leden via de website
gratis kunnen worden
gedownload. Prima initiatief,
lijkt me. Maar aan het eind
(‘Hoe werkt het?’) lees ik:
‘U stuurt uw wilsverklaring
digitaal of geprint naar uw
naasten en huisarts. Persoonlijk
overhandigen kan natuurlijk
ook.’
De cursivering is van mij,
want let u even op: dit staat
haaks op wat de nvve zelf
in woord en daad al sinds
jaar en dag aan haar leden

probeert uit te leggen. Het
persoonlijk overhandigen
van uw wilsverklaringen aan
uw huisarts is niet een optie
maar een must (...). De grootste
bedreiging voor het nut van
schriftelijke wilsverklaringen
is immers dat mensen
gemakkelijk denken dat ze het
‘geregeld’ hebben, terwijl de
dokter van niks weet. (...) Z
•
Fred Mater, Bussum

Reactie nvve:
Als de indruk is ontstaan dat het
voldoende is de wilsverklaring
toe te sturen en verder niets,
dan is die inderdaad volstrekt
onjuist. Toesturen kan natuurlijk
wel, maar moet altijd worden
gevolgd door een persoonlijk
gesprek met de arts over de
wilsverklaring. Zie ook tip 9 in
het artikel Tien tips op pagina
16-17. Z

regio
bijeenkomsten
Tijdens regiobijeenkomsten
kunnen nvve-leden en
introducés vragen stellen
en informatie inwinnen.
De bijeenkomsten duren
van 14.00 tot 17.30 uur.
Meer informatie is te vinden
op nvve.nl/agenda.

dinsdag 18 november
De Postelse Hoeve
Dr. Deelenlaan 10
5042 AD Tilburg
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Eindelijk

Anton Gerits

Nu het wel zeker is
dat het leven eindig is
geen god door wie dan ook
bedacht ons overleeft
dringt langzaam tot ons door
– hetgeen niet weinig is –
dat spreken tijdelijk is
en het oneindig niets
het laatste zwijgen is

foto: maurits giesen
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