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Inleiding 
 

De NVVE heeft met 2020 een bijzonder jaar achter de rug, net als heel Nederland, heel Europa, heel de 

wereld. Gelukkig kan de NVVE concluderen dat de pandemie geen grote gevolgen heeft gehad voor de 

NVVE.  We hebben iedereen aan het werk kunnen houden, we hebben zoveel mogelijk van de service aan 

onze leden voortgezet en nieuwe manieren bedacht om onze informatie en adviestaak toch te blijven 

uitvoeren. Aan het einde van het jaar bereikten we bijvoorbeeld met onze digitale lezingen meer mensen 

dan we eerder met de Regiobijeenkomsten konden realiseren. De meerkosten voor het thuiswerken vielen 

weg tegen de minderkosten van bijvoorbeeld zaalhuur en campagnes. Tegelijk waren de schenkingen en 

legaten hoger dan begroot, waardoor al met al de NVVE zowel op het vlak van de ledenservice als op dat 

van de bedrijfsvoering het goed heeft gedaan. Dat is een groot compliment aan de medewerkers en de 

vrijwilligers. Zonder hun creativiteit en de flexibele opstelling, was dat niet gelukt.  

 

 

Amsterdam, 06 april 2021 

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

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

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

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

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

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

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

inzet van medewerkers van het bureau. Op het bureau in Amsterdam werken 33 medewerkers. Daarnaast 

zijn er verspreid over het land 147 vrijwilligers actief. De NVVE heeft eind 2020 172.643 leden. 

ORGANOGRAM 

 
Figuur 1. Organogram NVVE 2020.  

  

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

• prof. mr. dr. M.J. Cohen voorzitter Raad van Toezicht 
• drs. Ph. E. Sutorius vice-voorzitter Raad van Toezicht 
• mr. B.L.M. Middeldorp lid Raad van Toezicht 
• drs. M.S. ten Doesschate lid Raad van Toezicht 
• prof. dr. E.S. Houwaart lid Raad van Toezicht 

RAAD VAN BESTUUR 

• drs. A.G. Wolbert voorzitter Raad van Bestuur 
• D. Bosscher lid Raad van Bestuur 

 

MISSIE 

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

voor een waardig levenseinde voor iedereen bereikbaar. 

VISIE 

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

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

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

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

KERNWAARDEN  

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

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

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

vraag naar informatie als voor het meest intensieve begeleidingsproces. 

 

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

opstelling en in alle uitingen van de vereniging: 

• Dienstverlenend 

• Betrouwbaar  

• Deskundig  

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

dienstverlening aan leden 
In 2020 zijn er bijna 34.000 telefoontjes binnengekomen. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2019 die 

samenhangt met het begin van de pandemie Covid-19. Naast telefoontjes ontvangt de NVVE ook via e-mail 

en sociale media hulpvragen en informatieverzoeken. Het eerste contact verloopt via de 

Ledenadministratie. Hier worden administratieve wijzigingen doorgevoerd en algemene 

informatieverzoeken afgehandeld. Persoonlijke vragen van onze leden worden beoordeeld door de 

coördinatoren bij het Adviescentrum. De coördinator beantwoordt de vraag of verzoekt een consulent (een 

vrijwillige medewerker die actief is bij het Adviescentrum) de vraag te beantwoorden tijdens een 

huisbezoek. Leden kunnen ook direct een afspraak voor een spreekuur wilsverklaringen inplannen via de 

Ledenadministratie van de NVVE of online via ‘Mijn NVVE’.  

2.1 Telefonisch consult en huisbezoeken 

In 2020 heeft het adviescentrum in totaal bijna 3.000 verzoeken afgehandeld. Dit aantal is in de afgelopen 

jaren licht gestegen. Als leden bellen met het Adviescentrum voor informatie krijgen ze eerst een 

telefonisch gesprek met een coördinator.  

Bij het begin van de pandemie gingen de meeste vragen over het al dan niet vanwege Covid-19 opnemen 

op een IC. Veel mensen toonden zich ongerust over wat met hen gebeurde als zij opname zouden 

weigeren.  

Daarnaast gingen veel telefoongesprekken over euthanasie en wilsverklaringen. Ten opzichte van 2019 is 

het aantal gesprekken over een zorgvuldige zelfdoding afgenomen (in 10% van de gesprekken is gesproken 

over een zorgvuldige zelfdoding ten opzichte van 20% van de gesprekken in 2019). Onderwerpen waar dit 

jaar vaker over gesproken werd zijn het Expertisecentrum Euthanasie en het behandelverbod. 

 
Figuur 2. Adviesgesprekken naar onderwerp. 

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

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

leden het onderwerp bespreekbaar kunnen maken met hun arts. We verwijzen regelmatig mensen door 

naar het Expertisecentrum Euthanasie. Soms helpen consulenten bij het invullen van het aanvraagformulier 

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

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

dilemma’s die een rol kunnen spelen en andere mogelijkheden als euthanasie geen optie (meer) is. 

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

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

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

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

informatie kunnen vinden. Het Adviescentrum en onze consulenten kunnen de regie niet overnemen. Dat 

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

zelfdoding.  

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

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

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

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

slechts in één vijfde van de gevallen. Ook dit is een gevolg van Covid-19, er konden slechts beperkt 

huisbezoeken worden afgelegd. In plaats daarvan namen de consulenten wel telefonisch contact op met 

leden. Eind 2020 waren er in totaal 97 consulenten actief bij het Adviescentrum.  

 
Figuur 3. Totaal aantal adviesvragen afgehandeld door consulenten 2018-2020. 

2.2 Spreekuren 

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

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

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

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

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

aangeboden krijgen voor hulp bij het opstellen van de wilsverklaringen.  
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Figuur 4. Spreekuren op locatie en telefonisch 2018-2020. 

Na het eerste kwartaal is het aantal spreekuurconsulten sterk afgenomen als gevolg van Covid-19. De Week 

van de Wilsverklaring die in 2020 digitaal heeft plaatsgevonden, heeft veel publiciteit gegenereerd en 

daardoor is er in het vierde kwartaal weer een toename te zien in het aantal spreekuren. In 2020 zijn er in 

totaal 1.078 spreekuurconsulten geweest, waarvan 34% telefonische consulten waren. In 2019 waren dit er 

1.778 (waarvan 12% telefonisch).  

Eind 2020 zijn op 47 locaties in het land spreekuren georganiseerd. We zijn met 3 nieuwe locaties bezig die 

in 2021 open zullen gaan. Het doel is om nieuwe spreekuurlocaties te openen op plaatsen waar veel NVVE-

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

nieuwe leden gebruik maken van het spreekuur. 

2.3 Wilsverklaringen 

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

ongeveer 3.500 wilsverklaringen aangevraagd. Steeds meer leden maken gebruik van de mogelijkheid 

digitaal een wilsverklaring op te stellen. 

In oktober 2020 zijn de herziene wilsverklaringen in gebruik genomen evenals een nieuwe versie van de 

brochure Toelichting bij de wilsverklaringen. De input van zowel leden als de KNMG zijn meegenomen in de 

herziene versie van de wilsverklaringen. Ook is het taalniveau aangepast zodat de informatie nu voor een 

breder publiek begrijpelijk is. 

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

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

zijn dan vijf jaar. De NVVE wil in de toekomst leden persoonlijk benaderen en hen attenderen op het belang 

van het actualiseren van wilsverklaringen.  

In november werd het thema wilsverklaringen voorgelegd aan het ledenpanel van de NVVE. Van de in 

totaal 6.538 panelleden hebben we 1.663 reacties ontvangen. Het merendeel van het panel vindt dat 

wilsverklaringen in het medisch dossier moeten worden opgenomen. Bijna driekwart van het panel heeft 

de NVVE-wilsverklaringen in het bezit en de meesten hebben de wilsverklaringen ook opgesteld. 

2.4 Gevolmachtigdenservice 

Het Adviescentrum biedt leden een gevolmachtigdenservice aan. Eind 2020 zijn er in het totaal nog 45 

volmachtrelaties. We zien dat het aantal volmachtrelaties langzaam afneemt. Deze afname is het gevolg 
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van natuurlijk verloop. Het lid overlijdt of de consulent stopt als vrijwilliger en zet de relatie op persoonlijke 

titel voort. Daarmee stopt de NVVE-volmachtrelatie.  

De coördinatoren van de NVVE voeren geregeld gesprekken over volmacht en informeren leden over het 

belang om in hun directe omgeving een geschikt persoon te vinden. In 2020 zijn er in het totaal 129 

gesprekken over volmacht gevoerd. 

2.5 Steunpunt levenseinde en dementie 

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

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

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

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

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

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

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

begeleiding voor zover dat nodig is.  

In juli is het ledenpanel onder andere gevaagd of zij bekend zijn met het Steunpunt levenseinde en 

dementie van de NVVE. Twee van de vijf panelleden kennen het Steunpunt. Driekwart van hen zegt dat zij 

mogelijk een beroep willen doen op dit Steunpunt als hun situatie daar aanleiding toe geeft. De helft van de 

leden die het Steunpunt kennen weet dat naasten er gebruik van kunnen maken, ook als zij geen lid zijn. 

Er is 2020 316 een beroep gedaan op het Steunpunt levenseinde en dementie.  

2.6 Steunpunt juridische vragen 

Op 7 september 2020 is een nieuwe dienst van de NVVE gestart: het Steunpunt juridische vragen. Als NVVE 

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

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

naar de jurist die hiervoor versterking heeft gekregen van drie juristen uit de vereniging. Ook op de website 

is het Steunpunt juridische vragen terug te vinden. Vanaf de start van het Steunpunt in september zijn er 5 

adviesvragen binnengekomen. 

2.7 Ledenontwikkeling  

De NVVE heeft naast periodes van gestage groei in ledenaantal ook tijden gekend dat de groei explosief 

was. Die groei was de laatste jaren afgenomen, waarbij in 2018 voor het eerst een daling te zien was in het 

aantal leden. Ondanks Covid-19 waardoor er geen mogelijkheden waren voor het organiseren van fysieke 

bijeenkomsten is de NVVE ook in 2020 gegroeid. Met name de week van de Wilsverklaring en de nieuw 

ontwikkelde digitale lezingen hebben ertoe geleid dat het dreigende ledenverlies door Corona zich snel 

herstelde. Het ledenaantal eind 2020 was 172.643, een netto groei van 742 leden.  

Van de totale uitstroom is meer dan de helft het gevolg van overlijden.  
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Figuur 5. Ledenverloop 2016-2020.  

In 2019 is het actietarief ingesteld. Het actietarief wordt gehanteerd voor mensen die op beurzen of 

bijeenkomsten direct lid worden. Voor 2020 is het actietarief vastgesteld op € 15. Dit houdt in dat de 

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

actielidmaatschap automatisch omgezet naar een regulier lidmaatschap. 

In 2019 hebben in het totaal 1.908 mensen gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. In 2020 waren dit er 

1.871. Deze lichte daling is het gevolg van Covid-19 waardoor er geen bijeenkomsten konden worden 

georganiseerd. Gedurende 2020 is de NVVE gestart met digitale lezingen waarbij een actielidmaatschap 

afgesloten kon worden. Door introductie van deze digitale lezingen is het aantal actielidmaatschappen aan 

het eind van 2020 nog aanzienlijk toegenomen.  

Van de leden die in 2019 gebruik hebben gemaakt van het actielidmaatschap is 91% na twaalf maanden 

overgegaan naar een regulier lidmaatschap.  
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3. Hoofdthema 2: Het debat in de samenleving aanjagen 
De NVVE vindt dat de mens keuzevrijheid van sterven heeft en wil bereiken dat de samenleving de keuzes 

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

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

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

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

levenseinde aan te jagen.  

3.1 De NVVE in het nieuws 

Levenseindethema’s en de NVVE zijn volop in het nieuws geweest. De belangrijkste thema’s in 2020: 

▪ Hoge Raad bevestigt dat euthanasie ook mag bij vergevorderde dementie. Het OM laat weten af te 

zien van vervolging van de verpleeghuisarts nadat zij in 2017 euthanasie verleende aan een 

patiënte die leed aan dementie. De Tuchtrechter bevestigt het belang van de wilsverklaring. 

▪ Naar aanleiding van deze uitspraak kondigt de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) aan 

de regels rondom euthanasie te verhelderen.  

▪ Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66 heeft het wetsvoorstel ‘Wet toetsing levenseindebegeleiding 

van ouderen op verzoek’ ingediend in de Tweede Kamer. 

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

Expertisecentrum Euthanasie lopen op tot twee jaar. 

▪ 'Duitse uitspraak mooie aanleiding voor wetsherziening in Nederland' (naar aanleiding van de 

uitspraak van het Duitse Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe dat het Duitse verbod op hulp bij 

zelfdoding in strijd is met de Duitse Grondwet). 

▪ Covid-19: leden van de NVVE hebben veel behoefte aan informatie; ongeruste ouderen hebben 

vragen over Corona, IC-opnames en het levenseinde. 

▪ Onderzoek van de NVVE wijst uit dat volgens haar leden de wilsverklaring een vast onderdeel moet 

zijn van het medisch dossier. 

▪ De Week van de Euthanasie en de Week van de Wilsverklaring hebben een breed publiek bereikt. 

Ook zonder de NVVE te noemen zijn er veel verhalen, opinieartikelen en interviews verschenen in 

de media. 

▪ De grote belangstelling voor het onderwerp wilsverklaringen gaf aanleiding voor de NVVE voor de 

opdracht voor een groot landelijk onderzoek naar wilsverklaringen. Veel ouderen vinden het 

moeilijk om met hun huisarts te praten over hun wensen rond het levenseinde, wilsverklaringen 

zouden een vast onderdeel moeten worden van het medisch dossier bij de huisarts.  

▪ Diverse interviews, radio- en TV-interviews en ingezonden brieven in de landelijke media en in 

vakbladen. 

3.2 Informatievoorziening 

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

via de websites www.nvve.nl, www.euthanasiedoodnormaal.nl, www.voltooidleven.nl, 

www.thisistheend.nl en www.geachtekamerleden.nl. De websites worden frequent bezocht.  

http://www.nvve.nl/
http://www.euthanasiedoodnormaal.nl/
http://www.voltooidleven.nl/
http://www.thisistheend.nl/
http://www.geachtekamerleden.nl/
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Figuur 6. Volgers op sociale media in 2019 - 2020. 

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

vrijwillige levenseinde. Het aantal volgers op sociale media groeide in 2020 naar 7.539 op Facebook, 3.925 

op Twitter en 725 op LinkedIn. 

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

achtergronden. De oplage van de papieren Relevant was begin dit jaar nog 144.000. Ondertussen is dit 

aantal afgenomen tot 135.000. De NVVE wil graag digitaal communiceren met haar leden. Dat is 

milieuvriendelijker, goedkoper en sneller dan per post. In 2020 is het aantal leden dat Relevant digitaal 

leest gestegen van 6.000 naar 13.000. 

          

In mei is aan het ledenpanel een aantal vragen voorgelegd over het gebruik van en hun mening over de 

verschillende communicatiekanalen van de NVVE. Ongeveer drie op de vijf panelleden halen de meeste 

informatie over het levenseinde uit Relevant, daarna volgt de NVVE-website en de nieuwsbrief. Ook voor 

informatie over de NVVE als vereniging (over bijeenkomsten, acties, etc.) is Relevant veruit favoriet. Er 

wordt beperkt gebruikgemaakt van sociale media.  
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Figuur 7. Nieuwsbrief abonnees vierde kwartaal 2018 - 2020. 

Het aantal abonnees op de nieuwsbrief is eind 2020 gestegen tot 63.857. Ten opzichte van het begin van 

het jaar is het aantal abonnees met 30 % gestegen, een mooie ontwikkeling. De nieuwsbrief verschijnt 

tweewekelijks en bevat nationaal en internationaal nieuws over het zelfgekozen levenseinde.  

3.3 Presentatiedienst & Levenseinde Academie 

In 2020 waren 18 vrijwilligers actief bij de Presentatiedienst en de Levenseinde Academie. Zij verzorgen de 

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

In 2020 zijn er in het totaal slechts 4 regiobijeenkomsten geweest. Deze bijeenkomsten zijn in het eerste 

kwartaal georganiseerd. Met de komst van Covid-19 was het niet langer mogelijk om bijeenkomsten te 

organiseren. Binnen de NVVE is voortvarend aan de slag gegaan met het organiseren van digitale lezingen. 

De eerste pilot met een digitale lezing vond plaats op 25 juni. Het totaal aantal inschrijvingen voor deze 

lezing was nog beperkt (60 deelnemers), maar het gaf ons voldoende informatie om hierop verder te 

bouwen. De deelnemers waren positief over de gebruiksvriendelijkheid en de heldere communicatie. Ze 

namen allen deel aan de poll’s en er werd intensief gebruik gemaakt van de privé chat.  

Gezien de positieve ervaringen en reacties van de deelnemers zijn in het derde en vierde kwartaal 

verschillende digitale lezingen georganiseerd. In het totaal hebben we bijna 4.000 kijkers bereikt met de 

digitale lezingen. Een derde van deze kijkers was nog geen lid van de NVVE, meer dan de helft hiervan is na 

de digitale lezing lid geworden. 

De digitale lezing ligt als product klaar voor zowel nu als in de toekomst en is een hele goede aanvulling op 

de diensten van de NVVE. Ook in de toekomst zal de NVVE deze digitale lezingen blijven aanbieden.  

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

Levenseinde Academie en de Presentatiedienst zijn in het totaal 34 lezingen verzorgd, waarvan het 

merendeel in het eerste kwartaal. De rest van het jaar was het aantal lezingen beperkt als gevolg van Covid-

19. 

De bijeenkomsten van de NVVE Jongeren - Café Doodnormaal zijn als gevolg van Covid-19 afgelast. 

3.4 Beurzen en symposia 

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

doelstellingen die bij alle beurzen en symposia centraal staan. Elk jaar wordt vastgesteld welke beurzen 

voor de NVVE interessant zijn. Dit is afhankelijk van een aantal criteria, waaronder kosten, rendement en 
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zichtbaarheid. Als gevolg van Covid-19 waren bijeenkomsten waaronder beurzen en symposia vanaf half 

maart niet meer mogelijk om fysiek te organiseren en/of bij te wonen. 

WEEK VAN DE EUTHANASIE 

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

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

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

geen lid is van de NVVE. Op 9 verschillende locaties in het land zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd, 

waar bureaumedewerkers van de NVVE en 35 vrijwilligers aanwezig waren om informatie te geven en 

vragen over euthanasie en keuzemogelijkheden aan het einde van het leven te beantwoorden. De best 

bezochte locaties waren Emmen, Rotterdam en Den Bosch. Het totaal aantal geschatte aanwezigen was 

883.  

De communicatie over de Week van de Euthanasie heeft een breed publiek bereikt. Ook zonder de NVVE te 

noemen zijn er veel verhalen, opinieartikelen en interviews verschenen in de media. 

WEEK VAN DE WILSVERKLARING 

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

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

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

In 2020 was het anders. Geen dag maar een hele week van de wilsverklaring. En geen live lezingen maar 

digitale lezingen. Op zaterdag 3 oktober ging de Week van de Wilsverklaring van start, met elke dag (7 

dagen lang) 5 digitale lezingen; 3 voor niet-leden en 2 voor leden. Per lezing konden 500 mensen 

deelnemen. 

Het primaire doel van de Dag van de Wilsverklaring is het vergroten van de kennis over schriftelijke 

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

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

De NVVE kijkt terug op een zeer inspirerende Week van de Wilsverklaring waarin de 35 digitale lezingen 

over wilsverklaringen in totaal zeker 6.000 kijkers trokken. Ondanks de beperkingen door Covid-19 hebben 

6.000 mensen via deze nieuwe manier van informeren alles over wilsverklaringen meegekregen en is dit 

nieuwe initiatief een groot succes geworden. 

De grote belangstelling voor het onderwerp wilsverklaringen gaf de NVVE een mooie aanleiding voor de 

opdracht voor een groot landelijk onderzoek naar wilsverklaringen, uitgevoerd door bureau Newcom. De 

focus van dit onderzoek lag op hoeveel Nederlanders een wilsverklaring hebben en de vraag wat zij er mee 

willen en wat zij er mee doen. Eind november zijn de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. Veel 

ouderen vinden het moeilijk om met hun huisarts te praten over hun wensen rond het levenseinde. Acht op 

de tien 55-plussers geven aan dat om het gesprek op gang te brengen, wilsverklaringen een vast onderdeel 

moeten worden van het medisch dossier bij de huisarts. De NVVE dringt erop aan dat artsen in Nederland 

het idee omarmen.  

Het onderzoek is een vervolg op een vergelijkbare NVVE-enquête uit 2014. Sindsdien zien steeds meer 

ouderen het belang in van een wilsverklaring. Ruim 77% van de 55-plussers is voorstander van het opstellen 

van wilsverklaringen. Toch komt het er in de praktijk nog weinig van dat mensen wilsverklaringen opstellen. 

Het aantal mensen dat een wilsverklaring heeft, is sinds 2014 gestegen van 14% naar 18%. 

https://nvve.nl/weekvan
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3.5 NVVE Fonds 

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

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

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

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

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

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

behoort eveneens tot de wetenschappelijk doelen van de leerstoel.”  

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

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

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

ervaren huisartsopleiders.  

Het College van Curatoren van de bijzondere leerstoel ‘Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven’ 

heeft zijn positieve oordeel over het verslagjaar 2019-2020 overgebracht aan de Raden van Bestuur van de 

NVVE en Amsterdam UMC en aan het College van Bestuur van de UvA. Het College is unaniem tevreden 

met de resultaten van de werkzaamheden. De omvang en de kwaliteit van de onderzoek output worden 

ruim voldoende genoemd. Ook heeft het College met voldoening vastgesteld dat de ontwikkeling van 

onderwijsactiviteiten goed op gang is gekomen, mede dankzij de aanstelling van de docent. 

Het onderzoek naar euthanasie voor psychiatrische patiënten (dat in aansluiting op de derde evaluatie van 

de WTL loopt) is met drie maanden verlengd. Het onderzoek wordt komend voorjaar afgerond en de 

resultaten worden voor de zomer 2021 verwacht. 

Samen met onderzoeksbureau Pallas loopt er een onderzoek bij het Expertisecentrum Euthanasie. Het 

onderzoek richt zich op de vraag waarom artsen nu zo veel meer doorverwijzen naar het Expertisecentrum. 

Dit onderzoek wordt door de NVVE gefinancierd. Het onderzoek naar wat er gebeurt met cliënten van het 

Expertisecentrum die afgewezen zijn is afgerond en wordt binnenkort gepubliceerd.  
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4. Hoofdthema 3: Wegwerken belemmeringen in de medische, autonome en 

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

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

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

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

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

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

autonome route te realiseren.  

4.1 Politieke en juridische ontwikkelingen 

STRAFRECHTSZAAK EUTHANASIE  

In 2016 verleende een specialist ouderengeneeskunde euthanasie aan een diepdemente vrouw. In maart 

2019 oordeelde het Centraal Tuchtcollege dat de arts relatief weinig verwijtbaar had gehandeld en 

daarmee slechts een waarschuwing verdiende. In september 2019 heeft de strafrechter uitspraak gedaan 

over het handelen van de arts en oordeelde dat er sprake was van een zorgvuldige euthanasie. Het OM 

heeft deze rechtsvraag vervolgens voorgelegd aan de Hoge Raad, via de procedure ‘cassatie in belang der 

wet’. 

In april 2020 bevestigde de Hoge Raad dat euthanasie ook mag worden verleend aan patiënten met 

vergevorderde dementie. De arts hoeft aan de wilsonbekwame patiënt geen bevestiging te vragen over 

diens schriftelijk euthanasieverzoek. Daarnaast stelt het hoogste rechtscollege dat een wilsverklaring ‘niet 

eenduidig’ hoeft te zijn. De arts moet door de wilsverklaring te interpreteren en de omstandigheden te 

beoordelen genoeg zekerheid verkrijgen dat de patiënt zou willen overlijden in de situatie waarin hij of zij 

zich inmiddels bevindt. Dit is positief nieuws voor alle mensen in Nederland die een schriftelijk 

euthanasieverzoek opstellen.  

De NVVE heeft de arts gedurende het traject financieel gesteund en is blij met de uitspraak van de Hoge 

Raad en de verheldering van de regels voor euthanasie bij wilsonbekwame mensen door de Regionale 

Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). Voor de uitvoeringspraktijk van artsen is dit erg fijn, omdat er meer 

zekerheid is dat hun afwegingen en hun handelen binnen de wet blijven. 

VOLTOOID LEVEN 

Op 17 juli 2020 heeft Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66 het wetsvoorstel ‘Wet toetsing 

levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek’, samen met een Memorie van Toelichting, ingediend in de 

Tweede Kamer. Het kabinet heeft niet direct gereageerd op dit wetsvoorstel maar heeft wel in september, 

als reactie op het Perspectieven onderzoek, laten weten niet te zullen overgaan tot een wettelijke regeling 

voor hulp bij zelfdoding aan ouderen.   

De NVVE steunt het wetsvoorstel. Er moet een oplossing komen voor ouderen die klaar zijn met het leven 

en niet in aanmerking komen voor euthanasie. Als zij een vrijwillige, weloverwogen en persisterende 

doodswens hebben, moeten zij terecht kunnen bij hulpverleners die hier speciaal voor zijn opgeleid. We 

nemen wel afstand van de leeftijdsgrens van 75 jaar om uitsluiting op basis van leeftijd te voorkomen. De 

RvB heeft regelmatig overleg met Pia Dijkstra over de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel.   

VERKIEZINGEN 2021 

De NVVE heeft de werkgroep Politiek uitgebreid om een groter bereik te hebben richting de verkiezingen. 

De leden zijn actief lid van de volgende partijen: GroenLinks, PvdA, VVD, D66, SP, Partij voor de Dieren, 50-

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?dossier=35534&id=2020Z14112
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Plus en Volt, een Europese politieke partij. De standpunten van de NVVE zijn uitgewerkt en de 

verkiezingscommissies zijn benaderd om verkiezingsprogramma’s te beïnvloeden. Werkgroep leden hebben 

vervolgens deelgenomen aan de najaarscongressen van politieke partijen en amendementen ingediend om 

de conceptverkiezingsprogramma’s te beïnvloeden. 

De keuzevrijheid aan het einde van het leven komt bij een flink aantal grote politieke partijen summier aan 

de orde. Thema’s die veelal ontbreken zijn bijvoorbeeld: de steun voor de invoering van een wet Voltooid 

Leven, een maatschappelijk debat over invoering van een dodelijk middel dat onder voorwaarden wordt 

verstrekt, en de euthanasiewet bij met name psychiatrie en dementie. De NVVE begrijpt dat, mede door de 

uitbraak van Covid-19, bepaalde thema’s op het gebied van zorg en (economisch) herstel, de boventoon 

voeren. Tegelijkertijd wijst de NVVE op de verantwoordelijkheid van politieke partijen om ook in deze tijd 

aansluiting te blijven zoeken bij wat er leeft onder haar (potentiële) kiezers.  

WACHTTIJDEN EUTHANASIEVERZOEKEN BIJ PSYCHIATRIE  

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

Expertisecentrum Euthanasie heeft de NVVE bij minister De Jonge van VWS aangedrongen op een 

Deltaplan voor euthanasie bij psychiatrie. De NVVE heeft voorgesteld psychiaters bij te scholen, zodat ze 

vaker zelf euthanasieverzoeken behandelen en minder snel verwijzen naar het Expertisecentrum. Ook 

hebben we aangedrongen op een uitbreiding van het aantal psychiaters bij het Expertisecentrum.  

De minister heeft aangekondigd om nader te onderzoeken waarom psychiaters euthanasieverzoeken niet 

zelf willen behandelen. Ook stelt de minister: “Het Expertisecentrum Euthanasie zou ik willen aanbevelen 

een scherper toelatingsbeleid of screening van patiënten te overwegen en dit ook in een zo vroeg mogelijk 

stadium kenbaar te maken zodat patiënten weten welke hulp ze kunnen verwachten.”  

De NVVE heeft op uitnodiging van VWS gesproken met het ministerie over de wachtlijsten van 

psychiatrische patiënten bij het Expertisecentrum Euthanasie. Ook hebben we deelgenomen aan de 

huiskamergesprekken georganiseerd door VWS, evenals aan de expertmeetings die daarop volgden.  

OVERIG 

In februari heeft de NVVE in samenwerking met het Humanistisch Verbond de expertmeeting “Euthanasie” 

georganiseerd voor met name Tweede Kamerleden. Het thema van de expertmeeting was: “Een sterkere 

positie voor naasten die een wilsonbekwame dierbare willen vertegenwoordigen die een 

euthanasieverzoek zelf niet meer kan toelichten”.  

De NVVE is door de KNMP benaderd met de vraag om input te leveren op de nieuwe richtlijn van de KNMG 

en de KNMP, over de uitvoering van euthanasie. De NVVE heeft als reactie gegeven dat het een verbetering 

is dat er geen voorkeur meer wordt uitgesproken voor euthanasie boven hulp bij zelfdoding, dat bevordert 

de keuzevrijheid bij de patiënt. Tegelijkertijd heeft de NVVE enkele vragen gesteld bij de teksten die 

handelen over de ruimte die er voor apothekers moet zijn om zich te beroepen op gewetensbezwaren.  

Miriam de Bontridder heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter van een van de vijf toetsingscommissies 

voor euthanasie. Zij was al geaccepteerd door de sollicitatiecommissie en zou per 1 december 2020 formeel 

worden benoemd; toestemming van de minister leek een formaliteit. Minister Grapperhaus heeft deze 

benoeming echter geblokkeerd. De NVVE heeft geschrokken gereageerd en wil van de minister weten 

waarom dit is gebeurd. Grapperhaus weigert echter een toelichting te geven. Het is de eerste keer in bijna 

twintig jaar dat een minister voor een dergelijke benoeming gaat liggen. Jeroen Recourt is benoemd tot 

opvolger van Jacob Kohnstamm als coördinerend voorzitter van de RTE’s. De benoeming gaat in op 1 

februari 2021 en geldt voor een periode van 4 jaar.  
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4.2 Samenwerking met andere organisatie 

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

werkt ze samen met verschillende andere organisaties. In 2020 waren dat bijvoorbeeld Expertisecentrum 

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

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

(Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), Humanistisch Verbond, ouderenbonden, Stichting 

Euthanasie in de Psychiatrie, Patiënten Federatie Nederland en zusterorganisaties in binnen- en buitenland. 

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

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

elkaar over maatschappelijke ontwikkelingen.   
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5. De vereniging, de uitgangspunten en de bedrijfsvoering 

5.1 De vereniging 

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 

Naar aanleiding van Covid-19 is door De Nederlandse Associatie (DNA) samen met onder andere VNO-

NCW/MKB NL en NCR (de Vereniging van Coöperaties) gelobbyd voor de noodwet Online ALV. Deze 

noodwet Online ALV is op 21 april 2020 aangenomen door de Eerste Kamer. Dit biedt de mogelijkheid voor 

besturen om de termijn voor het houden van een ALV en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening 

uit te stellen. De NVVE heeft het ledenoverleg van 28 april en de ALV van 6 juni laten vervallen. Alle 

agendapunten van de ALV van juni zijn doorgeschoven naar de vergadering in december.  

Op 12 december heeft de eerste ALV van 2020 digitaal plaatsgevonden. Helaas waren niet zo veel leden 

aanwezig als bij een fysieke ledenvergadering, maar we zijn blij dat we op deze manier toch een ALV 

hebben kunnen organiseren. En ook de aanwezige leden waren enthousiast. Tijdens de ALV zijn het 

jaarverslag en de jaarrekening 2019 door de leden goedgekeurd, is decharge verleend aan de RvB en RvT 

voor het gevoerde beleid en zijn het jaarplan en de begroting van 2021 vastgesteld.  

LEDENADVIESRAAD (LAR) 

De RvB en de LAR hebben in gezamenlijk overleg vastgesteld op welke twee onderwerpen de RvB graag een 

advies wil ontvangen van de LAR in 2020. Dit zijn “Ambassadeurschap” en “Hulp bij zelfdoding en naasten”. 

Eind december heeft de RVB deze twee adviezen ontvangen die als input worden gebruikt voor het 

meerjarenbeleidsplan. Ook zijn de onderzoeken die voorgelegd zullen worden aan het ledenpanel 

besproken, zodat de LAR indien gewenst inhoudelijke input kan leveren voor een specifiek onderzoek. 

Tijdens de ALV van december heeft de LAR goedkeuring gekregen voor het tijdelijk verlagen van het aantal 

leden van de LAR naar minimaal 8. Op dit moment bestaat de LAR uit 9 leden en dit aantal wil de LAR 

voorlopig aanhouden. In 2021 zal de LAR de samenstelling evalueren en een voorstel voorleggen aan de 

ALV.  

LEDENPANEL 

In 2020 is verschillende keren aan het ledenpanel een aantal vragen voorgelegd over actuele thema’s.  

• De NVVE heeft een ledenpeiling georganiseerd om tijdens Covid-19 aandacht te vragen voor 

behoeften aan specifieke informatie om regie te kunnen blijven voeren over het levenseinde. Een 

kwart van deelnemers vindt dat er een gebrek is aan informatie, waardoor levenseindevragen in 

deze toch al onzekere tijd onbeantwoord blijven.  

• In mei is aan het ledenpanel een aantal vragen voorgelegd over het gebruik van en hun mening 

over de verschillende communicatiekanalen van de NVVE. Ongeveer drie op de vijf panelleden 

halen de meeste informatie over het levenseinde uit Relevant, daarna volgt de NVVE-website en de 

nieuwsbrief.  

• In juli heeft de NVVE haar ledenpanel geraadpleegd over de rol van naasten in de stervensfase. Het 

leeuwendeel van de respondenten vindt dat een sterkere positie van naasten in de stervensfase de 

komende jaren hoog op de agenda van de NVVE moet blijven staan.  

• Ook is in juli gevraagd naar de bekendheid van het Steunpunt levenseinde en dementie van de 

NVVE. Twee van de vijf panelleden kennen het Steunpunt en de helft van de leden die het 

Steunpunt kennen weet dat naasten er gebruik van kunnen maken, ook als zij geen lid zijn. 
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• In november werd aan het ledenpanel het thema wilsverklaringen voorgelegd. Het merendeel van 

de respondenten vindt dat wilsverklaringen in het medisch dossier moeten worden opgenomen. 

Bijna driekwart van het panel heeft de NVVE-wilsverklaringen in het bezit.  

• In november werd ook het thema ambassadeurschap van de NVVE voorgelegd. Meer dan de helft 

van het panel vindt het een goed idee dat leden zich inzetten als ambassadeur voor de NVVE. Zo 

kunnen we meer bekendheid aan de NVVE geven. Leden willen laten zien waar wij als NVVE voor 

staan.  

ZICHTBAARHEID NVVE 

Vanuit de nieuwe marketing- en communicatiestrategie van de NVVE stond de campagne “Mijn moeder 

leefde gelukkig niet te lang” klaar om van start te gaan. Half april zou de lancering hiervan plaatsvinden. 

Gezien de ontwikkelingen rondom Covid-19 is besloten de campagne uit te stellen; het risico van 

imagoschade was te groot. De campagne is aangepast en is in juli gelanceerd. In de TV-commercial zijn onze 

eigen vrijwilligers ingezet als acteurs. In september is de commercial opgevolgd met fotoprint advertenties, 

online advertenties en 2.700 beweegbare borden op weg en in de supermarkt in veel middelgrote NL-

gemeenten, gericht op de week van de wilsverklaring van oktober.  

  

CRM-SYSTEEM 

In 2019 is het nieuwe CRM-systeem in gebruik genomen. Hierin is de volledige ledenadministratie 

opgenomen, afgescheiden van de financiële administratie. De functionaliteit van CRM is in 2020 uitgebreid 

met onder andere de evenementenmodule, structurele donaties en de registratie van klachten. Er is een 

nieuwe testomgeving ingericht die voldoet aan de eisen rondom privacy en beveiliging. CRM wordt ook 

gebruikt voor de ledenraadplegingen (via het ledenpanel). 

ICT 

In verband met Covid-19 zijn alle medewerkers van het bureau in de tweede helft van maart thuis gaan 

werken. Voor alle medewerkers zijn thuiswerkplekken ingericht en is het werken met MS-Teams om 

digitaal te overleggen versneld ingevoerd. Alle medewerkers en ook de vrijwilligers werken ondertussen 

met dual verification, teneinde de beveiliging van gegevens te waarborgen. En ook de vrijwilligers hebben 

zich het werken met MS-Teams eigen gemaakt. 

VERNIEUWDE WEBSITE 

Begin van het jaar is besloten de mogelijkheden van de huidige website zodanig aan te passen, dat deze 

aan de eisen en wensen van deze tijd voldoet. De vernieuwde website is op 10 juni in gebruik genomen. 

Deze is overzichtelijker en persoonlijker dan de vorige website en is conform de nieuwe marketing- en 

communicatiestrategie ingericht. Informatie is beter te vinden, teksten zijn aangepast en de mogelijkheid 

voor slechthorenden om informatie voor te lezen is beschikbaar. Ook is de mogelijkheid om lid te worden 

en te doneren prominenter aanwezig. 
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5.2 Personeelsbeleid  

Op het bureau in Amsterdam werken eind 2020 33 medewerkers, samen 26,7 fte. Er zijn 7 medewerkers in 

dienst gekomen: 3 medewerkers bij communicatie, 3 medewerkers op de Ledenadministratie en een HR-

adviseur. 3 Medewerkers hebben een andere betrekking gevonden en helaas is een dierbare medewerker 

overleden.  

Eind 2019 waren er 30 medewerkers in dienst, samen 24,7 fte. In 2020 lukte het goed om gemotiveerde 

nieuwe medewerkers binnen te halen. Naast de objectieve functie-eisen wordt ook gekeken naar binding 

met de missie en visie van de NVVE.  

VERZUIM 

Het gemiddelde verzuimpercentage is 5,9%, aanzienlijk lager dan in 2019 toen dit nog 7,1% was. Het 

landelijke gemiddelde in 2020 is 4,7%.  

 
Figuur 8. Ziekteverzuimpercentage 2018-2020.  

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

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

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

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

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

ongewenste omgangsvormen zich kan wenden voor advies en ondersteuning. In het afgelopen kalenderjaar 

zijn er evenals in 2019 geen meldingen omtrent het ervaren van ongewenste omgangsvormen gedaan bij 

de vertrouwenspersoon. Ook zijn er geen officiële klachten ingediend bij de vertrouwenspersoon.  

VERLOF 

Aan het einde van het jaar 2020 staat er een aanzienlijk aantal uren verlof open. De NVVE is gehouden een 

reservering te maken voor de openstaande verlofuren. Deze reden en de reden dat het regelmatig 

opnemen van verlof positief bijdraagt aan de gezondheid van medewerkers zijn aanleiding geweest om de 

medewerkers rond de feestdagen te stimuleren verlof op te nemen.  

Over het geheel gezien is de verlofopname in 2020 minder geweest dan gebruikelijk, mede als gevolg van 

Covid-19. Wanneer Covid-19 hanteerbaar wordt naar aanleiding van vaccins, is de verwachting dat de 

opname van verlof weer zal toenemen. Er is een aantal medewerkers met een behoorlijke opbouw van 

verlofuren. Om dit omlaag te brengen worden maatwerkafspraken met de betreffende medewerkers 

gemaakt. Het invullen van verlof en het opnemen hiervan blijft onder de aandacht.  
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THUISWERKEN 

Als gevolg van Covid-19 werken alle medewerkers vanaf half maart zo veel mogelijk vanuit huis. Er zijn 

afspraken met medewerkers die op kantoor komen voor activiteiten die alleen vanuit kantoor gedaan 

kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het versturen van post. Er zijn verschillende digitale overleggen 

ingepland om goed met elkaar in contact te blijven.  

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

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

5.3 Vrijwilligers 

Eind 2020 waren er in totaal 147 vrijwillige medewerkers actief bij de NVVE, in 2019 waren dit er 156. 

Hiervan zijn in het totaal 106 vrijwilligers actief voor het Adviescentrum (97) en Levenseinde Academie/ 

Presentatiedienst (18). De overige vrijwilligers zijn met name actief in adviesgroepen. Ook de Raad van 

Toezicht bestaat uit vrijwilligers. 

Als gevolg van Covid-19 zijn er in 2020 geen fysieke bijeenkomsten met vrijwilligers georganiseerd. Wel is er 

regelmatig overleg geweest tussen de coördinatoren en de vrijwilligers en zijn de vrijwilligers via digitale 

trainingen bijgeschoold. Ook de vrijwilligers hebben met name vanuit huis gewerkt voor de NVVE. 

Aangezien huisbezoeken en spreekuren op locatie niet mogelijk waren, hebben veel gesprekken telefonisch 

plaatsgevonden. 

ADVIESRADEN 

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

▪ Ledenadviesraad (LAR); 

▪ Medische Adviesraad (MAR); 

▪ Verpleegkundige Adviesraad (VAR);  

▪ Juridische Adviesraad; 

▪ Werkgroep Politiek. 

De Ledenadviesraad (LAR) is in oktober 2018 benoemd door de ALV en brengt gevraagd en ongevraagd 

advies uit aan de RvB. De LAR wordt door de RvB gezien als een belangrijke bron van informatie ten aanzien 

van de mening en wensen van leden. De RvB heeft van de LAR in 2020 adviezen ontvangen op 2 

onderwerpen, “Ambassadeurschap” en “Helpen bij zelfdoding en naasten”. Ten aanzien van deze 2 

onderwerpen heeft de LAR ook het ledenpanel benaderd. De LAR heeft een notitie geschreven “Regie over 

je levenseinde in tijden van Corona en een andere notie van sterfelijkheid’ die met de RvB is besproken. 

De oorspronkelijke insteek van de Medische Adviesraad (MAR) was dat zij beschikbaar was voor medische 

adviesvragen. De noodzaak hiervoor is niet meer aanwezig, mede gezien de oprichting van het 

Expertisecentrum Euthanasie. Er is gekozen voor een andere insteek; de organisatie van bijeenkomsten 

waarbij een specifiek inhoudelijk thema centraal staat en vanuit verschillende invalshoeken wordt 

besproken. Voor deze bijeenkomsten worden verschillende medici uitgenodigd. Op deze manier breiden 

we onze kring uit, trekken we nieuwe medici aan en kunnen we een thema tot in detail bespreken met 

professionals. Als gevolg van Covid-19 is er nog geen mogelijkheid geweest om een bijeenkomst te 

organiseren. In de tussentijd hebben de contacten met de MAR digitaal plaatsgevonden. 

In 2019 is er een doorstart van de Verpleegkundigen Adviesraad (VAR) geweest, waarbij de VAR zich richt 

op: “Het opbouwen van een netwerk waardoor ‘het vrijwillige en waardige levenseinde’ goed op de agenda 

komt te staan binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Daarnaast wil de NVVE goed op de hoogte zijn van 

wat er speelt binnen de verschillende verpleegkundige disciplines.” De VAR is uitgebreid tot 6 personen, 
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met een zo groot mogelijke vertegenwoordiging van variatie aan specialisaties binnen het 

verpleegkundigen vak. De VAR heeft in 2020 geen bijeenkomsten gehad als gevolg van Covid-19. De focus 

lag voor de meeste leden van de VAR in verband met het virus op hun werk.  

De Juridische Adviesraad geeft input aan de NVVE ten behoeve van de standpuntvorming over juridische 

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

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

middels een expertmeeting twee à drie keer per jaar. In 2020 zijn, als gevolg van de maatregelen omtrent 

Covid-19, geen expertmeetings gehouden met de adviesraad. Er is wel veel telefonisch overleg geweest.  

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

werkgroep Politiek uitgebreid om een groter bereik te hebben richting de verkiezingen. Er is een 

standpuntennotitie uitgewerkt die de werkgroep leden hebben gebruikt voor de beïnvloeding van 

verkiezingsprogramma's. De werkgroep informeert het bureau daarnaast over politieke ontwikkelingen als 

daar aanleiding toe is, zoals signalen uit fracties en partijen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers 

van diverse politieke partijen. In 2020 waren dat GroenLinks, PvdA, VVD, D66, SP, Partij voor de Dieren, 50-

Plus en Volt, een Europese politieke partij. 

5.4 Financiën en facilitair 

De werkzaamheden aan het begin van het jaar stonden in het teken van het opmaken van de jaarrekening 

over 2019, de controle door de accountants en het bespreken van het accountantsverslag in maart. Er 

werden geen bevindingen geconstateerd zodat de jaarrekening werd voorzien van een goedkeurende 

accountantsverklaring.  

Het uitbreken van Covid-19 heeft ook gevolgen en invloed gehad op de werkzaamheden van de financiële 

administratie. Net als voor alle medewerkers vindt overleg digitaal plaats. Eén keer per week zijn we op 

kantoor om o.a. de betalingen te verrichten. Voor de verwerking van inkoopfacturen en declaraties is een 

methodiek ingevoerd om via de mail goedkeuring te verlenen.  

Om zeker te stellen dat medewerkers op verantwoorde wijze thuis kunnen werken, is een Covid-19 

protocol opgesteld. Daarnaast is een ‘Enquête thuiswerken’ naar medewerkers gestuurd en op basis van de 

uitkomsten zijn risico’s in kaart gebracht en zijn verbeteringen doorgevoerd in de online samenwerking. In 

het derde kwartaal werd voor het thuiswerken geïnvesteerd in computers. Eind september is ook een 

protocol Crisismanagement opgesteld waarmee in december werd gestart door de vorming van teams en 

het plannen van overleggen in 2021.  

Er is dit jaar veel geleerd en routine opgedaan met CRM en het inrichten van de modules Evenementen en 

Donaties. Administratief werd het vanaf het derde kwartaal mogelijk om op de website via IDeal te betalen. 

Het afgelopen jaar zijn stappen gezet in de zoektocht naar een nieuw financieel pakket waarbij er een 

voorkeur is voor een applicatie dat, net als CRM, op het Microsoft platform draait. Omdat we het hele 

proces zorgvuldig willen doen is er nog geen deadline voor de overgang.  

Met BDO accountants is met ingang van 2020 een tweejarige overeenkomst gesloten waarbij er naast de 

jaarrekening ook een interim controle zal plaatsvinden. Vooruitlopend op de overstap naar een nieuw 

financieel systeem is de toetsing van migratie en (werk)processen een punt van aandacht in de controle 

aanpak. 
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Op inkoopgebied is afgelopen jaar de overeenkomst met onze huisdrukker met twee jaar verlengd, waarbij 

verbeteringen zijn doorgevoerd ten aanzien van de tarieven die meer concurrerend zijn, meer flexibiliteit, 

opslagkosten zijn vervallen, terwijl de volumekorting gehandhaafd is. 

Tenslotte nog een tweetal punten ten aanzien van het financieel beleid. Het doel om een positief 

exploitatieresultaat te realiseren, zonder rekening te houden met inkomsten uit legaten en erfstellingen, 

begint geleidelijk vorm te krijgen. Dit is nog niet helemaal gerealiseerd in 2020 maar we zijn op de goede 

weg. De jaarlijkse indexering van de contributie en het makkelijker maken om via de website giften en 

donaties te doen speelt daarbij een rol. In het kader van het berekenen van boeterente op al onze 

tegoeden bij de banken zullen we ons beraden op welke wijze we het renteverlies kunnen minimaliseren, 

zodat we ook in staat zijn ons vermogen op lange termijn in stand te houden. 


