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5 Dementie en lijden
Dat mensen die dement worden onder hun situatie kunnen
lijden, is algemeen aanvaard. Maar dat zij ook ernstig kunnen
lijden nadat zij het inzicht hebben verloren dement te zijn,
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is veel minder bekend. De discussie rond euthanasie en
dementie zou geholpen zijn met de erkenning hiervan.

8 Euthanasie bij dementie
In het verleden heeft het Openbaar Ministerie een aantal malen
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gehandeld. Om welke gevallen ging het en waar ligt de grens?

commissies oordeelden in één zaak keer dat er zorgvuldig was

10 Verhalen uit de praktijk
Dementie is een sluipend en slopend proces voor iedereen die
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14 Langzaam raak je alles kwijt
Eind 2003 kreeg de 66-jarige Rinus Mieras, die leed aan begin-
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commissie dat de arts zorgvuldig gehandeld had. Zijn vrouw Miep
Mieras vertelt over de weg die haar man is gegaan.

17 ‘Eigenlijk kan het niet’
Euthanasie en dementie staat niet op de agenda van de
Stichting Alzheimer Nederland. Volgens directeur Marc Wortmann
is het vooral een academische discussie.

De foto’s op de voor- en achterpagina, pag. 4, 5, 6, 8 en 19 zijn gemaakt in de
zintuigelijke belevingstuin van het Dr. Sarphatihuis in Amsterdam. De tuin is gericht
op de beleving van diep demente bewoners die niet meer in staat zijn om door middel
van taal te communiceren. Er staan planten in die vooral sterk ruiken, bloemen die fel
gekleurd zijn, planten die geproefd mogen worden of die zacht of juist hard aanvoelen.
Op deze manier worden de zintuigen van de bewoners geprikkeld.
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PAPEGAAIENGEHALTE
Vrijdag 10 december organiseert de NVVE een symposium
over dementie en euthanasie. Voorwaar geen sinecure. Het
symposium is bedoeld voor professionals, maar zal een vervolg krijgen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de
NVVE in 2005. Reden voor de redactie van Relevant om dit themanummer over dementie te maken.
De discussie over euthanasie bij dementie heeft al jaren een
hoog papegaaiengehalte. Heel duidelijk is dat het geval bij de
vraag of demente mensen lijden. Al jaren is te horen dat dementerenden vooral lijden in de fase dat ze in de gaten hebben dat ze aan het dementeren raken. Daarna zou iemand het
lijden goeddeels voorbij zijn. De eeuwige consequentie is dat
dementie op zichzelf onvoldoende reden is voor euthanasie,
omdat deze mensen niet ernstig aan hun toestand zouden lijden. Pas bij zogenaamd “bijkomend ernstig lijden” zou euthanasie weer tot de mogelijkheden behoren. Deze opvattingen
zijn bijkans een mantra in de discussie geworden. Slechts een
enkeling vraagt zich af of die stelling over lijden en de hieraan
vastgeknoopte redenering over toelaatbaarheid van euthanasie wel houdbaar zijn. Zowel in het licht van wat dementerenden en direct betrokkenen van nabij meemaken, als in het licht
van moderne inzichten in de werking van hersenen. In dit nummer een artikel dat deze aspecten wel betrekt bij de vraag of
en hoe dementerenden lijden. Vervolgens worden lijnen naar
euthanasie getrokken, waarbij een onderscheid wordt gemaakt
tussen de toelaatbaarheid en de haalbaarheid van euthanasie.
Het is te hopen dat het symposium het zelfreinigend vermogen
produceert om los te komen van gevestigde denkbeelden. Al
wordt er maar een begin gemaakt. Anders blijft de discussie
clichés rondpompen, waarvan zo langzamerhand duidelijk
moet zijn dat die het zuivere licht op dementerenden verduisteren.
Er is nog een tweede papegaaienopvatting die hopelijk in de
smeltkroes komt: het taboe dat euthanasie bij dementie losstaat van de kwaliteit van zorg. Ja, dat verband ontbreekt zolang de discussie academisch blijft. Maar zodra de discussie
landt op aardse bodem, wordt het andere koek. De vraag om
euthanasie zou wel eens heel veel te maken kunnen krijgen
met zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van zorg. Het
aantal mensen met dementie neemt snel toe, zo ook het benodigde aantal verpleeghuisplaatsen. Maar de overheid kijkt
tot nu toe nauwelijks verder dan gisteren en voert een beleid
van “na mij de zondvloed”. Vooralsnog tekent zich een schrijnende toekomst af met een hopeloos tekort aan plaatsen in
verpleeghuizen en een al even hopeloos tekort aan zowel aantal zorgverleners als inhoudelijke deskundigheid. Demente
mensen hebben voor alles een rustige, veilige omgeving nodig.
Die garandeert geen vermindering van lijden. Maar het omgekeerde geldt wel: de afwezigheid van zo’n omgeving en zorg
creëert onzegbaar veel lijden. Het NVVE-symposium kent geen
spat vrijblijvendheid. De tijd is er meer dan rijp voor.
■
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WAT IS DEMENTIE

4

Dementie is een fatale hersenziekte die zich kenmerkt
door voortschrijdende achteruitgang van belangrijke hersenfuncties zoals geheugen, denken, redeneren, begrijpen, emoties, waarnemen, oriëntatie en handelen. Wil er
sprake zijn van dementie, moet een aantal van deze stoornissen aanwezig zijn. Alleen geheugenproblemen maken
iemand nog niet dement.
Er zijn verschillende soorten dementie. Eigenlijk is dementie geen ziekte, maar een serie verschijnselen die in
combinatie voorkomen, een zogeheten syndroom.
Er zijn enkele tientallen ziekten waarbij dementie kan optreden, bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, de ziekte
van Creutzfeldt-Jacob (“gekke koeienziekte”), aids, de
ziekte van Huntington. We beperken ons hier tot dementie bij ouderen. De vorm van dementie die bij deze groep
verreweg het meeste voorkomt (ongeveer 75 procent) is
de ziekte van Alzheimer. Bij ongeveer 16 procent gaat het
om zogeheten vasculaire dementie. Hierbij ontstaat de dementie door veranderingen in de bloedvaten van de hersenen, waardoor steeds kleine beroertes optreden. Overigens vertoont het hersenweefsel van een aantal mensen
met vasuclaire dementie ook kenmerken van de ziekte van
Alzheimer en omgekeerd. De overige vormen zijn zeldzamer. Min of meer bekend is nog de zogeheten frontale dementie. Hier zijn verschillende vormen van. Het verval
treedt in eerste instantie vooral op in het voorste deel van
de hersenen. Meestal gaat het hierbij om erfelijk bepaalde vormen van dementie die in de regel op wat jongere
leeftijd beginnen.
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Kenmerkend voor de ziekte van Alzheimer is de aanwezigheid van zogeheten plaques en tangles in de hersenen.
Dit zijn achtereenvolgens eiwitneerslag op hersenweefsel
en eiwitstrengen tussen de hersencellen die de communicatie tussen hersencellen bemoeilijken. Door de verminderde samenwerking tussen hersencellen vermindert
ook het functioneren. Omdat het verval grote delen van
de hersenen betreft, zullen diverse functies achteruitgaan. Uiteindelijk schrompelen de hersenen (atrofie) en
sterven hersencellen af. Datzelfde proces is eigen aan
veroudering. Het verschil met normale veroudering is dat
bij de ziekte van Alzheimer dit proces veel sneller verloopt. Je kunt dus zeggen dat de ziekte van Alzheimer
een vervroegde en versnelde veroudering is.
Mensen met dementie verliezen langzaam het vermogen
om dingen en mensen te herkennen, zelfs hun dierbaren.
In een laat stadium weten ze ook niet meer wie ze zelf
zijn. Ze verliezen ook taalvaardigheid en het begrip van
taal. Verder gaat dementie gepaard met persoonlijkheidsveranderingen en zijn er perioden van achterdocht, neerslachtigheid, boosheid en angst. Ook het verdwijnen van
het dag- en nachtritme komt veel voor. Mensen gaan
’s nachts uit bed en lopen soms weg. Dit alles trekt op de
naaste omgeving een zware wissel. Naast de steeds toenemende zorg is er het proces van langdurige rouw om
het kwijtraken van de persoon zoals die was. Op den duur
worden demente mensen incontinent en uiteindelijk volledig van zorg afhankelijk en bedlegerig.

DEMENTIE EN LIJDEN

LIJDEN ONDER WAT MEN NIET MEER BEGRIJPT
Lijdt iemand onder dementie? Een breed gedragen opvatting is dat dementerenden het meest aan hun
toestand lijden in de fase dat ze zelf beseffen dement te worden. Daarna, als dit inzicht verdwijnt, zou
het lijden verminderen. Deze opvatting heeft in veel situaties tenminste de schijn van gelijk mee. Uit
onderstaande bijdrage blijkt echter dat dementerende mensen ook ernstig kunnen lijden nadat zij het
inzicht hebben verloren dat zij dementeren. Elke fase van dementie draagt ondraaglijkheid in zich en
vormt daarmee ten principale een grond voor euthanasie.

Een aantal dementerenden verandert na een periode
van ontreddering in rustige, soms zelfs opgeruimde,
vrolijke mensen. Zij lijken in niets herinnerd te worden
aan het inzicht of zelfs besef van de afbraak van hun
hersenen en achteruitgang in functioneren dat daar
onlosmakelijk mee is verbonden. Oké, ze zijn “in de
war”, verwachten de thuiskomst van hun overleden
man, vertellen met overtuiging dat ze gisteren uren
met hun zus hebben gewandeld, vragen in een later
stadium voortdurend naar hun dochter of moeder,
kondigen aan straks naar huis te gaan terwijl ze in
een verpleeghuis wonen, maken aanstalten om aan
het werk te gaan of boodschappen te halen, vragen
aan hun dochter wie zij is en wat ze komt doen, strelen
het dijbeen van een medebewoner “met wie men het
al zo lang goed heeft” en glimlachen er gelukzalig bij.
Maar de dementerende is ook steeds vrij eenvoudig gerust te stellen en – zo concludeert de bezoeker – lijkt
dus nauwelijks onder zijn of haar toestand te lijden.
‘Mijn moeder heeft altijd gezegd nooit dement te willen worden, maar nu ik haar zo zie zitten, denk ik dat
ze eigenlijk helemaal niet lijdt en zoals ze nu is ook
niet meer dood wil. Eigenlijk kabbelt haar leven door,
hoe erg ik het ook vind dat ze zo in de war is’, zei een
dochter in even ontroerende als verdrietige oprechtheid. Het gaat niet aan om de oprechtheid van deze
vrouw in twijfel te trekken, zelfs niet om die in die individuele situatie ter discussie te stellen. Maar om het
inzicht in de werkelijke situatie en wat de vrouw in
kwestie destijds bedoelde toen ze zei dit niet te willen
meemaken. Dus moet de vraag worden gesteld of met
deze conclusie de dementerende recht wordt gedaan.
Wat is lijden?
Er is een driedeling te maken in het “soort” lijden. Ten
eerste: lijden dat bestaat uit het inzicht dat de actuele situatie in negatieve zin sterk verschilt van hoe het
was of hoe het zou kunnen zijn. Deze vorm van lijden
is aan de orde in het beginstadium van dementie.
Mensen krijgen het besef en daarna het inzicht dat er
meer aan de hand is dan “een dagje ouder worden”.
Al of niet in stilte lijdt iemand aan de eigen toestand,
doordat hij of zij inziet dat het gedrag in vergelijking
met hoe het was of zou moeten zijn niet in orde is.
Dwars door allerlei reacties, bijvoorbeeld agressie

Door Hans van Dam

naar naasten, dringt het schrikbeeld van dementie
zich op en wordt vaak bevestigd. Een breed gedragen
opvatting is dat deze fase voor de mensen zelf het
ergst is. Dát dit besef vreselijk is, staat buiten discussie. Maar hiermee is niet gezegd dat er in het verdere
verloop geen of minder ernstig lijden is. Het lijden verandert van karakter, maar is daarmee niet bij voorbaat
minder erg.
Losgeslagen ankers
Een tweede vorm van lijden is aan de orde in een
gevorderd stadium van
dementie: lijden dat zich
wel laat voelen, maar niet
wordt begrepen in de zin zoals hierboven omschreven.
Lijden dat bestaat uit emoties die
niet meer begrepen, laat staan geanalyseerd kunnen
worden. Omdat met de analyse ook de relativering ontbreekt, kunnen emoties en reacties heel heftig zijn,
heel ongebreideld. Daarmee is dit lijden anders dan
het eerstgenoemde, maar bepaald niet minder! Kernwoord in dit lijden is vaak onveiligheid. Dementie is
de ziekte van losgeslagen ankers. Men is de bindingen
met de werkelijkheid kwijt en wie die binding kwijt is,
spartelt als een drenkeling in een woeste zee. Op
niets heeft men greep, men is in nood. En wat doet
iemand die in nood is? Redding zoeken. Veiligheid.
Veel gedrag van dementerenden is te begrijpen als
veiligheidzoekend gedrag. Een voorbeeld. De dementerende ziet de huiskamer van een verpleeghuis niet aan
voor het eigen huis en wil naar huis. Maar men kan
niet weg, de deur zit op slot. Gevolg? Angst. Gevolg
daarvan: bijvoorbeeld agressie tegen verzorgenden,
schelden, de deur willen forceren. Hoe gek is moeder?
Hoe erg is ze in de war? Het valt reuze mee. Natuurlijk, zij is de binding met de realiteit (deels) kwijt, maar
juist dat geeft inzicht in het gedrag. Het gebons op de
deuren, het schelden tegen verzorgenden of het roepen om moeder (veiligheidssymbool bij uitstek!) of
dochter is een passende reactie op de situatie zoals
de dementerende die ervaart. En daarmee een betekenisvolle verwijzing naar lijden dat men wel ervaart
maar niet begrijpt.
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Onveiligheid
Hoezeer dit lijden verweven is met het vorderen van
dementie, blijkt uit de korte schets van de afnemende
mogelijkheden tot troost. Aanvankelijk kan moeder gerustgesteld worden als iemand zegt: ‘Uw dochter komt
straks.’ Dat helpt dan ook tientallen keren per dag.
Een stap verder in de dementie helpt dit vooruitzicht
niet meer. Het begrip “straks” is te abstract geworden, heeft geen betekenis meer. Gevolg: moeder is alleen gerustgesteld als dochter er is. Dit leidt in de regel tot schrijnende situaties. Als de dochter alleen al
aanstalten maakt om te vertrekken, smeekt moeder
dat zij moet blijven. Of ze scheldt op haar dochter dat
ze ‘nooit tijd heeft voor haar moeder’ of ‘toch al bijna
nooit komt’ – de schat komt bijna elke dag! Maar de
dochter moet toch gaan en laat een verdrietige of op
de ramen bonkende en roepende moeder achter. En
dochter huilt op de parkeerplaats van het verpleeghuis. Ten slotte kan het zover komen dat moeder ook
niet meer gerustgesteld is als de dochter er is. Bijvoorbeeld omdat ze haar dochter niet meer herkent.
Of – wat misschien nog vaker voorkomt – omdat moeder niet meer weet wat veiligheid is. Hoe dan ook, de
komst van de dochter helpt niet meer, moeder blijft
zich onveilig voelen en zal bijvoorbeeld bij de komst
van haar dochter zeggen (of schreeuwen) dat zij niets
aan haar heeft, op kan sodemieteren en wat al niet
meer. Schrijnende situaties, die menigeen uit pijnlijke
ervaring herkent.
Terug naar de hoofdlijn: de veranderende reacties en
de afnemende mogelijkheden tot troost hangen samen
met het vorderen van de dementie en verwijzen naar
oplopende gevoelens van lijden aan (in dit voorbeeld)
onveiligheid. Anders gezegd: het gedrag wordt gestuurd door zoeken naar veiligheid en met het vorderen van de dementie slaagt de dementerende daar
steeds minder in en kan daar ook steeds minder in
worden geholpen. In een eindstadium van dementie
kan deze vorm van lijden wegvallen. De hersenen zijn
zo in verval dat zelfs een emotie als angst niet of nauwelijks meer kan worden geproduceerd; althans, voorzichtigheid blijft geboden, er zijn geen uitingen in deze
richting.
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Onomkeerbaar
De derde vorm van lijden is het lijden te zullen verkeren in een levensstaat die men voor zichzelf absoluut
niet wil. Hierbij is het zich bewust zijn van deze levensstaat of het wel of niet ervaren van akelige gevoelens
van geen belang. Zo willen veel mensen niet jarenlang
in bewusteloze toestand verkeren. Bijna iedereen kan
dat begrijpen en billijken. Ik ben nog nooit iemand
tegengekomen die zei: “Nou, zo’n vijftien jaar coma
voordat ik sterf, dat lijkt me wel wat.” Het klinkt misschien cru, maar ten diepste is het wel waar het om
draait. Er zijn situaties die we voor onszelf of een ander niet willen. Toegepast op dementie: mensen willen
afgezien van de vraag of ze zullen lijden aan bijvoorbeeld onveiligheid, de levensstaat dementie niet meemaken. Niet voor zichzelf en niet voor hun kinderen.
Ze willen de dementie niet in, of ze nou “leuk” dement worden of niet. Ze willen niet in een toestand
Relevant 4/2004

van onomkeerbaar persoonlijkheidsverval terechtkomen. Of in een toestand waarin ze zichzelf niet meer
kennen en de ander aanzien voor hun nog levende of
wellicht al overleden partner. Dat van zichzelf en de
ander niet meer weten, kwalificeren zij als misschien
wel de ergste vorm van lijden.
Consequenties voor euthanasie
Waarom worden de tweede en derde vorm van lijden
aan dementie zo vaak veronachtzaamd en wat zijn de
consequenties van het lijden door het hele dementieproces heen voor de (on)mogelijkheden tot euthanasie? Wat het eerste betreft: lijden wordt niet gezien uit
onbegrip of uit niet willen zien. Relatief veel artsen lijden aan “dat niet willen zien”, soms overigens zonder
het zelf te weten. Om niet te worden geconfronteerd
met lastige kwesties rondom ondraaglijk lijden bij gevorderde dementie, vertekent of ontkent men de realiteit of zelfs de mogelijkheid van deze realiteit. Kortom,
men kijkt met (half) gesloten blik en verschuilt zich bijvoorbeeld achter het ontbreken van wetenschappelijk
onderzoek naar het lijden van dementerenden. Goed
kijken levert al veel op, behalve voor wie achter het
bureau zit of niet wil zien.
Dan de consequenties voor euthanasie. Elke drie vormen van lijden hebben in beginsel het ondraaglijke in
zich en vormen als zodanig een grond voor euthanasie. De Gezondheidsraad concludeert in hun Advies
over dementie (2000) dat de aanname dat patiënten
in de beginfase van dementie ondraaglijk lijden in algemene zin onjuist is, maar de raad sluit niet uit dat
hulp bij zelfdoding in individuele gevallen binnen de
termen van de wet valt. Die individuele gevallen zijn
mensen die ernstig en blijvend lijden aan hun situatie
die zo getekend is door het weten hoe het verder gaat
en dat voor zichzelf als onaanvaardbaar kwalificeren.
Praktische hobbels
De tweede soort lijden, in een gevorderd stadium van
dementie, is zoals uiteengezet anders maar niet minder reëel of minder erg. Ten principale kan dit een
grond voor euthanasie zijn, mits vastgelegd in een
wilsverklaring. Echter, hier liggen praktische hobbels.
Het stadium van dementie waarin dit lijden aan de
orde is, gaat in de regel gepaard met het onvermogen
om te overzien wat er nu gebeurt. Doorvoering van
euthanasie kan dan tot onmogelijke situaties leiden:
de dementerende begrijpt niets van wat er gebeurt en
verzet zich. Het zal duidelijk zijn dat dit niet kan. Met
andere woorden: het lijden kan evident zijn, maar het
volgen van een wilsverklaring kan op praktische gronden uitgesloten zijn. In uitzonderlijke situaties zal het
wel kunnen. Ook de Gezondheidsraad laat hier enige
ruimte, al koppelt de raad lijden nogal
eenzijdig aan bewustzijn hiervan
in de zin van het kunnen kwalificeren van het eigen lijden
als ondraaglijk (de eerste
soort die ik hierboven noemde). Wel schept de raad
ruimte voor euthanasie bij lijden aan zogenoemde bijko-
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mende complicaties. Dat is wat dubbel, want is dan
de bewuste ervaring en kwalificatie er opeens wel?
Gelukkig stelt de raad zich bescheiden op: zij erkent
dat er mensen zijn die het laatste stadium van dementie, ook als complicaties ontbreken, niet willen meemaken en hecht aan debat hierover, waarvan acte!
Dan de derde vorm: de onaanvaardbare levensstaat.
Dat motief staat los van de aard van de dementie, men
wil ook niet “leuk” dement zijn. Dit motief kan alleen
maar terzijde worden geschoven als toekenning van
respect en integriteit holle begrippen blijven.
Conclusie
In elke fase van dementie kan sprake zijn van ernstig
en voor iemand onaanvaardbaar lijden. In de tijd gezien blijft de ervaring van lijden veel langer gehandhaafd dan het begrijpen in de zin van analyseren ervan. De discussie zou geholpen zijn met de erkenning
hiervan. Ten aanzien van euthanasie geldt dat in elke
fase van dementie er grond kan zijn voor euthanasie.
Maar door de praktische problemen in het vaak langdurige stadium van gevorderde dementie, waarin mensen niet meer kunnen begrijpen wat er gebeurt, zal –
uitzonderingen daargelaten – euthanasie alleen mogelijk zijn in de eerste en laatste fase van het dementieproces. Wie het dementieproces niet ver in wil, zal
dus in een vroeg stadium tot levensbeëindiging moeten beslissen. Een moeilijkheid is wel dat een zekere
diagnose in het beginstadium vaak nog lastig is. Maar
anderzijds is die zekerheid er soms ook wel, en
steeds vaker steeds eerder. Resteert het wachten op
de dokter die gebruik maakt van het recht om deze
mensen aan een humane dood te helpen. ■
Met dank aan prof. dr. D.F. Swaab, hoogleraar neurobiologie
en directeur van de Hersenbank in Amsterdam

Van de 65-jarigen lijdt ongeveer 1 procent aan dementie. Bij mensen van 90 jaar en ouder is dat ruim
40 procent. De kans op dementie wordt dus veel groter naarmate mensen ouder worden. Daarmee is leeftijd ook de belangrijkste risico-factor. Andere belangrijke risicofactoren zijn erfelijke aanleg en harten vaatziekten. Driekwart van de mensen met dementie is ouder dan 80 jaar. Nu er nog geen zicht is
op een geneesmiddel voor dementie, is de reële verwachting dat het aantal mensen met dementie in
Nederland de komende jaren snel toeneemt. Van
175.000 nu, tot ruim 207.000 in 2010 en 412.000 in
2050. Oftwel: 1 op de 93 mensen nu, 1 op de 81 in
2010 en 1 op de 44 in 2050.
In 2000 was bijna 35 procent van de dementerenden
opgenomen in een zorginstelling. Op basis van de
verwachte toename zijn er in 2010 bijna 13.000 extra plaatsen in instellingen nodig. Dat vraagt een
gemiddelde groei van 1300 plaatsen per jaar. Dit is
door de Gezondheidsraad in 2002 gesignaleerd.

COMMENTAAR

DICHT BIJ HET VUUR
De wet maakt het mogelijk dat je je arts om euthanasie kunt vragen zonder hem of haar daarmee te
vragen een misdaad te begaan. In een zeer groot
aantal gevallen, zoals bijvoorbeeld in de terminale fase van kanker, biedt de euthanasiewet de uitkomst
die patiënten en artsen ervan hadden verwacht. Het
is dan ook niet onlogisch dat sinds de aanname van
de wet de meer ingewikkelde en problematische gevallen sterker in de aandacht komen. Ik doel op ziektes waarbij het moeilijker (b)lijkt aan de wettelijke criteria te voldoen en waardoor een door heel veel mensen gerechtvaardigd geachte wens tot levensbeëindiging niet kan worden ingewilligd. Ik denk dan zeker
aan dementie, een ziekte die in elk geval in de beleving van de meeste gezonde mensen resulteert in
een mensonwaardige situatie. Niet voor niets heeft
75 procent van de NVVE-leden op hun euthanasieverklaring ingevuld dat dement zijn voor hen behoort
tot de situaties waarin om euthanasie wordt gevraagd. En ik hoef hier niet te melden dat juist dit verzoek door artsen – ook, of misschien wel juist door
de welwillende! – zelden of nooit worden ingewilligd.
Steeds vaker hoor ik echter mensen met enige overtuiging zeggen dat “ze wel iets kunnen regelen” tegen de tijd dat het levenseinde onheilspellend en onheilbrengend naderbij komt. Kennelijk hebben zij
connecties in medische kring: een (klein)kind of neef
is dokter of studeert medicijnen en kan dus tegen
die tijd vast wel even een receptje uitschrijven. Of
een vriend of ver familielid is apotheker en zit dus
“dicht bij het vuur”.
Je kunt je afvragen, om te beginnen, of op deze manier niet erg gemakkelijk de oplossing voor een persoonlijk probleem op andermans bord wordt gelegd.
En realiseren deze mensen zich wel in welk moeilijk
ethisch en juridisch parket zij hun geliefde familielid
of kennis in de toekomst brengen? Artikel 294 van
het Wetboek van Strafrecht verbiedt nog steeds het
verstrekken van middelen ter zelfdoding (tenzij de
arts kan voldoen... etc). Dus kan alleen door overtreding van de wet of door het achterhouden van de
waarheid aan zo’n wens worden voldaan. Want, hoe
zeg je “nee” tegen je grootmoeder of dierbare tante
die er kennelijk al zolang “op heeft gerekend” maar
die niet voldoet aan de criteria?
Ik wil niet zeggen dat voor sommigen deze weg in het
verleden geen uitweg heeft geboden. Ook zal ik de
laatste zijn om familie of vrienden die bereid zijn de
helpende hand te bieden te veroordelen, omdat ze
kennelijk bereid zijn hun nek voor hun dierbare uit te
steken. Maar net als bij het gesprek met je dokter
over je euthanasieverklaring en je wensen ten aanzien van het levenseinde geldt: wacht niet tot het
laatste moment met het uitspreken van dit soort verwachtingen. Het kan wel eens moeilijker zijn dan een
gesprek met je dokter over een wettelijk toegestane
euthanasie.
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HULP BIJ ZELFDODING

OPENBAAR MINISTERIE BIEDT RUIMTE VOOR
EUTHANASIE BIJ BEGINNENDE DEMENTIE
Verwacht wordt dat met de vergrijzing in Nederland het aantal verzoeken om euthanasie bij dementie zal
toenemen. Maar mag een arts binnen de huidige euthanasiewet aan zo’n verzoek voldoen? In het verleden
heeft het Openbaar Ministerie een aantal malen afgezien van vervolging van artsen die euthanasie hadden
toegepast bij patiënten met beginnende dementie. Daarmee erkent het Openbaar Ministerie dat mensen
kunnen lijden aan het perspectief van volledige geestelijke aftakeling.
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Door Marleen Peters

Het verval van persoonlijkheid waarmee dementie gepaard gaat, vinden veel mensen voor zichzelf onaanvaardbaar. Daarom vullen zij op hun euthanasieverklaring in dat ze hun arts om euthanasie vragen als ze
dement zijn. Maar mag een arts wanneer een patiënt
dementerende is euthanasie verlenen?
Bij dementie doet zich een overgang voor van een
beginnende fase (waarin de patiënt zich nog – in
voldoende mate – bewust is van zijn situatie en hij
nog wilsbekwaam is) naar een ernstiger fase, waar
er sprake is van onomkeerbare wilsonbekwaamheid.
Een van de voorwaarden waaronder een arts euthanasie mag toepassen, is dat de patiënt ondraaglijk
lijdt. Maar de tragiek van dementie is dat wanneer de
situatie die men zo vreesde zich daadwerkelijk voordoet, het met de huidige medische kennis niet eenduidig vast te stellen is of de dementerende ook
daadwerkelijk onder de situatie lijdt. De patiënt kan
in een gevorderde fase van dementie in de ogen van
omstanders zelfs een schijnbaar “tevreden” leven lijden. Het is dan ook niet goed voorstelbaar dat er een
arts te vinden zal zijn die in deze fase uitvoering zal
geven aan een eerder opgestelde schriftelijke wilsverklaring waarin de patiënt verzoekt om levensbeëindiging bij dementie. Een arts zal onder die omstandigheden alleen euthanasie kunnen overwegen als er
sprake is van bijkomende aandoeningen.

Openbaar Ministerie een zaak had geseponeerd van
een arts die een dementerende patiënt had geholpen
te sterven. Maar al eerder werden door het Openbaar
Ministerie “openingen” geboden.

Openingen
Anders ligt het in het beginstadium van dementie.
Afgelopen juni werd bekend dat minister Donner van
Justitie een besluit had goedgekeurd van het college
van procureurs-generaal om een arts niet te vervolgen die een dementerende patiënt had geholpen bij
zelfdoding. Het betrof hier een patiënt die verkeerde
in het beginstadium van de ziekte van Alzheimer. De 64-jarige man had het schrikbeeld voor ogen van zijn
beide ouders die dement waren. Alleen al
het vooruitzicht van decorumverlies bleek voor
hem ondraaglijk. Gesuggereerd werd dat het de
eerste keer was dat het

Diep wanhopig
In 2000 werd Van der Meer opnieuw geconfronteerd
met een vraag om hulp bij zelfdoding. Deze keer betrof het een 69-jarige vrouw die leed aan dementie
en niet verder wilde leven. Haar vader was dement
geworden en opname in een verpleeghuis was voor
haar een verschrikking. Haar toestand verergerde
zeer snel en diep wanhopig vroeg zij haar huisarts om
hulp bij zelfdoding. Van der Meer kwam tot de conclusie dat de vrouw ondraaglijk en uitzichtloos leed en
gaf de vrouw hulp bij zelfdoding voordat zij wilsonbekwaam zou worden. Ook in deze zaak oordeelde het
Openbaar Ministerie dat Van der Meer zorgvuldig had
gehandeld en werd niet tot vervolging overgegaan.
Een vierde zaak speelde vorig jaar. In oktober 2003
gaf een huisarts een 66-jarige man met beginnende
dementie hulp bij zelfdoding (ondanks een negatief
advies van de SCEN-arts die werd ingeschakeld voor
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Overwogen besluit
De eerste (ons bekende) zaak is die van de Twentse
huisarts Sytske van der Meer. In 1996 gaf zij dodelijke middelen aan een 71-jarige man die niet kon leven
met het vooruitzicht door dementie nog verder af te
takelen. De man had onbeheersbare woedeaanvallen,
leed aan concentratiestoornissen, was somber en
had de neiging tot isolement. Herhaald onderzoek
wees uit dat de verschrompeling van zijn hersenen
doorzette en verdergaande geestelijke aftakeling onafwendbaar was. Een aantal malen probeerde hij zelf
een einde aan zijn leven te maken. Van der Meer
oordeelde dat zijn situatie uitzichtloos en ondraaglijk
was. Een psychiater en een onafhankelijke verpleeghuisarts kwamen tot dezelfde conclusie. Daarnaast
werden een hoogleraar in de ouderenpsychiatrie en
een neuroloog geconsulteerd, die bevestigden dat
achteruitgang onvermijdelijk leek en dat de man, ondanks zijn ziekte, in staat was om een overwogen besluit te nemen. Het Openbaar Ministerie oordeelde
dat de stervenshulp zorgvuldig was geweest en zag
af van vervolging.

Peter de Wit

een second opinion). Langzaam maar zeker raakte de
man de controle over zijn leven kwijt. Het verlies van
autonomie, zelfrespect en decorum en het besef dat
zijn situatie op den duur alleen maar zou verergeren,
ervaarde hij als een mensonwaardige voortgang van
het bestaan. De toetsingscommissie oordeelde dat
er sprake was geweest van ondraaglijk en uitzichtloos
lijden, dat er geen redelijke andere oplossing voor
handen was en de huisarts zorgvuldig had gehandeld.
(Zie pagina 14 t/m 16 voor een uitgebreid gesprek
met de partner van deze man.)
Juridische ruimte
Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat zij in
de hierboven genoemde zaken is uitgegaan van een
uitspraak van de Hoge Raad in de zaak-Chabot. Hierin
werd bepaald dat in het geval van ondraaglijk psychisch lijden euthanasie niet per definitie strafbaar is.
Dit betekent echter zeker niet dat de deuren voor euthanasie bij beginnende dementie nu wagenwijd open
staan. Procureur-generaal De Wijkerslooth benadrukte
afgelopen juni (tijdens een KNMG-symposium over
knelpunten bij levensbeëindiging) dat er volgens hem
slechts een “muizengaatje” juridische ruimte is voor
euthanasie in het beginstadium van dementie. Dementie op zichzelf vormt volgens de hoogste baas van het
Openbaar Ministerie onvoldoende indicatie om over te
gaan tot hulp bij zelfdoding of euthanasie. Het staat
volgens De Wijkerslooth niet zonder meer vast dat in
het geval van dementie gesproken kan worden van lijden in de zin van de wet. Maar er kan sprake zijn van
ondraaglijk en uitzichtloos lijden bij iemand die weet
dat hij gaat dementeren. Daarmee erkent het Openbaar Ministerie dat mensen kunnen lijden aan het perspectief van volledige geestelijke aftakeling. Als zodanig kan beginnende dementie dus een grond zijn voor
levensbeëindigend handelen. De patiënt moet de ondraaglijkheid van het lijden aantonen en de arts moet
stevig onderbouwen dat het lijden van de patiënt voor
hem invoelbaar is. Daarnaast moet de ondraaglijkheid

van het lijden door een psychiater worden vastgesteld.
Alleen in die gevallen kan aan de zorgvuldigheidseisen
worden voldaan.
Huiverig
Een groot probleem blijft om een arts te vinden die
aan het euthanasieverzoek van een beginnend dementerende wil voldoen. Veel artsen zijn bang voor de juridische consequenties. Vaak omdat ze niet op de hoogte zijn van de jurisprudentie die aantoont dat er ruimte
is voor euthanasie bij beginnende dementie. Of ze
staan er huiverig tegenover omdat de grens wanneer
iemand nog wel of niet meer wilsbekwaam is niet altijd
makkelijk te trekken is. Vaak wordt dementie pas in
een laat stadium onderkend. De patiënt is dan al wilsonbekwaam geworden en kan geen weloverwogen verzoek meer doen. Of de patiënt wordt wilsonbekwaam
voordat aan het verzoek om hulp bij zelfdoding of
euthanasie kan worden voldaan. Het is dan ook heel
belangrijk dat dementie in een zo vroeg mogelijk stadium wordt onderkend, zodat er goede afspraken gemaakt kunnen worden tussen arts en patiënt. ■
(Advertentie)

Stichting de Einder
(begeleiding van mensen met een doodswens)

zoekt counselors
Voor nadere informatie:
http://www.deeinder.nl
of schrijf naar Postbus 1177
4801 BD Breda
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PERSOONLIJK

DEMENTIE:
Verhalen uit de praktijk
De “geleerden” zijn het er niet over eens of patiënten in een gevorderd stadium van dementie ondraaglijk
lijden. Wel staat voor iedereen vast dat dementie een sluipend en slopend proces is. Niet alleen voor de
dementerende zelf, maar voor iedereen die erbij betrokken is. Familieleden vertellen hoe zij aankijken
tegen het lijden van hun naasten.
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JEANNETTE KOKS: ‘Mijn moeder werd vrolijker en kon
eindelijk lachen’
‘Na mijn moeders dood vond ik papieren van de NVVE,
oningevuld, verstoft. Ze is er dus ooit mee beziggeweest, maar heeft er niets mee gedaan. Ze praatte
wel over euthanasie, ze had die papieren natuurlijk
niet voor niets. Toen ze merkte dat ze ging dementeren heeft ze ontzettend vaak gezegd: “Geef me maar
een spuitje.” Ze wist dat ze vergeetachtig was en beleefde dat heel heftig. Ik vond dat soms overdreven,
omdat ze allerlei gebeurtenissen erger maakte. In die
eerste periode van dementie was ze doodongelukkig.
Ze voelde zich continu eenzaam, in de steek gelaten,
omdat ze je vergat zodra je de deur achter je dicht
trok. Daardoor had ze het idee dat er niemand meer
langskwam, dat ze altijd alleen was. Terwijl haar hele
dag was ingevuld met kookhulpen, hulpen in de huishouding, noem maar op. In die tijd kocht ze ook aandacht, dat vond ik zo verschrikkelijk zielig. Ze had voldoende geld en kon het zich veroorloven om bijvoorbeeld een taxichauffeur honderd gulden fooi te geven, zo kwam hij haar graag nog eens halen. En dat
allemaal uit een gevoel van eenzaamheid. Toen ze 91
was en verhuisde naar een particulier verpleeghuis
was ze woedend: “Nu kan ik nooit meer tennissen!”
Langzaam maar zeker ging ze steeds verder achteruit
en werd ze minder boos en ongelukkig. Ze werd steeds
vrolijker en kon eindelijk lachen. Voor mij was dat heel
goed, het maakte me gelukkig. Ze was nooit zo’n lieve
vrouw, ik deed het in haar ogen helemaal niet goed,
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Door Marleen Swenne

maar nu was ze vrolijk en lief. Daarom ben ik blij dat
het zo gelopen is. Zij heeft in die tijd wat kunnen inhalen en ik heb nog van haar kunnen genieten.’
BEE POLS: ‘Ik weet zeker dat mijn schoonmoeder erg
ongelukkig is’
‘Mijn schoonmoeder zei altijd: “Als ik helemaal afhankelijk word, wil ik een eind aan mijn leven kunnen
maken.” Ze heeft een euthanasieverklaring en een
behandelverbod, maar inmiddels is de Alzheimer te
ver voortgeschreden. Ze heeft er niets meer aan. Het
punt is: als het te erg is, kun je zelf niet meer aangeven wat voor jou ondraaglijk is. Dan kun je je verklaringen in de prullenbak flikkeren. Zo is het ook met
mijn schoonmoeder. Eerst kon ze nog een tijdje redelijk goed met ons meepraten. Later noemde ze een
woord, een feit, een term, als wij iets vertelden dat
raakte aan haar ervaringen. Maar dat doet ze inmiddels ook bijna niet meer. Ze kan ook de meest eenvoudige handelingen niet meer verrichten, zoals een
lepel in haar mond steken of haar bril opduwen.
Lezen of tv-kijken, het is te ingewikkeld voor haar.
Ze moet heel vaak huilen en ik weet zeker dat ze erg
ongelukkig is. Ik ben me in Alzheimer gaan verdiepen
toen een vriend van me het had. De ziekte kan verschillend verlopen, de meeste mensen weten dat niet.
Je kunt zelf niets meer aansturen. De dingen die je
deed, krijg je niet meer voor elkaar. Dat kunnen geestelijke functies zijn of lichamelijke of beide. Of iemand
je herkent of niet, zegt niets over de fase waarin hij of

Anneke Victorie: ‘We weten niet hoe vader zijn situatie ervaart. Meestal maakt hij op ons een sombere indruk.’

zij zit. Die vriend herkende me tot het laatst van zijn
leven, terwijl hij verder helemaal niets meer kon. Hij
was vreselijk in paniek en wanhopig, omdat hij de
greep op de werkelijkheid verloor, zowel lichamelijk
als psychisch. Hij leed daar erg onder. Ondraaglijk,
dat vond iedereen die hem kende.’
ANNEKE VICTORIE: ‘Vroeger zei mijn vader dat hij
zo niet wilde eindigen’
‘Mijn vader was sociaal, vrolijk en altijd in voor een
geintje. Hij hield van het leven. De laatste jaren is hij
erg achteruit gegaan. Hij was steeds vaker letterlijk en
figuurlijk de weg kwijt en begin dit jaar ging het opeens
hard. Hij werd agressief als hij het niet meer wist of
als dingen niet meer lukten, terwijl hij altijd de goedheid zelve is geweest. We herkenden hem niet meer,
het was afschuwelijk. Hij was er zelf ook verdrietig
over dat het allemaal niet meer ging, dat hij zichzelf
kwijtraakte. Hij liep vaak weg en als je hem tegenhield
werd hij woedend. Hij woonde bij zijn vriendin maar de
situatie was onhoudbaar. Het is heel moeilijk geweest
om hem opgenomen te krijgen, omdat hij niet stond
ingeschreven in de woonplaats van zijn vriendin. In die
tijd dachten mijn broer en ik wel eens: laat het maar
afgelopen zijn met hem. Er was immers niemand die
gelukkig was met de situatie. Inmiddels zit hij in een
verpleeghuis. Na een hoop gedoe heeft hij nu eindelijk
goede medicatie, daardoor is hij rustig. Maar hij is niet
meer de man die hij was. Zoals bij de meeste mensen
met deze aandoening kan zijn stemming enorm wisselen. Meestal maakt hij op ons een sombere indruk.
We weten natuurlijk niet hoe hij dat zelf ervaart, er
valt eigenlijk geen gesprek meer met hem te voeren.
Heel soms is er een glimp van hoe hij vroeger was.
Dan lichten zijn ogen op en lijkt het ook of hij in ons
iets herkent, al weet hij absoluut niet dat ik zijn dochter ben. Ik denk dus niet dat hij erg gelukkig is. Vroeger zei hij wel dat hij zo niet wilde eindigen. Daar
maakte hij een grap van. Maar hij meende het wel.’
HARRY HESSELS: ‘Ondanks de dementie bleef mijn
moeder wie ze was’
‘Mijn moeder is 89 jaar geworden. Ze was zo’n rasechte Amsterdamse uit de Jordaan. Niet op haar mondje
gevallen en heel erg recht voor z’n raap. Dat veranderde niet toen ze eenmaal in het verpleeghuis terecht
kwam. Ze was zelfs zo direct, dat ik me regelmatig
voor haar schaamde. Over euthanasie heb ik haar,
noch mijn vader, ooit iets horen zeggen. Ook niet over
een behandelverbod. Voor mensen van hun generatie
was dat absoluut geen onderwerp. Je nam het leven
zoals het kwam. We hebben, toen ze naar het ver-

pleeghuis ging, wel met alle kinderen gezegd: zorg
goed voor haar, maar alsjeblieft geen toeters en bellen
als er wat mis gaat. Dat is Amsterdams voor: niet ten
koste van alles doorgaan met behandelen. Zeven jaar
heeft ze in het verpleeghuis gewoond en het personeel
heeft het nog regelmatig over haar. Ze was altijd opgewekt, iemand die de schouders eronder zette. Dat is
ze tot het eind toe gebleven. Het was duidelijk wat ze
wilde en waar ze voor stond. Ze gaf je altijd lik op
stuk, ook al zag ze je voor een ander aan. Natuurlijk
kon ze wel steeds minder. Toen het lopen haar op een
gegeven moment te moeilijk werd, zei ze: “Ik loop niet
meer.” Vanaf dat moment bleef ze in haar rolstoel zitten. Wat we ook probeerden, ze verzette geen stap
meer. Zo wist ze toch nog de dingen naar haar hand te
zetten. Wat karakter betreft bleef ze wie ze was. Ik zal
dus ook nooit over haar kunnen zeggen dat ze gelukkiger was geweest als haar leven korter had geduurd.’
MAX LABOYRIE: ‘Mijn vrouw lijdt niet ondraaglijk,
maar haar situatie is wel uitzichtloos’
‘In 2000 is mijn vrouw naar het verpleeghuis gegaan.
Die dag vergeet ik natuurlijk nooit, want zoiets is verschrikkelijk. Ze is zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Toen ze in het verpleeghuis kwam, was haar situatie
al erg achteruit gegaan. Dat proces stopt niet. In feite
moet je iedere dag afscheid nemen, want mensen met
dementie “verdwijnen” als het ware fysiek en geestelijk. Ik ga dagelijks mijn vrouw helpen met het eten.
Ze houdt van muziek, daar heeft ze plezier in. Dus luisteren we vaak samen naar muziek. Maar hoe ze zich
voelt? Daar kan ik niet echt iets over zeggen. Dat wisselt. Iedere kwaal gaat gepaard met ellende en achteruitgang, daar wordt een mens niet vrolijker van. Het
leven van mijn vrouw is natuurlijk niet meer te vergelijken met vroeger, maar ze lijdt niet ondraaglijk. Haar
situatie is wel uitzichtloos. We hebben beiden een
euthanasieverklaring en een behandelverbod, maar ik
heb daar met haar niet over gesproken sinds ze deze
ziekte heeft. Nu heeft zij ook niets meer aan die verklaring en dat zou ik geloof ik ook niet willen. Tien jaar
geleden werd geconstateerd dat ze vergeetachtig was
en dat haar geheugen snel achteruit ging. Toen stond
ze aan het begin van de ziekte en kon ze nog goed
zelf over haar situatie oordelen. Ik kan me voorstellen
dat het mogelijk wordt in zo’n beginfase iets te regelen; natuurlijk met grote zorgvuldigheid. Het kan een
moment zijn waarop je je wensen omtrent euthanasie
nog eens vastlegt. Als iemand weet hoe zijn ziekte zal
verlopen, vind ik dat hij ook het recht moet hebben om
aan te geven wanneer het genoeg is geweest.’ ■
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Samengesteld door Marleen Peters

NIJMEEGSE ARTS VERVOLGD
VOOR MOORD
Hondertachtig dagen cel met een
proeftijd van twee jaar is de eis van
de officier van justitie tegen een
31-jarige basisarts uit Nijmegen.
De arts wordt verdacht van moord
op een patiënt. Hij zou op 31 mei
2003 opzettelijk en met voorbedachte rade een dodelijke injectie
hebben gegeven aan een 77-jarige
ernstig zieke patiënt. De arts gaf
de man volgens het OM een ‘te grote of hoge dosis’ morfine in combinatie met het slaapmiddel Dormicum. Als gevolg daarvan zou de patiënt overleden zijn. Het toegediende slaapmiddel zou door de arts
niet op de medicatielijst zijn vermeld en de arts zou op de overlijdensverklaring een natuurlijke
dood hebben ingevuld. De advocaat van de arts C. Korvinius zegt
het ‘een absurde zaak’ te vinden.
Volgens hem draait het hier om volstrekt normaal medisch handelen
en dus om een natuurlijke dood.
Ook drie hoogleraren hebben dit af-

zonderlijk van elkaar bevestigd. De
patiënt was stervende en dreigde
te stikken in zijn eigen slijm. De familie zou de arts hebben verzocht
‘iets te doen’ en staat achter de
arts. Het OM klaagt de arts, naast
moord, aan voor het valselijk opmaken en/of vervalsen van meerdere geschriften en voor het opmaken van een valselijke overlijdensverklaring. Uitspraak 10 november
(na het ter perse gaan van deze
Relevant).

ten en zelfs euthanatica toedienen, terwijl zij zich niet bewust zijn
van de consequenties van hun handelen en hun rechtspositie. Ze zijn
er niet van op de hoogte dat ze in
dat geval als dader van een strafbaar feit kunnen worden beschouwd. Er is ook te weinig communicatie tussen arts en verpleegkundige. Vaak blijken verpleegkundigen niet op de hoogte te worden
gesteld van het doel van de behandeling.

VERPLEEGKUNDIGEN ONBEKEND
MET EUTHANASIEREGELS
Van de verpleegkundigen weet 86
procent weinig of niets van de bestaande richtlijnen rond euthanasie. Dit blijkt uit een onderzoek van
de Universiteit Maastricht naar de
rol van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond het levenseinde. Op 3 november werden de
resultaten aangeboden aan staatssecretaris Ross-Van Dorp. Uit het
onderzoek blijkt verder dat veel verpleegkundigen handelingen verrich-

HILARIUS VERVOLGD VOOR
HULP BIJ ZELFDODING
De 72-jarige Jan Hilarius wordt
strafrechtelijk vervolgd voor hulp
bij zelfdoding. De oprichter van
Stichting De Einder wordt ervan
verdacht een vrouw medicijnen te
hebben gegeven die in combinatie
met andere middelen dodelijk waren. De 25-jarige vrouw maakte begin september een einde aan haar
leven, waarna de politie een brochure van de stichting vond en een
briefwisseling met de hulpverlener.
De vrouw leed zwaar aan een psychiatrische stoornis en deed al
tweemaal eerder een poging haar
leven te beëindigen. Hilarius zegt
de vrouw nooit te hebben ontmoet
en alleen schriftelijk en telefonisch
contact te hebben gehad. Bij huiszoeking in de woning van Hilarius
vond de politie grote hoeveelheden
medicijnen.

CASSATIE ZAAK-VAN OIJEN
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De Hoge Raad heeft op 24 augustus geen uitspraak gedaan in de cassatiezaak van de Amsterdamse huisarts Wilfred van Oijen. De huisarts
beëindigde in 1997 het leven van een 85-jarige stervende vrouw die zich
in ontluisterende omstandigheden
bevond. De vrouw lag in haar eigen
ontlasting en had stinkende wonden. Ze kon niet meer verzorgd worden, omdat zelfs wassen tot haar
dood zou hebben geleid. Van Oijen
besloot, in overleg met de dochters, haar middels het toedienen
van het spierverslappende middel
allofirine op een humane manier te
laten sterven.
Advocaat-generaal F. Machielse van
de Hoge Raad heeft op 11 juli het
verweer van Van Oijen dat hij stervenshulp heeft gegeven en geen
euthanasie ongegrond verklaard. Van Oijens advocaten spraken van een
‘schijngestalte’ van euthanasie. De huisarts zou zich door de acute en
ontluisterende stervensfase van de vrouw in een noodtoestand hebben
bevonden. Juist omdat de patiënt zelf geen verzoek meer kon doen tot
levensbeëindiging (een van de zorgvuldigheidseisen bij euthanasie) kon
de zaak volgens de raadslieden niet als een euthanasiezaak worden beoordeeld. Levensbeëindiging door artsen zonder verzoek van de patiënt
blijft moord, oordeelde Machielse. Het advies van de advocaat-generaal
wordt in de meeste zaken door de Hoge Raad gevolgd. Op 9 november,
na het ter perse gaan van deze Relevant, komt de zaak voor.
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NEDERLANDSE ARTSEN PASSEN
VAAK TERMINALE SEDATIE TOE
Artsen in Nederland passen in 4
tot 10 procent van alle sterfgevallen terminale sedatie toe. Dit concluderen onderzoekers van het
Erasmus MC en het VU Medisch
Centrum in een artikel dat op 3 augustus verscheen in het tijdschrift
Annals of International Medicine.
Terminale sedatie is het toedienen
van middelen om stervende patiënten in een diepe slaap te brengen, waarbij wordt afgezien van de
kunstmatige toediening van voeding en vocht. Het wordt toegepast
bij patiënten in de laatste levensfase als behandeling met andere
middelen niet meer toereikend is
om pijn, benauwdheid, onrust of
angst te verlichten. De auteurs baseren zich op de laatste studie

KORT

naar de toetsingsprocedure voor
euthanasie en ondervroegen daarnaast 410 artsen naar de frequentie waarmee zij in de jaren 2000
en 2001 terminale sedatie hebben
toegepast.
Van de ondervraagde artsen gaf 52
procent aan wel eens een patiënt
op deze manier op een humane wijze te laten sterven. In 78 procent
van de gevallen betrof het personen
van 65 jaar en ouder en in 54 procent patiënten met kanker. In 17
procent van de gevallen werd terminale sedatie toegepast met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te
bespoedigen en in 47 procent was
het één van de doelen. In 3 procent
van de gevallen was er volgens onderzoeker Van der Maas sprake van
actieve levensbeïndiging ‘waarbij je
je zou kunnen voorstellen dat je die
voorlegt aan een toetsingscommissie of bijvoorbeeld om een tweede
consult vraagt’. Van der Maas heeft
echter niet de indruk dat terminale
sedatie bewust wordt gebruikt om
de toetsingsprocedure van euthanasie te omzeilen.
PRATEN OVER DOODSWENS
IN BEZINNINGSHUIS
Het eerste bezinningshuis voor mensen met een doodswens opende in
september in Eindhoven haar deuren. In het huis kunnen psychiatrische patiënten met een doodswens
met elkaar en met oproepbare hulpverleners praten over hun wens te
sterven. Het bezinningshuis Het Klaverblad is een initiatief van de cliëntenraad van de GGZ Eindhoven. Het
is bedoeld voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen die al allerlei behandelingen achter de rug hebben, het hulpverleningscircuit beu
zijn, eenzaam thuis zitten en 24 uur
per dag met de dood bezig zijn.
Eventuele behandelingen buiten Het
Klaverblad gaan gewoon door. Er komen maximaal zes mensen met een
chronische doodswens te wonen.
Het gaat om een experiment van
een jaar.
COMAPATIËNTE MAG STERVEN
Het Hooggerechtshof in Florida
heeft op 23 augustus bepaald dat
de 40-jarige comapatiënte Terri
Schiavo, die al veertien jaar kunstmatig in leven wordt gehouden,

mag sterven. Haar man probeerde
al jaren toestemming te krijgen om
het leven van de vrouw te laten
beëindigen. In 2003 gaf een rechter, na een zes jaar durend gevecht,
al toestemming om de sondevoeding van de vrouw stop te zetten.
Maar gouverneur Jeb Bush, die bekend staat als een fel tegenstander
van euthanasie, draaide die beslissing terug door middel van een inderhaast geregelde wettelijke bevoegdheid. Het Hooggerechtshof
heeft de wet die Bush deze bevoegdheid gaf, nu ongrondwettig
verklaard.
DUITSE VERPLEEGKUNDIGE
DOOD TIEN PATIËNTEN
Een 25-jarige Duitse verpleegkundige heeft begin augustus bekend
tien patiënten die in een ziekenhuis
verbleven ‘uit medelijden’ te hebben gedood. De slachtoffers waren
tussen de 60 en 89 jaar. De politie
onderzoekt of de verpleegkundige
ook verantwoordelijk is voor zeventig andere sterfgevallen. De verpleegkundige Stephan L. ging pas
vorig jaar maart in het ziekenhuis in
Sonthofen aan de slag. Al in mei
ontdekten collega’s dat regelmatig
slaap- en narcosemiddelen verdwenen. De verdenking tegen L. werd
echter pas gewekt na de volledig
onverwachte dood van een 73-jarige patiënte op 10 juli dit jaar. Haar
zoon ontdekte blauwe plekken op
haar arm. Omdat ze was opgenomen met een lichte longontsteking
en haar toestand volgens de behandelend arts duidelijk was verbeterd en er wederom medicijnen waren verdwenen, werd de politie gewaarschuwd. Directeur Andreas Ruland hecht geen waarde aan L’s
verklaring dat hij doodde uit medelijden. Enkele slachtoffers verbleven nog geen 24 uur in het ziekenhuis waardoor hij dus onmogelijk
een persoonlijke band met hen kon
hebben opgebouwd.

“PASSIEVE EN INDIRECTE” EUTHANASIE IN DUITSLAND MOGELIJK
“Passieve en indirecte” euthanasie
moet in Duitsland uitdrukkelijk
worden toegestaan. De Duitse minister van Justitie Brigitte Zypries
(SPD) kondigde op 10 juni aan hiertoe een wetsvoorstel te zullen indienen. “Pasieve” euthanasie (het staken van levensverlengende behandeling) is in Duitsland al mogelijk,
maar omdat een wettelijk kader ontbreekt twijfelen artsen vaak of het
wel mag. Daarnaast zal bij wet worden toegestaan dat artsen patiënten die pijn lijden en bij wie pijnbestrijding niet helpt op verzoek in
een sluimertoestand mogen brengen of een hoge dosis pijnbestrijding mogen geven. Ook als dit de
duur van het leven bekort (“indirecte” euthanasie).
“Actieve” euthanasie blijft verboden. Volgens de commissie-Kutzer,
die de minister hierover adviseerde,
zal door de huidige medische kennis en het toestaan van “passieve
en indirecte” euthanasie de vraag
naar “actieve” euthanasie overbodig zijn. Een medisch-ethische commissie in Rijnland-Paltshad pleitte
er in mei nog voor in noodgevallen
“actieve” euthanasie toe te staan.
Daarnaast wil minister Zypries het
zelfbeschikkingsrecht van de patiënt in de toekomstige wetgeving
versterken. Ar tsen kunnen dan
wilsbeschikkingen waarin mensen
bijvoorbeeld hebben aangegeven
in geval van coma niet kunstmatig
beademd te willen worden, zondermeer uitvoeren. Wie geen wilsbeschikking heeft opgesteld weet
daarentegen zeker dat de levensverlengende behandeling wordt
voortgezet.
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Minister van Justitie Brigitte Zypries

PERSOONLIJK

ALS HET LEVEN ALS ZAND
TUSSEN JE VINGERS WEG LOOPT
Acht jaar geleden werd Rinus Mieras vergeetachtig. Hij kon niet meer op namen komen, was verstrooid, kon
zijn auto of fiets in een vreemde omgeving niet meer terugvinden en kreeg moeite met rekenen. In 2000
werd duidelijk dat hij een matige vorm van dementie had. Vanaf het begin was Rinus zich heel bewust van
zijn ziekte en hetgeen hij kwijt raakte. Hij vroeg de behandelend artsen herhaaldelijk om hulp bij zelfdoding.
Zijn vrouw Miep Mieras vertelt het verhaal van de lange weg die ze zijn gegaan.
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‘Rinus was erg precies. Hij zette graag de puntjes op
de i. Maar vooral ook was hij een sociaal persoon.
Zijn gezin was alles voor hem. Vijfendertig jaar werkte
hij bij de marine, waar hij zich opwerkte van de onderste rang tot luitenant ter zee. Hij was iemand die altijd zijn eigen leven regelde; hij wilde controle hebben
over alles wat hij deed. Vanaf de eerste tekenen dat
zijn geheugen hem in de steek liet, spraken we hier
samen heel open over. We hielden meteen al rekening met de mogelijkheid van dementie. Regelmatig
gingen we naar de huisarts, maar die zei: “Als u dement bent, dan ben ik dat ook.”
Rinus wilde naar een neuroloog, maar volgens de
huisarts mankeerde hij niets. Eind 1998 werd hij
doorgestuurd naar het RIAG voor een neuropsychologisch onderzoek. Dat was het begin van een lange
reeks onderzoeken. Rinus was intelligent en een
echte spreker. Tijdens de tests scoorde hij op veel
onderdelen gemiddeld of hoog. Hij praatte iedereen
onder tafel en niemand geloofde dat hij dement werd.
In september 1999 concludeerde de psychologe dat
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Door Marleen Peters

Rinus traag was in de uitvoering van de tests en het
overzicht kwijt was. Een doolhoven-taak wees bijvoorbeeld uit dat hij in een hoekje bleef ronddraaien en
er niet uit kwam. Dit was zeer frustrerend voor hem.
Overzicht heb je nodig bij alles wat je doet. Boven alles wilde Rinus controle over zijn leven houden, maar
hij was zich ervan bewust dat hem dit langzaam maar
zeker werd ontnomen.’
Dagbehandeling
‘Rinus werd doorgestuurd naar de gerontopsychiater,
terwijl hij pas 63 was. Deze twijfelde ook. Hij dacht
dat het misschien toch iets lichamelijks was. Vervolgens kwam hij bij een geriater terecht. In december
2000/begin 2001 werden een ECG en verschillende
scans gemaakt en werd hij neurologisch getest. De
ECG vertoonde traagheid en de MRI-scan liet veroudering van het hersenweefsel zien. Al tijdens het
tweede of derde bezoek gaf Rinus zijn euthanasieverklaring aan de geriater en maakte hem duidelijk dat
hij niet tot het einde door wilde. Hij wilde niet in een

verpleeghuis terechtkomen, maar vóór die tijd op een
nette manier uit het leven stappen. De geriater kon
daar begrip voor opbrengen.
Begin 2002 volgde opnieuw een MRI-scan. In het gebied in de hersenen waar Alzheimer voor komt was
niets te zien, maar wel een algemene inkrimping van
het hersenweefsel. Opnieuw volgde een psychiatrisch
onderzoek. Rinus kreeg medicijnen tegen zijn somberheid. In juni 2002 volgde een neuro-psychologisch onderzoek. De gerontopsychiater dacht aan Lewy Body
Alzheimer. Ook bij hem liet hij zijn euthanasieverklaring achter.
De gerontopsychiater bood Rinus Exelonâ aan, een
medicijn dat de Alzheimer kan vertragen. Rinus wilde
dat wel proberen, ook al had hij er niet veel vertouwen in. Maar de geriater zag daar niets in en we werden weer naar huis gestuurd.
Rinus had het gevoel dat het leven als zand tussen
zijn vingers weg liep en werd erg depressief. Hij kreeg
medicijnen tegen zijn depressie en werd via de gerontopsychiater in de dagbehandeling geplaatst van een
verpleeghuis in de buurt dat onderdeel uitmaakt van
het DOC-team (Dementie Onderzoek en Casemanagement). Daar werd onderzocht wat zijn mogelijkheden
en behoeften waren. Het beviel hem daar erg goed.
Vier dagen per week ging hij er naar toe. Hij kwam uit
zijn depressie. In de gespreksgroep, waarin ook een
verpleeghuisarts en een psycholoog zaten, sprak hij
voluit. Ook over zijn euthanasiewens’.
Snelle achteruitgang
‘Begin 2003 maakte de geriater ons duidelijk dat
hij Rinus nog maar eenmaal per jaar wilde zien. We
besloten niet meer naar deze arts toe te gaan. Met
de gerontopsychiater sprak Rinus opnieuw over zijn
euthanasiewens. Maar dat lag voor hem moeilijk. Hij
bood opnieuw Exelonâ aan, maar de bijwerkingen zijn
zodanig dat mijn man daar niet meer aan wilde beginnen. Hij wilde zijn leven absoluut niet rekken. In juni
volgde een gesprek met de psycholoog, de teamleider van de dagbehandeling, de verpleeghuisarts en
een arts uit het DOC-team. Zij waren het met elkaar
eens dat er sprake was van een snelle achteruitgang.
Rinus kon niet meer. ’s Morgens had hij geen zin om
op te staan en kon hij heel moeilijk op gang komen.
Steeds opnieuw liep hij tegen zijn beperkingen aan.
Hij had lichamelijke klachten en kon niet meer schrijven omdat hij het niet meer kon ordenen in zijn hoofd.
Ook eten en drinken ging moeizaam. Hij maakte over
alles problemen en kreeg waanvoorstellingen. Hij was
erg met zijn einde bezig. Hij leefde voortdurend onder
grote spanning en angst. Een kleinigheid als een afzuigkap die kapot was, bracht hem helemaal van
stuk. Hij voelde zich geen volwaardig mens meer.’
Korte weg
‘In augustus zei de verpleeghuisarts dat het niet te
overzien was, hoe de situatie er over een half jaar uit
zou zien. Nadrukkelijk vroeg Rinus weer om euthanasie. Eigenlijk hadden we ons er toen al bij neergelegd
dat het niet zou lukken. We hadden het samen altijd
over “de korte weg” en “de lange weg”. Als hij geen

hulp zouden krijgen, zouden we de lange weg lopen.
Dan zou Rinus uiteindelijk in een verpleeghuis terechtkomen en alle verdere behandelingen weigeren.
Maar ineens kregen we een “blikopener” uit een
hoek waaruit we het niet verwacht hadden. De verpleeghuisarts stond er positief tegenover en zei dat
het tijd werd dat we er met de huisarts over zouden
gaan praten. Rinus zou snel wilsonbekwaam kunnen
worden en dan was euthanasie uitgesloten. Zelf nam
zij ook contact op met de huisarts.
De huisarts had alle begrip voor zijn wens en stond
er volledig achter. We spraken uitgebreid over de
zorgvuldigheidseisen: Rinus moest ongeneeslijk ziek
zijn, ondraaglijk en uitzichtloos lijden en wilsbekwaam
zijn. Hij voldeed aan al deze voorwaarden.
De huisarts schakelde een SCEN-arts in voor een second-opinion. Deze wilde echter eerst nog een schriftelijke verklaring van zowel de verpleeghuisarts als
de gerontopsychiater waaruit bleek dat Rinus wilsbekwaam was. Omdat mijn man nog wilde proberen het
afscheid over de geboorte van het kleinkind heen te
tillen – de baby werd rond 9 november verwacht –
wilde de SCEN-arts nog geen oordeel geven. En Rinus
moest eerst ook nog in een persoonlijke verklaring
zijn doodswens toelichten en het tijdstip bepalen van
de uitvoering van de hulp bij zelfdoding.’
Grens
‘Toen de beslissing was genomen, werd Rinus opgewekter. Vrolijk kwam hij zijn bed uit. Dat was echt
mooi meegenomen in die laatste weken. We spraken
heel open over zijn wens, ook met onze zoon en
dochter. Zij hadden het er moeilijk mee, maar zagen
ook dat hij veel opgewekter was en steunden zijn besluit. Het zou mooi zijn geweest als we met de beslissing hadden kunnen wachten tot hij in een verpleeghuis zou moeten worden opgenomen. Maar tegen die
tijd zou hij niet meer wilsbekwaam zijn geweest en
was euthanasie of hulp bij zelfdoding uitgesloten. De
huisarts dacht ook dat we dan wellicht minder vrede
zouden kunnen hebben met zijn besluit. Hij zei tegen
mij: “Dan was het erop neergekomen dat jij de beslissing had moeten nemen. Had je dat gekund?”
Rinus ging heel snel achteruit. Hij kon zichzelf niet
meer aankleden en wassen; hij wist niet meer hoe
het moest. Ook kon hij niet meer alleen de deur uit.
Hij raakte de controle over zijn leven helemaal kwijt.
De procedure werd daarom eerder in gang gezet. Op
10 oktober kwam de SCEN-arts langs. Dat werd een
grote deceptie. Ondanks de verklaringen van de verpleeghuisarts en de gerontopsychiater dat Rinus wilsbekwaam was, twijfelde hij aan de diagnose. Hij had

‘Rinus wilde controle over zijn
leven houden, maar hij was zich
ervan bewust dat hem dit langzaam maar zeker werd ontnomen’
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er totaal geen begrip voor dat we de huisarts durfden te belasten met de vraag om hulp bij zelfdoding.
Hij stuurde het gesprek bijna richting zelfdoding en
begon over versterven. We hadden het gevoel dat hij
vooraf al wist wat zijn advies zou zijn.
Drie dagen later kwam de huisarts: het advies was
inderdaad negatief. Hij vond het verschrikkelijk en
was kwaad. Maar hij wilde toch doorgaan. In zijn
ogen was aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan en
de eventuele gevolgen zou hij voor lief nemen.
Omdat mijn man toch nog wilde proberen de geboorte van zijn kleinkind af te wachten, werd 27 november als datum gekozen voor de hulp bij zelfdoding.
De verpleeghuisarts kwam iedere week in de dagbehandeling langs en we spraken af dat zij in de gaten
zou houden waar de grens lag. Op 10 november stelde een onafhankelijk gerontopsychiater opnieuw vast
dat Rinus in staat was weloverwogen keuzes te maken en wilsbekwaam was. Tien dagen later werd ons
kleinkind geboren.’

‘Later zei de huisarts dat we
geluk hebben gehad, dat we
zoveel mensen op ons pad
hebben gekregen die op den
duur allemaal met de neus in
dezelfde richting gingen staan’
27 november
‘Rinus was de dag dat hij hulp bij zelfdoding zou
krijgen veel beter dan normaal. Rond twaalf uur kwamen de kinderen. We lunchten en gingen nog een
keer met zijn allen naar zee. ’s Avonds aten we samen. Even voor zeven uur ging Rinus naar zijn kamer.
Hij wilde nog even alleen zijn. Samen wachtten we
de komst van de huisarts af. Nog een keer moest
Rinus bevestigen dat hij echt hulp bij zelfdoding wilde.
Ondanks alle verdriet dat rond zijn bed zat, twijfelde
hij niet. Hij heeft gebeden, ging rechtop zitten en zei
tegen de arts: “Geef het drankje maar.” Hij kon slecht
slikken, maar hij goot het glas in enkele slokken naar
binnen. Hij viel heel snel in slaap en na een kwar tier
stopte zijn ademhaling en hart. Het was goed zo.’
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‘Later zei de huisarts dat we geluk hebben gehad,
dat we zoveel mensen op ons pad hebben gekregen
die op den duur allemaal met de neus in dezelfde
richting gingen staan. De toetsingscommissie oordeelde dat er sprake was geweest van ondraaglijk en
uitzichtloos lijden, dat er geen andere redelijke oplossing voor handen was en de huisarts zorgvuldig had
gehandeld. Onze huisarts wilde een daad stellen en
daar is hij met vlag en wimpel in geslaagd.’ ■
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Alzheimer Nederland over euthanasie bij dementie:

‘EIGENLIJK KAN HET NIET’
Het onderwerp dementie en euthanasie staat hoog op de agenda van de NVVE. Heel anders is dat bij de
Stichting Alzheimer Nederland, de belangenorganisatie van patiënten met de ziekte van Alzheimer en
andere vormen van dementie. Een standpunt over euthanasie heeft de stichting niet. ‘En hoéft de stichting
ook niet in te nemen’, zegt directeur Marc Wortmann. ‘Het onderwerp is in onze contacten geen item.’
Door Rob Bruntink

Driekwart van de NVVE-leden noemt dementie een
mogelijke reden voor een euthanasieverzoek. In de
praktijk is echter slechts een enkele keer een verzoek om euthanasie op grond van dementie uitgevoerd. Dit wekt op zijn minst de indruk dat er een
groot verschil bestaat tussen wens en realiteit. ‘Maar
dat valt wel mee’, denkt Wortmann. ‘Dat zo’n groot
deel van de NVVE-leden bij het opstellen van de
euthanasieverklaring aan dementie denkt, is niet
zo vreemd: mensen zijn over het algemeen erg bang
voor dementie. Daarnaast bestaat er een negatief
beeld over de beschikbare zorg voor dementerenden.
Dit bij elkaar opgeteld maakt het logisch dat dementie vaak genoemd wordt in de euthanasieverklaring.
Mensen hebben het gevoel dat dit onderwerp daarmee “geregeld” is en voelen zich gerustgesteld. Als
het dan eenmaal zover is, wordt echter nauwelijks op
het vastgelegde verzoek teruggegrepen. De zorg blijkt
dan toch vaak goed genoeg om een massale vraag
te voorkomen. Bovendien: het ligt natuurlijk vreselijk
ingewikkeld, die relatie tussen dementie en euthanasie. Ik kan me niet voorstellen dat dementie vaker
dan een enkele keer per jaar de aanleiding zal zijn
voor euthanasie.’
Academische discussie
Het aantal onzekerheden over wat er zich in het lijf,
het hoofd, de ziel of de geest van een dementerende
afspeelt, is simpelweg te groot stelt Wortmann. Praten over euthanasie bij dementerenden is dan ook
vooral een “academische discussie”. ‘In de praktijk
is het niet mogelijk antwoord te geven op de vraag
die volgens de wetgever onomstotelijk beantwoord
moet kunnen worden: is er sprake van uitzichtloos
en ondraaglijk lijden? Dat weten we niet. Dat dementerenden kunnen lijden is wel duidelijk, maar de mate
waarin is door henzelf niet altijd aan te geven en door
anderen niet altijd vast te stellen. Problematisch in
dit opzicht is ook de eis in de euthanasieprocedure
dat de arts het idee moet hebben dat het euthanasieverzoek consistent is. Maar naar wie moet de arts
luisteren? Naar de persoon die destijds een euthanasieverzoek heeft opgesteld of naar de persoon die op
dat moment voor hem zit? Is dat eigenlijk nog wel dezelfde persoon? En is dat nog wel dezelfde persoon

als de persoon die hij een paar weken geleden zag of
wellicht over een paar maanden zal zien? Verandert
de identiteit en de persoonlijkheid door de ziekte?
Onder zorgverleners zijn de meningen daarover sterk
verdeeld.’
Grenzen aftasten
Procureur-generaal De Wijkerslooth zei onlangs op een
symposium van de artsenfederatie KNMG dat er in
zijn ogen ‘een muizengaatje’ juridische ruimte zou zijn
voor euthanasie bij dementerenden. Hij zag dit muizengaatje vooral bij mensen die een beginnend stadium van Alzheimer onder de leden hebben. Wortmann
kan zich daar niets bij voorstellen. ‘Het ziet er dan toch
naar uit dat niet zozeer het actuele lijden als criterium
gaat gelden, maar het lijden dat gevreesd wordt. Daarover valt in algemene zin echter nooit een inschatting
te maken.’ Volgens Wortmann kan dementie bij de
huidige regelgeving nooit de enige reden voor toepassing van euthanasie zijn. ‘Pas wanneer er daarnaast
sprake is van één of meer andere ziekten, lijkt het
mogelijk te zijn.’
Toch verwelkomt hij de discussie over dit onderwerp.
‘Het is goed om de grenzen af te tasten van wat wel
of niet kan. Misschien wordt de moraal van het verhaal dat het vraagstuk nog te ingewikkeld is om die
grenzen aan te geven. Voor ons staat in ieder geval
voorop dat het leven van mensen met dementie de
moeite waard is en genoeg waarde heeft om geleefd
en beschermd te worden.’ De discussie is ook welkom om de verwachtingen over euthanasie bij dementie realistischer te maken, geeft Wortmann aan. Een
duidelijkheid die uitgedragen zal moeten worden, is
dat een euthanasieverklaring van een dementerende
nauwelijks praktische waarde heeft. ‘De meeste artsen kunnen er niet zoveel mee.’
Volgens Wortmann is het behandelverbod een document met meer zeggingskracht. Hiermee kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat er in het geval van
hartproblemen niet meer gereanimeerd mag worden.
‘Met een behandelverbod kan daardoor indirect meer
invloed worden uitgeoefend op het sterven dan met
een euthanasieverklaring.’
(vervolg zie pag. 19)
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(Advertenties)

Afscheid nemen van een overledene
Ieder mens wil
graag op een passende wijze
afscheid nemen
van een dierbare
overledene.
Als het goed is,
geeft de uitvaartplechtigheid uitdrukking aan de
herinneringen,
gevoelens en
gedachten van de
nabestaanden.
Dat kan in de
vorm van muziek,
gedichten of een
toespraak.

Als
nalaten
u een
zorg is

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

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

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

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

JA

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

m/v

adres
pc/woonplaats
telefoon

R

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

Walburg de Jong
voorlichter NVVE

RELEVANTE
KWESTIES

‘Het is goed om de
grenzen af te tasten van
wat wel en niet kan’
Geen item
Alzheimer Nederland heeft tot dusverre geen bijdrage
aan de discussie over euthanasie geleverd. Er is bijvoorbeeld geen folder over euthanasie en dementie
en ook op de website van de stichting wordt met
geen woord over het onderwerp gerept. ‘In de contacten die wij met patiënten, naasten en hun verzorgers
hebben, is het gewoon geen item’, zegt Wortmann.
Bij de Alzheimertelefoon – die in 2003 2500 keer
werd gebeld – komt er slechts zelden een vraag over.
‘De telefoon stond echter roodgloeiend toen in De
Telegraaf onlangs een berichtje stond over een mogelijk medicijn tegen dementie. Het tekent wellicht de focus van patiënten en naasten op het leven, in plaats
van de dood.’
In het foldermateriaal en op de website van Alzheimer Nederland staat dus niets over het levenseinde,
maar alles over dementie op jonge leeftijd, over erfelijkheid, over de relatie tussen autorijden en dementie of over veiligheid in huis. Wortmann: ‘Je moet
niet vergeten dat dementie veelal gepaard gaat met
façadegedrag; men zal zolang mogelijk proberen te
doen alsof men de greep op het leven niét aan het
verliezen is. Het openlijk bespreken van de aanstaande dood – die ook nog jaren en jaren op zich kan laten wachten in het geval van dementie – druist daar
natuurlijk tegenin.’
Toekomst
De persoonlijke verwachting van Wortmann is dat
het in de nabije toekomst minder nodig zal zijn om
in een vroeg stadium “de goede dood” te willen vastleggen. ‘Ontwikkelingen in de geneeskunde en in de
gezondheidszorg zullen ertoe bijdragen dat het leven
met dementie draaglijker zal kunnen worden. Voor
een klein deel van de patiënten bestaat er medicatie
om het sluipende ziekteproces enigszins te vertragen, nieuwe generaties medicijnen zijn aanstaande.
In de gezondheidszorg komt er meer aandacht voor
de aanpak van de gedragsproblemen waaraan dementerenden lijden, zoals agressie, hallucinaties en
onrust. Ook worden positieve ervaringen opgedaan
met experimenten voor kleinschalig wonen. Natuurlijk
kan euthanasie in uitzonderlijke situaties nog
steeds als sluitstuk van
de zorg gewenst zijn,
maar ik verwacht dat
ondraaglijk lijden steeds
minder gevreesd hoeft
te worden.’ ■

WILSVERKLARINGEN
EN DEMENTIE
Veel leden van de NVVE (bijna 75 procent) hebben op
hun euthanasieverklaring punt 9d aangekruist. Daarmee verklaren zij euthanasie te wensen wanneer zij
dement zijn. Wellicht bent ook u een van deze leden.
Laat ik dan maar meteen met de deur in huis vallen:
de kans is groot dat uw wens niet wordt gehonoreerd. De argumenten van de (meeste) verpleeghuisartsen zijn tweeledig. Bij euthanasie wil de arts
voor de uitvoering nog een laatste keer vragen of de
patiënt de euthanasie werkelijk wil en dit kan niet
meer bij een diep demente patiënt. Daarnaast is de
arts over het algemeen van mening dat een demente patiënt niet ondraaglijk lijdt, wat een van de zorgvuldigheidscriteria is. Dementie is op zichzelf dus
geen reden voor euthanasie.
Wat heb ik dan aan mijn euthanasieverklaring vraagt
u zich wellicht af? Het kan zijn dat u naast dementie
een andere aandoening krijgt, bijvoorbeeld kanker,
waardoor uiteindelijk de arts wel overtuigd kan zijn
van de ondraaglijkheid van uw lijden en op grond van
uw verklaring besluit levensbeëindigend te handelen.
Het laatste woord over dit ingewikkelde probleem is
echter nog niet gezegd. Er is een aantal casus
bekend van hulp bij zelfdoding door een arts bij een
beginnend dementerende patiënt waaruit blijkt dat
wanneer de patiënt nog heldere dagen heeft er wel
degelijk over levensbeëindiging kan worden gesproken. Zowel de patiënt als de arts, als deze de wens
van de patiënt kent, moeten dan wel de moed hebben
dit bespreekbaar te maken. Bespreek dus met uw
arts dat u bij grote vergeetachtigheid naar een geheugenpoli wilt worden verwezen. En wanneer de diagnose Alzheimer is gesteld, dat u dit wenst te weten en
over uw wensen ten aanzien van uw levens-einde wilt
spreken.
Op het behandelverbod kunt u aangeven dat u bij dementie geen verdere behandeling meer wenst. Een
voorbeeld: krijgt u een longontsteking, dan kunt u behandeling met antibiotica weigeren. Het behandelverbod is rechtens afdwingbaar. Dit betekent dat de
arts zich aan dit schriftelijk verzoek moet houden. De
praktijk wijst uit dat het behandelverbod gerespecteerd wordt. De verpleeghuisarts kan bij dementie
dus veel meer met uw behandelverbod dan met uw
euthanasieverklaring.
Het verschil tussen het behandelverbod en de euthanasieverklaring is dat de euthanasieverklaring
een schriftelijk verzoek is dat in de plaats komt van
het mondelinge verzoek. De euthanasieverklaring is
niet rechtens afdwingbaar; de arts heeft immers niet
de plicht om euthanasie uit te voeren. Het behandelverbod, dat in werking treedt wanneer u uw wensen
niet meer kan uiten, dient daarentegen door de arts
nagevolgd te worden.
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(Vrijwillige medewerkers gezocht)

Ledenondersteuningsdienst

Presentatiedienst

De NVVE is op zoek naar vrijwilligers voor de
Ledenondersteuningsdienst (LOD) in de regio

Vrijwillige medewerkers van de Presentatiedienst staan
met de stand van de NVVE op beurzen en symposia.
Een van deze medewerkers heeft de stand in beheer.
Dit betekent dat hij of zij – naast het geven van
informatie – ook de stand opbouwt en afbreekt.
De huidige standbeheerder doet dit werk al jaren met
veel plezier.
Voor de continuïteit is de NVVE op zoek naar een
enthousiast persoon die de werkzaamheden van de
standbeheerder in de nabije toekomst kan overnemen.

Limburg
De LOD bestaat uit vrijwilligers die informeren,
ondersteunen, bemiddelen en advies geven over
vragen of problemen rondom euthanasie. Ze worden
begeleid door twee coördinatoren vanuit het bureau
in Amsterdam.
Wij vragen:
• relevante werkervaring, bij voorkeur vanuit het
maatschappelijk werk of de gezondheidszorg
• zeer goede contactuele eigenschappen
• flexibele tijdsinvestering
• beschikking over een auto
• bij voorkeur 35 jaar en ouder
Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: Marion Ebbinge of Simone Postma
(coördinatoren LOD) via tel. 020 – 620 06 90.
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u richten
aan: NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.

Vacature bestuur

Penningmeester
Door het reglementair aftreden van bestuurslid
drs. J.P. Griede komt tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2005 de functie van penningmeester vacant. Belangstellenden voor deze vacature
worden gevraagd daarvan nu al blijk te geven.

Wij vragen:
• goede presentatie- en spreekvaardigheid
• flexibele tijdsinvestering
• beschikking over een auto
• ervaring met het werken op beurzen en symposia
Wij bieden:
• begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• goede reis- en onkostenvergoeding
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Walburg de Jong, tel. 020 – 530 49 77 (secretariaat).
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u richten
aan: NVVE, t.a.v. Walburg de Jong,
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.

Glas-in-lood raam
“de Dood”
Kunstenaars Hans van Houwelingen en Berend Strik
werken al enige jaren aan een serie van twaalf glas-inlood ramen voor Paradiso in Amsterdam. De afbeeldingen

Voor de vervulling van de vacature wordt van hen
in elk geval verwacht:
• affiniteit met de doelstellingen van de NVVE
• visie op en ervaring met besturen, ondersteund
door een persoonlijke visie
• maatschappelijke betrokkenheid
• actieve deelname aan/in een voor de NVVE
relevant netwerk
• representativiteit

op deze ramen hebben betrekking op existentiële
menselijke waarden. De zes ramen die reeds zijn geplaatst
hebben als onderwerp: de Moeder, de Liefde, de
Schepping, de Arbeid, het Huwelijk en de Identiteit.
Voor een raam over “de Dood” willen de kunstenaars in
contact komen met iemand die euthanasie overweegt en
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Voor de functie van penningmeester vragen wij in het
bijzonder kennis van regelgeving met betrekking tot
de jaarrekening.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Rob Jonquière, directeur NVVE, tel 020 – 531 59 16.
Ook als u iemand voor deze positie meent te kunnen
aanbevelen, wordt u verzocht contact op te nemen
met de NVVE.

eventueel mee wil werken aan de totstandkoming van het
zevende raam.
Informatie: Hans van Houwelingen en Berend Strik,
tel. 020 – 638 08 61 of 020 – 693 17 18.
E-mail: houwel@xs4all.nl of berends@xs4all.nl
Integriteit en discretie verzekerd.
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Op deze pagina hebben lezers de gelegenheid te reageren op artikelen uit Relevant en op elkaar.
De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten of niet te plaatsen.

Nieuw jasje
Middels deze mail wil ik mijn complimenten overbrengen voor het
“nieuwe jasje”, maar vooral ook
voor de mooie full-colour uitgave
van de nieuwe
Relevant. Ik heb
het blad deze
keer zeker met
meer genoegen
bekeken en gelezen. In de vorige
‘Het lijden heeft
vorm vond ik het
geen schoonheid’
soms wel wat
saai. Ik ben ervan
overtuigd dat de
nieuwe opmaak
meer geïnteresseerden zal aanspreken en aanzetten om het blad te gaan lezen. Veel
succes in de toekomst!
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Max Pam:

• HULP BIJ ZELFDODING: WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET?
• MELDINGEN EUTHANASIE OPNIEUW GEDAALD

• HERINNERINGEN AAN OUD-RAADSHEER EN HOOGLERAAR HUIB DRION
• EXTRA: FOTOREPORTAGE VAARWEL

Ria Herregraven, Enschede

Vaarwel
Nee, niet met tranen in mijn ogen
maar wel steeds vochtiger naarmate ik de fotoreportage zag en
het artikel Vaarwel las in de vorige
Relevant. Wat een gelukkige mensen zijn dit. Zij namen afscheid in
een vertrouwde omgeving. Dat het
ook anders kan gaan, hebben mijn
zoon en ik ervaren. Ruim drie jaar
geleden pleegde mijn vrouw zelfmoord (het eufemisme zelfdoding
weiger ik te gebruiken, omdat dit
het maatschappelijke taboe dat
hierop rust in stand houdt). Zij
kwam tot haar daad mede als gevolg van het niet thuis geven van
verschillende artsen op herhaaldelijk verzoek om hulp bij zelfdoding.
De reactie van een van hen: ‘Ik ga
niet voor jou brommen.’
Al vele jaren worstelde mijn vrouw
met de zin van het leven. Angst
voor het leven ging haar beheersen. Het verlangen om niet meer
te hoeven, werd steeds groter. Verschillende vormen van therapie leverden niet op wat zij hoopte. Zij
voelde zich niet meer thuis in het
leven. Na een mislukte poging omkleedde ze haar daad met eindeloze redenen en rationalisaties die
moesten verbergen dat ze eenvoudig al haar energie, hartstocht,
verlangens en eerzucht had verloren. Gelukkig voor haar had de
tweede poging het door haar gewenste effect.

Waarom moet een mens de laatste
uren van zijn leven zijn aangewezen
op eenzaamheid en besluiten tot
een bijna onmenselijke daad? De
naasten uren, dagen en misschien
nog zelfs langer in vertwijfeling laten zoeken? Uit het leven stappen
doe je niet zomaar. Ze was wanhopig, misschien zelfs verbitterd. Ik
herinner me het artikel in Relevant
nr. 2, 2002 waarin Loek Scheuler
van het CDJA stelling nam ten opzichte van euthanasie. Mijn vraag
aan hen: is deze oplossing te
verkiezen boven gelegaliseerd afscheid nemen in een vertrouwde
omgeving? Zelfs het CD(J)A kan dit
standpunt mijns inziens niet verdedigen.
Wim F.J. Brouns, Landgraaf

Huib Drion
Dank voor de aandacht aan Huib
Drion in Relevant nr. 3, 2004. Zo
herkenbaar. Mijn gesprekken met
hem in zijn laatste jaren waren zonder poeha, realistisch, met humor
en zelfspot. Een prachtig mens.
Zijn heengaan is een gemis, althans voor mij. De laatstewilpil blijft
een heikel onderwerp. Het rustgevende gevoel èn het gevoel van veiligheid wordt ons oudjes onthouden. We mogen niet zelf bepalen
wanneer ons lijden ondraaglijk
wordt. Onvoorstelbaar in deze wereld van moord en doodslag.

BRIEVEN

Interview Max Pam
In het interview met Max Pam in de
laatste Relevant beschrijft Pam zijn
wanhoop op het moment dat hij
een hersenbloeding krijgt. Hij verandert in ‘een invalide oude zak’.
Ik vind het jammer dat hij “invalide”
en “oud” op deze pejoratieve manier gebruikt. Oude mensen zijn inderdaad nogal eens invalide, maar
meestal niet “zakkeriger” dan hun
jongere medemens. Als de hemiplegie zich zou hebben doorgezet,
dan zou Pam wel invalide zijn geworden, maar geen “oude zak”.
Mijn tweede opmerking betreft de
stelling dat orgaandonatie een
zaak van de nabestaanden is. Pam
stelt dat de dode zijn mond moet
houden (dat doet hij ook denk ik,
als hij dood is) en de nabestaanden het besluit mag nemen over
wel of geen orgaandonatie. Als ik
willens en wetens, handelings
bekwaam en beschikkingsbevoegd
toestemming geef voor donatie van
mijn organen, dan zou het schan-

L. Ek-Schröder, Waddinxveen

Stoppen met eten en drinken
In Relevant nr. 3, 2004 stond een
ingezonden brief van mevrouw Den
Hertog over stoppen met eten en
drinken. Vanuit mijn beroepsachtergrond heb ik met stoppen met eten
en drinken te maken gehad. Eerlijk
gezegd begrijp ik niet wat erop tegen is als de voorwaarden van goede verzorging vervuld zijn. Zij heeft
gelijk dat je onderdak moet zoeken.
Echter zo’n toer hoeft dat toch niet
te zijn! Ik denk aan hospices (bijnathuis-huizen) of aan vrijwillige terminale thuiszorg. Uit eigen ervaring
kan ik zeggen dat totale afhankelijkheid, wat verzorging betreft, geen
kwelling is als de verzorgers goed
zijn. En uit een eerder artikel in Relevant heb ik begrepen dat er ook
geen sprake van pijn hoeft te zijn.

dalig zijn als derden deze wilsbeschikking aan hun laars lappen.
Over een testamentaire regeling
van “materiële dingen” is Pam soepeler. Een materiële voorziening
voor zijn dierbare nabestaanden
vindt hij blijkbaar minder problematisch dan een levensreddend orgaan voor een onbekenede. Het
lijkt me op zijn minst een teken van
fatsoen als men de wensen en de
rechten van de (toen nog niet) dode respecteert.

M. Jonkers-van Gunsteren, via e-mail

Z. Alatas, Rijswijk
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Afschaffing artikel 294 Sr
Zedenverval en zedenverwildering
luidt de subtitel van het boek dat
Ton Vink schreef over artikel 294
Wetboek van Strafrecht. Het wetsartikel stelt hulp bij zelfdoding
strafbaar, terwijl zelfdoding in de
Nederlandse wetgeving al lang niet
meer als strafbare handeling wordt
aangemerkt. Het bewuste artikel
werd in 1886 opgenomen in het
Wetboek van Strafrecht. Ton Vink
betoogt in zijn boek dat het tijd
wordt om dit artikel af te schaffen.
Het is, zo stelt hij, gebaseerd op
volkomen verouderde (voor)oordelen, namelijk dat hulp bij zelfdoding
of aanzetten tot zelfdoding “zedenverval en zedenverwildering” in de
hand zou werken. Bovendien wordt
een groeiend aantal Nederlanders
met dit artikel geconfronteerd, nadat het jarenlang een sluimerend
bestaan leidde, omdat het regelmatig en ten onrechte in verband wordt
gebracht met
euthanasie
of met de discussie rondom terminale
sedatie. De
kern van de
zaak is dat dit
artikel gaat
over het beëindigen van
het eigen leven en niet
over ingrijpen in iemand anders’ situatie, zoals bij euthanasie en terminale sedatie.
Als gevolg van het in stand houden
van dit artikel is er volgens Vink
sprake van een groeiende juridisering en medicalisering van het levenseinde. Om deze stelling te onderbouwen beschrijft hij verschillende casus. Hij put hierbij voor
een groot deel uit eigen ervaringen, opgedaan als vrijwilliger van
Stichting De Einder. Ook vergelijkt
en analyseert hij een aantal recente rechtszaken waarbij sprake was
van hulp bij zelfdoding en besteedt
hij aandacht aan de ontstaansgeschiedenis van het artikel. Hij
steekt daarbij zijn mening niet onder stoelen of banken: dit wetsartikel moet juridische sedatie ondergaan.
Vink heeft alles uit de kast getrokRelevant 4/2004

ken om de lezer te overtuigen en
daardoor wordt het net iets teveel
van het goede. Hij roept te hard en
in te verschillende toonaarden.
Misschien begrijpelijk, maar toch
jammer. De feitelijke beschrijvingen
zijn namelijk op zichzelf al overtuigend genoeg om het met zijn stelling eens te zijn dat artikel 294 verouderd is en meer tot ellende en
verwarring leidt dan tot iets goeds.
Marleen Swenne
Ton Vink • 294 Sr, Zedenverval en
zedenverwildering in Nederland •
Uitgeverij DAMON • € 14,90 •
ISBN 90 5573 573 6

Dappere man, ga maar
‘Een beetje geforceerd met golf’’,
zei Jos tegen zijn huisarts, die
hem vervolgens met zijn pijnlijke
schouder naar de fysiotherapeut
stuurt. Zes weken later stelt de
specialist een geheel andere diagnose: ALS, een ongeneeslijke
neuromusculaire aandoening. Jos
weet dat zijn doodvonnis getekend
is. Het proces kan snel of langzaam verlopen, maar al zijn spieren zullen uitvallen tot hij niet meer
kan ademen.
Carla, de vrouw van Jos, beschrijft
in ALS hoe het gezin die laatste anderhalf jaar is doorgekomen. Aangezien ALS een tamelijk onbekende ziekte is (circa 1500 patiënten
in ons land) heeft voormalig fysiotherapeute Carla het uitstekende
idee gehad om ook algemene informatie over ALS plus bijdragen
van de drie behandelaars van haar
man op te nemen. Terwijl op de linkerpagina de huisarts, fysiotherapeut en ergotherapeut beschrijven
wat ze voor de patiënt doen, lezen
we op de rechterpagina hoe Carla
en Jos met hun twee tienerdochters en gesteund door een grote
familie en vriendenschaar tot op
het laatst zo gewoon mogelijk van
hun leven proberen te genieten.
Niet alleen reist Jos voor zijn eigen
bedrijf nog heel wat af (per rolstoel), ook maakt het gezin nog
een grote reis naar de VS en halen
Jos en Carla zelfs nog een officieel
boterbriefje op het stadhuis. Alle
bewondering en respect gaan uit
naar de verzorgers van Jos; vooral

zijn vrouw verzet
bergen al bekent
ze ergens dat zolang ik maar in de
regelstand sta,
de vloedgolven
van emoties beheersbaar zijn.
Hemelschreiend
is echter haar
relaas over de stupide bureaucratie (van gemeente en toeleveranciers van hulpmiddelen en voorzieningen) die de uitvoering van de
Wet Voorzieningen Gehandicapten
met zich meebrengt. De progressie
van de ziekte ALS is bij Jos zo snel
dat wachten op een voorziening letterlijk zinloos is.
Jos heeft vrijwel direct na de diagnose gekozen voor euthanasie in
de laatste fase van zijn ziekte. Nog
geheel bij de tijd en in staat om zijn
besluit toe te lichten en te ondertekenen, vinden er gesprekken met
de huisarts plaats. (Op de linkerpagina krijgen we nog even de
‘do’s and dont’s’ over euthanasie
op een rijtje voorgeschoteld.) Wanneer dik een jaar later de huisarts
beschrijft hoe ze haar belofte nakomt en tegelijk durft te bekennen
dat ze bang is dat het middel niet
werkt, slaat die spanning ook op
de lezer over. Dappere man, ga
maar schrijft zijn vrouw tot slot.
Dappere Carla, dappere arts, dappere familie.
Edith Donck
Carla de Vries-Van den Heuvel e.a.•
ALS Amyotrofische Laterale Sclerose
• Uitgeverij Ad. Donker • € 14,95 •
ISBN 90 6100 561 2

Seks, drugs en euthanasie
De tragikomedie Simon van regisseur Eddy Terstall vertelt het verhaal over een opmerkelijke vriendschap tussen de joviale Amsterdamse coffeeshophouder Simon
en de schuchtere homoseksuele
tandarts Camiel . De patjepeeër Simon – formidabel gespeeld door
Cees Geel – houdt van lekkere wijven (‘verander jij eens heel gauw in
een naakt lichaam!’), voetbal, slap
ouweoeren met zijn kleurrijke vrienden en rondhangen op het strand.
Camiel (Marcel Hensema) daarentegen is een introverte kakkineuze

IN BEELD

homoseksueel uit het Gooi. Een
pijnlijk voorval tijdens een vakantie
in Thailand beëindigt hun jarenlange vriendschap. Maar als ze elkaar
veertien jaar later bij toeval weer
tegenkomen en Simon vertelt dat
hij een hersentumor heeft, pakken
ze hun vriendschap weer op.
In het eerste, rommelige deel van
de film hanteert Terstall een lichte
toets. Vrolijke beelden, waarin
vooral veel wordt rondgehangen bij
Simons strandtent, veel wordt geblowd en volop wordt genoten van
seksuele vrijheden. De film begint
eigenlijk pas echt als Simon te horen krijgt dat hij een hersentumor
heeft en ongeneeslijk ziek is. Hij
besluit zijn einde niet af te wachten en vraagt zijn huisarts om euthanasie. De huisarts is bereid
mee te werken en Camiel wordt
zijn gevolmachtigde. Als tijdens
een vakantie echter blijkt dat Simons dochter moeite heeft met
zijn besluit, ziet hij van zijn voornemen af.
Aangrijpend is het deel waarin een
vriendin duidelijk maakt dat het bij
euthanasie altijd gaat om zelfbeschikking en hij de keuze voor wel
of geen euthanasie nooit bij zijn
dochter mag leggen. Als hij mogelijk zal dreigen te stikken of veel
pijn gaat lijden, zal zij zich altijd
schuldig blijven voelen omdat ze
hem heeft tegengehouden. Als ze
daarentegen op dat moment toch
instemt met euthanasie, is zij degene die voor haar gevoel de beslissing heeft genomen. Simon besluit alsnog zelf te kiezen voor een
waardig einde.

Terstall schetst op een integere
maar nooit overdreven zware wijze
(ook het tweede deel van de film
zit vol humor) het ziekteproces en
de euthanasie. De film (die drie
Gouden Kalveren won) is ingezonden voor een Oscar. De kans is
echter groot dat de dames en heren van de Academy zich wezenloos zullen schrikken. Veel seks,
drugsgebruik, een homohuwelijk,
euthanasie… Het zou wel een
enorme overwinning zijn als Simon
het in het conservatieve Amerika
tot een (verdiende!) nominatie zou
schoppen.
Marleen Peters
Simon • regie Eddy Terstall • Afilm
2004 • Te zien in bioscopen door het
hele land.

Als het niet kan zoals het moet
De vijfentachtigjarige Jan Mosterman (Omke Jan), een krachtige
en eigenzinnige persoonlijkheid, is
geestelijk nog helemaal helder.
Maar door verschillende ziekten is
hij bedlegerig en aan het einde van
zijn fysieke krachten. ’s Ochtends
vroeg belt hij zijn kinderen, kleinkinderen en neef en deelt hen mee
dat de dokter die avond zal komen
om hem ‘van de aarde af te hel-

pen’. Hij wil graag dat zij daarbij
zijn. Met gemengde gevoelens nemen ze de boot naar Ameland. Dat
“het” gaat gebeuren (het woord
euthanasie wordt niet genoemd)
kan lang niet iedereen accepteren.
Alle zes hebben ze er hun eigen gedachten over en worstelen ze met
zijn besluit. Maar Jan wil geen discussie meer met hen aangaan. Hij
wil per se niet opgenomen worden
in de ‘wachtkamer van de dood’
zoals hij het verzorgingshuis
noemt. Voor hem is het duidelijk:
‘Als het niet kan zoals het moet,
dan moet het maar zoals het kan.’
De laatste uren met hun vader verlopen uiterst moeizaam. Het onvermogen om met elkaar en met hun
vader over zijn besluit te praten,
wordt pijnlijk in beeld gebracht. Een
enkele poging die wordt ondernomen, kapt Jan direct af door met
vrienden te gaan bellen, een punt
te maken van de koptelefoon die
het niet meer doet of het recept te
dicteren van zijn favoriete drankje
advocaat. Als het zeven uur is komt
de dokter. Op verzoek van Jan gaan
de zonen wandelen.
De film Omke Jan maakt pijnlijk duidelijk dat ondanks dat er een wet is
die het mogelijk maakt de arts te
vragen om euthanasie, het voor
veel mensen nog steeds heel moeilijk is het onderwerp in eigen kring
bespreekbaar te maken.
Marleen Peters
Omke Jan • regie Wouter Snip • JURA
Filmprodukties/Omrop Fryslân 2004 •
Wordt in het voorjaar uitgezonden op
Nederland 1.
We houden u op de hoogte.
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Samengesteld door Rob Jonquière en Marleen Swenne

WERELDCONFERENTIE IN TEKEN VAN WILSVERKLARINGEN
De vijftiende conferentie van World Federation of Right to Die Societies (WFRtDS), die van 30 september tot
en met 3 oktober 2004 werd gehouden in Japan, stond in het teken van de wilsverklaringen. Voorafgaande
aan de conferentie verzamelde de WFRtDS de wilsverklaringen en levenstestamenten in de aangesloten landen die werden vergeleken en geanalyseerd. Duidelijk werd hoe groot de culturele verschillen zijn tussen de
aangesloten landen.

24

Met het organiseren van de eerste
wereldconferentie in 1976 gaf Japan Society for Dying with Dignity
(JSDD) de aanzet tot het oprichten
van de World Federation of Right to
Die Societies (WFRtDS) in 1980.
Vanaf dat jaar werd het congres elke
twee jaar door een andere zusterorganisatie georganiseerd. Nu, bij de
vijftiende keer, was de wereldconferentie weer terug op de plek waar
het allemaal begon: Tokio.
Op 30 september verzamelden zich
49 afgevaardigden van twintig zusterorganisaties (naast meer dan
vierhonderd Japanse deelnemers!)
voor de eerste delegatemeeting in
het moderne Toshi Center Hotel in
een statige wijk van Tokio, vlak bij
de keizerlijke tuin. Op de agenda
stond onder andere de verkiezing
van de nieuwe bestuursleden.
Naast vier nieuwe bestuursleden uit
de Verenigde Staten, Canada, Columbia en Japan werd voorzitter Jacob Kohnstamm van de NVVE gekozen tot president van de WFRtDS.
Jacqueline Herremans van de Belgische ADMD werd gekozen als nieuwe vice-president. Derek Humphry,
die wereldwijd bekend werd met het
boek Final Exit, accepteerde een
erelidmaatschap van het bestuur.
Drie nieuwe verenigingen traden toe:
SAVES uit Zuid-Afrika, Final Exit Network uit de Verenigde Staten en Libera Uscita uit Italië. Een motie om een
poging te doen wereldwijde afspraken te maken over eenduidige terminologieën en definities werd aangenomen.
De JSDD besloot de conferentie te
gebruiken om het belang van de
wilsverklaring te belichten. In Japan
is een beweging in de richting van
een wet op dat terrein gaande en
men hoopte dat een wereldconferentie met de wilsverklaring als thema hierop een gunstige invloed zou
hebben.
Voorafgaande aan de conferentie
Relevant 4/2004

verzamelde de WFRtDS de wilsverklaringen en levenstestamenten in
de aangesloten landen. De presentatie van de samengevatte gegevens en de analyse daarvan leidde
tot een discussie waarin duidelijk
werd hoezeer cultuur, geschiedenis
en sociologie van een land bepalend zijn voor hoever autonomie kan
gaan. Zo is het in Japan ondenkbaar dat de wens van de patiënt bovenaan staat. Het (sociale) leven
staat er volledig in het teken van de
familie. Als vader of moeder wil sterven maar de kinderen wensen hun
ouder langer bij zich te houden (en
wie wil dat niet?) dan zal elke mogelijkheid om te stoppen met levensverlengende handelingen uitgesloten zijn; laat staan dat er sprake
kan zijn van actieve levensbeëindiging (mocht dat überhaupt al zijn

toegestaan). Griezeliger was de verbinding die door een enkele Japanse spreker werd gelegd tussen het
dreigende bankroet van de Japanse
gezondheidszorg en de noodzaak
tot legalisering van de wilsverklaring, zodat de wensen die daarin
worden geuit vaker kunnen worden
gehonoreerd. In dat verband is het
nog een “geluk” dat euthanasie in
Japan niet bespreekbaar is.
De tweede dag opende het feitelijke
congres met de toepasselijke rituelen. Ditmaal extra gekleurd door
Japanse gebruiken: veel waardering
in superlatieven uitgesproken, veel
buigen, veel ontzag voor hoogwaardigheidsbekleders.
De George Saba-prijs (twee jaar geleden in Brussel nog uitgereikt aan
de NVVE) viel dit keer toe aan de
JSDD voor haar grote inzet voor de
WFRtDS door de jaren heen. Bijdragen waren er vooral van Japanse
kant. Er kwamen voornamelijk onderwerpen aan de orde die in Nederland allang zijn bijgeschreven in
het boek van de vanzelfsprekendheid: de wens van de patiënt als het
gaat om wel of niet behandelen, de
verhouding daarvan met de wensen
van de familie en de vraag of dokters daar rekening mee zullen houden. Ook dit jaar kon weer worden
geconstateerd – ook al laat de wet
in Nederland nog veel te wensen
over en moet er nog heel veel gedaan worden voordat deze wordt
toegepast op de manier zoals bedoeld – dat wij niet ontevreden mogen zijn over hetgeen in Nederland
inmiddels wel is bereikt. De volgende wereldconferentie wordt gehouden in Toronto Canada. De culturele
verschillen zullen dan niet zo groot
zijn als dit jaar met Japan. Maar ook
dan weer zal de confrontatie met de
(on)mogelijkheden in andere landen
aanleiding zijn de eigen situatie opnieuw kritisch te beschouwen. (RJ)
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zal in het teken staan van dementie en euthanasie. De uitkomsten van het symposium
Dementie en euthanasie: er
mag meer dan je denkt, dat
op 10 december door de
NVVE wordt georganiseerd
voor professionals, zullen dan
worden gepresenteerd en besproken.
JACOB KOHNSTAMM NIEUWE
VOORZITTER CBP
Jacob Kohnstamm, voorzitter
van de NVVE, is per 1 augustus aangetreden als voorzitter
van het College Bescherming
Persoonsgegevens (CBP). Hij
heeft de Eerste Kamerfractie
van D66 verlaten. Kohnstamm
was in het eerste paarse kabinet staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en had onder andere het paspoortdossier en het informatiebeleid
van de overheid in zijn portefeuille. In verband daarmee
wees hij op de gevaren voor
de privacy die informatieverstrekking met zich meebrengt.
In zijn nieuwe functie krijgt hij
onder andere te maken met
de invoering van het Burger
Service Nummer. Dat is een
uniek persoonsnummer dat
ervoor moet zorgen dat bestanden van diverse overheidsinstanties aan elkaar
gekoppeld kunnen worden,
zodat iemand nog maar één
keer zijn of haar nummer
hoeft te verstrekken. Het CBP
zal erop toezien dat er “schotten” zijn tussen de gegevens
van de belastingdienst, de
politie en het electronisch patiëntendossier.

LEDENVERGADERING 2005
De Algemene Ledenvergadering van de NVVE zal worden
gehouden op 23 april 2005.
In de ochtend zullen de gebruikelijke agendapunten zoals jaarverslag, jaarplan en
begroting 2005 aan de orde
komen en vindt de verkiezing
van een nieuwe penningmeester plaats (zie oproep
voor kandidaten op pagina
20). Het middagprogramma

REGIOBIJEENKOMSTEN
De NVVE organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten waar leden en introducés praktische vragen kunnen stellen over euthanasie,
hulp bij zelfdoding en alles
wat daarmee te maken heeft.
De komende bijeenkomst zal
gehouden worden op 14 december in Landgoed de Horst
in Driebergen van 14.00 tot
16.00 uur. Geïnteresseerden
kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de NVVE, t.a.v. Karina Scheirlinck, Postbus
75331, 1070 AH Amsterdam.
E-mail: k.scheirlinck@nvve.nl.
De toegang is gratis.

DEMENTIECONGRES
Op 10 december 2004 organiseert de NVVE
het symposium Dementie en euthanasie: er
mag meer dan je denkt. Met het symposium
wil de NVVE de knelpunten bij een euthanasieverzoek van een demente patiënt aan de
orde stellen. De nadruk zal vooral liggen op
mogelijke openingen die de wetgeving biedt
bij het honoreren van een wens tot levensbeëindiging als er sprake is van dementie.

De euthanasiewetgeving biedt mogelijkheden
tot levensbeëindiging voor patiënten met een
chronische ziekte als er geen uitzicht is op genezing en het lijden centraal staat. Hoewel ook
dementie zonder twijfel aan de criteria van een
chronische ziekte voldoet, voldoen demente
patiënten niet aan de eisen die de wet stelt
om euthanasie toe te mogen passen. Zelfs
een wilsverklaring met een verzoek tot levensbeëindiging als dementie is vastgesteld, wordt
in veel gevallen niet gerespecteerd. Dat is een
schrijnend onrecht, omdat men door het opstellen van zo’n wilsverklaring juist zichzelf en
zijn directe omgeving de ontluistering en het
verval als gevolg van het dementeringsproces
wil besparen.
’s Ochtends zullen naast een uiteenzetting
over de totstandkoming van de euthanasiewet,
ondermeer juridische, medisch-ethische en filosofische aspecten van de problematiek aan
de orde komen. Hierbij
zal de nadruk liggen op
invalshoeken die een
opening bieden voor levensbeëindiging. Ook
de gangbare opvatting
dat bij dementie geen
en
sprake is van lijden zal
ter discussie worden
gesteld. ’s Middags
wordt casuïstiek gepreEr mag meer dan je denkt…
senteerd waaruit blijkt
dat op dit terrein meer
mogelijk is dan doorgaans wordt verondersteld. Het congres is
bedoeld voor huisartsen, verpleeghuisar tsen, klinisch en sociaal
geriaters, en gerontopsychiaters.
Door de overweldigende aandacht vanuit de
beroepsgroep is het
10 december 2004
helaas niet meer mogeDe Eenhoorn, Amersfoor t
lijk om nog in te schrijven voor dit congres.

Dementie
euthanasie
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KEUZES ROND HET LEVENSEINDE
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POST
NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam

De nieuwe brochure van de NVVE, Wil en wet: keuzes rond het
levenseinde, gaat in op de keuzes die men kan maken rondom
het levenseinde. Zodat u ook in de laatste fase van het leven
de regie in eigen hand kunt houden.

TELEFOON

Het eerste hoofdstuk U kunt kiezen uit de brochure geeft een
overzicht van de verschillende keuzes die u heeft. De overige
vier hoofdstukken gaan in op: rechten en plichten, euthanasie
en hulp bij zelfdoding, wilsverklaringen en wat de NVVE voor u
kan doen.
In het eerste hoofdstuk is er naast euthanasie en het behandelverbod ook ruime aandacht voor palliatieve zorg, terminale
sedatie en pijnbestrijding, versterven en zelfdoding. De begrippen worden toegelicht en er wordt beschreven wat ze inhouden. Ook misvattingen komen aan de orde. Bijvoorbeeld het
misverstand dat palliatieve zorg en euthanasie elkaar zouden
uitsluiten – het is niet het één of het ander. Palliatieve zorg
wordt gedefinieerd als: zorg voor mensen voor wie genezing
niet meer mogelijk is en waarbij iemand wordt geholpen zo min
mogelijk last te hebben van klachten, zodat een optimaal leven
mogelijk is. Ook voorstanders van euthanasie wensen deze
zorg en ze krijgen deze ook, inclusief goede pijnbestrijding. Dit
laatste voorkomt of vervangt niet de vraag naar euthanasie.
De rechten (en plichten) van patiënt en behandelaar zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo). De belangrijkste punten van deze wet worden
behandeld in het tweede hoofdstuk. Aandacht is er ook voor de
rolverdeling tussen arts en patiënt bij euthanasie. De arts
overziet de medische situatie, de patiënt zal de arts duidelijk
moeten maken dat zijn lijden ondraaglijk is. Het advies luidt natuurlijk: stel het onderwerp tijdig aan de orde en bespreek het
goed met de huisarts.
In hoofdstuk 4, dat handelt over wilsverklaringen, wordt de
suggestie gedaan om behalve de gebruikelijke documenten als
het behandelverbod, de euthanasieverklaring en de volmacht,
ook een zogenaamd egodocument op te stellen. Dat kan een
zinnige aanvulling zijn op de andere verklaringen. Hierin legt iemand vast wat voor hem het leven de moeite waard maakt en
wanneer dat niet meer
Keuzes rond het levenseinde
zo is. Wat is nog
draaglijk en wat is dat
niet? Het opstellen
van zo’n document
WIL EN WET
kan belangrijk zijn omdat de kwestie van
“ondraaglijk lijden” (de
“moeilijkste” zorgvuldigheidseis) nu eenmaal voor iedereen anders is.
De brochure Wil en
wet is te bestellen via
de bon op pagina 27.
Kosten € 3,25 voor leden en € 4,25 voor
niet-leden.

INTERNET
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De NVVE is telefonisch bereikbaar op werkdagen
van 9.00 - 17.00 uur 020 - 620 06 90 (leden),
0900 - 606 06 06 (niet-leden € 0,20 p.m.)

Informatie over de NVVE en euthanasie in het
algemeen is te vinden op de NVVE-site www.nvve.nl
e-mail euthanasie@nvve.nl

LEDENSERVICE
■

■

■

■

■

Wilsverklaringen De NVVE geeft verschillende
wilsverklaringen uit waarin u kunt aangeven wat
uw wensen zijn omtrent uw levenseinde.
€ 9,- voor het hele pakket in viervoud:
❚ Euthanasieverklaring Hierin omschrijft u precies
onder welke omstandigheden u zou willen dat
de arts euthanasie toepast.
❚ Behandelverbod Wanneer u uw wil niet meer
kenbaar kunt maken, gelden de in deze verklaring
opgenomen wensen ten aanzien van wel of niet
behandelen.
❚ Volmacht Voor situaties waarin u zelf niet meer
kunt beslissen, kunt u schriftelijk iemand aanwijzen die namens u optreedt.
Vertaling wilsverklaringen Bovenstaande verklaringen zijn ook verkrijgbaar in het Duits, Engels, Frans
en Spaans. € 2,25

Niet-reanimerenpas Hiermee verklaart u onder
geen beding gereanimeerd te willen worden.
€ 9,25
Niet-reanimerenpenning De penning, die u om uw
hals draagt, geeft aan dat u in het bezit bent van
een niet-reanimerenpas.
€ 40,- (verguld) € 32,50 (zilver) incl. ketting.
Ledenondersteuningsdienst (LOD) Leden van de
NVVE kunnen in een persoonlijk contact informatie en ondersteuning krijgen bij vragen en problemen rond het vrijwillig levenseinde.

■

Afspraken via het bureau.
Gevolmachtigdendienst Voor leden die in eigen
kring geen gevolmachtigde kunnen vinden, bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid dat
een vrijwillige medewerker van de Gevolmachtig-

■

dendienst als zodanig optreedt.
Kwartaalblad Relevant is een voorlichtend en opiniërend tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt.
Gratis voor leden. Jaarabonnement Nederland
voor niet-leden € 10,- (overige landen op aanvraag). Voor visueel gehandicapten is Relevant
op cd-rom verkrijgbaar.

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

■

■

■

OVERIGE DIENSTEN

NAAM

ADRES

door justitie worden vervolgd voor euthanasie of
hulp bij zelfdoding, of daarover zelf een proces

POSTCODE

te Amsterdam, o.v.v. “procesfonds”.
Sprekerskader Het Sprekerskader van de NVVE
verzorgt door het hele land lezingen over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Enkelen zijn gespecialiseerd op het gebied van de laatstewilpil.
Info K. Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77, e-mail
k.scheirlinck@nvve.nl. Aanvragen minstens vier
weken van te voren. Vergoeding in overleg.
Presentatiedienst Op beurzen, symposia en studiedagen kan op verzoek een NVVE-stand worden
ingericht. Info K. Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77,
e-mail k.scheirlinck@nvve.nl. Aanvragen graag vier
weken van te voren.
Bijsluiter Europees Medisch Paspoort (EMP)
In het EMP is geen ruimte gelaten voor wensen
omtrent het levenseinde. De NVVE geeft bijlagen
uit – opgesteld in elf talen – die kunnen worden
toegevoegd aan het EMP.
Te downloaden via www.nvve.nl/uitgaven

DOCUMENTATIE
■

■

■

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

Procesfonds Artsen, verpleegkundigen en leden
die naar de mening van de NVVE ten onrechte

willen beginnen, kunnen een beroep doen op het
procesfonds. U kunt het fonds steunen door een
bijdrage te storten op giro 6335188 van de NVVE
■

BESTELBON

Knipselkrant Voor een ieder die optimaal op de
hoogte wil blijven van wat zich afspeelt op het
gebied van euthanasie en hulp bij zelfdoding.
Abonnement op aanvraag.
Documentatiepakket Een uitgebreid naslagwerk
voor scholieren, studenten en andere geïnteresseerden, incl. de brochure Het laatste stuk. € 5,-

WOONPLAATS

LIDMAATSCHAPSNUMMER

DATUM

HANDTEKENING

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

NVVE
POSTBUS 75331
1070 AH AMSTERDAM

✁

LIDMAATSCHAP

❚ Stoppen met eten en drinken Info over versterven, de keuze voor de dood door te stoppen met
eten en drinken. € 2,- leden, € 3,- niet-leden
❚ Verpleegkundigen en euthanasie Informatie over
het niet instellen/weigeren van een behandeling,
euthanasie, hulp bij zelfdoding, “klaar met leven”,
versterving en (terminale) sedatie, toegesneden
op de taak die de verpleegkundige daarbij heeft.
€ 3,50 leden en niet-leden
❚ Christelijk geloof en euthanasie In discussies
lijkt het soms alsof het christelijk geloof euthanasie volledig uitsluit. Toch is de bijbel daar niet zo

eenduidig over. € 2,75 leden, € 3,- niet-leden
❚ Levensbeschouwing en euthanasie Bijdragen

Brochures
❚ Wil en wet Geeft een overzicht van de keuzes-

over islam, boeddhisme, hindoeïsme, jodendom,
christendom en humanisme in relatie tot eutha-

Bestuur NVVE:

die u kunt maken rond uw levenseinde.
€ 3,25 leden, € 4,25 niet-leden
❚ Het laatste stuk Aan de hand van ca. tweehon-

nasie. € 4,- leden, € 5,- niet-leden
❚ Geannoteerde bibliografie Bespreekt boeken,
rapporten en andere uitgaven over euthanasie,

mr. J. Kohnstamm
(voor zitter)
drs. A. Baars-Veldhuis

derd vragen en antwoorden geeft deze brochure
een uitgebreid beeld van alles wat te maken

ethiek, gezondheidsrecht en hulp bij zelfdoding.
€ 3,50 leden, € 4,50 niet-leden

(vice-voor zitter)
mr. A.V. van Nierop

heeft met beslissingen rond het levenseinde.
€ 2,- leden, € 3,- niet-leden
❚ In gesprek met de arts Geheugensteun voor wie

SCHENKINGEN
U kunt de NVVE op veel manieren steunen. Bijvoor-

(secretaris)
drs. J.P. Griede
(penningmeester)

een gesprek wil aangaan met de huisarts over
euthanasie. € 3,25 leden, € 4,25 niet-leden

beeld door middel van een schenking, periodieke
uitkering of legaat. Deze laatste vorm zal de nota-

prof. dr. C. Jonker
drs. J. Huisman

❚ Het Schotse Boekje over methoden van zelfdoding Over middelen en methoden die gebruikt
kunnen worden ter bespoediging van het levens-

ris vaak adviseren aan mensen die (een deel van)
hun vermogen willen nalaten aan een goed doel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

F.A. Visscher

einde. Minimaal drie maanden lidmaatschap vereist. € 4,-

directeur R. Jonquière, tel. 020 - 531 59 16.

drs. R. Jonquière

Directeur:

