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Niet reanimeren en wilsverklaringen
Bij twee onderwerpen in de Relevant die
voor u ligt, wil ik stilstaan. Op pagina 8
en 9 vindt u een verslag van de studiedag
Niet Reanimeren voor professionele en
vrijwillige hulpverleners. Ondanks een nietreanimerenpenning blijken velen van hen
er grote moeite mee te hebben om níét te
handelen.
Uit menselijk oogpunt kan ik mij daarbij wel
iets voorstellen: het lijkt me niet makkelijk
om iemand onder je handen te moeten
laten sterven terwijl je bent opgeleid om
mensen te redden. Maar uit onderzoek blijkt
dat de kans op overleving na reanimatie
bij mensen op hogere leeftijd klein is en
dat de kans op ernstige blijvende schade
groot is. Dus kiezen juist veel ouderen voor
een niet-reanimerenpenning en die keuze
moet worden gerespecteerd, ook door
hulpverleners.
Daarmee kom ik op het tweede onderwerp,
waarover maar liefst drie artikelen gaan:
de wilsverklaringen. De nvve gaat later dit
jaar een publiekscampagne voeren om het
belang van de wilsverklaring onder de

aandacht te brengen. Daaraan voorafgaand
starten we in augustus met Spreekuren
Wilsverklaringen, waar onze leden gratis
hulp kunnen krijgen bij het invullen van
hun wilsverklaringen. Veel formulieren
blijken namelijk oningevuld op een stapel te
belanden, omdat mensen er niet uitkomen.
De Spreekuren Wilsverklaringen zijn een
belangrijke nieuwe service van de nvve.
Vanaf september zullen de wilsverklaringen
voor leden ook digitaal – kosteloos –
via de nvve-website beschikbaar en in te
vullen zijn, een nieuwe en unieke service in
Nederland. Een dienst waar ik zelf gebruik
van ga maken, zo is mijn goede voornemen.
Want ook mijn wilsverklaringen liggen nog
blanco op mijn bureau. Het online invullen
zal voor mij de drempel verlagen om
concreet te kunnen opschrijven wat ik wil
als ik bijvoorbeeld in coma zou raken
en mijn wensen niet meer kan uiten.
Maar eerst ga ik genieten van de zomer.
Ik hoop u ook!

Achterzijde omslag

4

rte’s: toetsen moet goed gebeuren

8

Niet reanimeren, geen simpele kwestie

14

Nieuwe service: Spreekuren Wilsverklaringen

18

Verhagen: ‘Leeftijdsgrens euthanasie arbitrair’

21

nvve financieel kerngezond

27

Ingezonden brieven en nieuwe bestuursleden
Verder in dit nummer:

20

Column Petra de Jong

23

De wilsverklaring van Dorine van der Starre

24

In beeld

Fione Zonneveld, hoofdredacteur Relevant

Relevant | juli 2014

Ester Naomi Perquin (34) schreef het gedicht
Verwachtingen, op de achterzijde van deze
Relevant. Het gaat over nieuw leven en ze schreef
het in 2006 toen ze in verwachting was van haar
oudste zoon. Dit voorjaar werd haar tweede zoon
geboren. Twee weken voor de bevalling poseerde
ze nog voor fotograaf Maurits Giesen.
Perquin groeide op in Zierikzee en woont in
Rotterdam. Ze studeerde in 2006 af aan de
Amsterdamse Schrijversvakschool, met poëzie
als hoofdrichting. In 2007 debuteerde ze met de
dichtbundel Servetten halfstok. In 2009 volgde
Namens de ander en in 2012 Celinspecties. Ze
ontving diverse prijzen voor haar werk, onder
andere de vsb Poëzieprijs 2013.
Naast haar dichtwerk was Perquin redacteur van
het literaire tijdschrift Tirade en columnist voor De
Groene Amsterdammer. Ze maakt ook regelmatig
bijdragen voor de vpro op Radio 1.
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RTE’s brengen doorlooptijd terug van 127 naar 55 dagen

‘Toetsen van meldingen
moet goed gebeuren’

V

olgens de euthanasiewet van 1 april 2002
moet een toetsingscommissie bij elk geval van
euthanasie of hulp bij zelfdoding beoordelen of
de arts zich heeft gehouden aan de wettelijke
zorgvuldigheidseisen.
Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn niet-natuurlijke
doodsoorzaken. Artsen zijn verplicht die te melden bij de
gemeentelijke lijkschouwer. Deze onderzoekt het stoffelijk overschot,
gaat na hoe en met welke middelen het leven is beëindigd en
verzamelt verslagen van arts en consulent (doorgaans een scen-arts)
en andere documenten, zoals het medisch dossier en de schriftelijke
wilsverklaring. De gemeentelijke lijkschouwer neemt dan contact
op met de officier van justitie die toestemming moet verlenen
voor begraven of cremeren. Daarna stuurt de lijkschouwer alle
documenten naar de regionale toetsingscommissie.

Absolute onafhankelijkheid > Elke rte bestaat uit een jurist-

voorzitter, benoemd door de minister van Veiligheid en Justitie,
een ethicus en een arts, beiden benoemd door de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws), na voordracht door de
rte’s. In 2012 zochten de rte’s vijftien nieuwe leden. Advertenties
in (vak)bladen en op websites leverden reacties op van een flink
aantal juristen, ethici en – vooral – artsen. Over de selectiecriteria
zegt Swildens: ‘We kijken naar deskundigheid, beschikbare tijd, de
instelling om in teamverband te werken, absolute onafhankelijkheid,
het vermogen complexe en gevoelige zaken vanuit verschillende
invalshoeken te beoordelen en de bereidheid in andere regio’s
te werken.’ Het laatste criterium is van belang omdat alle
commissieleden plaatsvervangend lid zijn van een andere
regionale toetsingscommissie.
Voor artsen-leden geldt daarnaast dat zij geen meldingen
van collega’s uit hun eigen werkgebied beoordelen. Van
de artsen-leden is ruim de helft huisarts. Hoewel ook
andere artsen euthanasie geven, is dat geen probleem,
stelt Swildens. ‘rte’s hebben te beoordelen of het handelen van
artsen strookt met de zorgvuldigheidseisen in de euthanasiewet,
ongeacht door welke ziektes of aandoeningen het lijden (vooral)
wordt veroorzaakt. De artsen-leden kunnen dat heel goed. Het

Gestage groei > Er zijn vijf regionale toetsingscommissies

euthanasie in Nederland. Vanaf hun ontstaan hebben de rte’s te
maken met een gestage groei van het aantal meldingen. Waren dat
er in 2002 nog 1882, in 2013 is het aantal toegenomen tot ruim 4800.
Om deze groei aan te kunnen en artsen niet lang in onzekerheid
te laten, hebben de commissies hun werkwijze aangepast. Van
minister Schippers hebben ze bovendien toestemming gekregen het
aantal leden uit te breiden.
De veranderde werkwijze houdt in dat meldingen eerst worden
onderverdeeld in wel vragen oproepend (vo) of niet vragen
oproepend (nvo). De inschatting wordt gemaakt door de secretaris
van de rte op basis van de stukken. In hun vergadering bespreken de
commissies alle meldingen waarvan de secretaris vermoedt dat die
vragen zullen oproepen.
Is de secretaris van mening dat de melding géén vragen zal
oproepen, dan stelt hij of zij een conceptoordeel ‘zorgvuldig’
op. Dit concept en de stukken vinden hun digitale weg naar de
commissieleden. Zijn zij het erover eens, dan verandert het concept
in een definitief oordeel, dat direct naar de arts wordt verzonden.
Hebben commissieleden toch vragen, dan komt de casus alsnog op
de agenda van de eerstvolgende vergadering.
Coördinerend voorzitter van de rte’s, Willie Swildens, schat de
verhouding nvo’s-vo’s op 75-25. ‘De wet schrijft voor dat artsen
binnen zes weken na ontvangst van hun melding ons oordeel
te horen krijgen. Een rte mag die termijn eenmalig met zes
weken verlengen. Wij vinden het van groot belang artsen zo snel
mogelijk uitsluitsel te geven. Dat lukt steeds beter door deze andere
werkwijze en door de extra middelen. De commissies hebben hun
achterstanden nagenoeg weggewerkt. De gemiddelde doorlooptijd
is teruggebracht van 127 naar 55 dagen.’

Aantallen meldingen

2002:

1882

2003:

1815

2004:

1886

bij rte’s sinds

2005:

1933

2006:

1923

2007:

2120

invoering

2008:

2331

2009:

2636

2010:

3136

euthanasiewet

2011:

3695

2012:

4188

2013: > 4800

‘Dit werk doet ertoe’
Eduard Veldhuis (arts, chirurg nietpraktiserend) is tien jaar lid van een
toetsingscommissie. Hij heeft ongeveer
tweeduizend euthanasiemeldingen
beoordeeld. Op hem maakte de euthanasie
van een 20-jarige de meeste indruk. Maar,
zegt hij: ‘Emoties mogen ons oordeel niet
beïnvloeden. Onze taak is het handelen van
artsen te toetsen aan de wet.’
Hij noemt een casus waarbij de arts een
naaste van de patiënt had betrokken bij de
uitvoering van de euthanasie. Twijfel aan
de zuivere bedoelingen was er niet en toch
merkte zijn commissie het optreden van de
arts als ‘onzorgvuldig’ aan. ‘De wet schrijft
voor dat uitsluitend artsen euthanasie
mogen uitvoeren’, verduidelijkt Veldhuis.
Als ongevalschirurg bij umc Groningen
is Veldhuis als arts nooit bij euthanasie
betrokken geweest. Hij was voorzitter
van de fona (Fouten, Ongevallen en Near
Accidents) Commissie van het ziekenhuis.

foto: jan willem de vries

Er moet meer transparantie komen rond de
werkwijze en samenstelling van de regionale
toetsingscommissies euthanasie (RTE’s). Die
oproep deed artsenorganisatie KNMG afgelopen
winter. Aanleiding voor de redactie van Relevant
om de toetsingscommissies onder de loep te
nemen: wat doen ze precies en hoe werken ze?

Leo Enthoven
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‘Mijn lidmaatschap van de Medisch
Ethische Commissie, en later de Beleidsraad
Ethiek van de knmg leidde in april 2004
tot het verzoek lid te worden van een
toetsingscommissie. Ik heb ja gezegd.
Het betreft een onderwerp van groot
belang. Dit werk doet ertoe. Ik geloof in de
keuzevrijheid van mensen en die geldt ook
voor hun levenseinde. Nederland heeft een
verkennende rol. De hele wereld volgt ons,
soms zijn de Verenigde Naties nog kritischer
dan het Vaticaan. Het is boeiend van andere
disciplines – binnen de commissies een jurist
en een ethicus – andere gezichtspunten te
horen.’
Beoordelingen van euthanasiemeldingen
gebeuren zeer nauwgezet, benadrukt
Veldhuis. Over twee jaar stopt hij. ‘Enerzijds
gaan dan kennis en ervaring verloren, maar
aan de andere kant dreigt gewenning. Nieuw
bloed is een goede zaak.’ Z
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Autonoom > rte’s zijn autonoom, maar bij bijzondere casussen,

zoals die van een vrouw voor wie blindheid tot ondraaglijk lijden
was verworden, leggen zij hun conceptoordeel aan de andere rte’s
voor. Luidt het conceptoordeel ‘onzorgvuldig’, dan wordt dit altijd
naar de leden van de andere rte’s gestuurd voor een extra toetsing.
Hetzelfde doen de rte’s met een belangrijk conceptoordeel
’zorgvuldig’. Deze onderlinge consultatie kan leiden tot herziening
van het conceptoordeel.
Publicatie van oordelen heeft hoge prioriteit voor de rte’s.
Doel ervan is vooral om de informatie en kennis van artsen
te bevorderen en een transparante en controleerbare

euthanasiepraktijk te waarborgen. Ten behoeve van de
‘normontwikkeling’ worden alle belangrijke oordelen op
de website geplaatst, in ieder geval alle oordelen waarin de
commissies tot de conclusie zijn gekomen dat de arts niet aan alle
zorgvuldigheidseisen heeft voldaan.
De rte’s werken aan een klachtenreglement met een
klachtencommissie voor het geval iemand wil klagen over
de bejegening door een rte of een rte-lid. Dit wordt geen
beroepsmogelijkheid. Daarvoor bestaat geen noodzaak. Met een
oordeel ‘zorgvuldig’ is een zaak immers afgehandeld en bij een
‘onzorgvuldig’ zijn rte’s verplicht het College van ProcureursGeneraal en de Inspectie voor de Gezondheidszorg te informeren.
Het College van PG’s kan de zaak seponeren of een gerechtelijk
vooronderzoek door de hoofdofficier van justitie opstarten.
Ook de hoofdofficier heeft twee mogelijkheden: seponeren
of laten vervolgen door de strafrechter. De Inspectie voor de
Gezondheidszorg besluit na nader onderzoek (waaronder
meestal een gesprek met de arts) om de zaak voor het Regionaal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te brengen of geen nadere
actie te ondernemen. Z

‘Voorkomen dat euthanasie routine wordt’

foto: charlotte bogaert

zou ondoenlijk zijn om alle medische specialismen in rte’s
vertegenwoordigd te hebben. De rte’s kunnen bovendien deskundig
advies van buiten inroepen als ze daaraan behoefte hebben.’
Nieuwe rte-leden krijgen een uitgebreid informatiepakket,
begeleiding en – als het een groep betreft – een introductiedag
waarop ze bestaande casussen voorgelegd krijgen. Met het oog op
de eenheid van oordelen, hun ‘jurisprudentie’, doen de rte’s veel aan
intervisie. Tijdens themabijeenkomsten worden kennis en ervaring
uitgewisseld en deskundige buitenstaanders geven er hun visie.
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Filosoof Henri Wijsbek, verbonden aan de
Faculteit der Geesteswetenschappen van de
UvA, werd begin jaren 90 gegrepen door de
zaak van psychiater Boudewijn Chabot die
een patiënte hielp bij haar zelfdoding. Een
bundel opstellen over deze kwestie omschreef
hij als ‘slecht, gemeen, eenzijdig en hard’. Het
deed hem besluiten zich in euthanasie te
verdiepen.
‘Nederland bekleedt een uitzonderlijke
positie waar het euthanasie en hulp bij
zelfdoding betreft’, licht hij toe. ‘Het betreft
een belangrijk maatschappelijk thema. Het
toetsen van euthanasiemeldingen aan de wet
moet goed gebeuren. Vier jaar geleden ben ik
als ethicus lid van een rte geworden. Het is
interessant, als je ergens iets van afweet, om
die kennis te gebruiken.’ Onlangs is hij aan
zijn tweede, en laatste zittingstermijn van
vier jaar begonnen (commissieleden worden
voor vier jaar benoemd, met de mogelijkheid
van een tweede termijn van vier jaar).
Wijsbek heeft ongeveer duizend meldingen

ze naar aanleiding van een advertentie.
Na een diepgaand gesprek met een
selectiecommissie werd ze benoemd.
‘Het is niet voldoende dat mensen zelf
aangeven dat ze hun lijden niet meer
aankunnen om in aanmerking te kunnen
komen voor euthanasie. Dit is geen kaal
zelfbeschikkingsrecht. Artsen moeten
erbij betrokken blijven. Zij verlenen steun,
verschaffen uitleg over wat wel en niet
mogelijk is, wijzen soms op alternatieven
waar de betrokkene zelf niet aan denkt.
Ik heb altijd gedacht dat een mens geen
pijn hoeft te lijden. Nu heb ik het fenomeen
“doorbraakpijn” leren kennen, die ondanks
alle medicatie niet voldoende bestreden kan
worden. Het is dan zeer voorstelbaar dat
de patiënt aangeeft: ik ben op, ik kan niet
meer.’Z

De knmg bepleit meer transparantie rond
het werk van de rte’s. Aanvankelijk was
de artsenorganisatie voorstander van een
beroepsmogelijkheid. Zij heeft dat idee
laten varen toen mede op initiatief van
minister Schippers van Volksgezondheid
werd afgesproken dat knmg, rte’s en
het ministerie eenmaal per jaar de
toetsingspraktijk zullen bespreken.
De knmg ziet een belangrijker rol voor
de professionele normen zoals die zijn

opgenomen in zogeheten richtlijnen. Willie
Swildens, coördinerend voorzitter van de
rte’s, zegt daarover: ‘Niet op elke situatie is
een richtlijn van toepassing. Belangrijker,
rte’s moeten het handelen van artsen
toetsen aan de wet, niet aan richtlijnen,
waarvan een arts mag afwijken.’
De knmg heeft besloten af te wachten wat
de periodieke gesprekken opleveren.Z

Wet en richtlijnen
onder ogen gehad. ‘Tegenwoordig zien
de commissies steeds meer gevallen van
euthanasie en dementie, euthanasie in de
psychiatrie, euthanasie bij mensen met een
stapeling van ouderdomsklachten en zaken
waarbij de Levenseindekliniek betrokken is
geweest. Artsen van de Levenseindekliniek
werken ongelooflijk zorgvuldig. Ze doen
heel veel moeite te achterhalen of aan de
eisen is voldaan en of andere mogelijkheden
openstaan.’
Door niet vragen oproepende zaken
elektronisch af te doen is er tijdens
commissievergaderingen meer tijd om
diepgaander in te gaan op zaken die wél
vragen oproepen, vindt Wijsbek. In de twaalf
jaar dat de commissies bestaan, is veel
jurisprudentie opgebouwd over vergelijkbare
meldingen. ‘De aanvankelijke ónbepaaldheid
van bijvoorbeeld ondraaglijk lijden wordt
door alle commissie-uitspraken langzaam
maar zeker steeds meer bépaald.’ Z

foto: charlotte bogaert

foto: charlotte bogaert

‘Onbepaaldheid wordt steeds meer bepaald’

‘Geboren worden en overlijden raken de kern
van het leven. Tijdens de stervensfase vallen
alle franjes en maskers weg. Ik ben blij met
onze euthanasiewet en euthanasiepraktijk.
Ik vind het van groot belang dat we
daar zorgvuldig mee blijven omgaan.
Euthanasie mag geen routine worden’, zegt
letselschadespecialist Riek Mollema-de Jong
uit Ermelo. De advocate is plaatsvervangend
voorzitter van een rte. ‘Nauwgezette toetsing
helpt voorkomen dat euthanasie routine
wordt. Daarom is de gedachtewisseling in de
multidisciplinaire toetsingscommissies met
een arts, ethicus en jurist zo waardevol.’
Een euthanasie in haar directe omgeving
maakte achttien jaar geleden diepe indruk.
Daarna is Mollema de ontwikkelingen rond
euthanasie en hulp bij zelfdoding nauwgezet
gaan volgen. Twee jaar geleden solliciteerde
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STUDIEDAG

NIET REANIMEREN

Koos van Wees

Op studiedag voor hulpverleners en EHBO’ers blijkt hoe moeilijk niet reanimeren is

‘Je wílt dat leven redden’
Mensen die een plotselinge hartstilstand krijgen,
worden nogal eens gereanimeerd terwijl ze
dat eigenlijk niet willen. Reden voor de NVVE,
zelf uitgever van de niet-reanimerenpenning,
hulpverleners op een studiedag voor te lichten
over de rechten van de patiënt. Want een simpele
kwestie blijkt het niet te zijn.

D

e Rode Kruismedewerker is in de
pauze van de studiedag duidelijk:
‘Als iemand zegt dat hij niet gereanimeerd wil worden, dan stop ik
daarmee. Maar als hij daarna bewusteloos raakt,
ga ik er weer mee verder.’ Een ehbo-trainer naast
hem knikt bevestigend. ‘Je gaat over tot reanimatie,
want je wilt dat leven redden. Als ik iemand een
kettinkje zie dragen, ga ik heus niet meteen kijken
of daar een niet-reanimerenpenning aan hangt.
Dat is misschien achter de hals verdwenen en dan
ben ik seconden bezig dat te achterhalen. En bij
reanimeren telt elke seconde.’

Moedwillig genegeerd > Wie eenmaal heeft

geleerd om mensen die plotsklaps doodgaan weer
tot leven te wekken, kan de omslag naar níétlevensreddend handelen maar moeilijk maken. Ook
als dat de uitdrukkelijke wens is van degene wiens
hart stopte met kloppen. Die wens wordt soms
moedwillig genegeerd, bleek op de eerste studiedag Niet Reanimeren die de nvve op 13 juni hield.
Hoe afkeurenswaardig ook, verklaarbaar is het
wel dat niet-reanimerenpenningen en schriftelijke wilsverklaringen terzijde worden geschoven.
‘Het reanimeren geeft ons het idee dat we enige
controle hebben over de dood’, vertelde socioloog
en verpleegkundige Hugo van der Wedden. ‘Het is
de andere kant van euthanasie.’
Van der Wedden deed onderzoek naar reanimeren.
Hij concludeert dat het zowel een eerbetoon is

aan degene die dood neervalt, als het afkopen van
schuldgevoel. Als niet alles in het werk is gesteld
die persoon te redden, is het alsof die er niet
toe doet. Daarnaast is er het veranderen van de
plotselinge dood in een geleidelijk stervensproces.
Dat geeft ons kans vrede te sluiten met de dood.
Dus wordt alles uit de kast gehaald, ook als de dode
dat bij leven nog zó had verboden. Van der Wedden: ‘Het wordt ook neergezet als een heroïsche
handeling, reanimeren. Het imago is succesvol.
Mensen denken dat het in de meeste gevallen
helpt. De vraag is of dat terecht is.’

Schrijnend voorbeeld > De succespercentages

zijn veel lager dan het imago van reanimeren
doet geloven. Van de 25.000 mensen die jaarlijks
worden gereanimeerd, overleeft 15 procent. Onder
de hogere leeftijdsklassen is dat nog veel lager. En
in de helft van de gevallen is er ernstige blijvende
schade, zoals hersenletsel.
Ambulancehulpverlener Erik van Engelen gaf
een schrijnend voorbeeld van hoe dat ‘alles-uitde-kast-halen’ uit de hand kan lopen. Hij vertelde
over een bejaarde man met copd, hartklachten,
een hersentumor en diabetes. Midden in de
nacht kreeg hij een hartstilstand, en werd met
succes gereanimeerd. Een ‘circus’ van dokters,
ambulancemedewerkers, politieagenten en
brandweerlieden takelden de man uit zijn huis,
gadegeslagen door tientallen buurtbewoners. De
reanimatie bleek niet gewenst. ‘De patiënt had al
meermalen verwoord dat het voor hem niet meer
hoefde.’ In het ziekenhuis werd de reanimatie
alsnog gestaakt.
Van Engelen schreef er een stuk over in Medisch
Contact, met als kop ‘Gun patiënt zijn einde’. ‘We
moeten ons afvragen of we de hoogbejaarde die
we door reanimatie in leven houden, niet beroven
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van een mooie dood’, schreef hij. ‘Mensen (naasten, red.) zijn soms zó blij dat je niks gedaan hebt’,
herhaalde hij op de studiedag.

Enorme desillusie > De directeur van de

nvve, Petra de Jong, legde haar publiek van
ambulancemedewerkers, ehbo’ers en andere
hulpverleners uit dat juridisch gezien de
niet-reanimerenpenning van de nvve of een
wilsverklaring leidend is. ‘Ik kan me niet voorstellen
dat je doorgaat met reanimeren als iemand zegt
het niet te willen. De penning moet gerespecteerd
worden.’
Maar zo eenvoudig is het niet. ‘Als omstanders
roepen dat je moet doorgaan, kies je voor je eigen
veiligheid en ga je door. Wij mogen mensen
ook niet ontkleden om op zoek te gaan naar
een penning’, aldus een ehbo’er. Een andere
hulpverlener wees op de omstandigheden. ‘Je zit
vol adrenaline, bent zo in een flow dat er sprake
is van bewustzijnsvernauwing. Dan handel je.’ Of
zoals een ander het kernachtig verwoordde: ‘Ik ga
reanimeren, zo zijn we opgeleid.’
Marianne Ockels-van Leek, zelf ehbo’er, vertelde
over wat er gebeurde toen zij haar man had
gereanimeerd. ‘Na de reanimatie was zijn brein
een gatenkaas. Dat was een enorme desillusie,
daar was ik nooit op voorbereid. We zijn op
het verkeerde spoor gezet. Een plotselinge
hartstilstand is een fijne dood. Daar heb ik hem
uitgehaald.’ Hugo van der Wedden sprak zelfs van
‘zinloos geweld’. Hij beschreef reanimatie als ‘een
traumatische ervaring voor de hulpverlener’.
Voor veel hulpverleners was de toon van de
studiedag te negatief. ‘Ik wil hier aangetekend
hebben dat veel reanimaties wél goed aflopen. Ik
ken genoeg mensen die geheel hersteld zijn’, wist
iemand. Z

Vraag naar
penning groeit
Er is steeds meer
vraag naar de nietreanimerenpenning van
de nvve. In de eerste
jaren lag het aantal
tussen de 1200 tot
1500 per jaar, nu is dat
gestegen tot 5000. Sinds
de introductie in 2007
hebben bijna 20.000
mensen de penning
aangevraagd.
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Richtlijn ICD/pacemaker in de laatste levensfase adviseert:

Koos van Wees

Praat tijdig met arts over uitzetten van ICD

D

ertigduizend mensen in Nederland
hebben een icd, een inwendige
cardioverter defibrillator. Het is een
apparaat dat met stroomstootjes of
een grote shock ingrijpt als het hart zo snel klopt dat
het niet meer doorpompt, het zogenoemde ventrikelfibrilleren. Waar de pacemaker er vooral op is gericht
een te traag hartritme te voorkomen, doet de icd het
tegenovergestelde.
Probleem is dat de icd zijn werk zó goed doet dat het
natuurlijke stervensproces erdoor wordt verstoord.
Wie aan het eind van zijn leven vredig hoopt in te
slapen maar drager is van een niet-uitgeschakelde
icd, loopt het risico op stroomstoten.
‘De icd blijft proberen iemand in leven te houden
en er weer bij te halen. Dat gebeurt door middel van
shocks. Het stervensproces wordt verstoord. Het is
natuurlijk afschuwelijk als iemand bezig is dood te
gaan en de icd maar blijft afgaan. Je ziet het ook, het
lichaam veert op, krijgt een klap. Dat wil je niet’, zegt
arts Yvonne van Ingen, namens de knmg lid van de
werkgroep die de richtlijn opstelde.

Verschil
tussen
icd en
pacemaker

aanblijven zonder dat dit het

dan kan de hoofdbehandelaar de

Vereniging voor Cardiologen wordt

stervensproces verstoort.

icd uitschakelen met een speciale

onderscheid gemaakt tussen een

De icd moet worden uitgezet in het

magneet.

icd en een pacemaker. Die laatste

ziekenhuis, door een technicus. Ook

Uit onderzoek blijkt dat in acht van

voorkomt dat het hartritme te laag

in dat opzicht is het verstandig tijdig

de honderd gevallen de icd shocks

wordt. Heeft het uitzetten van de

over het stopzetten te beginnen.

afgeeft in de momenten vlak voor

icd geen voelbaar effect, bij de

Alleen in noodgevallen kan de icd

het overlijden.

pacemaker leidt dit tot hartklachten.

ook elders worden uitgezet. Laat de

Omgekeerd kan de pacemaker

technicus te lang op zich wachten,

Een vorm van euthanasie > In de richtlijn icd/

pacemaker in de laatste levensfase, in zijn geheel te
vinden op www.nvvc.nl, wordt ingegaan op de vraag
of patiënten en behandelaars het wel zover moeten
laten komen. Citaat uit de patiëntenfolder (ook te vinden op de website): ‘Met het ouder worden kan het
zijn dat er andere ziekten ontstaan of dat de toestand
van het hart verslechtert. De levensreddende functie
van de icd kan dan het sterven op natuurlijke wijze
in de weg staan. Dit kan voor de aanwezigen als
ongewenst en belastend worden ervaren. Om deze
reden is het goed de icd in ieder geval voordat het
stervensproces begint uit te schakelen.’
‘De boodschap van de richtlijn is dat mensen – patiënt én arts – moeten nadenken over de vraag of ze
de icd nog wel nuttig en wenselijk vinden en actief
willen houden’, zegt Van Ingen. Als iemand vindt dat
de icd moet worden uitgezet, dan kan dat. In de patiëntenfolder staat het zo: ‘Als dit een weloverwogen
vraag is, zal de arts dit verzoek inwilligen.’ ‘Maar het
is sowieso goed hierover al met de hoofdbehandelaar
te spreken als de icd wordt geplaatst, of bij de periodieke vervanging ervan’, adviseert Van Ingen.
Niet alle artsen zijn genegen snel aan de wens van
de patiënt tegemoet te komen. Ze zijn daartoe ook
niet verplicht. Het uitzetten van de icd wordt door
sommige medici gezien als een vorm van euthanasie,
hoewel dat uitzetten niet onmiddellijk tot de dood
zal leiden. Ter illustratie: op een patiëntendag in het
Leids Universitair Medisch Centrum (lumc) bleek dat

foto: flip franssen/hollandse hoogte

Wie bewust met de dood bezig is,
zou ook moeten nadenken over dat
apparaatje in de borstkas dat het
hart op gang houdt, de ICD. Die werkt
door, ook als het einde gekomen is. De
vraag is of een ICD niet eerder moet
worden uitgezet, als het slechter gaat
met de patiënt bijvoorbeeld. Er is nu
een richtlijn voor artsen, geïnitieerd
door de Nederlandse Vereniging voor
Cardiologie. Daarin staat: praat tijdig
over het uitzetten van de ICD.

In de richtlijn van de Nederlandse
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de icd bij 40 procent van de dragers in geen tien jaar
was afgegaan.

Taboe > Arts en patiënt moeten samen tot een beleid

komen voor de icd. Van Ingen: ‘Veel artsen vinden
het moeilijk om vragen te stellen als “welke behandeldoelen heb je als arts nog?” Die doen hun best om
mensen zo goed mogelijk in conditie te houden en
het liefst beter te maken. En veel patiënten staan ook
in de behandelstand. Het is wel een taboe. De vraag
moet zijn waarom iemand een icd heeft en of dat
nog nuttig is. Of dat iemand tot de conclusie komt: als
mijn hart nu stopt, is dat maar beter zo.’
In de richtlijn is afgesproken dat arts en patiënt
samen tijdig in gesprek gaan over de mogelijkheid
de icd uit te zetten. ‘Patiënten moeten er niet door
overvallen worden. Naarmate het slechter gaat met
de patiënt, moet het onderwerp hoger op de agenda
komen te staan.’
Tijdens de patiëntendag in Leiden vertelde Van Ingen
over een man wiens hart steeds verder achteruitging.
Naar eigen zeggen leidde hij het leven van een baby:
veel rusten om af en toe de dingen te doen die voor
hem van waarde waren. ‘Dit is geen kwaliteit van
leven’, vond hij, en vroeg om euthanasie (die hij later
ook kreeg). ‘Er was echter één probleem, de icd. Je
moest er niet aan denken dat juist nu de techniek nog
eens zijn werk zou gaan doen’, zo vertelde zijn dochter
later. Nog één keer ging haar vader naar het ziekenhuis, dit keer om de icd te deactiveren. Z
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opinie
Hans van Dam

Moraal is gedemocratiseerd:
van keuzedwang naar meer opties
In het vorige nummer van Relevant
schreef Hans van Dam over de
kritiek op recente ontwikkelingen in
de euthanasiepraktijk. Hij noemde
die een achterhoedegevecht.
Hieronder deel 2 van zijn tweeluik:
de euthanasiepraktijk staat in een
ontwikkeling van ‘oordeel over’ naar
‘begrip van’ wat er in mensen leeft.

M

enig mensenleven kent een
verborgen verhaal. Het verhaal
van een innerlijk leven, waarin
vaak niemand kijkt en waar
dus niemand weet van heeft.
Als het verschil tussen binnenkant en buitenkant
– de manieren waarop mensen zich aanpassen om
te voldoen aan al of niet uitgesproken eisen van de
omgeving – onverdraaglijk wordt, raken mensen
in moeilijkheden. Hulpverleners die zich werkelijk
interesseren voor wat zich in iemand afspeelt, krijgen
dan een kijkje in de voering van iemands bestaan.
Beslissend voor het begrijpen van wat er in iemand
omgaat, is dan de manier van kijken. Eeuwenlang is
gekeken volgens het beginsel van ‘goed en kwaad’.
Wie ontspoort was schuldig, hij of zij had immers
ook anders kunnen doen. Een van de onmiskenbare
verdiensten van Sigmund Freud was dat hij op dit
punt een wissel omzette: hij ging kijken met de blik
van wetenschap (al zijn de inhoudelijke conclusies

goeddeels veranderd). Van de natuurkunde, om
precies te zijn. Wat er in essentie op neerkomt dat
een storm niet willekeurig ontstaat of omdat God dat
wil, maar door natuurkrachten. Zoals een steen niet
anders had kunnen vallen dan hij viel, zo kan een
mens om voor hem of haar dwingende redenen zo
definitief vastlopen dat de dood de enige uitweg is.
Dat voelt voor een ander ongemakkelijk. Dood willen
staat haaks op de fundamentele drang tot leven, die
eigen is aan de biologie. Zover kan het blijkbaar met
een mens komen, dat hij voorbij raakt aan die basale
levensdrang.
Psychiater Gerty Casteelen (Zie interview in vorige
Relevant) zegt bij herhaling dat zij het ‘nog steeds
onvoorstelbaar vindt dat mensen willen stoppen
met leven’. Juist die verbijstering garandeert dat zij
het antwoord op het waarom van dat verlangen laat
geven door wat er in iemand omgaat, en wat die
persoon voorbij de levensdrang brengt.
Met deze houding verliezen we in eerste instantie
oude zekerheden, bijvoorbeeld de overtuiging dat een
mens ook anders kan willen en dus anders kan voelen
en dus anders kan doen dan hij doet. Maar in tweede
instantie wordt een wereld gewonnen: het begrip van
het universum van een enkel mens, wat hij denkt en
vooral: voelt. Dan wordt duidelijk welke dwingende
factoren iemand doen verlangen naar de dood. En dan
maakt oordeel plaats voor stervenshulp.

de gebiedende wijs van een dwingende (religieuze)
moraal redden wij het dus niet; in zaken van leven en
dood is de natuur onze meerdere.
Zorg die gericht is op zien en begrijpen van
individuele noden vanuit een individueel verhaal,
kruipt tegen het hellend vlak op waar we eerder door
een opgelegde moraal vanaf zijn gegleden. Eerder
ging nood schuil onder het onbestaanbare ervan.
De heersende overtuiging was dat mensen zichzelf
zouden kunnen veranderen door anders te denken,
anders te voelen, of in God te geloven.
Gelukkig heeft deze fictie plaatsgemaakt voor
realistischer inzichten. Zicht op de individuele
noden achter de voordeur heeft begrijpen en
daarnaar handelen mogelijk gemaakt. Zo is de
moraal gedemocratiseerd: niet langer vooraf
gegeven keuzedwang, maar uiteenlopende opties.
Emancipatie is niet het vervangen van de ene
opvatting en uitkomst door een andere (de ‘Autonome
Mens’ is evenzeer een ideologie als de ‘Zondige
Mens’), maar het vermeerderen van gelijkwaardige
opties. Alleen zo kan rekening worden gehouden
met onvermijdelijke individuele verschillen. Elke
eenkennigheid – in de letterlijke zin van het woord:
slechts één willen kennen – is dodelijk. Concreet:
hulp beperken tot levenshulp doet pijnlijk tekort
aan hen voor wie het leven geen troost en hoop
meer in zich draagt. En het recht op euthanasie
beperken tot mensen met door ons (!) geclassificeerde
ziekten zet mensen weg die om andere redenen niet
verder kunnen, bijvoorbeeld omdat zij hun leven als
bloedeloos ervaren.
De ontwikkelingen van de laatste jaren, waarbij
de ruimte die de euthanasiewet biedt steeds meer
wordt benut, is dus geen afglijden of uitholling. Het
is steeds meer recht doen aan persoonlijke noden en
authentieke verlangens, die aan het dóór willen leven
voorbijgaan. Hetzelfde geldt voor de aanstaande

‘Bovennatuur’> De wettelijke mogelijkheid van

euthanasie en hulp bij zelfdoding is een uitvloeisel
van deze veranderde manier van kijken, die zonder
meer voortschrijdend inzicht is. ‘Bovennatuur’
is vervangen door natuur. Hierdoor is de even
bemoedigende als tragische natuurwet zichtbaar
geworden: onder gunstige omstandigheden redden
wij het in het leven, onder voor ons zeer ongunstige
omstandigheden breken we. Op wilskracht of door
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beschikbaarheid van veilige dodelijke middelen, waar
de Coöperatie Laatste Wil voortvarend aan werkt.
Al deze ontwikkelingen passen in een grotere
ontwikkeling die de wissel heeft genomen van
een opgelegde, eenkennige moraal naar een
democratisering ervan. Een moraal waarin
gelijkwaardige opties bestaan die aansluiten bij wat
voor iemand wel en niet meer mogelijk is. Daarmee
verandert ook de rol van de arts rondom euthanasie
richting minder normerend en meer dienstbaar.

Eindeloos dóórlijden > Ten slotte: tegen de

mogelijkheid van ‘ruimere’ hulp wordt wel ingebracht
dat er mensen zijn die echt dood hadden gewild, maar
later blij zijn dat ze nog leven. Nu zijn dat mensen die
niet geholpen zijn. En van wie dat wel is, zullen we
dat nooit weten. Ten tweede verbieden we operaties
ook niet om te voorkomen dat iemand daaraan dood
kan gaan.
Maar belangrijker dan dit soort spitsvondigheden:
wie kiest voor nooit helpen omdat iemand
misschien van gedachten verandert, neemt de
verantwoordelijkheid op zich voor het vermeerderen
van het lijden van mensen die níét tot andere
gedachten komen en dus eindeloos dóórlijden.
Hieruit blijkt dat niet vooropstaat wat voor de
persoon in kwestie het beste is, maar iemands eigen
opvattingen.
Dat is geen ramp zolang we het maar zo regelen dat
niemand afhankelijk is van mensen die de eigen
opvattingen in beperkende zin centraal stellen.
Met de euthanasiewet en nu de Levenseindekliniek
als vangnet voor de weigerende dokter, en de
ontwikkelingen rondom beschikbaarheid van
dodelijke middelen, regelen we dat. Al deze wegen uit
het leven zijn niet bedoeld om te moeten gaan, maar
om te kunnen gaan. Daarmee doen ze tegelijk recht
aan mensen en stellen ze gerust. Z
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Nieuwe service NVVE voor leden: Spreekuren Wilsverklaringen
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Inge Klijn

Advies krijgen over het moeilijkste invulformulier van je leven

D

de spreekuren worden gedraaid door ervaren nvve-consulenten. (foto’s: anne meyer)

Het lijkt makkelijk: je vraagt de wilsverklaringen
aan en die vul je in. Maar dan heb je de
formulieren voor je neus liggen en komen de
vragen. Moet ik álles invullen? Wat is de juiste
formulering? Heb ik het zo goed opgeschreven?
Grote kans dat de formulieren vervolgens in
een la verdwijnen. Uit onderzoek blijkt dat veel
leden het prettig vinden om te overleggen over
hun wilsverklaring. Daarom start de NVVE in
augustus met een nieuwe service. Overal in het
land komen Spreekuren Wilsverklaringen.

e spreekuren gaan van start in 31 gemeenten
(indien nodig, kan dat aantal worden
uitgebreid), leden hoeven dus nooit ver te
reizen als ze een spreekuur willen bezoeken.
De spreekuren worden ‘gedraaid’ door 65
ervaren consulenten die al langer actief zijn in de nvve. Het
zijn consulenten die gewend zijn om vragen over euthanasie te
beantwoorden omdat ze voorlichting geven of leden bijstaan.
De spreekuren zijn eens in de twee weken en speciaal bedoeld
voor vragen over de wilsverklaringen. ‘Het invullen is een hobbel
die niet iedereen even makkelijk neemt’, zegt projectleider Froukje
Boer. ‘Daar willen we graag bij helpen. Als je je wensen goed
formuleert in de wilsverklaringen, dan kun je het gesprek later met
huisarts en familie ook goed voeren.’

Groot succes > Dat de leden behoefte hebben aan een

persoonlijk gesprek over hun wilsverklaringen werd duidelijk in
2012. Toen organiseerde de nvve de estafette wilsverklaringen;
inloopspreekuren op 64 plaatsen in het land. Het was een groot
succes. Consulent Linda Evers stond in Leiden en was overdonderd
door het grote aantal mensen dat erop afkwam. ‘We waren met
z’n tweeën en dachten: er druppelen zo wat mensen binnen. Een
kwartier voordat we open zouden gaan zat het al stampvol, er
moesten overal stoelen vandaan gehaald worden. Ik heb toen
geïmproviseerd. Ik had me voorbereid op een-op-eengesprekken,
maar ik ben voor de zaal gaan staan en heb een verhaal gehouden
en vragen beantwoord. Het was heel bijzonder, iedereen bleef zitten.
Niet alleen in Leiden was de belangstelling zo groot, het gold voor
alle bijeenkomsten. Zo is het idee ontstaan om de spreekuren te
organiseren.’
Het plan voor de spreekuren ligt er, maar voordat de nvve een heel
netwerk van spreekuren opzet, moeten er harde cijfers komen.
Om hoeveel mensen gaat het en waar hebben de leden behoefte
aan, wil de vereniging weten. Een steekproef in 2013 bevestigt de

vermoedens: de helft van de leden heeft moeite met invullen; een
derde heeft de wilsverklaringen aangevraagd, maar deze nog niet
ondertekend. En een derde is van plan om een afspraak te maken als
de spreekuren er zijn. Het is duidelijk dat de spreekuren er moeten
komen.

Niet over één nacht ijs > Maar hoe organiseer je zoiets? Ook

hierbij gaat de nvve niet over één nacht ijs. In de zomer van 2013
worden proefspreekuren gehouden op drie plaatsen in het land:
Voorschoten, Dordrecht en Hoofddorp. De proefspreekuren zijn in
een week volgeboekt en geven nieuwe inzichten. Froukje Boer: ‘Iedereen dacht bijvoorbeeld dat een half uur veel te kort zou zijn voor
de gesprekken, maar dat was niet zo. In negen van de tien gevallen
was een half uur precies goed. Dat bleek uit de vragenlijst die de
bezoekers na afloop invulden.’
Dat je in een half uur veel kunt doen, was ook de ervaring van Hans
van Amstel die proefspreekuur hield in Dordrecht. Hij werkt als
consulent bij het nvve Adviescentrum (voorheen de Ledenondersteuningsdienst, lod) en voert vaak langere gesprekken. Maar het
lukte hem meestal prima om de gesprekken in een half uur af te
ronden. ‘Leden kwamen met vragen op een briefje of hadden de
ingevulde verklaring meegenomen.’ Die goede voorbereiding is wel
een voorwaarde, vindt hij. ‘Als je helemaal blanco binnenkomt, red
je het niet in een half uur.’
Bezoekers voor wie een half uur te kort is, worden verwezen naar
de consulenten van het nvve Adviescentrum. Jannie Willemsen,
die lezingen geeft bij de nvve Presentatiedienst en ook consulent
is, draaide de spreekuren in Hoofddorp. Zij geeft een voorbeeld
van zo’n doorverwijzing. ‘Ik had iemand die zelfdoding overweegt
vanwege psychiatrische problemen. Dat is veel te complex voor een
half uur.’

Beginnetje maken > Leden kunnen met elke vraag over de wilsverklaringen op de spreekuren terecht. Boer: ‘Als ze niet weten waar
ze moeten beginnen, zijn ze ook welkom. Dan maken we samen
een beginnetje.’ Van Amstel onderscheidt drie categorieën. ‘Mensen
die al haast alles hebben opgeschreven en die vooral komen om te
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horen of ze het goed hebben gedaan. Mensen die in hun hoofd al
weten wat ze willen, maar moeite hebben met de formulering. En
mensen die het helemaal nog niet weten.’ Alle drie die groepen kon
hij goed helpen. ‘Mensen waarderen het om met iemand te praten
die niet emotioneel bij hun levenseinde betrokken is en die weet
wat er wel en niet kan op het gebied van euthanasie.’
Linda Evers, die de proefspreekuren in Voorschoten draaide, vond
het fantastisch. ‘Ik had het op mijn dertigste niet kunnen doen,
want je moet wel veel levenservaring hebben. Maar het is bijzonder om met wildvreemde mensen over zoiets persoonlijks te
praten. Binnen vijf minuten heb je een band.’
Het viel haar op dat mensen moeite hadden met het formuleren
van de persoonlijke aanvulling. ‘Dat is ingewikkeld, maar wel
belangrijk’, legt ze uit. ‘Als je alleen opschrijft dat je niet naar een
verpleeghuis wilt, kan een arts daar niks mee. Je moet beschrijven
waaróm een verpleeghuis absoluut niet bij jou past. Het is best
moeilijk om de woorden te vinden waarom je in een bepaalde situatie niet meer verder wilt leven.’
De meest gestelde vragen op de proefspreekuren gingen over
euthanasie bij dementie. Hans van Amstel merkt dat daar veel onduidelijkheid over is. ‘Mensen willen euthanasie als zij hun partner
of kinderen niet meer herkennen. Ze schrikken dan als ze horen dat
euthanasie in de praktijk alleen mogelijk is zolang je nog wilsbekwaam bent. Ze zijn zich er niet van bewust dat ze het bij hun volle
verstand moeten laten uitvoeren.’ Hij legt uit dat je de beslissing
om euthanasie te vragen niet aan de arts of aan de kinderen kunt
overlaten. ‘Meestal zeg ik: probeert u zich eens voor te stellen hoe
het is als de kinderen de huisarts moeten bellen om de euthanasie
uit te voeren en als die er is, vraagt hij: “Wilt u euthanasie?” En u
antwoordt: “Doe maar cappuccino”, omdat u de vraag niet meer
begrijpt. Dan pas zien ze in hoe ingewikkeld dat voor een arts is.’

Reanimatie > Ook vragen over reanimatie komen veel voor. Moet

je je nou wel of juist niet laten reanimeren als je bijvoorbeeld een
hartstilstand krijgt? Jannie Willemsen: ‘Ik zeg: je kunt beter niet
gereanimeerd worden, tenzij ze er snel genoeg bij zijn.’ Ze geeft
een voorbeeld: ‘Stel, je treft je partner aan met een hartstilstand en

Spreekuren in het kort
-	Ervaren consulenten beantwoorden vragen
over de wilsverklaringen;

Hoe maak ik een afspraak?
- Ga naar www.nvve.nl/spreekuren
- Kies plaats, dag en tijdstip.
- Bevestig uw keuze.

- voor leden van de nvve;

- U ontvangt een bevestiging op uw mailadres.

- gratis, op afspraak;

- Geen internet? Bel dan (020) 530 49 55.

- in 31 gemeenten;

-	Bellen kan van maandag t/m donderdag,
van 9.00 tot 13.00 uur.

- tip 1: zet van tevoren uw vragen op een rij.
-	tip 2: neem uw (ingevulde) wilsverklaring
mee.
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-	De helft van de nvve-leden heeft moeite
met invullen.

- een-op-eengesprekken van een half uur;

- eens in de twee weken.

Moeite met invullen

-	Een derde heeft de wilsverklaringen
aangevraagd, maar nog niet ondertekend.
-	En een derde is van plan om een afspraak te
maken voor een spreekuur.
-	Een derde heeft niet met de huisarts over
zijn wilsverklaringen gesproken.
-	Bijna een kwart heeft de wilsverklaringen
niet met zijn naasten besproken.

Ook
online je
laatste
wil
kunnen
verklaren
Inge Klijn

het duurt nog een kwartier tot een half uur voordat de ambulance
komt, dan weet je dat reanimeren zelden een succes is, daar komt
hij slecht uit. In dat geval kun je beter de huisarts bellen, helemaal
als die op de hoogte is van de wensen van je partner.’
Veel mensen denken dat ze klaar zijn als hun wilsverklaring op
papier staat, maar dat is niet zo. Het is een veelvoorkomend misverstand, dat de nvve op de spreekuren graag uit de wereld helpt.

‘De wilsverklaringen zijn het begin van een gesprek met huisarts
en familie’, benadrukt Boer. Maar de drempel om met de huisarts
over het levenseinde te gaan praten, is hoog. Een derde van de
leden heeft niet met zijn huisarts over de wilsverklaringen gesproken. ‘Mensen zijn een beetje bang om er met de huisarts over te
beginnen’, zegt Van Amstel. Hij besteedt daarom in het spreekuur
aandacht aan de relatie met de huisarts. ‘Mensen denken er te makkelijk over, ze vinden dat ze recht hebben op een spuitje. Als je met
die insteek het gesprek met de huisarts ingaat, begint het gesprek
verkeerd. Ik help leden om hun wensen zo te formuleren dat de arts
er iets mee kan.’

Verscheidenheid > Maar liefst 65 consulenten die nu al actief

zijn in de nvve, gaan de spreekuren draaien. Waarom kiezen
vrijwilligers voor deze intensieve gesprekken? Van Amstel
houdt van de verscheidenheid. ‘Er kwam een bonte stoet mensen langs: van de vrouw van een minister tot een baggerwerker
uit Sliedrecht.’ Hij merkt dat de gesprekken hem goed afgaan
en dat mensen dankbaar zijn. ‘Het is mooi werk om mensen te
helpen die met de wilsverklaringen worstelen.’
Evers gunt iedereen een euthanasie zoals haar moeder kreeg.
‘Die laatste week van haar leven heb ik vrij genomen en ben ik
bij haar geweest. Het was zo harmonieus, zo waardig.’ Willemsen vindt het mooi om mensen erop te wijzen dat je een
ellendige periode aan het einde van je leven kunt verkorten. ‘Je
hoeft niet tot het bittere einde te lijden.’ Z

sfeerbeelden van de trainingsdag voor de consulenten (foto’s: anne meyer)

Online wilsverklaringen zijn handig als je
ze wilt aanvullen of actualiseren. nvvedirecteur Petra de Jong is blij dat het nu zover
is. ‘Het is modern en je hebt niet meer dat
gedoe met die papieren.’ Mensen worden
vaak lid van de nvve op het moment dat
ze besluiten alles rond hun levenseinde nu
eens goed te regelen en een wilsverklaring
te gaan opstellen. In de oude situatie duurde
het na aanmelding een paar dagen voordat
de papieren in huis waren. En dan moest
vervolgens alles in viervoud worden opgeschreven. ‘Dat is achterhaald’, vindt de nvvedirecteur. ‘Mensen raken ontmoedigd als ze
zo’n pakket binnenkrijgen.’ Nieuwe leden
kunnen nu, zodra ze zich aanmelden op de
website, direct beginnen met het invullen
van de wilsverklaringen.

Privacy > Het papieren pakket van de

De wilsverklaringen van de
NVVE zijn vanaf september
gratis beschikbaar voor leden
via de website. De verklaringen
kunnen online worden
ingevuld, opgeslagen en
desgewenst doorgestuurd aan
huisarts of familieleden.
Ze zijn ook nog gewoon per
post te ontvangen.

wilsverklaringen kost tien euro. Dat geld
gaat naar postzegels en naar de drukker, die
de naam en geboortedatum van het lid er
vast opzet. De digitale wilsverklaringen zijn
gratis. ‘Het is een service die we onze leden
bieden omdat we het invullen zo eenvoudig
mogelijk willen maken’, verklaart De Jong.
Leden die er niks voor voelen om hun wilsverklaring digitaal te regelen, krijgen de
papieren als vanouds toegestuurd. En voor
hulp of advies kunnen leden gewoon blijven
mailen of bellen, ook als vanouds, of een van
de spreekuren over de wilsverklaring bezoeken (zie het artikel op pagina 14, 15 en 16).
Om de privacy van haar leden te waarborgen
ging de nvve te rade bij oud-voorzitter Jacob
Kohnstamm, nu voorzitter van het College
bescherming persoonsgegevens. ‘Hij weet als
geen ander hoe je dat het beste kunt regelen’,
zegt De Jong. De ingevulde wilsverklaringen
worden opgeslagen op een aparte server
waar, behalve het lid zelf, niemand bij kan.

Best ingewikkeld > Had de nvve hier niet

veel eerder mee moeten beginnen? ‘Dat wilden we natuurlijk wel’, vertelt De Jong. ‘Maar
de oude website was er niet geschikt voor.
Het was overigens nog best ingewikkeld om
het voor elkaar te krijgen; voor de websitebouwers, maar ook voor ons. Je wilt dat in de
digitale tekst op het goede moment en op
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de juiste plek een ballonnetje verschijnt met
aanvullende uitleg. Wij moesten die teksten
bedenken en dat moest een stuk bondiger
dan in een brochure.’ Maar het is gelukt, stelt
De Jong tevreden vast. ‘Leden krijgen uitgebalanceerde teksten die juridisch kloppen,
met duidelijke uitleg bij het invullen en veel
ruimte voor eigen tekst.’ Z

Hoe werkt het?

U logt in op ‘Mijn nvve’.
[
U klikt op: ‘wilsverklaringen
aanvragen’.
[
U vult de wilsverklaring in en slaat
hem op. Dit hoeft niet in één keer. U
kunt de gegevens tussentijds opslaan
en op een later tijdstip verdergaan
met invullen.
[
U print de wilsverklaring en zet
uw handtekening eronder. U kunt
de wilsverklaring ook digitaal
ondertekenen.
[
U stuurt uw wilsverklaring digitaal of
geprint naar uw naasten en huisarts.
Persoonlijk overhandigen kan
natuurlijk ook.
[
Brengt u later een wijziging aan, dan
moet u de wilsverklaring opnieuw
ondertekenen. Vergeet niet uw
naasten en huisarts daarvan op de
hoogte te stellen.
De online wilsverklaringen zijn vanaf
september beschikbaar.
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België versus Nederland

Inge Klijn

‘Leeftijds
grens van
12 jaar is
arbitrair’
Professor Verhagen over
euthanasie bij kinderen

Dit jaar werd de
euthanasiewet in België
verruimd. De leeftijdsgrens
van 18 jaar werd losgelaten.
Ernstig zieke kinderen die
oordeelsbekwaam worden
bevonden, kunnen in
principe euthanasie krijgen.
In Nederland kan dat bij
kinderen vanaf 12 jaar.
Moeten wij een voorbeeld aan
de Belgen nemen?

P

In België is geen leeftijdsgrens

moet toestemming hebben van

maar hun ouders moeten in de

voor het kind. Er mag geen

voor euthanasie. Kinderen die

ouders, behandelende artsen en

besluitvorming worden betrokken.

twijfel zijn over de diagnose en

oordeelsbekwaam zijn en van

het verpleegkundig team.

De regels voor euthanasie komen

een onafhankelijke arts of het

wie wordt verwacht dat zij

In Nederland mag een minderjarige

verder overeen met die voor

behandelteam moet het er mee

binnenkort sterven, komen in

vanaf 12 jaar zelf een verzoek om

volwassenen.

eens zijn. Voor kinderen tussen

aanmerking voor euthanasie.

euthanasie doen, maar tot 16

Voor baby’s onder de 1 jaar is

de 1 en 12 jaar is euthanasie niet

Een aantal professionals,

jaar is de instemming van ouders

levensbeëindiging mogelijk als het

mogelijk. Over hen staat niks in de

waaronder een psychiater of

of voogd nodig. Jongeren van 16

kind uitzichtloos en ondraaglijk

wet. Z

psycholoog, beoordelen of het

en 17 jaar nemen de beslissing

lijdt. De ouders en de arts zien

kind oordeelsbekwaam is. Het kind

in eerste instantie zelfstandig,

geen andere redelijke oplossing

rof. dr. Eduard Verhagen is hoofd kindergeneeskunde van het
Universitair Medisch Centrum in
Groningen. Hij pleit ervoor om
in Nederland levensbeëindiging
mogelijk te maken voor kinderen
onder de 12 jaar die ondraaglijk
lijden en bij wie het niet mogelijk
is dat lijden te verlichten. Hij is
daarom ontzettend benieuwd hoe
de Belgische wet in de praktijk
uitwerkt. De wet sluit goed aan bij
de ervaring van veel kinderartsen,
vindt hij.
‘Wij merken in de praktijk dat
de leeftijdsgrens van 12 jaar voor
euthanasie arbitrair is. Het gaat om
het vermogen van een kind om iets
verstandigs over zijn eigen leven te
zeggen en dat is niet alleen
aan leeftijd gebonden. Sommige
chronisch zieke patiëntjes van
10 jaar kunnen dit soort moeilijke
beslissingen goed nemen, misschien zelfs beter dan een 14-jarige
die niet langdurig ziek is. Chronisch
zieke kinderen hebben een zekere
rijpheid, ze zijn gewend om mee
te denken over nare belastende
behandelingen.’ Uit onderzoek
blijkt ook dat de manier waarop
zieke kinderen onder de 12 besluiten nemen, niet heel erg anders
is dan hoe volwassenen of oudere
kinderen dat doen.

grenzen van de wet aan. Soms doen ouders zo’n dringend beroep op
ze dat ze wensen dat euthanasie bij jonge kinderen wél mogelijk zou
zijn. Verhagen vertelt over een ongeneeslijke stofwisselingsziekte
die zich openbaart als een kind 12 tot 15 maanden oud is. Het verloop
is progressief: het kind gaat steeds meer achteruit, tot het niet meer
kan eten en drinken en niet meer goed kan ademen. Artsen weten
dat het kind epileptische aanvallen zal krijgen en zal stikken. ‘Sommige ouders kunnen dat vooruitzicht verdragen, sommige niet. Ouders
zijn bijvoorbeeld bang dat hun kind sterft tijdens een epileptische
aanval, dan is hij hartstikke benauwd en blauw, dat kan lang duren.
Zij vragen of ik wil ingrijpen vóórdat dat gebeurt. Volgens de wet
mag dat niet, want het kind is onder de 12. Ik vraag me dan af, net als
veel andere kinderartsen: waarom krijgen ouders hierin geen stem?
Ouders beslissen over veel dingen in het leven van hun kind. Hoe
kan het dat ze in deze situatie waarin we allemaal machteloos staan,
opeens geen stem hebben?’

Pasgeborenen > Verhagen
vindt de ontwikkelingen in België
interessant. Maar hij ziet geen

Hoog op de agenda > Voor de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde was de verruiming van de Belgische euthanasiewet
aanleiding om het onderwerp hoog op de agenda te zetten. Eduard

reden om het Belgische besluit één op één over te nemen. ‘De Belgen
hebben euthanasie alleen geregeld voor wilsbekwame kinderen. Wat
ze niet regelen is hoe je omgaat met jonge kinderen die nog niet zelf
over hun leven kunnen beslissen. En dat is jammer.’
Nederland heeft dat voor pasgeborenen goed geregeld. Als verdere
behandeling zinloos is, mogen artsen het leven van baby’s die zichtbaar lijden, beëindigen. Verhagen stond aan de wieg van deze nieuwe
medische richtlijn.
Voor kinderen tussen de 1 en de 12 jaar is niks geregeld. Daarvoor
geldt de oude regeling van voor de invoering van de euthanasiewet:
het is strafbaar. Het Openbaar Ministerie beoordeelt of een arts die
opzettelijke levensbeëindiging uitvoert op een jong kind, wordt
vervolgd. De arts kan zich weliswaar beroepen op een noodsituatie,
maar of het een strafzaak wordt of niet, hoort hij pas achteraf. In de
praktijk betekent dit dat kinderartsen zich er niet snel aan wagen.

Dringend beroep > Heel af en toe lopen kinderartsen tegen deze

foto: maurits giesen
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Verhagen is nauw betrokken bij de interne discussie. ‘Die gaat over de
leeftijdsgrens van 12 jaar. Of wij vinden dat een 10-jarige die buitengewoon wijs is, over zijn eigen levenseinde moet kunnen beslissen.
Een andere vraag is, waarom we de regeling die voor pasgeborenen
geldt niet optrekken naar 12 jaar. Waarom bieden we iets anders aan
een baby van 1 jaar dan aan een baby van anderhalf jaar? Moet dat
niet meer met elkaar in overeenstemming worden gebracht?’
Maar eerst moet goed in kaart worden gebracht wat het probleem
precies is. Verhagen vindt onderzoek belangrijk. ‘Een voorstel voor
toekomstig beleid kun je niet baseren op verhalen uit de praktijk.’
Met financiële steun van minister Schippers van Volksgezondheid
start binnenkort een onderzoek. Het gaat om vragen als: wanneer
kiezen artsen voor palliatieve sedatie, en hoe vaak zouden
artsen – als het juridisch mogelijk zou zijn – kiezen voor actieve
levensbeëindiging. Als de resultaten van het onderzoek er zijn,
komt de vereniging met een standpunt. Twee jaar geleden bleek al
wel dat een groot deel van de kinderartsen meer ruimte wil voor
levensbeëindiging bij wilsonbekwame kinderen.

Weinig kinderen > Het aantal euthanasieverzoeken van kinderen

is op de vingers van één hand te tellen. In de afgelopen tien jaar
kregen vijf kinderen euthanasie. Hoe verklaart Verhagen deze cijfers?
‘Je moet je realiseren dat het om weinig kinderen gaat. Er gaan niet
zoveel kinderen dood.’
Kinderartsen kiezen voor andere manieren dan euthanasie om
het lijden van kinderen en hun ouders te verlichten. Verhagen is
gespecialiseerd in palliatieve zorg bij kinderen en heeft die zorg
de laatste jaren steeds beter zien worden. ‘Je kunt veel doen om
te voorkomen dat ouders en kinderen in de stervensfase in de
problemen komen. Je kunt de pijn of benauwdheid bestrijden’, zegt
hij. ‘Maar je gaat ook in een vroeg stadium met de ouders en het
kind praten hoe de kwaliteit van leven en van sterven zo optimaal
mogelijk is. Je bespreekt wat ze nog echt graag met het kind zouden
willen doen. En je geeft ouders zicht op wat hun kind te wachten
staat en welke keuzes er zullen worden gemaakt, waardoor ze niet
voor verrassingen komen te staan.’ Z
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Voor het eerst berispt
toetsingscommissie
de Levenseindekliniek
Voor het eerst in het bestaan van

de Levenseindekliniek is een door
haar uitgevoerde euthanasie als

‘onzorgvuldig’ beoordeeld door de

Noodkreet van moeders

I

n de afgelopen weken ontving ik twee
zeer aangrijpende brieven van zonen
over hun moeders. Beide vrouwen waren boven de 90 jaar en vonden hun leven
voltooid. Beiden hadden een afgewezen
euthanasieverzoek. Na de enorme teleurstelling en het geschonden vertrouwen in
hun arts besloten de moeders het heft in
eigen hand te nemen en te stoppen met
eten en drinken. De ene zoon beschrijft
de periode als een verdiepend en warm
proces. De andere beschrijft het als een hel.
Voor beide moeders was het heel zwaar,
maar daarin toonden ze allebei hun kracht.
Bij dit soort brieven denk ik aan mijn eigen
moeder. Zoals u misschien weet, zijn mijn
ouders in 2010 samen uit het leven gestapt
door het innemen van dodelijke medicatie.
Mijn moeder vroeg zich in haar laatste
dagen af waarom je in een beschaafde samenleving niet zelf mag beschikken over
je dood. Waarom er een zekere geheimzinnigheid omheen moet hangen als je dat
wel doet. En, vroeg ze zich af, hoe oud en
wijs moet je zijn om die verantwoordelijkheid te mogen nemen? In haar dagboek
schrijft ze op de laatste dag: ‘We staan hier
als een stel gifmengers, wanneer komt nu
die laatstewilpil?’
Ook in de politiek is het maatschappelijk
dilemma doorgedrongen. Op 3 juni 2014
schrijft minister Schippers van Volksgezondheid in haar brief aan de Tweede
Kamer dat zij een commissie van wijzen
instelt. De commissie zal zich gaan buigen
over de juridische mogelijkheden en de
maatschappelijke dilemma’s met betrekking tot hulp bij zelfdoding aan mensen
die hun leven voltooid achten.

regionale toetsingscommissie. Het
ging om de levensbeëindiging van
een hoogbejaarde vrouw die al

tientallen jaren met psychiatrische

De kern van het onderzoek zal zijn hoe invulling kan worden gegeven aan de wens
van een toenemende groep Nederlanders
om meer zelfbeschikkingsrecht op dit gebied. De commissie van wijzen ging in juni
van start en moet in het voorjaar van 2015
haar bevindingen rapporteren, zo blijkt uit
de brief van de minister.
Ik beschouw de instelling van deze
commissie als een voortvloeisel van de
nvve-campagnes Voltooid leven, waaruit
ook het burgerinitiatief van Uit Vrije Wil
voortkwam en de campagne Hulp is geen
misdaad die het afgelopen jaar is gevoerd.
Om tot een goede rapportage te kunnen
komen moet de commissie natuurlijk
putten uit bestaande informatie. Over voltooid leven is inmiddels veel geschreven.
Over hulp bij zelfdoding is ook redelijk veel
bekend. Maar over één van de mogelijke
uitkomsten, namelijk de laatstewilpil,
staat helaas maar weinig op papier.
Behalve de Coöperatie Laatste Wil zijn ook
diverse andere organisaties en mensen op
persoonlijke titel met dit onderwerp bezig,
zoals farmaceuten en apothekers. Mijn
streven is om samen met die betrokkenen
tot een tekst te komen, die als documentatie voor de commissie kan dienen. Ik roep
u, als lezer, hierbij op om daaraan bij te
dragen. Want ik wil graag invulling geven
aan de noodkreet van mijn moeder en die
van vele anderen. Z
Wilt u reageren? Mail dan naar: relevant@nvve.nl
(onder vermelding van: laatstewilpil). Of stuur uw
bijdrage naar: nvve, redactie Relevant, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam.

problemen kampte.

De toetsingscommissie vindt

dat de Levenseindekliniek meer

gesprekken met haar had moeten
voeren en dat een psychiater

advies had moeten geven in plaats
van de geraadpleegde geriater.

De Levenseindekliniek betreurt
het oordeel, maar is ervan

overtuigd in het belang van de
patiënt te hebben gehandeld.
De Levenseindekliniek

beschouwt het oordeel van
de toetsingscommissie als

‘een belangrijk leermoment’
en heeft het protocol voor
psychiatrische patiënten

aangescherpt. Standaard wordt
een onafhankelijk psychiater

geraadpleegd voor een second
opinion en vlak voor de

euthanasie wordt nog een gesprek
met een psychiater gevoerd. Z

NVVE is
financieel
kerngezonde
vereniging

Leo Enthoven

B

estuur en directie toonden zich
tijdens de ledenvergadering, 3
mei in Amersfoort, tevreden over
de stijging. Vooral de ‘vergeten groepen’,
psychiatrie, dementie en voltooid leven,
hebben de laatste jaren de nvve ontdekt als
vraagbaak en belangenbehartiger.
Voorzitter Margo Andriessen noemde het ‘een
grote stap voorwaarts’ dat artsenorganisatie
knmg de Steungroep Psychiatrie van de nvve
binnenkort overneemt. Een gezamenlijke
werkgroep van het ministerie van Volksgezondheid en de knmg gaat uitwerken hoe
artsen moeten omgaan met euthanasieverzoeken van dementerenden. Het ministerie
gaat een commissie van wijzen vragen te
adviseren over de categorie voltooid leven.
Andriessen: ‘De vergeten groepen zijn niet
langer vergeten.’

Trendbreuk > De vergadering omarmde bij

acclamatie het nieuwe meerjarenplan. Dat
kent een trendbreuk in aanpak vergeleken
met eerdere meerjarenplannen. ‘Euthanasie
is langzaam maar zeker ingebed in de
samenleving. De nvve gaat zich nog meer dan
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Het ledental van de NVVE is sinds 2001 gegroeid
van 100.000 tot bijna 150.000 leden. Meer
leden betekent meer inkomsten. Daardoor is de
vereniging financieel kerngezond en kan zij meer
activiteiten ontplooien.

voorheen richten op lobbyen en minder op
actievoeren’, zei directeur Petra de Jong.
‘Er blijft genoeg te doen’, concludeerde zij. De
nvve-directeur somde op: verdere groei van
het ledenaantal, verbetering van de dienstverlening aan leden (vooral op individueel niveau, door middel van onder meer spreekuren
over wilsverklaringen), meer aandacht voor
de ruimte die de euthanasiewet biedt en het
opheffen van de strafbaarstelling van hulp bij
zelfdoding, betere en snellere communicatie
met leden vooral via e-mail. De nvve beschikt
over e-mailadressen van slechts 60.000 van
de bijna 150.000 leden en dat aantal moet
worden verhoogd.

Nek uitsteken > Oproepen van de leden
om een strijdlustiger optreden (‘meer durf’,
‘nek uitsteken’, ‘grenzen verleggen’) kregen
beperkte bijval. Het bestuur benadrukte
binnen de wet te willen blijven opereren.
Tegelijkertijd staat de nvve wel volledig
achter Albert Heringa, die is veroordeeld
omdat hij zijn moeder hulp bij zelfdoding gaf.
De nvve steunt ook de Coöperatie Laatste
Wil en praat met diverse partijen, waaronder

farmaceutische bedrijven, over de (on)
haalbaarheid van een laatstewilpil.
Een kleine dertig leden, onder wie Heringa,
bepleitten een versterking van het verenigingskarakter door leden actiever bij het werk
van de nvve te betrekken en onderling met
elkaar in contact te brengen. Daarvoor zou
budget beschikbaar moeten zijn.
Het bestuur reageerde terughoudend. Het
gaf aan de kern van het voorstel – toename
van de ledenparticipatie – te ondersteunen,
maar geen bestuurlijke verantwoordelijkheid
te kunnen dragen voor het ondernemen van
activiteiten op eigen initiatief. Het bestuur
zei behoefte te hebben aan een nadere,
concretere uitwerking van het voorstel.
De indieners uitten hun teleurstelling en
na enige discussie besloot de vergadering,
op voorstel van het bestuur, om het idee
voor actievere ledenparticipatie verder
uit te werken. Het bestuur nodigde de
initiatiefnemers uit binnenkort in gesprek te
gaan om te komen tot een nader onderbouwd
voorstel dat tijdens de ledenvergadering van
2015 kan worden gepresenteerd.Z
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Paul Schnabel leidt commissie van wijzen

Provincie Quebec legaliseert euthanasie

Groningen
Werk

Paul Schnabel, voormalig

psychiatrie, een hoogleraar

Het parlement van de Canadese

te omzeilen door te stellen dat

Cultureel Planbureau, leidt

een hoogleraar Besluitvorming

nieuwe wet aangenomen, die

kwestie is. Kwesties van die

directeur van het Sociaal en
de commissie van wijzen die
onderzoek doet naar hulp bij
zelfdoding van mensen die

hun leven voltooid vinden. De

commissie is door de ministers
Schippers en Opstelten

ingesteld. Zij brengt naar

verwachting komend voorjaar
verslag uit.

In de commissie zitten twee
hoogleraren strafrecht, een

emeritus hoogleraar huisarts-

engeneeskunde, een emeritus

hoogleraar klinische en sociale

reformatorische wijsbegeerte,

en zorg rond het levenseinde en
een consulent palliatieve zorg.
De commissie moet de maat-

schappelijke context beschrij-

ven en een indicatie geven van
de mogelijke maatschappelijke
impact van de conclusies van

het onderzoek. Daarnaast heeft
zij de opdracht de juridische

mogelijkheden en beperkingen
te onderzoeken en de mogelijkheden om te voorkomen dat

mensen hun leven als voltooid
ervaren. Z

Italiaanse president:
zet vaart achter euthanasiedebat
Het Italiaanse parlement moet

duizenden zieken in zijn land

de invoering van een euthana-

gens de Italiaanse wet kunnen

opschieten met het debat over
siewet. Dat vindt de Italiaanse
president Giorgio Napolitano
(88). De oud-communist zei:

‘Het Italiaanse parlement mag

het probleem van de keuzes aan
het einde van het leven niet
negeren.’

De president noemde de

gegevens over de toestand van

‘dramatisch’ en ‘extreem’. Vol-

nog steeds jarenlange celstraffen worden opgelegd voor

euthanasie aan een terminaal
zieke. Al dertig jaar worden

pogingen ondernomen om daar
verandering in aan te brengen,
maar die stuiten steeds op

verzet van conservatieven en de
rooms-katholieke kerk. Z

Onderzoek naar palliatieve sedatie
Het grootste deel van de

patiënten en hun naasten

mensen aan het einde van hun

Dat blijkt uit een gezamenlijk

Nederlanders accepteert het dat
leven palliatieve sedatie krijgen,
ook als dat de dood mogelijk

rekening mee moeten houden.
onderzoek van de Erasmus

Universiteit en het umc Utrecht

bespoedigt. Over wat palliatieve

naar de kennis en opvattingen

verwarring. Daar zouden artsen

over palliatieve sedatie. Dit

sedatie precies inhoudt, bestaat
en andere zorgprofessionals
in hun communicatie met

van het Nederlandse publiek

wordt nogal eens verward met
euthanasie. Z

provincie Quebec heeft een
euthanasie onder bepaalde
omstandigheden mogelijk
maakt. Door euthanasie te

legaliseren sluit Quebec zich
aan bij Nederland, België en
Luxemburg.

De provincie koerst met haar

besluit af op een juridisch conflict met de federale Canadese

regering, die euthanasie en hulp
bij zelfdoding verbiedt. Quebec

Psycholoog

euthanasie een gezondheids-

Privé
single

aard vallen onder de jurisdictie
van de provincies.

De discussie over euthanasie

verdeelt Canada al jaren. In 2012
oordeelde het hooggerechtshof

dat de regering binnen een jaar
een nieuwe wet moest opstel-

len omdat de huidige ongrondwettelijk zou zijn. Dat is nog
steeds niet gebeurd. Z

probeert de federale wetgeving

euthanasie bij psychiatrisch patiënten neemt
nauwelijks toe
De weg voor euthanasie moet

commissie Chabot en andere

zoek van een psychiatrisch pati-

Tijdens de bijeenkomst sprak

vrij zijn als het euthanasiever-

ënt aan de wettelijke eisen vol-

doet. Dat stelde nvve-directeur

Petra de Jong begin juni tijdens
een hoorzitting in de Tweede
Kamer over dit onderwerp.

Het gesprek met de Kamerleden
van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd ge-

houden naar aanleiding van kritiek dat de uitvoeringspraktijk
van de euthanasiewet te ruim

zou zijn. Critici, zoals Boudewijn

Chabot, vinden dat de wet moet
worden aangescherpt. Om zich
goed te informeren nodigde de

sprekers uit, onder wie De Jong.
Willie Swildens, coördinerend
voorzitter van de regionale

‘Als je gesprek uit de weg gaat, laat je mensen alleen’

toetsingscommissies

euthanasie, de verwachting

uit dat het aantal meldingen
van euthanasie of hulp bij

zelfdoding bij psychiatrische

patiënten dit jaar niet veel zal

afwijken van dat van vorig jaar.
Toen waren het er 42. Tot 2010

kregen de toetsingscommissies
nauwelijks zulke meldingen.

Jong en gezond
‘Als er iets met mij gebeurt,
als ik een ongeluk krijg
bijvoorbeeld, dan wil ik worden
gereanimeerd en behandeld. Ik
ben jong en gezond. Verder ben
ik er nog niet uit wat ik wil als
ik ouder word of wanneer mijn
gezondheid mij in de steek laat.’

Daarna groeide het aantal: van
14 in 2012 tot 42 in 2013. Die

groei lijkt nu te stabiliseren. Z

Woeste breuk
‘Ik werk met mensen met
niet-aangeboren hersenletsel.
Ze zijn bijvoorbeeld door een
auto-ongeluk verlamd geraakt
en hebben last van geheugenen concentratieproblemen.
Het ongeluk vormt een woeste
breuk in hun leven: ze zijn hun
interesses, hun baan en vaak
ook hun relatie kwijtgeraakt.
Toch kunnen ze intens van
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kleine dingen genieten; van de
zon, van de mensen om hen
heen, van lekker eten.’

kon krijgen, gaf haar dat veel
rust. Ze hoefde zich geen zorgen
meer te maken.’

Sterke slimme dame
‘Een cliënt die ik ambulant
begeleidde, wilde een paar
jaar geleden weten of ze in
aanmerking zou komen voor
euthanasie. We hebben dat toen
samen uitgezocht. Zo kwam ik
in aanraking met de NVVE. Het
was een sterke slimme dame die
al vanaf haar jeugd slechtziend
was en daarna hersenletsel
opliep door een ongeluk. Op
een gegeven moment kwam
daar ook nog borstkanker bij.
Ze zei: “Als dit uitzaait naar de
hersenen, dan houdt het op. Ik
wil wel goed blijven denken.”
Toen bleek dat ze euthanasie

Kwetsbaar brein
‘Op een woonlocatie van jonge
mensen met hersenletsel,
waar ik werk, vinden sommige
hulpverleners en familieleden
het pijnlijk om over een
behandelverbod of euthanasie
te praten. Maar we voeren die
gesprekken wel omdat we het
belangrijk vinden om van hun
wensen op de hoogte te zijn.
Als je een kwetsbaar brein hebt,
zoals deze cliënten, is de kans
groot dat je slechter uit een
reanimatie komt. Of je het leven
dan nog de moeite waard vindt,
beslissen cliënten natuurlijk zelf.
Dat is heel persoonlijk.’

Jongerenafdeling
‘Ik ben actief in de jongeren
afdeling van de nvve. Ik leid
een werkgroep die het taboe
van euthanasie bij jongeren
in de medische wereld wil
doorbreken. Hulpverleners
zouden er meer over moeten
praten. Als je het gesprek
hierover uit de weg gaat, laat
je mensen erg alleen.’ Z

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

tekst inge klijn | foto: maurits giesen

Marijke Hilhorst
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in beeld
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Jolien van der Kooij en
Wouter de Jonge
(samenstelling)

Leven met zelfdoding
–
Uitgeverij Sinds 1883
€ 19,50
Wat gebeurt er met je als je kind,
partner, vader, moeder, broer of
zus zichzelf het leven beneemt?
Hoe krijg je weer greep op je
bestaan?
Elk van de verhalen in deze
bundel begint bij een mens
die niet meer in staat is om
verder te leven en abrupt de
verbinding met zijn omgeving,
met dierbaren, verbreekt.
Die keuze is individueel, de
consequenties van die keuze
niet. Nabestaanden worstelen
met schuldgevoelens, twijfels,
boosheid, verdriet. Ze vragen
zich af of zij dan niet de moeite
waard waren om voor te leven
en of de dood van die ander niet
voorkomen had kunnen worden.
Leven met zelfdoding bevat
zestig brieven van mannen
en vrouwen die van nabij een
zelfdoding hebben meegemaakt
(alle brieven zijn ook te lezen op
www.levenmetzelfdoding.nl).
De briefschrijvers richten zich tot
voor hen onbekende lotgenoten,
in de hoop en de verwachting
dat het delen van de ervaring

de ander helpt. Ze geven ook
praktische adviezen: zoek hulp,
praat erover, wees mild voor
jezelf, gun jezelf vooral tijd en
rust.
Het zijn heel emotionele
brieven, het verdriet is
hartverscheurend maar de
meeste eindigen hoopvol. ‘De
dood is onherroepelijk, maar
hoe wij ermee omgaan, blijft
zich ontwikkelen’, schrijft een
moeder. De meeste mensen
stoppen het niet weg, ze leren
begrijpen of krijgen er in ieder
geval vrede mee. Een enkeling
spreekt zelfs van respect. ‘Hij is
moedig geweest’, zegt de vader
van Bennie die 19 jaar oud was
toen hij uit het leven stapte. En
de moeder van Joep, die aan
schizofrenie leed en op zijn 21ste
op de spoorrails ging zitten, pleit
voor euthanasie voor mensen
met langdurige geestelijke
nood. Net als Annie wier
moeder hoogbejaard haar leven
beëindigde: ‘Hoe anders zal
het zijn voor mensen met een
doodswens als hun lijden serieus
genomen wordt en bespreekbaar
gemaakt.’ Z

Willem Wilmink
Zelfportret in brieven

Nathan Filer
De schok van de val

–
Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar
€ 34,95

–
Dwarsligger
€ 16,95

Willem Wilmink (1936-2003)
schreef talloze van heimwee
doortrokken liedjes, gedichten
en verhalen die terug te voeren
zijn op zijn jeugd in Enschede.
Uit zijn brieven leren we hem
als student, echtgenoot, vader
en docent kennen en maken
we de overgang mee naar zijn
bestaan als broodschrijver. Na
zijn scheiding trouwt Wilmink
met Wobke en keert terug naar
Twente. In 1995 krijgt hij een
herseninfarct. Wordt hij zijn
hele leven al geplaagd door
angsten, nu komen daar fysieke
ongemakken bij.
Nadat hij een zware epileptische
aanval heeft gehad, laat hij
Wobke op 17 mei 2003 schriftelijk
weten: ‘Als ik, al of niet in coma,
niet meer aanspreekbaar ben en
er geen kans is op verbetering,
laat mij dan sterven, want het is
“drommels mooi geweest”.’
Twee maanden later schrijft hij
de huisarts dat hij weet wat
ondraaglijk lijden is en dat hij
‘in augustus uit een leven wil
stappen waar ik intens veel van
heb gehouden, maar dat steeds
zwaarder wordt.’ Z

Matthew is opgenomen in een
psychiatrische kliniek. Daar
houdt hij een dagboek bij. Toen
hij negen was, stierf zijn geliefde
broer Simon na een noodlottig
ongeval. Matt acht zich
schuldig aan zijn dood. Dacht
hij al veel aan Simon, als hij
schizofreen wordt, hoort en ziet
hij hem ‘echt’. Met medicijnen
functioneert Matt beter, maar
zal hij Simon kwijtraken. Wil hij
wel opnieuw afscheid van hem
nemen?
De auteur Nathan Filer (1980)
spreekt als psychiatrischverpleegkundige uit ervaring. Hij
maakt de belevingswereld van
iemand die aan een complexe
geestelijke stoornis lijdt
invoelbaar. De schok van de val
is buitengewoon ontroerend en
gaat over veel meer dan alleen
Matt. Het is een roman over
liefde, verlies, familie, spijt en
hoop.Z

Dirk Lauwaert
De niet meer gezonde
Man

Peter Vermeulen
Duizend zonnen
schitteren

Koos Neuvel
Alzheimer. Biografie van
een ziekte

–
Downloaden als pdf:
salonvansisyphus.wordpress.com/tag/
dirk-lauwaert

–
Bestellen via:
www.duizendzonnenschitteren.nl
€ 15,00, plus € 2,95 verzend
kosten

–
Uitgeverij Podium
€ 25,00

Al die acht jaren wist de
Belgische schrijver Dirk Lauwaert
(1944-2013) dat de hersentumor
hem fataal zou worden. In
een prachtig essay analyseert
hij nauwkeurig wat de ziekte
met hem deed. Zonder enige
terughoudendheid beschrijft hij
het pijnlijke aftakelingsproces.
Nietsontziend, vlijmscherp, wars
van conventies en stilistisch
virtuoos registreert hij wat er
volgens hem fout gaat in de
wereld van bestrijden. ‘Er zijn
vooral ziekmakende artsen.
Ze luisteren niet’, schrijft hij.
En hoe hij eindelijk toch een
geschikte arts treft: ‘Deze
veertiende wordt het dus.’
Lauwaert onderzoekt wat het
verschil tussen ‘Kleine’ en
‘Grote’ paniek is, ontwart de
band tussen ziekte en zieke en
staat stil bij geluksmomenten.
‘De geliefde vrouw was bij iedere
consultatie en behandeling.
Ik ben nooit alleen ziek
geweest.’Z
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‘De eenzaamheid, de pijn in
mijn hoofd, de stemmen, het
verdriet en de boosheid over wat
er allemaal gebeurd is’, maakten
het bestaan voor de 19-jarige
Fieke onleefbaar, getuige dit
dagboekfragment. Ze stierf in
2009 op het spoor, na een aantal
eerdere suïcidepogingen.
Er is nogal wat gepasseerd
in het korte leven van het
hoogbegaafde meisje dat
sociaal niet erg vaardig was:
een vechtscheiding tussen haar
ouders, misbruik door een
broer. Eind middelbare school
verliest ze de greep op haar
leven volkomen. Vader Peter
Vermeulen beschrijft hoe Fieke
tot haar daad is gekomen en
vooral wat is er misgegaan in
de psychiatrie. Hij doet dat
nogal omslachtig en vooral
luidruchtig, waardoor hij zijn
doel voorbijschiet. Rest een wat
onbeholpen portret van een
tragische dochter en een felle
aanklacht tegen alle betrokken
behandelaars. Z

De ziekte van Alzheimer, dacht
wetenschapsjournalist Koos Neuvel, is het meest vernederende
wat een mens kan overkomen.
Tot zijn eigen moeder de ziekte
kreeg. Dan merkt hij dat het
erg is ja, maar anders dan hij
zich had voorgesteld. Zo kan hij
met zijn moeder converseren;
over de mooie kleuren van haar
trui, niet over het verleden. Hij
zegt daarover: ‘Ze maakt zich
er niet druk om. In de wereld
van mijn moeder gebeurt nooit
iets verontrustends. Ze laat haar
goede humeur niet bederven.
Alle leemtes in haar geheugen
bedekt ze met het vulmiddel van
logische verklaringen.’
In deze biografie staat niet het
vrij algemene begrip dementie centraal maar specifiek ‘de
ziekte van Alzheimer’, die niet
noodzakelijk aan het normale
verouderingsproces gekoppeld
zou zijn en daarom behandelbaar werd geacht. Alzheimer
vormt Neuvels object van zowel
wetenschappelijk onderzoek als
van mythevorming. Door te laten
zien waar de angst voor deze
ziekte vandaan komt, hoopt de

auteur dat die kleiner wordt.
Overigens raakte de aandoening die al in het begin van de
20ste eeuw werd ontdekt, in
het vergeetboek tot de media
er aandacht aan gingen schenken. Startpunt daarvan was een
televisieprogramma in 1984, gepresenteerd door Koos Postema.
Ruim 20.000 kijkers reageerden
erop en in korte tijd raakte het
begrip bekend bij een breed
publiek. En gevreesd. Omdat
werd verondersteld dat mensen
er altijd zeer ernstig onder leden
– wat Neuvel tegenspreekt –
werd het ziektebeeld monsterlijk
genoemd en stak het in angstaanjagendheid zelfs kanker naar
de kroon.
Nederland telt ongeveer een
kwart miljoen patiënten. Onderzoek naar oorzaak en genezing
– waar heel veel geld naartoe
is gegaan – heeft teleurstellend
weinig opgeleverd. Maar mensen
met dementie stimuleren om ze
geestelijk en lichamelijk actief
te laten zijn, blijkt wel degelijk
zoden aan de dijk te zetten.
Dat vereist echter zorg van goed
gekwalificeerd personeel, die
meer omvat dan mensen in bed
stoppen en ze van hun medicijnen voorzien.
Neuvel heeft een boeiende, toegankelijk geschreven speurtocht
naar het wezen van alzheimer
geproduceerd. Z

diensten
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te loggen bij ‘Mijn nvve’.

Niet-reanimerenpenning

Scheirlinck, (020) 530 49 77,

NVVE, Postbus 75331,

Euthanasieverzoek Hierin omschrijft

De penning is een beperkt

k.scheirlinck@nvve.nl. Vergoeding

1070 AH Amsterdam

u onder welke omstandigheden u

behandelverbod waarmee u

in overleg.

telefoon: (020) 620 06 90

zou willen dat de arts euthanasie

laat weten te allen tijde niet

Bereikbaar op werkdagen

toepast. Aan het euthanasieverzoek

gereanimeerd te willen worden.

Bestuur NVVE:

van 9.00-17.00 uur

is de aanvulling ‘dementie’

Kosten: € 37,50

mr. dr. M.F. Andriessen

website: www.nvve.nl

toegevoegd.

DIENSTverlening

(voorzitter)

e-mail: euthanasie@nvve.nl

Behandelverbod Wanneer u uw wil

nvve Adviescentrum Leden kunnen

mr. B.L.M. Middeldorp

niet meer kenbaar kunt maken,

bij het nvve Adviescentrum terecht

(secretaris)

WILSVERKLARINGEN

gelden de in deze verklaring

met al hun vragen rond het

prof. dr. H. Schreuder

Wilsverklaringen De NVVE geeft

opgenomen wensen ten aanzien

zelfgekozen levenseinde.

(penningmeester)

verschillende wilsverklaringen uit

van wel of niet behandelen.

Presentatiedienst De Presentatie

dr. D.J.B. Ringoir

waarmee u uw wensen omtrent uw

Aan het behandelverbod is

dienst van de NVVE verzorgt

(auditcommissie)

levenseinde kenbaar kunt maken.

de aanvulling ‘voltooid leven’

op verzoek door het hele land

drs. Ch. Leeuwe

Kosten: € 10

toegevoegd.

lezingen, presentaties en gastlessen

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

Vanaf september zijn de

Volmacht Voor situaties waarin u

over keuzes rond het levenseinde.

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

wilsverklaringen voor leden ook

zelf niet meer kunt beslissen, kunt

De Presentatiedienst staat ook

(gratis) online beschikbaar. U kunt

u schriftelijk iemand aanwijzen die

met de nvve-stand op beurzen,

Directeur NVVE:

ze aanvragen door op de website in

namens u optreedt.

events en symposia. Info: Karina

dr. P.M. de Jong

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

dinsdag 19 augustus

Golden Tulip Tjaarda
Koningin Julianaweg 98
8453 WH Oranjewoud

dinsdag 9 september
De Gouden Leeuw
Veurseweg 180
2252 AG Voorschoten

dinsdag 21 oktober
Princess Hotel Epe
Dellenweg 115
8161 PW Epe

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

K deelnemers gezocht voor onderzoek naar stervenswens
	Waarom verlangen mensen naar
de dood zonder dat ze terminaal ziek zijn? Wie zijn deze
mensen? Over onder meer deze
vragen gaat het (voor)onderzoek van prof. dr. Robert Pool
en onderzoeksassistent Marije
de Groot MSc van de Universiteit
van Amsterdam. Professor Pool
is gedragswetenschapper bij de
programmagroep Anthropology
of Health, Care and the Body
en deed eerder onderzoek naar
beslissingen over euthanasie in

Nederland. Voor het onderzoek
zijn Pool en De Groot op zoek
naar mensen met een stervenswens.
- Bent u 65 jaar of ouder en woont
u in of vlakbij Amsterdam?
- Verlangt u naar de dood, maar
hebt u geen terminale ziekte?
- Bent u bereid een vragenlijst
in te vullen en, wanneer
geselecteerd, een interview te
geven? Stuur dan een mail met
uw contactgegevens aan
marijedegroot@uva.nl.

Per post kan ook: Universiteit
van Amsterdam, t.a.v. Marije de
Groot, kamer 1.01, Oudezijds
Achterburgwal 185,
1012 DK Amsterdam.
	U krijgt (digitaal of per post) een
korte vragenlijst toegestuurd.
Aan de hand van de ingevulde
vragenlijsten wordt een selectie
gemaakt en wordt eventueel
contact met u opgenomen voor
een interviewafspraak. Z

K nominaties gevraagd voor paul van eerde-award 2014
	Op 19 november zal de NVVE
voor de derde maal de Paul van
Eerde-Award uitreiken. Dit keer
kunnen Casemanagers Dementie
worden genomineerd, die op
een bijzondere manier bijdragen aan het bespreken van het
levenseinde bij dementie. Een
onafhankelijke jury beoordeelt
de inzendingen.
	Paul van Eerde was de hoofdper
soon in de documentaire Voor ik
het vergeet... van regisseur Nan

Rosens. Hij was chemicus en leed
aan de ziekte van Alzheimer.
Toen hij de diagnose alzheimer
kreeg, wist hij meteen dat hij
deze ziekte niet tot het einde
wilde meemaken. Hij vroeg zijn
arts om hulp bij zijn zelfgewilde
levenseinde, maar vond geen
gehoor. Van Eerde verzamelde
dodelijke medicijnen en stapte,
in overleg met en omringd door
zijn familie, uit het leven.
	De winnaar van de Paul van Eer-

de-Award mag een bedrag van
5000 euro bestemmen aan een
doel dat bijdraagt aan het op de
kaart zetten van de problematiek
rond dementie. De prijs werd in
2010 voor het eerst uitgereikt
aan de familie Van Eerde.
	Wilt u iemand nomineren? Dat
kan via de website www.nvve.nl/
award. Of stuur een kaartje naar
de nvve, t.a.v. afd. Communicatie, Postbus 75331, 1070 AH
Amsterdam. Z

Prachtige oplossing
Wat een superfijn artikel over
de samenwerking van deze
huisartsen in Hoogeveen! Niet
elkander fanatiek overtuigen,
maar samenwerken; dat is
volgens mij een veel betere weg.
Ik herinner mij een bijeenkomst
in Utrecht een paar jaar geleden,
waarbij de ‘andere partij’ was
uitgenodigd. (...) Het werd
natuurlijk een gesprek van niks,
maar ik had er bewondering
voor dat zij in het hol van de
leeuw hun mening lieten horen,
die ook niet de mijne was.
Zelf heb ik een huisarts die mijn
opvattingen deelt, maar stel dat
dit niet zo zou zijn, dan is dit een
prachtige oplossing. Z
•
Claus de Vries, Den Haag

Een schande
Naar aanleiding van het
interview met Gerty Casteelen
in het vorige nummer van
Relevant moet me toch eigenlijk
heel wat van het hart. Ik begrijp

niet dat u een dergelijk stuk
over een dergelijk persoon in uw
blad opneemt. Die psychiater
Gerty Casteelen neemt toch een
houding aan, dat slaat alles en
staat ook geheel in tegenstelling
tot uw opvattingen en ideeën die
ons toch genoegzaam bekend
zijn.
Zij bepaalt kennelijk wanneer
een patiënt psychisch zo lijdt
dat hij graag euthanasie wil,
wanneer die betreffende persoon
‘uitbehandeld’ is. Dat is toch
ook niet zo wanneer iemand
een verzoek tot euthanasie
doet en lichamelijk helemaal
aan het eind van zijn/haar
latijn/incasseringsvermogen/
het lijden zat is? Ik vind dit
typisch een houding van een
psychiater die wil beschikken
over andere mensen. (...) Ik hoop
dat u dergelijke stukken niet
meer in uw blad opneemt. Al
was het maar om mensen niet
aan het schrikken te maken
met de opvattingen van een
dergelijke vrouw. Hoe is het
mogelijk dat zij meedoet aan

de Levenseindekliniek? Daar
heb ik dus na het lezen van dit
artikel/interview helemaal geen
vertrouwen meer in. Ik vind een
en ander een schande. Z
•
Yvonne Stevens, Maastricht
Reactie Levenseindekliniek:
Om euthanasie of hulp bij
zelfdoding te mogen geven
moet een arts volgens
de euthanasiewet aan
zorgvuldigheidscriteria voldoen.
Die behelsen onder meer dat de
arts moet bepalen of er sprake is
van ‘ondraaglijk en uitzichtloos
lijden’. De beoordeling door
mevrouw Casteelen is een
uitvloeisel van de wet. Z

Principiële gronden
In de laatste Relevant stond een
artikel van Marijke Hilhorst met
onze nieuwe professor. Daarin
kwam weer de zin voor: ‘op
principiële gronden weigeren’. Ik
zou wel eens willen weten wat

die redenen zijn. Als christen ben
ik ook niet tegen sommige daden
van abortus. Is het niet mogelijk
de Raad van Kerken eens te
vragen wat die redenen zijn? (...)
Ook zou ik willen weten waarom
zij niet tegen het uitmoorden
van eigen geloofsgenoten zijn.
Want op de Grebbeberg stonden
de Duitse katholieke soldaten
de Nederlandse katholieke
soldaten – geloofsgenoten – te
vermoorden. Dat was voor
protestanten hetzelfde. (...)
De meeste dokters die tegen
euthanasie zijn (waar halen ze
de brutaliteit vandaan), hebben
tegen frontdienst geen bezwaar.
Om medewerking te verlenen
gezonde jonge mannen aan
flarden te laten schieten. Voor
dominees en pastoors geldt
hetzelfde. En dat zou wél in de
Bijbel staan. Hoe vinden zij dat
zelf? Zijn er meerdere soorten
dood? (...) Z
•
W. van der Raaf, Bergen op Zoom

Nieuwe leden voor
bestuur nvve
In de laatste algemene bestuursvergadering
van 3 mei zijn twee nieuwe leden tot het
bestuur van de nvve toegetreden:
drs. Ch. Leeuwe en mr. B.L.M. Middeldorp.
Middeldorp heeft de secretarisfunctie
overgenomen van mr. A.V. (Antoinette) van
Nierop. Zij was sinds juni 2003 algemeen
bestuurslid en later secretaris. Mevrouw
Van Nierop is afgetreden omdat haar
termijn was verstreken. Tot voor kort konden
bestuursleden drie termijnen van vier jaar
zitting hebben, nu is dat nog maximaal twee
keer vier jaar.
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Chris Leeuwe (1942) is aan de universiteit van
Groningen afgestudeerd in onderwijskunde
en vervulde vanaf 1975 allerlei politiekbestuurlijke functies, onder meer als
burgemeester van Lelystad. Vanaf 2006 heeft
hij een aantal bestuurlijke functies gehad
op het gebied van onder meer ouderenzorg
en sociaal-culturele en maatschappelijke
ontwikkelingen. Bij de PvdA, waar hij lid
van is, heeft hij onder meer zitting in de
landelijke partijcommissie integriteit.

Barbara Middeldorp (1974) is van oorsprong
medisch maatschappelijk werker. Ze
werkte in een verpleeghuis en diverse
ziekenhuizen. Tien jaar geleden begon zij een
rechtenstudie. Door haar ervaringen in de
zorg schreef zij voor haar masteropleiding
Nederlands Recht een scriptie over de (on)mogelijkheden van euthanasie bij dementie.
Middeldorp is nu advocaat en staat vooral
cliënten bij die letselschade hebben
als gevolg van een ongeval of medisch
onzorgvuldig handelen. Zij behartigt ook
de belangen van beroepsbeoefenaren in
medische klacht- en/of tuchtprocedures. Z

ingezonden brieven
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Verwachtingen

Ester Naomi Perquin

Je koopt wat kleren voor een lijf
dat niet bestaat, je denkt van binnenuit
al ledematen, romp en gek
dat verwachting
de lading niet dekt. Er blijft
een half-statistisch ongeloof.
Maar kijk, daar draagt
een man bezwering aan,
hij geeft je allerdiepste angst alvast
een voetbal en een achternaam.
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