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Zaterdag 5 oktober is Dag van de Wilsverklaring. Op dertien locaties verzorgt de nvve
informatiebijeenkomsten over het opstellen
van een wilsverklaring. Dat is goed en dat
is nodig. Het belang van de wilsverklaring
wordt zowel over- als onderschat. Een wilsverklaring waarin je om euthanasie verzoekt,
geeft geen garantie dat het ook gaat gebeuren. Aan de andere kant: een wilsverklaring
waarin je aangeeft dat je in bepaalde situaties
absoluut niet wilt worden behandeld, is een
ijzersterk middel. Dat desnoods juridisch
kan worden afgedwongen.
Maar dan de rauwe praktijk. In deze Relevant
staat het verhaal van Wieke Kosters. Haar
85-jarige moeder had haar wensen duidelijk op papier vastgelegd en met de huisarts
besproken. Als haar lijden zou toenemen,
dan wilde ze geen behandeling meer, maar
euthanasie. En toch: toen ze vorig najaar met
diverse botbreuken thuis op de grond lag,
belde de huisarts de ambulance en belandde
ze op de operatietafel. Een lijdensweg volgde.
Wieke zegt daarover: ‘Hadden we maar geweten hoe alert je moet zijn.’ Deze situaties
komen vaker voor. We zijn benieuwd naar uw
ervaring.

Gelukkig zijn er veel gedreven artsen die
het belang en de wensen van de patiënt
vooropstellen. In dit nummer komen er twee
aan het woord die naast hun werk scen-arts
zijn. In die functie staan zij (huis)artsen bij
die van hun patiënt een euthanasieverzoek
hebben gekregen. Een van hen verwoordt
zijn persoonlijke missie heel mooi: ‘Voor
mij is het goed hulpverlenerschap: mensen
bijstaan tot en met het einde. Euthanasie is
een kwestie van barmhartigheid.’
Tot slot, deze zomer overleed psychiater Jan
Mokkenstorm, een gedreven hulpverlener
met een droom: een land waarin niemand
eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord.
Tien jaar geleden richtte hij de hulplijn 113
op, voor mensen met suïcidale gedachten
en hun naasten. Wat begon in een achter
kamertje met een paar computers, groeide
uit tot hét centrum voor zelfmoordpreventie
in Nederland. In dit blad leest u dat de mensen van 113 niet oordelen, of iemand koste
wat kost van een zelfgekozen dood willen
afhouden: ‘Wij zijn er voor de mensen die
nog niet toe zijn aan de dood.’ Z
Dick Bosscher, hoofdredacteur
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Tien jaar 113 Zelfmoordpreventie

‘Onze inzet lijkt vruchten

I

n 2018 beroofden 1829 Nederlanders zich van het
leven. Daarmee daalde het aantal zelfdodingen
voor het eerst in jaren met bijna 5 procent. ‘Hoopvol’, reageert Judith de Heus, klinisch psycholoog
en manager hulpverlening bij 113. ‘Onze actieve inzet
op zelfmoordpreventie lijkt vruchten af te werpen.
Maar het is nog steeds een schrikbarend hoog aantal
met een groot verdriet voor nabestaanden. Iedere
zelfmoord is er een te veel.’

Maar wat als iemand nu echt dood wil?
‘We proberen hulpzoekenden er bij 113 niet van te
overtuigen dat hun gedachten onjuist of onterecht
zijn, of dat ze moeten afzien van de dood. Onze mensen luisteren en geven advies: dat ze met een hulpverlener kunnen praten, dat het belangrijk is om erover
te spreken met familie en vrienden. Het grootste punt
is nog steeds het taboe dat rust op praten over zelfmoord. Mensen die met suïcidegedachten rondlopen,
praten er vaak niet over omdat ze denken dat niemand
hen begrijpt. Ze voelen zich schuldig over wat ze denken, begrijpen het zelf ook niet goed of zijn bang dat
anderen hen zullen laten opnemen. Ook versterken
suïcidale gedachten het gevoel nergens bij te horen en
anderen tot last te zijn, waardoor mensen zich verder
afzonderen.’

113 wil mensen dus niet koste wat kost van een
zelfgekozen dood afhouden?
‘Niet als zij weloverwogen en met begeleiding van
experts die stap zetten. Mensen die bijvoorbeeld voor

In oktober bestaat 113 Zelfmoordpreventie tien jaar.
Oprichter Jan Mokkenstorm, die deze zomer overleed
(zie kader), laat een innovatieve zorgorganisatie na, die
zich met zo’n tweehonderd professionals, vrijwilligers en
stagiairs inspant voor mensen met suïcidale gedachten
en hun naasten. Judith de Heus, klinisch psycholoog en
manager hulpverlening: ‘We zijn er voor de mensen die nog
niet toe zijn aan de dood.’ • Teus Lebbing

euthanasie kiezen, zijn er echt aan toe: volgens de wetgeving zijn zij zorgvuldig begeleid, en worden vaak
gesteund door hun naasten en hulpverleners. 113 is er
voor de mensen die nog niet toe zijn aan de dood; die
ons radeloos en overstuur bellen, en er in hun eentje
op uit zijn gekomen dat een einde aan hun leven maken de enige oplossing is. Ons doel is om deze groep
kwetsbare mensen de kans te geven erover te praten.
Zoeken zij contact, dan vragen wij: “Weet je zeker
dat je dit wilt? Wat zijn je redenen om er niet meer te
willen zijn? Wat heb je nodig om wel voor het leven
te kiezen?” Vaak volgen dan de verhalen over depressies, trauma’s, moeizame banen, relaties, en blijkt hun
ambivalentie: dat ze niet zozeer dood willen, maar
ernaar snakken dat het lijden stopt. Voor hen willen
we het verschil maken; door hen van een impulsactie
af te houden, hun ambivalentie te ontrafelen en een
zaadje van hoop te planten dat er nog andere wegen
zijn dan zelfmoord.’

Hoe doe je dat?
‘In de eerste plaats door aandacht en contact. Want
weet je wat we vaak horen? Dat mensen al jaren klinieken in en uit gaan zonder dat iemand hun vraagt:
“Wáárom voel je je eigenlijk zo? Wáárom wil je eigenlijk dood?” Die vragen kunnen zo waardevol zijn,
omdat je ermee aangeeft: ik vind jou belangrijk, ik wil
je verhaal snappen. Je kunt zoveel doen in een goed
gesprek. Als je echt luistert naar iemands verhaal kun
je iets veranderen. Maar dan moet je het wel over de
dood hebben, en daar is interesse voor nodig en lef om

JUDITH DE HEUS | FOTO: RENÉ TEN BROEKE
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af te werpen’

WAT DOET 113 ZELFMOORDPREVENTIE?
De stichting 113 Zelfmoordpreventie
is in tien jaar tijd uitgegroeid tot hét
centrum voor zelfmoordpreventie in
Nederland. Mensen met suïcidale
gedachten en hun naasten kunnen
via telefoon en chat, onlinetherapie,
trainingen en zelfhulpmodules 24/7,
gratis en anoniem een beroep doen op
het online(crisis)hulpaanbod. Daarnaast
biedt 113 voorlichting en trainingen op
maat aan ten behoeve van verschillende
doelgroepen met als doel suïcidaliteit
meer bespreekbaar te maken en kennis
erover te vergroten.
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uit de taboesfeer te stappen. Jaarlijks lopen 500.000
Nederlanders rond met suïcidale gedachten; zo raar
is het dus niet. Als we ons daar als maatschappij meer
van bewust raken, zouden we er een stuk makkelijker
over kunnen praten en de handen ineenslaan om met
elkaar iets te doen aan deze “stille ramp”. Er plegen
drieënhalf keer zoveel mensen zelfmoord als dat er
per jaar verkeersdoden vallen, toch focussen we ons
veel meer op de verbetering van de verkeersveiligheid.
Dat is toch gek?’

Hoe beïnvloedt 113 dat maatschappelijk besef?
‘We zijn in alle hoeken van de samenleving bezig om
zelfmoord uit de taboesfeer te halen en een mentale
verandering te bewerkstelligen. Dat doen we onder
andere door het bereikbaar maken van zorg voor
suïcidale mensen, het trainen van gatekeepers in
relevante sectoren als de zorg, het onderwijs, de
schuldhulpverlening en sociale wijkteams. En door
het ondersteunen van lokale initiatieven om het
aantal suïcides terug te dringen. Ook stimuleren
we zorgvuldige berichtgeving in de media, iets
wat preventief werkt. Onderzoek heeft namelijk
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uitgewezen dat verhalen over hoe mensen met succes
hun suïcidale crisis te boven zijn gekomen, het aantal
zelfmoorden helpen te verlagen. Het omgekeerde
is ook het geval: gedetailleerde en prominente
publiciteit over zelfmoorden kan levensgevaarlijk
zijn, zeker wanneer het beroemde mensen betreft,
omdat het degenen die op het randje balanceren kan
aansteken om ook die laatste stap te zetten.’

In publicaties schuwt 113 het woord ‘zelfmoord’ niet.
Terwijl het publiekelijk op steeds meer weerstand lijkt te
stuiten, omdat het beledigend en zelfs incorrect zou zijn.
Is dat een bewuste keuze?
‘We willen niemand kwetsen, maar geloven ook dat
we het beestje bij de naam moeten noemen. Om het
taboe te doorbreken is het belangrijk dat het schuurt
in de communicatie: zelfmoord is een harde daad,
die is niet mooier dan het is en we hebben er al lang
genoeg omheen gedraaid. Bovendien is zelfmoord het
woord dat de mensen die ons bellen gebruiken, ook
wanneer zij zoeken op internet. Deze hulpvragers in
levensnood willen we laten weten: je mag het erover
hebben, hoe hard en grof het ook is.’

In 2017 was er een alarmerende piek in het aantal
suïcides onder jongeren tussen de 10 en 25 jaar. Op
verzoek van de minister van vws zijn jullie een onderzoek gestart naar de oorzaken. Valt daar al iets over te
vertellen?
‘In het najaar komen we met de resultaten. Wat ik er
nu al over kan zeggen, is dat we als samenleving falen
in de beginsituatie; te laat signaleren we dat jongeren
rondlopen met problemen. 50 procent van de jongeren die zelfmoord plegen heeft nog nooit hulp gehad.
Zij zijn nog zo in ontwikkeling, maken alles voor
het eerst mee, moeten hun autonomie ontwikkelen,
reageren impulsiever, weten vaak niet hoe ze moeilijke gevoelens kunnen uiten. Des te belangrijker is
het dat hun somberheidsklachten vroegtijdig worden
gesignaleerd en aangepakt door alle personen met
wie zij in contact komen, van ouders en leraren tot
sportbegeleiders en andere ondersteuners. Het eerste
wat we dan ook zeggen als een jongere ons diep in de
nacht belt, is: maak je ouders wakker. Praten helpt
echt. Daar zetten we in al onze activiteiten dan ook
op in: op openheid, op hulp zoeken. Gezien de overall
dalende zelfmoordcijfers en toenemende preventieinitiatieven lijkt die boodschap te beklijven. Maar we
zijn pas klaar als iedereen in Nederland weet dat zelfmoord een onderwerp is dat je bespreekt, met elkaar
of met een hulpverlener.’ Z

IN MEMORIAM
OPRICHTER 113: JAN MOKKENSTORM (1962-2019)

Een land waarin niemand
eenzaam of radeloos sterft door
zelfmoord. Dat was de missie
waarmee Jan Mokkenstorm
tien jaar geleden de hulplijn
113 oprichtte voor mensen met
suïcidale gedachten en hun
naasten. Hulpverleners gaan het
liefst met een grote boog om
suïcidale patiënten heen, merkte
hij in zijn werk als psychiater,
met onnodige zelfdodingen tot
gevolg. Mokkenstorm overleed
op 8 juli aan alvleesklierkanker.
‘Jan startte 113 op een achter
kamertje met een paar
computers. En meteen al met
steun vanuit de politiek, zorg en
media’, aldus Judith de Heus.
‘Want daar was hij zo goed
in: in verbinden en mensen
enthousiast maken. Op een
inspirerende, doortastende
en creatieve manier zette hij
suïcidepreventie in Nederland op
de kaart en vestigde daarmee 113
als innovatieve zorgorganisatie.’
Mokkenstorm benadrukte het
belang van praten met de
patiënt en nauw contact houden
met de naasten om mensen van
zelfdoding te weerhouden.

Hij betrok daar relevante partijen
bij, zoals politici, beleidsmakers
en zorgverzekeraars. Zo ging
hij ook met ProRail in gesprek,
die hekken en bordjes met het
telefoonnummer 0900 01 13
langs het spoor plaatste. Op
die plekken daalde het aantal
zelfdodingen met 30 tot 40
procent.
Zijn inspanningen bleven niet
onopgemerkt. Vrij Nederland
riep hem uit tot Radicale Vernieuwer 2014. Ook ontving hij
de Ivonne van de Ven-prijs voor
zijn prestaties op het gebied
van suïcidepreventie. In 2018
werd hij geridderd in de Orde
van de Nederlandse Leeuw. Hij
promoveerde dit jaar nog op zijn
proefschrift On the road to zero
suicides, Implementation studies
en werd bekroond tot erelid van
de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie.
Naast zijn werk als directeur
van 113 werkte Mokkenstorm
als waarnemend geneesheerdirecteur en onderzoeker bij
GGZinGeest met als aandachtsgebieden suïcidepreventie en
patiëntveiligheid.
\
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Agnes Wolbert - directeur NVVE

M

ag ik u vragen uw Relevant
nooit meer bij het oud
papier te doen? Al die mooie
artikelen en interviews zijn
namelijk ook interessant voor anderen. Heeft u
het blad uit? Laat hem dan achter bij de kapper,
de schoonheidsspecialist, in de wachtkamer van
de tandarts, de huisarts, bij de bibliotheek of
het gemeentehuis. Want we wachten (en lezen)
wat af in dit land!
Een collega laat haar Relevant altijd in de trein
liggen. Ook slim bedacht. Het is een kleine
moeite met een enorm effect. Stelt u zich eens
voor: elk kwartaal worden er zo’n 144.000
exemplaren gedrukt. Als die door pakweg twee
extra mensen zouden worden gelezen, dan is
elke uitgave goed voor 430.000 lezers. Dat is
ruim 1,7 miljoen op jaarbasis!
Al die mensen lezen wat de nvve – en wat ú –
belangrijk vindt. Ze lezen dat denken en praten
over het zelfgekozen levenseinde mensen echt
kan helpen om rust en overzicht te houden. Ze
lezen hoe huisartsen het vinden om met hun
patiënten te spreken over de laatste levensfase.
Over hoe nabestaanden terugdenken aan de
mooie dood van hun geliefde die euthanasie
kreeg. Over het behandelverbod, dat ieder mens
eigenlijk zou moet opstellen voor het geval hem
iets ernstigs overkomt. Over dementie en euthanasie, stapeling van ouderdomsklachten en
euthanasie. Ik zal u een oneindige opsomming
besparen, het beeld is wel duidelijk.
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Voor mij persoonlijk is het fijnste van dat beeld
dat u met een kleine moeite al ambassadeur
bent geworden voor het sterven in eigen regie.
Ook al blijft u anoniem, toch helpt u die wens
op die manier verder. Ook voor andere mensen
is het belangrijk te weten dat zij er niet alleen
voor staan, te weten dat er goede informatie en
advies beschikbaar zijn, te weten dat ze het niet
allemaal zelf hoeven uit te zoeken. Want praten
over je levenseinde is niet vanzelfsprekend en
voor bijna iedereen moeilijk. Met het verspreiden van de Relevant helpt u de drempel voor
anderen te verlagen.
Is dat geen prachtige gedachte? Ik koester haar.
En ik kom er bij u op terug. Want er zijn vast
en zeker nog een heleboel andere manieren
die u kunt bedenken – of al heeft bedacht – om
ambassadeur te zijn van het sterven in eigen
regie. U hoort dus nog van me, we zijn per slot
van rekening een actieve vereniging. Schroom
ondertussen niet mij uw gedachten te mailen
over ambassadeurs die met een kleine moeite
een enorm verschil maken!
\
Reacties: relevant@nvve.nl

Column

Kleine moeite,
					groot verschil

8

Wieke Kosters over de lijdensweg van haar moeder

‘Hadden we maar geweten hoe
De 85-jarige moeder van Wieke
Kosters was heel duidelijk in
haar wensen: bij nog meer lijden
wilde ze geen behandeling en wel
euthanasie. Maar toen ze vorig
najaar met diverse botbreuken
thuis op de grond lag, belde
de huisarts de ambulance
en belandde ze toch op de
operatietafel. Teus Lebbing

wieke kosters | foto: josje deekens

W

ieke Kosters (61) wist niet
beter dan dat haar moeder
haar levenseindewensen ‘tot
in den treure’ met de huisarts had besproken.
‘Dat had ze me herhaaldelijk verteld, duidelijk met het gevoel dat het zo in orde was.’
Wiekes moeder, mevrouw s’Jacob, leed
aan fibromyalgie, een vorm van reuma die
chronische pijn in spieren en bindweefsel
veroorzaakt. ‘Fysiek was het moeizaam. Ze
was een broze vrouw en had veel pijn. Maar
ze woonde nog op zichzelf, deed met haar
40-kilometer-autootje haar eigen boodschappen en was in haar koppie heel helder.’

Sinds 1998 was ze lid van de nvve. ‘Thuis
spraken we daar heel openlijk over, ook met
mijn vader die huisarts was. De dood hoort
nu eenmaal bij het leven, leerden mijn twee
zussen en ik al jong. En waarom zou iedereen
honderd moeten worden, als je dat zelf niet
eens wilt?’

Zonder overleg > Door haar moeders
overtuiging dat haar wensen bij de huisarts
in goede handen waren, ging Wieke daar ook
van uit. Groot was dan ook de verbazing toen
ze haar moeder, vorig jaar oktober, na een val
thuis op de grond aantrof en de huisarts hen
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alert je moet zijn’
meldde dat de ambulance onderweg was. ‘Er gebeurt
op zo’n moment zoveel, allerlei emoties spelen op. Ik
vond het heftig om mijn moeder zo te zien liggen, met
al die pijn. Hoe scherp ben je dan? Had ik toen maar
gevraagd: “Mam, je gaat naar het ziekenhuis. Is dit
wat je wil?” En had ik toen maar geweten dat ik daar
ter plekke meteen op het behandelverbod had moeten
wijzen.’
In plaats daarvan vertrouwden Wieke en haar moeder
blindelings op de hulpverleners. ‘Ik dacht: de huisarts
weet wat mijn moeder wil. Maar zij begon er geen
moment over, vroeg ook niets aan mijn moeder of aan
mij.’
Ook de spoedeisende hulp ging zonder overleg over
op behandeling. ‘Mijn moeder wees op haar wilsverklaring, maar daar werd niet op gereageerd. Het is
allemaal achteraf, maar nu weet ik dat we haar behandelverbod hadden moeten noemen en daar stellig over
hadden moeten zijn.’

Haar grootste nachtmerrie > Toen ze eenmaal
geopereerd was aan haar heup, stond er een fysiotherapeut naast het ziekenhuisbed van Wiekes moeder
om haar revalidatietraject te bespreken. ‘Ongelooflijk,
want ze verging van de pijn en kon niet op haar benen
staan. En hoezo revalideren? Omdat dat het protocol is, heb ik me laten uitleggen. Maar mijn moeder
zou nooit meer zelfstandig kunnen functioneren en
wonen. Naast een net geopereerde heup en haar fibro WINGEND
D
VOORSCHRIFT
Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
(Wgbo) moet iedere arts weten dat
een schriftelijk behandelverbod
niet als een verzoek moet worden
opgevat, maar als een dwingend
voorschrift. Toch loopt dat in de
praktijk soms anders. Hoe vergroot
je de kans dat je behandelverbod
wordt gerespecteerd?
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Drie tips van Wieke:
-	Maak je verbod vooraf kenbaar bij
dierbaren en verzorgers, en blijf dat
herhalen.
-	Neem iemand mee tijdens de
bespreking ervan met je arts, als
een soort getuige of ‘check’: zijn de
wederzijdse verwachtingen helder?
-	Blijf alert op je behandelverbod.
Blijf verwachtingen afstemmen
en ga er niet van uit dat anderen
het vanzelfsprekend kennen en/of
naleven.

myalgie had ze versleten schouders, armen, benen, een
gebroken pols en elleboog. De pijn aan al haar ledematen was niet weg te nemen. Dit was uitzichtloos lijden
geworden, haar grootste nachtmerrie.’
Bij niemand kreeg Wieke gehoor voor haar moeders
euthanasiewens. Ook niet bij de huisarts, die ze vanuit
het ziekenhuis belde. ‘Die zei: “Ik ga dat niet doen”.
Ze had de zaalarts gesproken, en op basis van zijn informatie vond ze het “niet nodig”. Alsof ze nooit met
mijn moeder over haar wensen had gesproken.’
Wieke voelde zich machteloos. Het ziekenhuis
weigerde ook euthanasie en vanwege de acute nood
kon ook de Levenseindekliniek niet helpen. ‘Ik heb
tegen mijn moeder gezegd hoe verschrikkelijk ik het
vond dat ik niets meer kon doen. In alle rust waardig
sterven, zoals ze zich dat altijd had voorgesteld, zat er
voor haar niet in.’

Het was klaar > Uiteindelijk was het een geestelijk
welzijnswerker, een contact via het ziekenhuis, die –
in Wiekes woorden – ‘echt aandacht had. Voor mijn
moeder, en voor ons, als familie. Ze bood rust, luisterde en beloofde dat ze een fijne plek voor mijn moeder
zou zoeken waar ze palliatief verzorgd zou worden.’
In het verpleeghuis schrokken ze van haar moeders
toestand, vertelt Wieke. ’Zo mager, met pijn en vol
verdriet. Ze deden wat ze konden, waren allerliefst.
Vanaf toen legde mijn moeder zich neer bij palliatieve
zorg en liet het koppie hangen. Het was klaar, ze wilde
niks meer. Na vijf dagen overleed ze.’
Wieke wil niet verbitterd zijn. Maar de laatste weken
van haar moeders leven knagen wel. ‘Ik zie toch vooral
voor me hoe er nodeloos met haar gezeuld is. Zonder
dat een hulpverlener aan haar vroeg of ze dat wel
wilde. Terwijl mijn moeder zo in de veronderstelling
leefde dat ze het – met een euthanasieverzoek en behandelverbod, die ze ook nog eens had besproken met
de huisarts – goed geregeld had.’
Alert geworden gaat ze binnenkort naar haar eigen
huisarts, om haar persoonlijke wilsverklaring uit te
spreken. ‘En om te horen hoe hij erin staat en zeker te
weten wat hij voor me kan betekenen. Want als ik iets
heb geleerd, is het hoe belangrijk heldere communicatie is. Dat je de verwachtingen, wensen en afspraken
rondom je levenseinde blijft afstemmen en bevestigen. Elke keer weer, en bij alle betrokkenen.’ Z

opinie
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Euthanasie en sedatie zijn
			
kwestie van beschaving

T

oen onlangs bekend werd dat het
aantal sedaties in tien jaar tijd
was verdrievoudigd tot 35.500
sterfgevallen per jaar, aarzelden veel
media en conservatieve groeperingen niet om deze
ontwikkeling al vanaf de eerste berichtgeving te
framen als verbazingwekkend, zorgelijk en reden voor
onderzoek.
De conservatief-christelijke Nederlandse Patiënten
Vereniging (npv) zei in dagblad Trouw te vrezen dat
sedatie als levensbekortend handelen wordt ingezet,
zeg maar als sluiproute naar euthanasie (ook wel wat
denigrerend ‘euthanasie-light’ genoemd). Ook de
nvve vreest dit, zij het uit een ander motief. Sedatie,
voor de duidelijkheid, is het opzettelijk verlagen van
het bewustzijn van de patiënt in de laatste levensfase.
De npv ziet de sluiproute als een stiekeme bekorting
van het leven om ongezien toch euthanasie te doen,
de nvve heeft signalen dat deze route wordt gebruikt
om juist aan euthanasie te ontkomen. Beide hebben
mogelijk gelijk. Onderzoek ondersteunt beider
vermoedens nog niet en gaan dat mogelijk ook niet
doen – een arts die in het duister wandelt, houdt zijn
weg verborgen, ook in enquêtes.

Stijgende aantallen euthanasie en palliatieve sedatie
zorgen voor onrust. Dat zien we al jaren bij euthanasie,
nu rondom palliatieve sedatie. De bedenkingen lijken
vooral ingegeven door angst en vooroordelen. De
cijfers wijzen echter eerder op een humanisering van
het sterven. Daarmee zijn ze niet zorgwekkend, maar
hoopgevend. • Hans van Dam

Geen sluiproutes > Dit alles klinkt beroerder dan
het is. Natuurlijk is weglopen voor een euthanasieverzoek kwalijk en wie geen euthanasie wil verlenen,
dient te verwijzen. Maar situaties zijn soms ingewikkeld en minder zwart-wit dan ze lijken. Ik vrees dat de
npv haar uitspraken niet baseert op zelfkennis. Ook in
haar kringen gebeurt vooral wat zij vrezen: sedatie als
alternatieve route.
Ik heb al meermalen meegemaakt dat een arts uit deze
kring absoluut tegen euthanasie was en ook niet wilde
verwijzen omdat hij vond dan ‘medeplichtig’ te zijn.
Dat woord ‘medeplichtig’ zal velen tegenstaan, maar
zo voelt die dokter dat wel; euthanasie is voor hem
een kwaad en daar kun je medeplichtig aan zijn. Maar
gelukkig (!) kroop ook bij deze artsen het bloed waar
het niet gaan mocht en grepen ze naar sedatie om hun
patiënt toch het bittere einde te besparen.
Nogmaals, ook ik zie graag dat het anders gaat, maar
dit is wel de werkelijkheid. En ja, als het niet kan
zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Niet om erin te berusten, maar zolang tegenstanders
het nog niet opbrengen om te verwijzen of er geen
andere bereidwillige dokter in iemands omgeving
is, is dit soms de nooduitgang. Een oplossing die
voor iemand nog het minst ellendig is, waarbij
overigens nog helemaal niet vaststaat dat sedatie altijd
levensbekortend werkt.

illustratie: peter de wit
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In de rubriek Opinie leveren
auteurs een bijdrage aan de
discussie over euthanasie en
het levenseinde. Zij doen dat
op persoonlijke titel.

npv en nvve worstelen elk op hun manier met een
deels ondoorzichtige praktijk. Tijd om orde op zaken
te stellen. Euthanasie is een moreel goed recht en een
dokter die tegen is, moet dat tijdig aangeven en bij een
verzoek verwijzen. Geen sluiproutes, hoe begrijpelijk
en ‘goed’ die in sommige situaties ook zijn.

Argwaan en verontrusting > Dit gezegd hebbend,
terug naar de waardering van de cijfers. Bijzonder is
dat stijgende aantallen euthanasie en sedatie argwaan
en verontrusting oproepen. Los van hiervoor genoemd
oneigenlijk gebruik, is er een logischer en hoopgevender verklaring. En die is dat de cijfers vooral wijzen
op een vooruitgang in de hulp rondom sterven, in de
zin dat meer mensen gebruikmaken van hun goede
recht op persoonlijke grenzen, artsen vaker bereid
zijn desgevraagd euthanasie te verlenen en in andere
situaties ernstig lijden met alle beschikbare middelen
te verzachten, inclusief verlagen van bewustzijn.
In die zin zijn de cijfers eerder hoopgevend dan
zorgwekkend. Niet dat cijfers zo hoog mogelijk
moeten zijn, ze moeten zo hoog als nodig zijn. Wat
ik maar zeggen wil: sedatie wordt soms aangewend
om aan euthanasie te ontkomen, maar gestegen
cijfers van euthanasie en sedatie wijzen meer op
een humanisering van het levenseinde dan op
oneigenlijke inzet, laat staan veronachtzaming van
leven.
Zo bezien zouden de cijfers nog wel eens aan de
lage kant kunnen zijn. De nvve signaleert vanuit
de praktijk dat artsen euthanasie ontwijken. De
sedatie op haar beurt is gebonden aan moeilijk te
verdedigen grenzen. De belangrijkste daarvan is dat
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de levensverwachting in beginsel kort moet zijn:
een tot twee weken, zo vermeldt de richtlijn van de
artsenorganisatie knmg. De richtlijn geeft wel enige
marge, maar in de praktijk is er vaak een strikte
hantering van die beperkte afzienbare termijn.
Dat is vreemd, want een termijn is vaak moeilijk
te voorspellen en niemand heeft een agenda met
overlijdensdata. En los hiervan: moet iemand in een
uitzichtloze onhoudbare lijdenssituatie maar dóór
lijden als die arbitraire, fictieve termijn (nog) niet
te stellen is? Lijden waarin ook het onafzienbare
meespeelt en dat dus nog zwaarder is? Hoe (on)barmhartig kan de stervenszorg zijn? Lijden is lijden,
en waar geen ander middel rest dan een zwaar middel,
dan moet dat.

Kwestie van beschaving > Dit brengt mij bij een
laatste punt: van sedatie wordt vaak gedacht dat
het een leven bekort. Dat is grotendeels een mythe.
Al jaren terug is in Engeland op goede gronden
gesteld dat sedatie mogelijk zelfs levensverlengend
werkt, omdat daarmee de bewuste stress verdwijnt.
Daarbij: iemand sterft niet aan sedatie, maar aan een
ernstige aandoening waarvan het moment van sterven
een onontwarbare knoop is van ziektebeloop en
maatregelen.
Leven en lijden niet verlengen is iets anders dan leven
bekorten of beëindigen. Hier staat veel op het spel.
Iedereen zou ervan op aan moeten kunnen dat hij
op welke manier dan ook uit zijn lijden zal worden
verlost als dat de weg is die nog rest. Euthanasie als
persoonlijke keuze en sedatie als opheffing van het
laatste lijden zijn een kwestie van beschaving. Z
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SCEN-artsen willen steun zijn voor collega’s én patiënten

‘Ik heb echt het gevoel iets 		
						 goeds te doen’
SCEN: STEUN EN CONSULTATIE
SCEN staat voor Steun en
Consultatie Euthanasie Nederland.
Huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde en medisch
specialisten die meer dan vijf
jaar werkzaam zijn in hun vak,
kunnen zich aanmelden om
SCEN-arts te worden. Ze voeren
deze taak uit naast hun reguliere
werk. Na een tweedaagse training
gaat de arts aan de slag. Eerst
met een buddy, later alleen.
Gemiddeld genomen heeft hij of
zij vijf weken per jaar dienst. Het
precieze aantal hangt af van de
hoeveelheid beschikbare SCENartsen in de regio.

T

oen hij begon als hospicearts, had
Ronald van Nordennen veel aan de
scen-artsen die langskwamen voor de
bewoners met een euthanasiewens. ‘De
nadruk ligt vaak op het consultatieaspect, maar de
steun is minstens zo belangrijk. Sommige gevallen zijn
klip-en-klaar, maar bij iets ingewikkeldere casussen
is het prettig te kunnen sparren met een deskundige.
Ik wilde die rol graag op me nemen om op mijn beurt
anderen te kunnen steunen.’
Van Nordennen is specialist ouderengeneeskunde en
is de vaste arts van hospice Roosdonck in Roosendaal.
Daarnaast weten de huisartsen in de omgeving hem te

Wat beweegt een arts om naast zijn reguliere werk
de taak van SCEN-arts op zich te nemen? Voor
Ronald van Nordennen en Ellen Nijland is de steun
die zij in deze rol aan collega-artsen verlenen een
belangrijke motivatie. Beiden ervaren het bovendien
als een mooie taak. ‘Je doet goed’, zegt Van
Nordennen. • Martien Versteegh

vinden als ze steun kunnen gebruiken bij keuzes over
de behandeling van ouderen thuis. Hij is scen-arts én
lid van een regionale toetsingscommissie.
Hoewel een scen-arts moet beoordelen of aan de
wettelijke voorwaarden voor euthanasie wordt voldaan,
vindt ook Ellen Nijland, huisarts in Groningen, die
steun een belangrijk aspect. Ze herinnert zich nog goed
de scen-arts die langskwam bij haar vader. ‘Ik geloof
niet dat het toen allemaal al officieel geregeld was.
De ene huisarts in het dorp vroeg gewoon een andere
huisarts om langs te komen. Maar ik heb ervaren
hoe waardevol dat kan zijn, die uitwisseling van
gedachten. Ik was destijds zelf nog in opleiding, maar
ik realiseerde me hoe fijn zo’n klankbord was. Het leek
me mooi die rol ooit ook zelf op te pakken.’

Steun voor de patiënt > Veel patiënten zijn zenuwachtig voor het bezoek van de scen-arts. Het voelt of ze
examen moeten doen. Nijland vindt dat jammer. ‘Het
is natuurlijk geen examen. Het eerste wat ik doe als ik
binnenkom, is mensen geruststellen. Feitelijk komen
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we vooral voor de huisarts. Om onze deskundigheid in
te zetten, hem of haar bij te staan in zijn keuze of om
advies te geven. Er wordt soms wel erg veel opgehangen aan het oordeel van de scen-arts, vooral door de
huisarts. Terwijl ons advies niet bindend is. Al zijn er
vermoedelijk niet veel artsen die het advies van een
scen-arts naast zich neerleggen.’
Valt het advies negatief uit, dan komt het voor dat
mensen een tweede scen-arts vragen. Daar heeft
Nijland wel wat twijfels bij. ‘Dat voelt een beetje
of mensen gaan shoppen tot ze hun zin krijgen. Ik
zie graag dat er goed overleg is tussen de (huis)arts
en scen-arts, dat argumenten zijn uitgewisseld en
ideeën zijn gehoord. Dan kan een huisarts tot een
goed overwogen keuze komen. Meestal gaat dat ook
zo, gelukkig. Ik heb in de zes jaar dat ik dit doe, nog
maar drie keer aangegeven dat ik vond dat niet aan de
zorgvuldigheidseisen werd voldaan. Ik geloof dat de
zenuwen van mensen er bovendien voor zorgen dat
ze steeds vaker een vroege consultatie aanvragen. Dan

RONALD VAN NORDENNEN | FOTO: JOSJE DEEKENS
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zijn ze weliswaar nog niet zo ver, maar willen ze graag
gerustgesteld worden.’
Dat maakt Van Nordennen ook mee, bijvoorbeeld met
een patiënt die als had. ‘Je weet dan dat de spraak
kan wegvallen. Het is goed om op de hoogte te zijn
van iemands wensen. Je kunt afspraken maken wat
je doet als iemand inderdaad niet meer kan praten.
Communicatie kun je op veel manieren hebben.
Iemand kan ook knikken of knipperen als je gesloten
vragen stelt.’

Ronald van Nordennen:

‘Voor mij is dat goed
hulpverlenerschap: mensen
bijstaan tot en met het einde.
Euthanasie is een kwestie van
barmhartigheid’
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Niet tot het gaatje > Van Nordennen gaf zelfs
maar twee keer een negatief advies in acht jaar tijd.
‘De wettelijke kaders bieden meer ruimte dan artsen
soms denken. Toen de euthanasiewet er net was, ging
het in 80 tot 90 procent van de gevallen om patiënten
met kanker. Tegenwoordig is dat rond de 60 procent.
Minister Els Borst van Volksgezondheid en haar collega
Benk Korthals van Justitie hebben ervoor gezorgd dat
de euthanasiewet er is gekomen voor álle patiënten die
uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Dat geldt dus ook
voor een stapeling van ouderdomsklachten, als dat voor
ondraaglijk lijden zorgt.’
Daar heeft hij als specialist ouderengeneeskunde
natuurlijk wel eens mee te maken. Huisartsen in de
omgeving vragen hem regelmatig om bij patiënten
langs te gaan om mee te kijken. Zo klopte een huisarts
bij hem aan toen een 52-jarige patiënt van hem te horen
had gekregen dat hij alzheimer had. ‘Die man had
aangegeven niet tot het gaatje te willen gaan. Dus liep
ik samen op met de huisarts om het verloop in de gaten
te houden. Ik zag deze patiënt iedere drie maanden een
keer. Toen hij in het grijze gebied kwam, hebben we
hem dat verteld en koos hij voor euthanasie. Hij wilde
niet in het zwarte gebied terechtkomen. Dat zijn geen
makkelijke gevallen. Uiteraard word ik in zo’n geval
niet als scen-arts ingeschakeld. Een scen-arts moet een
onafhankelijk oordeel kunnen vormen.’
Invoelbaarheid > De crux zit hem in de invoelbaarheid van die ondraaglijkheid. ‘Ondraaglijk lijden heeft
veel met de patiënt zelf te maken’, legt Van Nordennen
uit. ‘De een kan meer pijn aan dan de ander. En de een
vindt bedlegerig en afhankelijk worden van anderen
ondraaglijk, terwijl een ander pas aan de bel trekt na
acht weken in bed liggen omdat hij op dat moment
incontinent is geworden en dát onverdraaglijk vindt.’
Iemand hoeft niet per se goed in staat te zijn met
woorden uit te leggen waarom hij iets als ondraaglijk
ervaart. Nijland kwam ooit bij een patiënt thuis die een
tumor in zijn kaak had. ‘Het pus liep eruit. Het lijden
droop er letterlijk én figuurlijk vanaf. Toen ik die man
vroeg of hij iets kon vertellen over de ondraaglijkheid
van zijn situatie, antwoordde hij in plat Gronings: “Dat
kunt u toch wel zien, dokter.” En dat was ook zo. Als ik
niet zeker ben, als het niet helder is, kom ik nog eens

terug. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij patiënten
met psychische klachten. Er zitten drie psychiaters in
mijn scen-groep. Dat is een voorrecht. Het is prettig in
zulke gevallen ook met hen te kunnen overleggen. Het
moet helder voor mij zijn voor ik tot een advies overga.’

Levensverhalen > Als scen-arts krijg je soms hele
levensverhalen te horen. Van Nordennen is vaak wel
een uur tot anderhalf uur bij mensen op bezoek. Dat
zijn zonder uitzondering bijzondere consulten, vindt
hij. ‘Consulten die ik uitvoer met bijzonder veel plezier.
Dat klinkt misschien gek, maar het is mooi en ik heb
echt het gevoel iets goeds te doen. Omdat het gaat
over een vrijwillige en weloverwogen keuze, vertellen
de meeste mensen heel open over hun leven en hun
keuzes.’
Om die vrijwilligheid te controleren is onder vier ogen
spreken met de patiënt in principe ook onderdeel van
het consult. Nijland herinnert zich een geval waar veel
familie bij was. ‘Dan is het best moeilijk om te vragen
of die met z’n allen even in een kleine keuken willen
wachten. Maar toen ik dat toch deed en alleen met de
patiënt was, kwam er een volledige rust over hem. Er
speelt altijd zoveel tussen mensen. Je moet zeker weten
dat iemand niet voor euthanasie kiest voor zijn familie.
Natuurlijk speelt het mee als iemand het gevoel
heeft dat hij een last is geworden voor zijn familie en
dierbaren, maar dat mag nooit de enige reden zijn.’
Nijland treft regelmatig patiënten die helemaal niet
meer in staat zijn hun levensverhaal te vertellen. ‘Ik
lees uiteraard het dossier dat ik van de huisarts krijg
goed, en ik heb voor het consult ook altijd contact met
de behandelend arts. Als iemand doodziek is, volstaat
voor mij dan een kort gesprek.’ Toch raken veel mensen
haar tijdens die korte bezoeken en blijven sommige
haar lang bij. ‘Het leven en de dood horen bij elkaar.
Het is mooi dat we, als het leven uitzichtloos lijden is
geworden, een uitweg hebben. Ik ben blij met hoe het
geregeld is in Nederland en dat ik daar mijn steentje
aan bij mag dragen. Er is nog best veel onwetendheid
over euthanasie. Ook onder artsen. Laatst had ik
een arts aan de telefoon die twijfels had over het
euthanasieverzoek omdat de patiënt nog gewoon
rondliep. Maar je hoeft echt niet bedlegerig te zijn om
in aanmerking te komen voor euthanasie.’
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ELLEN NIJLAND | FOTO: MARTIEN VERSTEEGH

Ellen Nijland:

‘Het leven en de
dood horen bij
elkaar. Het is mooi
dat we, als het leven
uitzichtloos lijden
is geworden, een
uitweg hebben’

Relevant | september 2019

Barmhartigheid > Tijdens zijn studie was Van
Nordennen verbaasd dat er zoveel aandacht is voor de
geboorte van baby’s, maar dat mensen vaak doodgaan
in een achterafkamertje. ‘Voor sterven mag net zoveel
aandacht zijn als voor een geboorte. Een sterfbed
dat naar verloopt, kan heel traumatisch zijn voor de
nabestaanden. Dus toen ontstond al mijn persoonlijke
missie om mensen een zo goed mogelijk levenseinde
te bezorgen. Voor mij is dat goed hulpverlenerschap:
mensen bijstaan tot en met het einde. Euthanasie is een
kwestie van barmhartigheid.’
Dat beaamt Nijland: ‘De keuze om te vragen om
euthanasie is bijna altijd moeilijk en ingrijpend. Het
voelt goed dat je een patiënt kunt helpen bij zijn laatste
wens. Of dat nou als arts is of als scen-arts.’ Z
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Franse comapatiënt Lambert overleed deze zomer na jaren juridisch getouwtrek

Wanneer ‘mag’ je sterven
						als je in coma ligt?
V

Deze zomer overleed de Franse comapatiënt
Vincent Lambert. De 42-jarige Lambert was
onderwerp van jarenlang juridisch getouwtrek
over de vraag of zijn sondevoeding mocht
worden gestopt, zodat hij kon sterven.
Hoe zit dat in Nederland? • Els Wiegant

illustratie: bernet ragetli

Wat was er ook alweer gebeurd met
Lambert?
Hij kreeg in 2008 een ernstig
motorongeluk en verkeerde
sindsdien in ‘vegetatieve toestand’:
hij bewoog alleen zijn ogen, zijn
bewustzijn was minimaal. De artsen constateerden dat zijn toestand
chronisch en onomkeerbaar is. In
2013 besluiten zij, in overleg met
Lamberts vrouw, te stoppen met
het toedienen van vocht en voedsel. Als zijn ouders, traditionele
katholieken, dit horen, stappen
ze naar de rechter. Tot vijf keer toe
oordeelt die dat stoppen mag,

telkens gaan de ouders in beroep.
Op 28 juni velt het Franse gerechtshof het salomonsoordeel: de
voeding mag worden gestaakt.
V

Coma, vegetatieve toestand:
verwarrend die termen…
Ja, en er zijn er nog meer:
langdurige bewustzijnsstoornis
(lbs) of niet-responsief
waaksyndroom worden ook
gebruikt. In dit rijtje wordt ook
wel het locked-in-syndroom
genoemd, maar dat is iets heel
anders. Bij zo’n syndroom kan
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iemand alleen zijn ogen bewegen,
maar is hij wél bij vol bewustzijn.
Van een coma spraken artsen
vroeger als iemand een sterk
verlaagd bewustzijn had en
helemaal niks meer kon, soms
niet eens ademhalen. De term
‘coma’ is in de loop der tijd een
soort containerbegrip geworden,
waaronder allerlei gradaties van
‘verlaagd bewustzijn’ vallen.
In de richtlijn uit 2010 van
artsenorganisatie knmg wordt
aan die laatste term dan ook de
voorkeur gegeven.
V

Wat wordt precies onder ‘bewustzijn’
verstaan?
De knmg stelt dat bewustzijn
twee aspecten kent: awake
(wakker-zijn) en aware (bewustzijn). Iemand kan wakker
zijn – bewegen en rondkijken
bijvoorbeeld – zonder zich
daarvan bewust te zijn en zonder
contact te kunnen maken of
communiceren. Dat was bij
Lambert het geval. Een verlaagd
bewustzijn heeft verschillende
niveaus. Artsen kunnen die meten
aan de hand van de zogeheten
Glasgow Coma Scale (gcs).
Daarbij kijken ze in hoeverre de
patiënt zijn ogen kan openen,
vragen kan beantwoorden en kan
bewegen.
V

Wat zijn de prognoses bij verlaagd
bewustzijn?
Of en in welke mate iemand
herstelt, valt nauwelijks te voorspellen. Het is erg afhankelijk
van de oorzaak. Als het verlaagde
bewustzijn is ontstaan tijdens een
reanimatie bijvoorbeeld, maakt
het veel uit of iemand direct en
kort werd gereanimeerd, of pas
na een tijdje en langdurig. Het
hangt ook af van de schade in de
hersenen. Zelfs die zegt niet alles.
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Van twee mensen met eenzelfde
mate van schade herstelt de
een min of meer en de ander
helemaal niet. Wonderbaarlijke
genezingen waarover je soms
hoort – iemand die na maanden
coma weer naar de universiteit
gaat bijvoorbeeld –, zijn in ieder
geval heel, heel zeldzaam.
V

De toestand van Lambert was
‘onomkeerbaar’. Tot wanneer is er nog
kans op herstel?
Ook hier geldt helaas: dat is niet
te zeggen. Artsen zouden dat
graag willen weten natuurlijk.
Nu kunnen ze hersenactiviteit
meten met behulp van een
fmri (functional magnetic
resonance imaging) of eeg
(elektro-encefalogram), maar die
metingen zeggen onvoldoende
over hoe de hersenen echt
functioneren. Er zijn wel
technische ontwikkelingen op
dat gebied, maar die staan nog in
de kinderschoenen.
V

Als ik in een toestand als die van
Lambert zou komen, wil ik dat de
artsen me laten sterven. Kan dat?
Dat hangt van een aantal
factoren af. De eerste is: heeft u
een negatieve wilsverklaring?
Dat is een verklaring – zoals
een behandelverbod – waarin
u aangeeft wat u níét wilt.
Zorgverleners moeten zo’n
verklaring in principe opvolgen.
Tenzij er gegronde redenen zijn
om dat niet te doen. Dat kan
zijn omdat er twijfels zijn aan
de echtheid, de ondertekening
of de interpretatie van wat er
staat. Een zinsnede als ‘niet als
een kasplantje willen leven’
zegt artsen niet zo veel. U kunt
dat beter omschrijven, door
te zeggen dat u niet van een
beademingsmachine afhankelijk

wilt zijn bijvoorbeeld. Ook
voor dit soort situaties geldt
nadrukkelijk het advies van de
nvve: zorg – bijtijds – voor een
‘kraakheldere’ wilsverklaring en
bespreek die met uw naasten en
huisarts.
V

Nog andere factoren?
Een arts kan, nee móét zelfs,
de behandeling staken als die
‘medisch zinloos’ is. Onder
behandelen wordt ook verstaan:
vocht en voedsel toedienen.
Medisch zinloos is een
behandeling als het handelen van
de arts niet (meer) bijdraagt aan
het in stand houden of verbeteren
van de medische toestand van de
patiënt. Het is eveneens medisch
zinloos wanneer de middelen
niet in redelijke verhouding
staan tot het doel of als geen
minimumniveau van kwaliteit
van leven kan worden bereikt. Of
iemand nog kwaliteit van leven
ervaart, verschilt van mens tot
mens. De ene zal willen blijven
leven ook al kan hij alleen nog
maar muziek luisteren. Voor een
ander is het leven uitsluitend
de moeite waard als hij zich
kan bewegen. Dat kan de arts
achterhalen door met de patiënt
(als dat nog mogelijk is) of zijn
naasten in gesprek te gaan.
V

Bij dat laatste ging het dus goed fout
in het geval van Lambert?
Klopt. Als er geen of een
ontoereikende schriftelijke
wilsverklaring is, moet een
wilsonbekwame patiënt worden
vertegenwoordigd. De Wgbo
(Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst)
hanteert een rangorde in die
vertegenwoordiging: is er een
curator of mentor, dan komt die
eerst. Is die er niet, dan volgt

de schriftelijk gemachtigde
vertegenwoordiger. Heeft de
patiënt niemand schriftelijk
gemachtigd, dan is de beslissing
aan de partner, ouders, kinderen,
broers of zussen, in die volgorde.
In Frankrijk hebben ouders een
sterkere juridische positie dan in
Nederland.
V

Wat gebeurt er als ik een schriftelijk
euthanasieverzoek heb?
Als u niet meer wilsbekwaam
bent, kan zo’n verzoek in
principe in de plaats komen
van een actueel, mondeling
verzoek. Maar de arts die u de
euthanasie zou geven, moet – net
als in andere gevallen – wel aan
de zorgvuldigheidseisen in de
wet voldoen. Die luiden onder
meer dat iemand ‘uitzichtloos
en ondraaglijk’ moet lijden.
En dat is niet altijd het geval
bij een verlaagd bewustzijn. In
haar richtlijn van 2010 maakt
de artsenorganisatie knmg het
volgende onderscheid. Is iemand
niet ‘awake’ en ook niet ‘aware’,
dan is euthanasie uitgesloten.
Iemand kan immers geen lijden
ervaren, is zich er althans niet van
bewust. Is de patiënt niet ‘awake’
maar soms wel (gedeeltelijk)
‘aware’, dan is het de vraag of er
tekenen van lijden zijn, zoals
benauwdheid. Zijn die er, dan
mág de arts – als ook aan de
andere zorgvuldigheidseisen
wordt voldaan – euthanasie
geven. Daartoe verplicht is hij
echter nooit. Z

Met dank aan dr. Jeroen Verwiel,
internist en intensivist bij het
Radboudumc in Nijmegen
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In gesprek over leven en dood met niet-westerse migranten

‘Zelf zullen ze
er niet over
beginnen’
Met elkaar in gesprek gaan over
de dood is voor veel mensen geen
vanzelfsprekendheid. Bij veel niet-westerse
migranten is het zelfs een taboe. Met
het project In gesprek over leven en
dood reiken getrainde voorlichters met
verschillende culturele achtergronden
handvatten aan om te praten over wat
veel migranten eigenlijk niet willen weten.
Wim Huijser

foto gudule boland | foto: hes van huizen
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B

ijna een half miljoen migranten van
de eerste generatie is inmiddels ouder
dan 55 jaar. Dus krijgen ook meer
migranten te maken met ongeneeslijke
aandoeningen. Daarmee wordt palliatieve zorg bij
deze groep een steeds belangrijker onderwerp. Ook
maken zij minder gebruik van voorzieningen in de
zorg. Omdat die niet aansluit bij hun wensen in de
laatste levensfase, ontstaat er vaak tot onbegrip en
wantrouwen tegenover Nederlandse zorgverleners.
Voortbouwend op bestaande onderzoeken en
projecten ging dr. Gudule Boland, sociaal geograaf
en projectleider van het landelijk expertisecentrum
gezondheidsverschillen Pharos, met migrantengroepen
in gesprek over leven en dood en de wijze waarop zij
daarover voorlichting zouden willen hebben. Op basis
van veelvoorkomende situaties werden filmscenario’s
bedacht met culturele accentverschillen voor een viertal
migrantengroepen.
‘Hiermee proberen we het gesprek op gang te brengen
lang voordat mensen in de laatste levensfase zitten’,
legt Boland uit. ‘Als je aan het bed zit, ben je eigenlijk
te laat. Mensen moeten vaak huilen bij het zien van de
films, omdat die veel losmaken.’
Boland formuleert voorzichtig om geen te algemene
uitspraken te doen over groepen of culturen. ‘Het is
niet zozeer cultuur, maar veel meer de combinatie van
sociaaleconomische status, opleiding en religie die de
opvattingen en wensen bepaalt. Taalbarrière speelt een
grote rol, evenals gebrek aan opleiding. Mensen kunnen zich daardoor minder goed redden.’

Acupuncturisten en kruidenartsen
Pharos stelt vast dat Surinamers behoorlijk hun weg
vinden in de Nederlandse zorg. Chinezen daarentegen maken veel meer gebruik van acupuncturisten en
kruidenartsen, en gaan vaak tijdens hun vakantie in
China of Hongkong naar de dokter. Bij hen ziet Boland
ook de angst dat je in een verpleeghuis een spuitje van
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de dokter krijgt. In voorlichtingsbijeenkomsten wordt
geprobeerd dit soort misvattingen recht te zetten.
Lastig is ook om het gesprek aan te gaan met Turken en
Marokkanen voor wie het geloof een grote rol speelt.
Toch zijn er soms opmerkelijke overeenkomsten met
bepaalde groepen Nederlanders. ‘Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in Rotterdam was een vertegenwoordiger van het netwerk palliatieve zorg aanwezig. Zij
had zelf een protestantse achtergrond en dat matchte
geweldig met de mensen met een islamitisch geloof.
Omdat ze elkaar herkennen in die gelovige houding
ten aanzien van leven en dood.’

Duwtje is nodig
Het zijn met name vrouwen van de tweede generatie
die met hun ouders nadenken over de vraag of ze hier
zouden willen sterven of in hun eigen land, en of ze
daar anderen en bepaalde rituelen bij willen hebben.
‘Daar moet je het over hebben als er nog niet zoveel
druk op de ketel staat. Mensen zijn blij dat wij dit
thema op tafel leggen, want zelf zullen ze er niet over
beginnen. Dat duwtje is nodig.’
Van Nederlanders wordt vaak gedacht dat zij zelf, zonder last of ruggenspraak, de beslissingen nemen, zegt
Boland. ‘Maar ook wij overleggen zaken omtrent leven
en dood met familie of vrienden. In sommige migrantengemeenschappen is de sociale druk heel hoog. Daar
worden beslissingen genomen waarvan men denkt dat
de familie en de gemeenschap die van hen verwacht.
Schaamte speelt een grote rol. In de Marokkaanse cultuur bijvoorbeeld mag je niet openlijk over kanker of
de dood praten.’
In de Turkse voorlichtingsfilm komt een man voor die
ziek is en dodelijk vermoeid op bed ligt, maar voortdurend bezoek krijgt. Waarom moeten al die familieleden
en kennissen aan dat bed zitten?
‘Omdat het moet’, legt Boland uit. ‘In sommige
moskeeën hangen lijstjes met mensen die ziek zijn.
Patiënten en familie kunnen vaak uit beleefdheid geen
bezoek weigeren. Juist het verlenen van mantelzorg,
met daarbij het ontvangen van grote aantallen bezoekers, valt veel vrouwen zwaar. Er is schaamte om er afspraken over te maken. Op bezoek gaan en bezoek goed
ontvangen is een religieuze plicht en wens. Mantelzorgers kunnen na het sterven van hun naaste tevreden
terugkijken als ze die plicht goed hebben vervuld. Maar
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veel mensen vinden het ook een eer om veel bezoek te
krijgen.’
Wat Pharos zorgverleners adviseert, is: zorg dat je in
gesprek blijft met niet alleen de woordvoerder van
de familie – vaak de oudste zoon – maar ook met de
vrouwen die al het werk moeten doen, en vraag of
zij het nog aankunnen. Je kunt soms ook een beetje
duwen zodat de thuiszorg erbij kan komen. Ook dat
lukt beter als er een vertrouwensrelatie is.

DANIËLLA BUIJS IN DE REGIESTOEL

Hoe meer begrip
Veel migranten vinden de Nederlandse dokters te
direct. Zij zouden willen dat een arts een slechtnieuwsgesprek veel uitgebreider inleidt en niet direct zegt:
u hebt kanker. Ook willen veel kinderen de diagnose
weghouden bij hun ouders. ‘Zelf ben ik daar niet per se
voor’, geeft Boland aan, ‘want op een gegeven moment
heeft die ouder geen idee wat er speelt en dat is ook
heel eenzaam. Feit is dat er veel ouderen van de eerste
generatie zijn die het niet willen weten. Die willen
hoop houden tot het einde.’
Hoewel Boland zich realiseert dat veel Nederlanders
nooit met dit onderwerp worden geconfronteerd,
vindt zij het zinvol dat we meer over andere groepen
te weten komen. ‘Hoe meer je weet, hoe meer begrip
er kan zijn. Dat probeer ik zorgverleners ook mee te
geven: wees maar gewoon nieuwsgierig naar de patiënt
die tegenover jou zit en ga het gesprek aan.’Z

LEEFTIJD 73 | WOONPLAATS ARNHEM

GOED VOORBEREID
Een aantal migrantenvoorlichters heeft
geworsteld met de vraag of ze het gesprek
over de dood wel wilden voeren. Sommigen
moesten eerst hun eigen ervaringen nog
verwerken. Maar dát ze hun eigen ervaringen
meebrachten, maakte de bijeenkomsten ook
heel persoonlijk en waardevol.
Po Yee Leung vindt het onderwerp juist niet
moeilijk, maar interessant. ‘De dood hoort
bij het leven! Vandaar dat ik getraind wilde
worden als voorlichter. Het Chinese publiek
stelde tijdens een bijeenkomst in Den Haag
zinnige vragen over hospices en palliatieve
sedatie. Sommigen hebben zich goed op
het levenseinde voorbereid. Voor anderen
is de struggle for life al moeilijk genoeg;
zij hebben niet de tijd om aan de dood te
denken.’

BESTUURDER • ‘Ik was ruim

jaar geleden overleed mijn man.

twintig jaar bestuurder in de

Euthanasie. Hij was al langere

gezondheidszorg. Dan regisseer

tijd ziek. Onze huisarts heeft die

je veel. Toch is regie een lastig

procedure heel goed ondersteund.

begrip. Als mens denk je de

Een paar jaar geleden ben ik

touwtjes in handen te hebben.

teruggegaan naar Australië. Het

Maar er zijn momenten waarop ze

was een mooiere plek om verdriet

je ontglippen. Bij ziekte wordt je

te beleven dan hier tussen de

de regie ontnomen. Bij mij werd

muren. Je herinnert je hoe je

twee keer kanker geconstateerd.

samen hebt gekeken. Ik heb

Dan denk je: als het misgaat,

campings opgezocht en gedacht:

hoe wil ik het dan? Toen ik met

daar stonden we. Ook ben ik

vroegpensioen kon gaan, ben ik

alleen naar het midden van de

met mijn man gaan reizen. Ik

outback gereisd. Daar waar niets

ben dankbaar dat we dat hebben

meer is behalve leegte. Door dat

gedaan; dat waren heel goede

immense landschap heb ik een

jaren. Aan Australië bewaar ik

trail gelopen. Fantastisch!’

kostbare herinneringen. Vierenhalf
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wim huijser
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LEDENADVIESRAAD • ‘Mijn man

zijn we het levend voorbeeld

onvermijdelijk is en bij het leven

uitstippelt, zeker in de bergen.

en ik waren al vanaf de oprichting

van de doelgroep: allemaal rond

hoort. Als je dat uit de weg gaat,

Met het ouder worden, zijn mijn

lid van de NVVE. Ten diepste ervan

de zeventig en met persoonlijke

ga je het ook niet op tijd regelen.

routes korter geworden en de

overtuigd dat iedereen recht heeft

ervaringen rond euthanasie.

Je moet er in ieder geval het

bergen minder hoog. Maar ik

op een zelfgekozen en waardig

Om onze rol goed te vervullen

gesprek over aangaan, allereerst

blijf de uitdaging zoeken. Als

levenseinde. Dat vind ik een

zoeken we ook zoveel mogelijk

met jezelf, dan met je naasten

secretaris van de Ledenadviesraad

onvervreemdbaar en universeel

het contact met de leden.

en je huisarts. Het invullen van

vind ik het nog heerlijk om de

recht. Maar als het je eigen man

Daartoe bezoeken we allerlei

de wilsverklaring is de resultante

regie te bewaken over de agenda

betreft, is het toch een ander

bijeenkomsten waar leden komen.

van wat daaraan is voorafgegaan.

en actielijsten. Maar ook om

verhaal. Na zijn overlijden wilde

En leden kunnen ons via de mail

Zelf wil ik er het maximale aan

stukken te schrijven. Ik ben een

ik iets gaan doen, maar daar

bereiken.’

hebben gedaan om het goed te

controlfreak. Mijn leerproces is

regelen. Voor mijzelf en in het

om op tijd los te laten. Dat leer

algemeen.’

je door het leven heen. En het

moest eerst tijd overheen. De NVVE
zocht mensen die mee wilden

IN GESPREK – ‘Als ik anderen

denken op strategisch niveau. Zo

vertel over mijn werk voor de LAR

ben ik in de Ledenadviesraad (LAR)

en de NVVE hoor ik dikwijls: o ja,

WANDELEN – ‘Ik wandel veel en

gekomen. Onze rol is meedenken

dat moeten we nog eens regelen.

graag. Het creëert ruimte voor je

en fungeren als sparringpartner

Dan zeg ik: doe het nu. Je moet

gedachten. Je eigen pad kiezen

Ook eens plaatsnemen In de

voor de raad van bestuur. Zelf

je nu realiseren dat de dood

betekent dat je vooraf een route

regiestoel? Mail naar relevant@

laatste dat je loslaat is het leven
zelf.’ Z

nvve.nl.
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foto’s: maurits giesen

foto: martien versteegh

Ozzy (21)

De meesten van ons
hopen dat de Dood pas
aanklopt als we oud zijn
en een mooi leven achter
de rug hebben. En dat
het een zachte, genadige
Dood zal zijn. Dat de
werkelijkheid weerbarstig
is, worden we ons meer
bewust naarmate we
ouder worden. Realiseren
jongeren zich dat ook?
Martien Versteegh ging
‘de straat op’ en vroeg
jongeren naar hun
ideeën over de Dood. In
het najaar verschijnt er
een boek over. In deze
en de volgende edities
van Relevant vast een
voorproefje.
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Jongeren
over de Dood

‘I

k heb al best veel ervaring
met de Dood. Familieleden
die zijn overleden, en een
buurman. Maar ook een klas
genoot op de middelbare school
die zelfmoord heeft gepleegd.
Ik was net blijven zitten, dus
ik kende die jongen niet goed.
Ik heb maar geprobeerd de
anderen in de klas, die hem al
langer kenden, er weer bovenop
te helpen. Dat was heftig. Zijn
vrienden wisten dat het niet
goed met hem ging, maar dít
hadden ze niet zien aankomen.
Hij had wel een brief achtergelaten, waarin hij zijn verhaal
vertelde.
Voordat dit gebeurde, vond ik
zelfmoord eigenlijk egoïstisch.
Ik heb er zelf ook weleens aan
gedacht, maar vond dat ik
de mensen om me heen dat
verdriet niet aan kon doen. Dat

was voor mij een extra reden
niet voor de Dood te kiezen.
Maar ik heb door dit voorval
meer begrip gekregen voor de
keus van iemand. Hij kon het
blijkbaar echt niet meer aan.
Bij mij op de opleiding – ik
studeer aan de Metal Factory
in Eindhoven, een opleiding
voor de metalmuziekindustrie – merk je dat iedereen een
andere kijk heeft op de Dood.
Er zitten een paar mensen op
school die gelovig zijn, die
geloven in het hiernamaals. De
meeste niet, maar we respecteren en accepteren elkaar
gewoon.
Vaak wordt gedacht dat mensen
die metal-muziek maken,
agressief zijn. Volgens mij zijn
we dat juist niet, omdat we een
goede uitlaatklep hebben. In
onze muziek komen allerlei

onconventionele onderwerpen
aan bod, waaronder vaak de
Dood.
Mijn favoriete album is 10.000
days van Tool. De zanger heeft
die titelsong geschreven over
zijn moeder, die tienduizend
dagen verlamd is geweest. Hij
heeft in die periode voor haar
gezorgd. Het nummer gaat over
zijn rouwproces toen zij na die
tienduizend dagen is overleden.
Hij vertelt het nuchter en op
een manier die mij aanspreekt.
Zijn moeder is wel dood, maar
hij heeft mooie dingen van haar
meegekregen. Daar gaat het
om. Ik heb er nooit echt moeite
mee gehad te accepteren dat
mensen doodgaan. Ook niet dat
ik zelf doodga. Natuurlijk is het
niet leuk, maar het is het enige
dat ieder mens doet.’ Z
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De vrijwilliger

Afzien
Hans van Amstel-Jonker

‘W

Bij de NVVE werken zo’n
140 vrijwilligers. Ze doen
presentaties, helpen bij
bijeenkomsten, leggen
huisbezoeken af en
ondersteunen leden bij
al hun vragen rond het
levenseinde. Hans van
Amstel-Jonker en Jaap
van Riemsdijk zijn twee
ervaren vrijwilligers.
Om beurten beschrijven
zij een ervaring uit de
praktijk.
Deze keer:
Hans van Amstel-Jonker

e willen weten hoe we dood
kunnen gaan. We zijn aan
het eind van ons Latijn. Kan
er iemand langskomen om hier met ons over te
praten?’ Die vraag kreeg ik half mei van twee nvveleden. Ik trof een echtpaar aan van 73 en 69 jaar. Na
een zeer succesvol zakenleven, een mooi gezin met
twee kinderen en vijf kleinkinderen kwam dertien
jaar geleden de ommekeer. De oudste zoon stierf
na een kort ziekbed. Iedereen probeerde daarna
het leven weer op te pakken, maar mevrouw lukte
dat niet. Zij bleef veel last houden van het verdriet.
Professionele hulp hielp niet of hield ze af.
Enkele jaren later begaf de gezondheid van meneer
het. Hierdoor moest hij noodgedwongen stoppen
met werken. Hun sociale leven werd steeds beperkter, ze sloten zich thuis op en kwamen alleen
nog buiten om naar het ziekenhuis te gaan. Na rijp
beraad besloten ze dat ze samen wilden sterven.
Ik besprak met hen de mogelijkheden. Allereerst
vond ik het belangrijk dat ze hun doodswens met
hun naasten zouden bespreken. Die wisten nog
van niets. Dat gingen ze doen. Als eerste optie
onderzochten we euthanasie, de ‘koninklijke weg’.
De huisarts bleek bereid euthanasie bij meneer te
overwegen. Hij had veel last van de ziekte van Parkinson en daarnaast steeds meer andere lichamelijke ongemakken.
Bij mevrouw had de huisarts haar twijfels. Er
waren wel medische problemen, maar die waren
niet zo ernstig en wellicht nog behandelbaar. Het
verdriet voerde de boventoon in haar lijden. Toen
meneer aangaf eigenlijk alleen samen met zijn
vrouw te willen overlijden, trok de huisarts zich
terug.
We besloten beiden aan te melden bij de Levenseindekliniek. Wellicht zagen zij mogelijkheden
voor een duo-euthanasie. Kort na de aanmelding
lieten meneer en mevrouw echter weten dat ze
zo’n procedure te lang vonden duren en er echt

aan toe waren om snel te sterven. Meneer had op
internet uitgebreid gezocht naar manieren om
het leven in eigen regie te beëindigen. Dat had
zijn sterke voorkeur. Helaas bleek hij niet meer
over de vaardigheden te beschikken om dit zelf
te organiseren. Hulp erbij van familie of nvve is
strafbaar.
In overleg met de zoon en de huisarts kwam ik
met het voorstel om bewust af te zien van eten en
drinken, een beproefde methode. Het echtpaar
voldeed aan de voorwaarden: een zwak gestel en
een sterke wil om te sterven. Ze zeiden onmiddellijk ja. Snel werden er ziekenhuisbedden en
24-uurs thuiszorg geregeld. Hun laatste strijd
begon. Meneer berustte snel in het niet meer
eten en drinken. Mevrouw daarentegen moest
een zware strijd leveren tegen het overlevingsmechanisme van haar lichaam. Uiteindelijk
zakten ze na drie etmalen weg. Met slaapmedicatie konden ze daarna zelf het leven loslaten.
Ze stierven twintig minuten na elkaar. Dat was
precies vijf etmalen nadat ze waren gestopt met
eten en drinken.
Welke lering kunnen we hieruit trekken? Allereerst dat euthanasie niet even snel geregeld
kan worden. Praat er tijdig over, met uw naasten
en met de huisarts. Een euthanasieprocedure
kost nu eenmaal tijd. Wilt u sterven in eigen
regie, regel dit dan als u dit nog kunt. Onder de
knop Heeft u een doodswens? op de homepage van
de nvve-website staat hierover meer. Met een
zwak gestel en een sterke wil is bewust afzien
van eten en drinken een uiterste mogelijkheid.
Bij meneer verliep dit vredig. Bij mevrouw was
het bij tijd en wijle heftig en onwaardig. In zo’n
geval is deze methode ook letterlijk ‘afzien’. Niet
alleen voor de betrokkenen, maar evenzeer voor
de huisarts, de naasten en de thuiszorg. Ook al is
het resultaat precies wat ze wilden. Z

foto: bert bulder
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Stoppen met eten en drinken vergt zorgvuldige
voorbereiding en begeleiding

‘Leg vast welke zorg
					 je niet meer wilt’
LEG UW WENSEN VAST
	Als u heeft besloten om
te stoppen met eten en
drinken, leg dan in een
behandelverbod vast:
- waarom u dat wilt;
-	dat u geen toestemming geeft
voor het aanbieden van eten
en drinken en kunstmatige
toediening van voeding en
vocht;
-	hoe te handelen als u
bijvoorbeeld in verwarde
toestand toch om vocht of
voeding vraagt;
-	dat u niet opgenomen wilt
worden in een zieken- of
verpleeghuis;
-	dat u geen levensverlengende
behandelingen wilt ondergaan
(ook geen reanimatie);
-	wie de wettelijk
vertegenwoordiger is als u
wilsonbekwaam wordt.
	Voor uitgebreide informatie
over bewust stoppen met eten
en drinken:
-	Boudewijn Chabot, Uitweg, te
bestellen via bol.com
-	
Zorg voor mensen die bewust
afzien van eten en drinken,
van KNMG en V&VN, te vinden
op knmg.nl/afzien-etendrinken

illustratie: rhonald blommestijn
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Met de vergrijzing en groeiende behoefte aan zelfbeschikking
zullen ouderen steeds vaker hun toevlucht nemen tot bewust
stoppen met eten en drinken. Om zo hun stervensproces te
bespoedigen. Dat is de verwachting. Het – waargebeurde –
verhaal van Fien laat zien hoe lastig dat soms is. De cursieve
tekst is gebaseerd op een verslag dat haar mantelzorgers naar
de NVVE stuurden. • Marleen Peters

‘Ik ben aan het einde van mijn leven. Het is wel goed
zo, ik wil niet meer’, zegt Fien op een dag tegen haar
neef en nicht. Tot dan is ze een zelfstandige vrouw
van 89, die op haar manier geniet van het leven. Als
ze kan lezen, in het zonnetje kan zitten of tv kijken,
is ze tevreden. Maar nu laten Fiens lichaam en geest
het steeds meer afweten. Lopen gaat bijna niet, ze
hoort slechter, krijgt meer lichamelijke klachten en er
is beginnende dementie vastgesteld. De deur komt ze
niet meer uit. Ze zit, zoals ze zelf zegt, ‘te wachten tot
ze doodgaat’. Ze vraagt haar huisarts om euthanasie, maar deze weigert. Fien besluit te stoppen met
eten en drinken, want ‘dan ga ik vanzelf wel dood’.
–
‘Voor mensen op gevorderde leeftijd en/of
met een zeer zwakke conditie is stoppen met
eten en drinken een betrouwbare optie voor
een waardig levenseinde’, zegt coördinator
Herman Speerstra van het Adviescentrum van
de nvve. ‘Maar je gaat zeker niet “vanzelf wel
dood”. Een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding zijn essentieel voor een goed beloop
van het proces. Er moet de juiste medische en
palliatieve zorg worden geboden om op deze
manier waardig te kunnen sterven.
Als stoppen met eten en drinken niet de
eerste keus is, zoals bij Fien het geval was, is
het vaak ook veel lastiger vol te houden. Eten
en drinken zijn eerste levensbehoeftes, net
als ademen. Probeer daar maar eens mee te
stoppen. Soms is eten en drinken het enige
dat ouderen nog hebben, dan kan het een
moeizame weg zijn. Als de behoefte aan eten
en drinken toch al minder is, zal het proces
makkelijker verlopen.’
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Fien stopt met eten, op een paar kleine toetjes na die
de wijkzorg voor haar neerzet. Ze drinkt mondjesmaat. Na twee weken weigert ze alle eten. Haar
neef en nicht, die haar mantelzorgers zijn, vragen de
wijkzorg om hun tante geen eten meer voor te zetten,
zodat de verleiding en dwang er dan niet meer zijn.
De wijkzorg kan zich hier niet in vinden. Het druist
in tegen hun principe ouderen zo goed mogelijk te
helpen. Neef en nicht hebben het gevoel dat ze worden tegengewerkt.
–
‘Tegenwerking is een zwaar woord’, zegt
Speerstra. ‘Ik denk dat het vooral voortkomt
uit onwetendheid. Eten en drinken aanbieden zit erin geslepen. Zorgverleners denken
dat ze slechte zorg bieden als ze dat achterwege laten, het druist in tegen hun gevoel.
Het is belangrijk dat de huisarts mantelzorgers, wijkzorg en de thuiszorg vooraf goed
op de hoogte brengt over het te verwachten
beloop van het proces. En dat er gezamenlijk
een stappen- en zorgplan wordt gemaakt. Dat
lijkt hier onvoldoende te zijn gebeurd.
Dat Fien nog toetjes at, maakte dat het stervensproces niet in gang werd gezet. Op drie
toetjes per dag, waarin vaak veel suiker en
eiwit zit, kunnen ouderen vaak gewoon nog
leven. En als iemand meer drinkt dan de 50
mg die nodig is voor de mondverzorging, kan
het stervensproces dagen tot weken langer
duren.’
Op instructie van de huisarts geeft de wijkzorg Fien
geen eten meer. Haar gezondheid verslechtert snel en
ze valt af. De dementie verergert. Al snel is er driemaal per dag wijkzorg nodig. In de avond en nacht
is Fien alleen. Op een ochtend vindt de nicht haar
tante op de grond. Hoelang ze daar heeft gelegen, is
onbekend. Omdat de huisarts op dat moment niet
langs kan komen, wil de wijkverpleegkundige 112

bellen. De neef houdt haar tegen: Fien wilde thuis
sterven en niet naar een ziekenhuis of verpleeghuis.
–
Speerstra: ‘Dit alles gebeurde ondanks dat
Fien, zo vertelde haar neef, een behandelverbod had en dit had besproken met de
huisarts. Zo’n behandelverbod is belangrijk.
Daarin leg je vast welke behandelingen en
zorg je niet – meer – wilt (zie kader). Hulpverleners zijn in principe verplicht om het
behandelverbod op te volgen en besluiten
te nemen in lijn met de – oorspronkelijke –
wensen van de patiënt. Dat dit helaas niet
altijd gebeurt, blijkt ook uit het verhaal van
Fien.’
De gezondheid van Fien wordt slechter. Ze wordt
bedlegerig en hallucineert soms. Ze krijgt nu 24
uurszorg. Ze is regelmatig erg onrustig, haar
waardigheid kwijt en ze ervaart haar lijden. De neef
vraagt aan de huisarts of deze zijn tante palliatief
kan sederen (in slaap brengen) zodat ze rustig heen
kan gaan. Het antwoord is nee, omdat Fien geen
pijn heeft en daarom niet ondraaglijk zou lijden.
Pas na zes weken wordt Fien palliatief gesedeerd. Ze
overlijdt anderhalve dag later.
–
‘Palliatieve sedatie was in een eerder stadium
wel mogelijk geweest’, weet Speerstra. ‘Artsen
zijn hier niet altijd voldoende van op de
hoogte. Sedatie is een omkeerbaar proces, het
had bijvoorbeeld alleen ’s nachts gekund. Dit
had het lijden in ieder geval kunnen verlichten. Het sterven van Fien heeft lang, té lang
geduurd. Gemiddeld overlijden ouderen die
bewust stoppen met eten en drinken binnen een tot twee weken. Dan is er wel, zoals
gezegd, een goede voorbereiding en begeleiding nodig.’ Z

WOUTER BEEKMAN | FOTO: RENÉ TEN BROEKE
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Wouter Beekman hoopt op reuring

‘Het is te stil
rondom de
vrijheid van
sterven’

Er lijkt geen vooruitgang, maar eerder tegen
wind te zijn als we het hebben over vrijheid
van sterven. De door het kabinet gedane
belofte van een brede maatschappelijke
discussie over het levenseinde wordt
vooralsnog niet ingelost. Reden voor Wouter
Beekman om van zich te laten horen. ‘Ik
probeer voor reuring te zorgen.’ Dat deed hij
onder meer met een opiniestuk in Trouw, maar
nu ook met een roman over het onderwerp. •
Martien Versteegh
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eekman is een man met een missie. Mensen die
betrokken zijn bij de nvve en daar al een tijd
meelopen, kennen hem ongetwijfeld. Hij is lid van
het bestuur geweest, levenseindeconsulent en hij
was medeauteur van de beleidsnota van de nvve, Vrijheid van sterven.
Sinds kort is hij niet meer actief voor de nvve, maar zeker niet
minder betrokken bij het onderwerp.
Beekman pleit voor een praktijk waarbij geen arts nodig is, maar
waar wel zorgvuldigheid gewaarborgd wordt. ‘Ik hoop op een
proefproces over bijstand bij zelfdoding.’ Bewust kiest hij níét voor
de term ‘hulp bij zelfdoding’, om verwarring tegen te gaan. Als een
arts het dodelijke drankje overhandigt aan een patiënt die in aanmerking komt voor euthanasie, heet dat immers officieel: hulp bij
zelfdoding.
Beekman schreef altijd al graag en had nu de tijd voor het schrijven
van een roman. Ze zeggen wel eens: schrijf over wat je kent. Dus
waar kon die roman beter over gaan dan over bijstand bij zelfdoding? Hij hoopt met Niemandsland, eerste voltooid leven roman aandacht
voor het onderwerp te genereren.

Diepere drijfveer > Beekman werd in 1984 ziekenhuisdirecteur
in de Biblebelt. ‘Ik werd daar geconfronteerd met een enorme
weerstand tegen abortus. Er werd uit orthodox-christelijke
hoek hel en verdoemenis uitgesproken over iedereen die voor de
mogelijkheid van abortus was. Verschrikkelijk vind ik dat soort
onverdraagzaamheid.’
Daar is zijn bevlogenheid ontstaan. Hij is humanist; tolerantie, vrijheid en zelfbeschikking zijn essentiële waarden voor hem. ‘Tijdens
mijn jaren als levenseindeconsulent heb ik ook wel eens mensen
ontmoet van wie ik oprecht hoopte dat ze geen gehoor zouden
geven aan hun doodswens. Als ik iemand spreek die dood wil, dan
vind ik daar iets van. Ik ben geen robot. Maar wat ik ervan vind is
uiteindelijk niet relevant. Het gaat erom wat mensen zelf willen.’
Een van de cliënten die veel indruk op hem maakten, was een
vrouw van 48. ‘Ze bestelde een dodelijk middel en hoefde vanaf dat
moment niet meer naar flatgebouwen te kijken. Ik weet dat het veel
rust kan geven als iemand weet dat er een waardig einde mogelijk
is. Bij deze vrouw zou ik het jammer hebben gevonden als ze het
dodelijke middel zou hebben ingenomen. Maar, zoals gezegd, is die
keuze niet aan mij. We hielden contact en ik besloot haar te schrijven. Ik zag dat als een wekelijks levenslijntje naar haar. Eerst waren
het gewoon brieven, later stapte ik over op de feuilleton-vorm.. Ik
bedacht personages die ik van alles liet beleven.’
Beekman leest veel en heeft altijd graag geschreven. De stap naar het
schrijven van een roman was niet zo groot. Hij vindt het een vorm
die zich goed leent voor het gecompliceerde onderwerp. ‘Ik heb
van de verschillende opinies rondom het levenseinde, personages
gemaakt.’
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Niemandsland door
Wouter Beekman
Uitgeverij Gopher
€ 15,95

Proefproces > Hoofdpersoon Menno wil iemand bijstaan die zijn
leven voltooid vindt, hij wil daar ook de consequenties van dragen.
De mensen om hem heen hebben allemaal verschillende achtergronden en meningen. Op die manier belicht Beekman de vele
perspectieven op het thema ‘vrijheid van sterven’.
De vraag dient zich aan of hij zelf bereid zou zijn de consequenties
te dragen van een eventuele bijstand bij zelfdoding, en een
proefproces uit te lokken. ‘Persoonlijk ben ik daartoe bereid. Het
is in mijn ogen de logische consequentie van mijn principes en
gedachten.’
Maar zijn omgeving is niet onverdeeld blij met die opofferingsgezindheid. Beekman begrijpt dat ook wel. ‘Vermoedelijk onderschat
ik de impact van zo’n proefproces. Ik zit niet op social media, dus
daar zou ik weinig last van hebben. Maar voor je het weet staat De
Telegraaf of het Reformatorisch Dagblad bij je op de stoep. Het kan een
enorme invloed op je leven hebben. Het kost ongetwijfeld ook veel
energie en het is iets van de lange adem.’
Beekman roept de nvve op om zo’n proefproces uit te lokken. ‘Ik
denk dat er wel consulenten zijn die dat aandurven. Artikel 294.2
uit het Wetboek van Strafrecht stelt dat het verstrekken van stervensmiddelen strafbaar is. Dit artikel stamt uit 1886. We leven nu in
andere tijden. Wat mij betreft hoeft dat artikel niet te verdwijnen,
maar zou het moeten worden geïnterpreteerd als een verbod op
onzorgvuldige bijstand bij zelfdoding.
We zijn als maatschappij verplicht om kwetsbare mensen te beschermen, dus ik vind niet dat een stervensmiddel vrij beschikbaar
moet zijn. De vrije keuze van ieder mens moet ingeperkt worden
ter wille van maatschappelijke zorgvuldigheid. Je kunt bijstand
bij zelfdoding door niet-medici op dezelfde manier als euthanasie
regelen. Net zo zorgvuldig en toetsbaar. Wel met andere zorgvuldigheidseisen: wilsbekwaam zijn, geen levensperspectief meer zien,
een vrijwillig en weloverwogen besluit.’
Voor dat zover is, zal er nog wel wat reuring nodig zijn. Misschien
begint die wel bij het Reformatorisch Dagblad, waar Beekman een
recensie-exemplaar van zijn roman heen heeft gestuurd in de hoop
op een reactie. Als die reactie al komt, zal dat uiteraard geen instemmend geluid zijn. Maar voor reuring is ook discussie nodig. Z
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René den Ouden
De moederbanden

Susanne Kruys
De biografie als medicijn

–
Uitgeverij De Kring
€ 19,99

–
Uitgeverij Lannoo Campus
€ 29,99

(MH) De belevenissen in De
Moederbanden spelen zich af in
het heden én in het katholieke
Brabantse Schijndel van de jaren
50-60. Spil vormt het arbeidersgezin van de moeder van de
schrijver, de familie Mathijsen.
Acht van de tien kinderen werken in de lokale kousenfabriek,
twee dochters verlenen thuis
hand-en-spandiensten. Vader is
klompenmaker. Armoe troef.
Een tijd lijkt het erop dat het
grote muzikale talent van de
kinderen hen een uitweg daaruit
zal bieden. Peter en Anne mogen naar het conservatorium,
Peter krijgt zelfs een baan bij de
Nederlandse Opera. Een fataal
ongeluk, waarbij Anne om het
leven komt, maakt een eind aan
de voorspoed. Het verlies heeft
grote impact op alle broers en
zussen.
Deze waargebeurde familiegeschiedenis wordt bij stukjes en
beetjes, dwars door de roman
heen, uit de doeken gedaan.
Smeuïg verteld, op het burleske
af soms, met veel dialogen
in dialect en een zweem van
suspense.

Die spanning wordt opgewekt
door de zoektocht naar de ‘moederbanden’. Als de moeder na
een herseninfarct wegkwijnt in
een verpleeghuis, raadt de arts
de kinderen aan om haar zoveel
mogelijk te prikkelen. Dat brengt
de zoon op het idee de ‘moederbanden’, met de oorspronkelijke opnamen van liederen
gezongen door Anne, boven
water te halen. De hemelse muziek zal zijn moeders hersenen
stimuleren.
Het gewenste resultaat blijft uit.
Moeder wil niet verder leven,
maar komt niet in aanmerking
voor euthanasie. Haar zoon
helpt haar te sterven. Dat hij zijn
daad in overeenstemming kan
brengen met zijn geweten drukt
hij uit met een zin uit een liedje
van Bob Dylan: ‘to live outside
the law you must be honest’.
Den Ouden laat – niet alleen in
deze roman, maar eerder al in
een Volkskrant-artikel – weten
dat euthanasie niet gebaat is bij
strikte wetgeving. ‘Hoe minder
we in wetten vastleggen, hoe
meer ruimte er is voor een arts
om gewetensvol en humaan te
handelen’, vindt hij. Z

(MH) Als ‘biografisch coach’
helpt Susanne Kruys mensen
om inzicht in hun levensverhaal
te krijgen en zo de zin van het
leven (weer) te zien. Zingevingsproblematiek, meent zij, speelt
een belangrijke rol bij depressies, waar zo’n 550.000 Nederlanders aan lijden. Een pil alleen
is niet genoeg, weet ze. Wat
wel helpt is de rode draad in je
leven zien, je herinneringen in
kaart brengen. In dit boek geeft
zij daar voorbeelden van. Dat
doet zij door mooie, persoonlijke
interviews met wetenschappers
Trudy Dehue, Carlo Leget, Machteld Huber en Jim van Os, over
het belang van het levensverhaal
in hun zoektocht naar zingeving.
Het zijn stuk voor stuk academisch gevormde mensen die
gewend zijn zich zorgvuldig uit
te drukken en de terminologie
beheersen. Maar wat moet een
lezer – die rechtstreeks aangesproken wordt – met een vraag
als: hoe leef jij jouw waarheid?
En wie weet raad met: ‘transcendentie als stille kracht’? Je
moet bovendien tegen de als
strooigoed verspreide Succes
agenda-spreuken kunnen:
‘Zonder boosheid geen liefde en
zonder liefde geen boosheid’. Z

Lieke Marsman
De volgende scan duurt
vijf minuten
–
Uitgeverij Pluim
€ 6,99
(MH) ‘Ziek zijn zet alles op
zijn kop, en in de chaos die
ontstaat, doemen abstracte
beleidsbeslissingen op als in de
praktijk gebrachte dictaten die
bepalen of de afdeling waarop
je ligt wel of niet onderbezet is.
Beslissingen in de gezondheidszorg zijn geen economische
beslissingen, maar beslissingen
over leven en dood.’
Lieke Marsman (1990), dichter
en filosoof, schreef een afstudeerscriptie over doodsangst
in het werk van Heidegger en
Sartre. Maar wat heb je daaraan als je zelf kanker krijgt en
overspoeld wordt door wanhoop van de ergste soort? Hoe
pak je je leven weer op als de
kwaadaardige tumor ter grootte
van een grapefruit met succes is
verwijderd?
Dit piepkleine maar bomvolle
boekje over die zoektocht opent
met tien tere gedichten over
kanker en politiek. Het wordt
gevolgd door een stevig essay
dat een aanklacht vormt tegen
de zieke, want gepolariseerde,
samenleving. Z

Marijke Hilhorst en Martien Versteegh
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Dorris Duurland,
Tineke Reijbroek
Mist, partners van jonge
mensen met dementie in
beeld
–
mist-jong-dementie.nl
€ 24,50 + verzendkosten
(MV) ‘Je kunt alzheimer alleen
aan als je heel veel van iemand
houdt. En als je een groep
mensen om je heen hebt die je
opvangt.’ Dat zegt Anita Vanderbroeck, echtgenote van alzheimerpatiënt Marco. Ze is een van
de vijftien ‘ervaringsdeskundigen’
die in aangrijpende monologen
vertellen hoe zij hun relatief
jonge partners hebben zien verdwijnen in de mist die dementie
heet. ‘Wat mij het meest heeft
aangegrepen, is dat je iemand
die je zo dierbaar is, en die zó
diep in je zit, ziet verbrokkelen.
Oplossen in het niets.’
Bij mist past enkel berusting,
maar dat gaat de meeste partners
niet gemakkelijk af. De zorg is
namelijk totaal niet ingesteld
op jonge mensen met dementie, zegt Tineke Reijbroek. Haar
man kreeg op 63-jarige leeftijd
euthanasie. Ze nam het initiatief
voor Mist omdat ze zelf graag
zo’n boek had willen hebben. Nu
is het er. Misschien niet geweldig geschreven, maar de moeite
waard voor lotgenoten, artsen en
andere hulpverleners. Z

Relevant | september 2019

Chloe Benjamin
De onsterfelijken

F. Starik
Klaar

–
Uitgeverij J.M. Meulenhoff
€ 19,99

–
Uitgeverij Nieuw Amsterdam
€ 20,99

(MV) Wat doet het met je als je
op jonge leeftijd te horen krijgt
wat je sterfdatum zal zijn? Dat
boeiende thema onderzoekt
Benjamin in haar roman over de
broers en zussen Gold. De vier
kinderen krijgen – om beurten
– hun datum te horen van een
helderziende. Wanneer Simon,
de jongste van het stel, als eerste
op zijn sterfbed ligt, is hij haar
dankbaar. ‘Als zij er niet was
geweest […] zou ik waarschijnlijk
nog thuis zijn, zitten wachten
tot mijn leven eindelijk begon.’
Het spoorde hem aan ten
volle te leven. Hoewel niet
uitgesloten is dat juist dát
heeft bijgedragen aan zijn
vroegtijdige dood. Antwoorden
geeft Benjamin niet. Wel laat ze
in deze mooie familiesaga zien
dat iedereen anders reageert
op onheilstijdingen. Simon,
die als eerste sterft, komt er
misschien nog wel het beste
vanaf. En schijnbaar onschuldige
gebeurtenissen, zoals een bezoek
aan een vrouw met bijzondere
gaven, blijken zeer vergaande
consequenties te kunnen
hebben. Z

(MV) ‘Had je zomaar dood
kunnen zijn en dan heb je er
godverdomme helemaal niks
van gemerkt! Ik! De man die
meer dan tweehonderd eenzame
en minder eenzame uitvaarten
begeleidde, de specialist in andermans dood! Wat een armetierige manier om te sterven!
Een hart dat het begaf (als je het
zo opschrijft, klinkt het nog wel
aardig), een operatie die mislukte, en daar dan helemaal niets
van merken? Had je niet na een
paar dagen met je ogen geknipperd, dan was je voor altijd weg
geweest, zomaar vertrokken. Als
ik dan per se toch een keer dood
moet, wil ik er de volgende keer
graag bij aanwezig zijn, ja?’
Vrouwkje Tuinman, de geliefde
van F. Starik, heeft dit vervolg op
Moeder doen samengesteld op
basis van ‘bekentenissen’ op zijn
computer. In een interview in de
Volkskrant van 15 maart zegt ze:
‘Een boek dat Frank pas af en
klaar kon maken als zijn moeder
er niet meer zou zijn.’ Hij wilde
namelijk haar overlijden daarin
verwerken. Maar haar dood kan
hij niet meer beschrijven, omdat
de zijne eerder kwam.
Tuinman leest in zijn notities

dat zijn hartinfarct verwerkt
moet worden in Klaar. Moeder
en zoon die allebei afhankelijk
zijn van de zorg. Tuinman maakt
er een project van. Dat heeft ze
naar eigen zeggen nodig. Dat
deelde ze blijkbaar met Starik,
die in zijn boek schrijft dat hij
de laatste jaren van zijn moeder
kan verlichten, maar dat hij wel
een tegenprestatie nodig heeft.
En die tegenprestatie bestaat
eruit dat hij schrijft en publiceert
over wat hij meemaakt met zijn
moeder in het verpleeghuis.
Soms liefdevol en regelmatig met
humor, zij het vaak een pijnlijk
eerlijke humor. Hij spaart zijn
moeder niet. Zichzelf ook niet.
Dat maakt het mooi om te lezen.
Starik oordeelt niet, maar observeert scherp en formuleert
krachtig. Hoewel het boek niet
overal als een logisch geheel
voelt, voegen de fragmenten
waarin Starik schrijft over zijn
hartinfarct en zijn worsteling om
van de drank en de sigaretten af
te blijven, zeker iets toe. Maar
het is toch voorál een rauw
boek over de aftakeling van
een demente moeder en haar
mantelzorgende zoon. Z
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STEUNPUNT DEMENTIE WIL COMMUNICATIE VERBETEREN
‘Vaak denk ik: had ons maar gebeld. Dan hadden we u
eerder kunnen helpen’, zegt Carla Bekkering, een van de vier
coördinatoren van het Steunpunt Levenseinde en Dementie
van de nvve. Eind vorig jaar werd het steunpunt in het leven
geroepen.
Vrijwel geen onderwerp waar zoveel vragen over komen én
waar betrokkenen zo gefrustreerd over kunnen raken als
dementie en het levenseinde, weet Bekkering uit ervaring.
‘We horen soms zulke verdrietige verhalen. Wij kunnen
geen euthanasie voor iemand regelen, maar we proberen er
wel voor te zorgen dat mensen realistische verwachtingen
hebben. We kunnen iemand helpen een zo goed mogelijk
gedocumenteerd euthanasieverzoek te doen. En we geven
informatie over alle manieren van waardig sterven, dus niet
alleen over euthanasie.’
De hoeveelheid vragen en de heftige emoties vormden
de reden dat de nvve een iets andere werkwijze inrichtte
voor ledenvragen over het levenseinde en dementie.
Wanneer iemand hierover belt, noteert de telefoniste enkele
basisgegevens en geeft die door aan de coördinatoren van het

CONTRIBUTIE GAAT OMHOOG IN
2020
Het lidmaatschap van de NVVE kost
met ingang van 2020 € 22,50 per jaar.
Dat is nu nog € 17,50. De Algemene
Ledenvergadering stemde op 25 mei
in met de contributieverhoging. De
verhoging was nodig omdat de kosten al
jaren toenemen, terwijl het lidmaatschap
sinds 2008 hetzelfde kostte. De stijging
is het gevolg van de groei van de
vereniging, het aantal medewerkers en
activiteiten.

ERVARING MET
BEHANDELVERBOD?
Zorgverleners moeten een behandel
verbod in principe opvolgen. Een
behandelverbod houdt bijvoorbeeld
in dat iemand niet wil worden
gereanimeerd of niet in het ziekenhuis
wil worden opgenomen of geopereerd.
Toch gebeurt dat in de praktijk lang niet

steunpunt. Zij bellen de betrokkene binnen 24 uur terug.
Gaat het om een eenvoudige vraag, dan wordt deze
telefonisch beantwoord. Bij ingewikkelder vragen – en dat
zijn ze meestal – stelt de nvve een huisbezoek door een
consulent voor. Wil iemand met een vraag over dementie
zich online opgeven voor een spreekuur wilsverklaring, dan
wordt direct het alternatief van een huisbezoek geboden.
‘Dat is voor de betrokkene veel prettiger. Die kan in zijn
eigen omgeving en in alle rust praten, en de consulent heeft
meer tijd dan op een spreekuur’, legt Bekkering uit. ‘Bij
andere onderwerpen laten we het initiatief meer bij de leden.
Wij zijn terughoudend, willen niemand iets opdringen. Bij
dementie zijn we wat proactiever.’
Focus van de ondersteuning is de communicatie tussen de
betrokkene en zijn naasten, en tussen de betrokkene en de
professionals (zorgverleners) te verbeteren. ‘Door mensen
goed te informeren, kunnen ze gesprekken beter voorbereid
voeren.’
\
Het Steunpunt Dementie is dagelijks tijdens kantooruren te bereiken via
(020) 620 06 90. Of via het contactformulier op nvve.nl -> Contact.

altijd, zoals ook blijkt uit twee verhalen
in dit nummer. Voor een publicatie
in de volgende editie is de redactie
van Relevant op zoek naar ervaringen
met het behandelverbod van lezers.
Wat heeft u meegemaakt? Werd uw
behandelverbod of dat van uw naaste
gerespecteerd? Of juist niet? En, als u
zorgverlener bent: hoe handelt u en
waarom?
Mail uw reacties naar relevant@nvve.nl.
Als u er geen bezwaar tegen heeft dat
u door de redactie wordt gebeld, wilt u
dan ook uw telefoonnummer vermelden?

NVVE OP 50PLUSBEURS
De NVVE staat van 17 tot en met 21
september op de 50Plusbeurs in de
Utrechtse Jaarbeurs. Deze beurs is al
27 jaar ’s werelds grootste evenement
voor actieve 50-plussers, met 550
stands vol informatie, entertainment en
aanbiedingen. Sinds enkele jaren is ook
de NVVE er vertegenwoordigd. In Grand

Café De goede dood kunnen bezoekers
terecht voor goede koffie en een goed
gesprek, met als uitgangspunt dat ieder
leven een waardig einde verdient. Meer
informatie: 50plusbeurs.nl.

DAG VAN DE WILSVERKLARING:
5 OKTOBER
Zaterdag 5 oktober is Dag van de
Wilsverklaring. Op dertien locaties,
verspreid over het land, verzorgt de
NVVE informatiebijeenkomsten over het
opstellen van een wilsverklaring. De
NVVE geeft drie wilsverklaringen uit: voor
een behandelverbod, een volmacht en
een euthanasieverzoek. De Dag van de
Wilsverklaring is vooral bedoeld voor
niet-leden. Leden van de NVVE kunnen
immers elke maand dichtbij huis een
(gratis) spreekuur bezoeken. Heeft u
vragen over uw wilsverklaringen? Op
nvve.nl/spreekuren kunt u zelf een
afspraak maken.
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WILSVERKLARINGEN
[

De nvve geeft wilsverklaringen uit
waarmee u uw wensen rond het
levenseinde kunt vastleggen. Zo is het
voor artsen en uw naasten duidelijk
wat u wilt. U kunt de wilsverklaringen
online opstellen via nvve.nl. Dat is gratis.
Wilsverklaringen op papier kosten E 10.
De penning waarmee u verklaart dat
u niet wilt worden gereanimeerd, is
te bestellen via patiëntenfederatie.nl.
De Patiëntenfederatie nam de nietreanimerenpenning vorig jaar van de
nvve over.

SPREEKUUR
[

Heeft u hulp nodig bij het opstellen
van uw wilsverklaringen? Dan kunt u
op diverse plekken in Nederland
terecht voor een gratis nvve-spreekuur.
De spreekuren zijn wekelijks. Tijdens het
gesprek kunt u uw vragen persoonlijk
met een nvve-medewerker bespreken.
Dat kan ook telefonisch. De gesprekken
zijn bedoeld voor korte vragen over
uw wilsverklaringen. Voor zowel het
telefonisch spreekuur als voor een gesprek
op locatie moet u een afspraak maken.
Daarvoor belt u met (020) 620 06 90. Het
kan ook online op nvve.nl/spreekuren.
Een persoonlijke aanvulling op uw
euthanasieverzoek of behandelverbod
maakt uw wilsverklaringen overtuigender.
Tips en hulpteksten staan op de website.
Ze zijn te vinden op de pagina die opent
zodra u inlogt op Mijnnvve vanaf de
homepage. U kunt ze ook op schrift
krijgen door te bellen met de ledenservice
(020) 620 06 90.
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WERKGROEP LEDENPARTICIPATIE
EN LEDENADVIESRAAD
[

De Werkgroep Ledenparticipatie werd
in 2014 opgericht om te bevorderen
dat leden op informele wijze met
elkaar in contact konden komen.
Een besloten internetforum stond
bovenaan de wensenlijst. Uitvoering
daarvan is vooralsnog niet mogelijk
gebleken. Als tussenoplossing werden,
in samenwerking met het bureau, wel
kleinschalige groepsgesprekken voor
leden georganiseerd. Die waren een succes
en werden medio 2018 afgerond.
Inmiddels is de Ledenadviesraad (lar)
in functie. Ook de lar beschouwt het
bevorderen van digitaal contact tussen
leden als een van haar opdrachten. Om
die reden is in goed onderling overleg
besloten dat de wglp deze taak aan de lar
overdraagt.
Met dit besluit beschouwt de wglp haar
taak als pleitbezorger van een ‘gezond
verenigingsklimaat’ als beëindigd. De
werkgroep zegt met tevredenheid terug
te blikken op haar bijdragen, onder
andere aan de oprichting van de lar,
het instellen van ledenberaden over een
specifiek onderwerp en het verhogen
van de frequentie van de Algemene
Ledenvergadering.
De lar is te bereiken via ledenadviesraad@
nvve.nl.

CAFÉ DOODNORMAAL
[

Om het gesprek over jongeren en het
zelfgekozen levenseinde mogelijk te
maken, organiseren de nvve Jongeren
maandelijks Café Doodnormaal. Deze
bijeenkomst vindt elke keer in een andere
studentenstad plaats. De agenda is te
vinden op nvve.nl/agenda.

ADVIESCENTRUM
[

nvve-leden kunnen bellen met het
Adviescentrum voor informatie, advies
en steun bij keuzes rond het levenseinde.
Het Adviescentrum bemiddelt ook
bij problemen. Na een telefonisch

intakegesprek door een coördinator kan
een consulent op huisbezoek komen.
Het Adviescentrum is tijdens kantooruren
bereikbaar.

LEZINGEN, PRESENTATIES EN
WORKSHOPS
[

De nvve verzorgt op verzoek lezingen,
presentaties en workshops over het
zelfgekozen levenseinde. Ze zijn bedoeld
voor zowel professionals als particulieren.
Voor aanvragen kunt u mailen naar
lezingen@nvve.nl.

REGIOBIJEENKOMSTEN
[

Maandelijks organiseert de nvve
een regiobijeenkomst, telkens in een
ander deel van het land. Tijdens deze
bijeenkomsten kunnen zowel leden
als niet-leden informatie inwinnen en
praktische vragen stellen. De toegang is
gratis. Kijk voor de agenda op
nvve.nl/agenda.

BESTUUR NVVE
[

Agnes Wolbert
Dick Bosscher

RAAD VAN TOEZICHT NVVE
[

Voorzitter:
prof. dr. Job Cohen
Leden:
mr. Barbara Middeldorp
drs. Maarten ten Doesschate
prof. dr. Eddy Houwaart
drs. Flip Sutorius
Jos van der Geest

ADRES
[

Postbus 75331
1070 ah Amsterdam
telefoon: (020) 620 06 90
Bereikbaar op werkdagen
van 09.00 tot 17.00 uur
website: nvve.nl
e-mail: info@nvve.nl

nvve-diensten

WAT KAN
DE NVVE
VOOR U
DOEN?

32

Zij die achterblijven…
marijke hilhorst

Knokken. Voor jullie
‘Chantal was wel afgevallen’, vertelt haar man
Gerard. Maar om nou te zeggen veel, nee. Ze
voelde zich wel vaak moe. En ze had zeurende
pijn in haar rug. Daarom was ze uiteindelijk
naar de dokter gegaan. De nieuwe. Een vrij
jonge vent. Nog niet zo heel lang geleden
waren ze verhuisd, vandaar.
Chantal werd doorgestuurd. Er volgden
onderzoekjes en binnen de kortste keren leek
het allemaal hopeloos. Alvleesklierkanker,
vertelden ze in het ziekenhuis. En ook dat er
niets meer aan te doen was.
‘Zijzelf, de meiden, ik, we waren verslagen en
toen kwam daar die huisarts nog bovenop. Ik
zal z’n naam niet noemen. Hij kwam langs
en zei zo botweg: “Heeft u aan euthanasie
gedacht?” “Hoezo?” riep Chantal. Ze was
witheet. Ik ben beleefd gebleven, heb hem naar
de voordeur gebracht en gezegd dat hij niet
meer hoefde te komen. De meiden huilden.
Chantal zei: “Ik zal knokken. Voor jullie.”
Ze heeft er alles aan gedaan om te blijven
leven. Alles. In Duitsland zat een arts die haar
zou kunnen helpen met heel sterke vitamineinjecties. Ik heb vrij genomen en we zijn samen
gegaan. Ze is bij een dokter in België geweest,
we hebben medicijnen tegen de pijn besteld
via internet, een vriendin heeft een foto van
Chantal naar een beroemde magnetiseur
gestuurd. Nog geen drie maanden later is ze
gestorven. Ik kan er nog steeds niet bij.’

