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agenda staan: het schrappen van het verbod op hulp bij zelfdoding uit het Wetboek van Strafrecht en hulp mogelijk maken voor
mensen die lijden aan onomkeerbaar verlies aan waardigheid.

24 35 jaar NVVE
Volgend jaar bestaat de NVVE 35 jaar. De ALV krijgt dan naast
de normale agenda een feestelijk tintje met de uitvoering van
het tragikomische toneelstuk De Goede Dood.

RUBRIEKEN

14 KORT 19 COMMENTAAR 21 BRIEVEN 22 IN BEELD
24 NVVE NIEUWS 26 HET BUREAU 26 DIENSTEN

REDACTIONEEL

PERSPECTIEF

4

8

10

17

24

Het symposium Vijf jaar euthanasiewet is achter de rug. Het was
bij tijd en wijle een pittig debat. Meer nog dan in de wet, werden
de “gaten” in de praktijk blootgelegd: het verzoek van de patiënt
wordt lang niet altijd serieus genomen; de precieze regeling is op
onderdelen niet altijd duidelijk, bijvoorbeeld de functie van de
schriftelijke wilsverklaring (vervanging van mondeling verzoek);
een arts die een euthanasieverzoek inwilligt moet aan allerlei voorwaarden voldoen, maar aan weigering wordt geen enkele voorwaarde gesteld; mensen met psychiatrische aandoeningen die
een doodswens hebben worden niet geholpen; het feit dat euthanasie een bijzondere medische handeling blijft, zet vaak een oneigenlijke rem op de bereidheid van een arts om een verzoek te
honoreren; de rol van de SCEN-arts is vaak te sterk bepalend; en
een ruimere toepassing van de wet is hard nodig maar komt niet
echt van de grond. Kortom, een nuttige terugblik die leert dat er
nog werk aan de winkel is.
Maar de NVVE wil die agenda voor de toekomst niet alleen laten
bepalen door te inventariseren wat er in de huidige praktijk wel en
niet gebeurt, maar ook door eigen concrete voorstellen. Op 26
oktober organiseerde zij daarom in De Rode Hoed in Amsterdam
een bijeenkomst met deskundigen en andere betrokkenen over de
onlangs gepubliceerde nota Perspectieven op waardig sterven.
Hierin bepleit de NVVE een aanvullend criterium: de mogelijkheid
om waardig te sterven. Naast uitzichtloos en ondraaglijk lijden zou
het niet langer willen doorleven in een uitzichtloze onwaardige toestand reden voor hulp bij het zelfgewilde einde moeten zijn. De
gronden voor stervenshulp in geval van dementie, een psychiatrische stoornis of voltooid leven zouden hiermee kunnen worden
versterkt. Onder leiding van NVVE-voorzitter Eugène Sutorius werden enkele concrete voorstellen voor de toekomst gedaan. Verslagen van beide bijeenkomsten staan in deze Relevant.
Vooralsnog wil de NVVE een scherp debat over het waardigheidscriterium. Het is te hopen dat dit van de grond komt. Waardigheid
is een fraai begrip – wie wil het niet? – maar het moet nog wel handen en voeten krijgen. Een juridisch begrip is het niet en artsen
zullen uiteindelijk op één lijn moeten komen met een patiënt en
zullen bij verschil van inzicht hun visie niet snel als onwaardig bestempelen. Met andere woorden: het criterium moet concreet worden vertaald, wil het geen abstractie blijven die de hulp aan mensen die nu nog het nakijken hebben per saldo niet verandert.
Rode draad in het debat over wat is bereikt en wat nodig is, blijft
de dagelijkse praktijk. Om het zicht daarop te verhelderen, schreef
Hans van Dam in opdracht van de NVVE het boek Euthanasie, de
praktijk van dichtbij bekeken. Dit boek bevat veertien interviews
met artsen, waarin zij opvallend open praten over hun ervaringen
met mensen die om euthanasie vragen. Een rijk geschakeerd pallet aan ervaringen komt aan bod: van artsen die euthanasie om
principiële redenen (niet alleen religie!) weigeren, tot artsen die
soms verder gaan dan de wet toestaat of toe lijkt te staan. In twee
afsluitende interviews kijken oncoloog Joep Douma en NVVE-directeur Rob Jonquière kritisch naar het praktijkbeeld dat oprijst uit
de veertien verhalen. Het boek biedt een brede en boeiende kijk
in de dagelijkse praktijk. Indringend, ontroerend, onthutsend en
soms humoristisch. In dit nummer een voorpublicatie.
Terugkijken, vooruitkijken en een rondgang in de praktijk verenigen zich in een gemeenschappelijke doelstelling: perspectief
houden en verbreden voor mensen die hulp vragen bij het zelfgewilde sterven. ■
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EUTHANASIE, DE PRAKTIJK VAN DICHTBIJ BEKEKEN
Bij een verzoek om hulp bij het levenseinde hebben patiënten, nabestaanden
en artsen uiteenlopende emoties, inzichten en belangen. Elkaar hierin begrijpen is niet altijd even makkelijk. Dat bleek in het boek Euthanasie, de praktijk
anders bekeken dat Hans van Dam twee jaar geleden in opdracht van de
NVVE schreef. Veertien indringende en ontroerende verhalen van nabestaanden waarin de goede kanten van de praktijk maar ook de schrijnende tekorten
aan het licht kwamen. Het boek maakte veel los.
Nu zijn de artsen aan de beurt om hún kant van het verhaal te vertellen. In
Euthanasie, de praktijk van dichtbij bekeken vertellen zij openhartig over hun
ervaringen met euthanasie en hulp bij zelfdoding. Van artsen die tegen
euthanasie zijn, tot artsen die soms verder gaan dan de wet toestaat.
Ervaringen van na de euthanasiewet, maar ook van lang daarvoor, toen alles
nog in het geheim moest gebeuren, artsen geen idee hadden welke middelen
ze moesten gebruiken en de soms dramatische gevolgen daarvan. In deze
voorpublicatie een fragment uit het verhaal van huisarts Simon Altena. De
euthanasie die hij toepaste had een onverwacht en schokkend verloop. De
nawerking is levenslang: hij besloot nooit meer euthanasie toe te passen.

‘EENS MAAR NOOIT WEER’
“De dood is voor mij niet eng en geen taboe. En de
hulp daarbij ook niet. Ik vind het bij ons vak horen
om mensen hierin bij te staan en ter wille te zijn in
hun laatste wensen. Ik vind ook dat euthanasie daar
bij kan horen. Dat is een verworvenheid waar we
trots op moeten zijn. Uit mijn mond zul je daar geen
afkeurend woord over horen en ook een opgeheven
vingertje zul je van mij niet zien. Met die instelling
belandde ik in mijn eerste en naar zou blijken enige
euthanasie. Het zou een shocking ervaring worden.

Het betrof een 53-jarige vrouw met
longkanker met uitzaaiingen, ondermeer in de botten. Zij was ooit bij
mij in de praktijk, maar vertrok toen
zij, 45 jaar oud, voor de tweede
keer ging trouwen; haar eerste man
was verongelukt. Zij woonde nog
in dezelfde plaats, maar was in de praktijk van de
huisarts van haar man gegaan. Op een avond belde
haar man op, vertelde over haar situatie en zei toen:
‘Wij willen euthanasie, daar zijn wij allebei aan toe,
Elsa in de eerste plaats natuurlijk. Het probleem is
dat onze eigen huisarts het niet doet. Wij bellen u
omdat Elsa goede ervaringen met u heeft.’ De vraag
overviel me. We spraken af dat ik de volgende avond
bij hen langs zou komen. Dat gesprek maakte diepe
indruk. Ik kende Elsa als een warme vrouw, met veel
verdriet na het plotselinge overlijden van haar man.
In haar tweede echtgenoot vond ze gelukkig eveneens
een warme persoonlijkheid. Elsa leed vreselijk onder
haar ziekte. De kanker zette onverdroten door, zo
bleek uit het verhaal tot dan toe, en de uitzaaiingen

veroorzaakten veel klachten. Ik vroeg bedenktijd en
wilde overleg met hun huisarts. Wat er ook uit het
overleg zou komen, de situatie was lastig. Het lijden
van deze vrouw was heel duidelijk en geen dokter had
haar iets te bieden, ook geen garantie op een draaglijk sterven – we praten over halverwege de jaren
negentig. Ook nu zou zo’n garantie trouwens niet
kunnen, al beweren sommigen van wel. Hun huisarts
reageerde timide toen ik hem belde. Hij wist hoe groot
Elsa’s lijden was en begreep haar verzoek heel goed,
maar kon er geen gehoor aan geven. Religieuze bezwaren speelden geen rol, hij kon het emotioneel niet.
Het initiatief om mij te bellen kwam van het echtpaar.
Om die reden had hij mij niet gebeld. Ik vond dat zuiver. Hij had het hoorbaar moeilijk met de situatie.
‘Neem ze maar over’, zei hij op een zeker moment.
Dat heb ik gedaan. Stel dat ik tot euthanasie zou overgaan, dan zou ze wel mijn patiënt moeten zijn en zou
ik haar een tijdje moeten kennen. Dat laatste zou ingewikkeld kunnen worden, want het proces zette snel
door.

De overname luchtte Elsa op, al had
ik er uitdrukkelijk bij gezegd dat ik
nog tijd nodig had. Ik ging vanaf
toen bijna dagelijks bij hen langs
en er ontstond in korte tijd een intensief contact. De morfinepleisters
hielden het leven voor haar nog min
of meer leefbaar, maar het was heel duidelijk dat zij
het proces niet tot het einde kon meemaken. Haar
man had in het eerste telefoongesprek niets te veel
gezegd, deze mensen waren er beiden aan toe.
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Ik besloot om het verzoek in te willigen. Overeenkomstig de afspraken – die er toen al waren – vroeg ik
een collega om advies. Hij ging akkoord. Dit was voor
mij wel belangrijk, omdat ik toch maar een patiënt
had overgenomen met als enige vraag euthanasie. Er
was nu geen beletsel meer voor de uitvoering en de
datum werd vastgesteld, een vrijdag. Elsa wilde zelf
de middelen slikken, ik neigde naar een injectie. We
kwamen uit op een combinatie: in overleg met de
apotheker zou zij eerst een combinatie van een sterke pijnstiller en zware slaapmiddelen slikken; als ze
in diepe slaap was, zou ik haar het dodelijk middel
per injectie geven.
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Op het afgesproken tijdstip was iedereen er: haar kinderen, een goede vriendin en zelfs de pastoor, die
wilde dat om de een of andere reden ook meemaken. In huis hing
een serene, maar niet loodzware
sfeer. En dan komt het moment dat
het moet gebeuren. Ze zei dat zelf. ‘Wat mij betreft is
het zover.’ Voordat ik kwam, had zij al afscheid van
haar dierbaren genomen; nu hield zij het kort. Elsa
zat rechtop in haar bed. Ze knikte mij geruststellend
toe, zo van ‘toe maar’. Ik gaf haar de pillen die zij
moest innemen, vijftien stuks. Nou, ik heb nog nooit
iemand zo gretig pillen zien innemen. Ze vrat ze werkelijk op. Verbijsterd keek ik naar haar, de anderen
misschien ook, dat heb ik niet gezien. Resoluut zette
zij het glas neer waarmee ze de pillen had ingenomen. Ze pakte haar zakdoek, veegde haar mond
schoon en staarde even voor zich uit. ‘Zo’, zei ze.
Met een zachte, lieve blik keek ze naar haar man en
Relevant 4/2007

kinderen. Tien, twintig seconden. Ze opende haar
mond, maakte aanstalten om nog iets te zeggen, en
viel toen achterover in de kussens. Dood. Werkelijk
waar. Ik kon het niet geloven maar het was zo. Als
een blok beton viel ze in de kussens. Letterlijk terwijl
ze haar mond opende om nog iets te zeggen. Binnen
een minuut. Echt. Laat het binnen twee minuten zijn
geweest, de herinnering zal wel wat vertekenen, al
staat het me nog heel scherp voor ogen. Eén korte
kramp in het gezicht, en weg. Zo onwaarschijnlijk snel
en zo onwaarschijnlijk abrupt! Vreselijk vond ik het.
Shocking, echt shocking. Voor de anderen ook. Ik had
bij herhaling verteld hoe het zou gaan: zij zou na enkele minuten langzaam in slaap vallen, steeds dieper
gaan slapen en als ze dan heel diep sliep zou ik de
injectie geven waarna ze snel zou overlijden. Maar dit!
Dit was volkomen anders dan mijn verhaal. En dus
ook anders dan alles waar deze mensen zich op hadden ingesteld. Ik was totaal uit het veld geslagen.
Iedereen keek iedereen aan, niemand gaf gedachten
of gevoelens prijs. Toen begon een van haar kinderen
te huilen. Ik weet tot op de dag van vandaag niet of
het huilen was van verdriet om de overleden moeder
of om wat er gebeurd was, het zou wel eens beide
geweest kunnen zijn. Langzaam verzamelde ik de
moed om de anderen aan te kijken. De ogen van hen
ben ik nooit vergeten. Het ongeloof, de schrik, het
niet weten, niet begrijpen, niet bevatten wat hier gebeurde, het lag er allemaal in. Deze dood, hoe tijdig
ook, had niets van sereen sterven. Ja, tot het moment van innemen van de middelen. Maar daarna…?
Daarna het tegendeel. Dit kón niet. Maar het kon dus
wel. Het gebeurde. De laatste beelden van iemand
zijn belangrijk, ook in het boek Euthanasie, de praktijk
anders bekeken wordt dat duidelijk. Nou, dit laatste

‘Na drie maanden kreeg ik bericht dat mijn zaak was geseponeerd.
Maar daarmee was mijn blazoen niet gezuiverd: de aantekening
bleef op mijn strafblad dat verder blanco was’
beeld… Bah. Ik vrees dat de rouw voor sommige nabestaanden van Elsa ingewikkeld moet zijn geweest.
Afscheid nemen van je vrouw en moeder is altijd erg,
het zelfgewilde einde maakt dat ook nog ingewikkeld.
Maar als het sterven dan gaat zoals dat is voorzien
en besproken, dan gaat dat op den duur overheersen:
het is erg, maar het is wel gegaan zoals zij dat heeft
gewild en verder lijden is haar bespaard gebleven.
Maar in deze situatie zou dat wel eens anders kunnen
zijn, kan ik me voorstellen dat die abrupte wending
het ‘goed’ terugkijken in de weg is blijven staan.

Ik voelde mij niet alleen ellendig,
maar zag mezelf ook onmiddellijk
als iemand die haar gekild had.
Door de snelheid vooral. Nog geen
twee minuten, hè. Je geeft de middelen en vrijwel onmiddellijk dood.
Dat voelt als killen. En ik hád natuurlijk al de gedachte dat ik deed wat eigenlijk niet
mocht, en dan dit. De ellende was compleet. Oké,
Elsa was verlost, er was gebeurd wat zij wilde, maar
zó had niemand het gewild. En dat was allemaal het
gevolg van wat ik haar luttele seconden eerder had
gegeven.
Zonder van de schrik bekomen te zijn moest ik de verdere afhandeling in gang zetten. De gemeentelijk lijkschouwer had ik van tevoren ingelicht en wist dus dat
hij voor euthanasie kwam. Hij had geen op- of aanmerkingen en – o wrede paradox – stelde mij daarna in
staat van beschuldiging. Zo ging dat en zo moest dat.
Die man deed zijn plicht, ik weet het, maar het was
toch wel een bizarre plicht. Ik kon dat er eigenlijk niet
bij hebben. Ik voelde me al een killer en nu ook nog in
staat van beschuldiging. Het paste bij mijn gevoel en
precies daarom was het zo erg. Het versterkte wat ik
al voelde. Na drie maanden kreeg ik bericht dat mijn
zaak was geseponeerd. Maar daarmee was mijn blazoen niet gezuiverd: de aantekening bleef op mijn
strafblad dat verder blanco was. Dus sta je wel te
boek als… Met dank aan de toenmalige en nu weer
opgedraafde minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin.
Meneer maakte goede sier met een regeling maar
vlecht het venijn in de staart. Die aantekening heeft
nog gevolgen gehad. Toen ik mijn praktijk stopte wilde
men mij onderscheiden maar dat is mooi afgewezen!
Het is oneerlijk: wel seponeren
maar niet wissen.

Deze ervaring heeft diepe sporen in
mij getrokken. In de eerste periode
sprak ik er veel met mijn vrouw

over. Zij stond vierkant achter mijn handelwijze en begreep mijn diepe frustratie. Ook begreep zij wat ik al
in het huis van Elsa had gezworen: dit doe ik nooit
meer. Ik heb het ook nooit meer gedaan. Ben zelfs
niet in de verleiding gekomen. Zo’n ervaring slijt niet,
bij mij niet althans. De pijn was tweeërlei: het abrupte en het feit dat je in staat van beschuldiging werd
gesteld. Beide staan zo haaks op wat je bedoelt en
hoe het ook door de persoon in kwestie en naasten
wordt ervaren: ik kon daar niet mee uit de voeten. Ik
weet wel dat de regelingen nu anders zijn, maar mijn
bezwaren zijn niet achterhaald. Ten eerste blijft om
euthanasie een sfeer van ‘het mag eigenlijk niet’ hangen – het staat nog altijd in het Wetboek van Strafrecht – en ten tweede blijft in de uitvoering een herhaling mogelijk van wat ik heb meegemaakt, zeker als
je, zoals tegenwoordig vaak gebeurt, alle middelen
per injectie geeft. Een mens kan dan, zoals dat heet,
‘aan de naald blijven hangen’. Ik moet er niet aan
denken. Nee, ik kan geen euthanasie meer doen. En
mijn ervaring is de reden dat mijn zoon, die ook huisarts is, het ook niet kan. Alleen om wat ik heb meegemaakt, ja. Zo werkt dat door.” ■

Hans van Dam • Euthanasie,
de praktijk van dichtbij bekeken. Interviews met artsen. •
Libra & Libris 2007 •
ISBN 978-90-74020-04-6 •
Vanaf 29 november te koop in
de boekhandel voor € 19,50 •
Leden van de NVVE kunnen het
boek bestellen voor het gereduceerde tarief van € 15,00 via
de bon in deze Relevant.
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EXPERT MEETING

‘WAAR ZIJN JULLIE BANG VOOR?’
Mensen moeten, voor zover het lot niet anders beslist, zelf kunnen kiezen op welke wijze zij waardig willen
sterven. Maar voor drie groepen hulpvragers blijft het zelfgekozen levenseinde tot dusver buiten bereik: de
chronisch psychiatrische patiënten, dementerenden en mensen die hun leven voltooid achten. Hoe kan de NVVE
ervoor zorgen dat hun verzoek gehonoreerd wordt? In een eerste publiek debat op 26 oktober in De Rode Hoed
in Amsterdam zochten twaalf deskundigen naar het antwoord.
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Psychiatrie
Voorzitter Eugène Sutorius zette de discussie meteen
op scherp door te stellen dat de euthanasiewet ruimte
laat aan artsen om aan chronisch psychiatrische patiënten hulp bij zelfdoding te geven. Hij vraagt zich af
of psychiaters tekortschieten in de zorg als zij zo’n
verzoek negeren. NVVE-bestuurslid Johan Huisman:
‘Als een wens niet wordt gehoord, kan dat behoorlijke
gevolgen hebben. De hulpvrager kan gaan “shoppen”
of een gruwelijke zelfdoding doen. Dat risico neemt de
psychiater.’ Sutorius: ‘Maar waar ligt het dan aan dat
psychiaters die hulp niet willen of durven te geven?’
Volgens psychiater en SCEN-arts Ardaan de Boer wandelt de psychiater om de vraag heen. ‘En er zit angst.
Psychiaters vrezen zich eraan te vertillen. Ten eerste
uit beduchtheid voor justitie. Maar ook ‘grootheidsfantasieën’ van de hulpverlener spelen een rol. Er is veel
leed en psychiaters zien dat ook, maar zij willen doorbehandelen ook al vindt de patiënt dat hij allang uitbehandeld is.’
Psychiater Boudewijn Chabot vreest dat het onbegonnen werk is om te proberen psychiaters mee te krijgen. ‘Met psychiaters zal het niet opschieten. Het is
aan dovemansoren gericht. Het is een dood paard en
daar moet je niet aan gaan trekken. Haal het bij de
psychiaters weg.’ De Boer voelt er toch wel wat voor
om te proberen dat dode paard te reanimeren. ‘Maar
dan moet er wel hulp voor de psychiaters komen, je
moet niet in je eentje aan een dood paard gaan trekRelevant 4/2007

Door Marleen Peters

ken.’ Chabot krijgt steun uit de zaal: ‘Psychiaters komen er onderling niet uit. Kijk om je heen, er zijn anderen die wel willen helpen.’ De Boer: ‘Je kunt het de
professionals niet uit handen nemen. Er moet een
deskundige zijn die de middelen voorschrijft.’
‘Wat zou de NVVE dan concreet kunnen doen?’ vraagt
Sutorius zich af. Huisman: ‘Ik pleit voor het opzetten
van een poule van psychiaters die gaan toetsen aan
de zorgvuldigheidseisen. Als psychiater loop je tegen
veel onwillige collega’s aan. Je moet met collega’s
kunnen overleggen als een vraag om hulp bij zelfdoding aan de orde komt, het gevoel hebben dat je er
niet alleen voor staat. De NVVE zal daar een belangrijke rol in moeten vervullen.’ Chabot: ‘Waar zijn jullie
toch bang voor? Zet die poule op! Ik ben beschikbaar.’
Dementie
De tweede groep hulpvragers die aan bod komt, zijn
de dementerenden. Cees Hertogh, verpleeghuisarts
en filosoof, vraagt zich af of er wel zo’n groot probleem is. ‘Hoewel tegenwoordig al in een vroeg stadium gezegd kan worden of iemand in een beginstadium
van dementie zit, zie ik niet meer mensen die met een
vraag om hulp bij zelfdoding komen. Waarom zetten
deze mensen niet de stap het te vragen? Ik denk dat
het een heel moeilijke thematiek is om aan de orde
te stellen. Mensen hebben als de diagnose is gesteld
eerst ruimte nodig om het te verwerken.’ Verpleeghuisarts Bert Keizer valt hem bij: ‘Ik denk dat demen-

tie een ziekte is die jou influistert dat je het niet hebt.
Ik weet zeker dat de 30.000 mensen die opgenomen
zijn in verpleeghuizen het allemaal ook niet wilden en
ze zitten er toch. Het probleem is om een beslissing
te nemen als je het nog kunt.’ Neuroloog en hoogleraar dementie Cees Jonker: ‘Nou, ik hoor die vragen
dus wel.’
Vanuit de zaal komt het commentaar dat artsen er
niet voor open staan. Volgens Hertogh zal iedere arts
elke keer weer moeten afwegen of je erover kunt beginnen. ‘Ik noem het “communicatieve gewelddadigheid”: de patiënt heeft zich eindelijk door een verwerkingsproces heen geworsteld en dan begint de dokter
over euthanasie. Je moet nooit op het menu zetten:
en dan hebben we ook nog euthanasie.’
En hoe zit het met euthanasie bij gevorderde dementie, vraagt de zaal zich af. Volgens Keizer is euthanasie in dat stadium onmogelijk. ‘Dat zal geen enkele
dokter doen. Het zou betekenen dat we mensen –
met alle respect – net als honden een spuitje gaan
geven.’ De zaal geeft zich echter niet snel gewonnen:
‘Ik wil dat mijn verzoek ook dan gehonoreerd wordt,
daarom heb ik een wilsverklaring opgesteld en een
gevolmachtigde aangewezen.’ Keizer: ‘De patiënt zelf
vraagt er niet meer om als hij dement is, maar omdat
de omgeving het zo’n rotgezicht vindt moet je het leven beëindigen?’
‘Maar wat kunnen we dan wel doen?’ vraagt Sutorius
zich af. Jonker: ‘Als je in een vroeg stadium dementie
constateert, voer je altijd een aantal gesprekken met
de patiënt waarin je het perspectief voor de komende
jaren schetst, de Alzheimerpil naar voren schuift enzovoort. De derde of vierde keer zou je dan ook de mogelijkheid van het levenseinde kunnen bespreken. De
vraag om sterven is dan nog niet aan de orde, maar je
geeft mensen de mogelijkheid erover na te denken en
je biedt openheid.’ Keizer: ‘Ik denk dat er meer artsen
zijn die in een beginstadium van euthanasie niet wegrennen voor hulp, dan in een later stadium. We zouden de lijn van twaalf weken, zoals die bij abortus
wordt gehanteerd, moeten gaan zoeken: wanneer kan
het nog wel en wanneer niet meer.’
Voltooid leven
De derde groep hulpvragers waar de NVVE zich in de
komende jaren specifiek op richt zijn mensen die hun
leven voltooid achten. Sutorius: ‘In 2004 verscheen
het rapport van de commissie Dijkhuis dat misschien
wat ruimte biedt aan artsen om mensen met een voltooid leven te helpen. Daarnaast was er Huib Drion
die de laatstewilpil op de kaart zette, maar de dokter
er niet mee wilde belasten. Welke kant moeten we
nou op?’ Volgens jurist en hoogleraar gezondheidsrecht Johan Legemaate zou de Drion-route een moge-

lijkheid kunnen zijn, maar hij waarschuwt dat het wel
nog even kan gaan duren voordat zo’n “pil” gerealiseerd is. NVVE-bestuurslid Wouter Beekman onderschrijft dit: ‘Uit onderzoek blijkt dat het draagvlak in
de samenleving niet groot genoeg is. En de politiek
durft er voorlopig haar handen niet aan te branden.
We moeten het debat entameren en kijken of we voldoende steun kunnen krijgen in de maatschappij en
van andere maatschappelijke organisaties. En ik hoop
dat de NVVE de kans krijgt om een heel zorgvuldig en
transparant experiment op te zetten met het verstrekken van de laatstewilpil.’
Op de stelling dat wanneer er voor de Drion-route
wordt gekozen er een commissie moet komen waar de
hulpvrager eerst “langs” moet alvorens de laatstewilpil
wordt verstrekt, komt de zaal in beroering. ‘Waar blijven we met ons zelfbeschikkingsrecht?’ En: ‘Raken
we dan niet te ver af van wat Drion bedoelde?’ Volgens Rein Zunderdorp, socioloog en voorzitter van het
hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond, gaat het
erom wie oordeelt en wie kiest. ‘De mensen om wie
het gaat moeten centraal staan. Zíj kiezen. Maar je
kunt niet ergens een pillenautomaat ophangen. Dus
zullen er goed getrainde gesprekspartners moeten
zijn, zoals geestelijk verzorgers en pastoraal werkers.
Niet om het oordeel bij hen te leggen, maar als klankbord om ondoordachtheid en lichtzinnigheid te voorkomen.’ Huisarts en SCEN-arts Philip Sutorius: ‘Maar
nou ben ik de patiënt, en ik wil nú die pil hebben. Ik
heb geen zin om me eerst te verantwoorden.’‘Dan kan
ik me niet voorstellen dat ik hem zomaar geef,’ zegt
Hans Alma, rector aan de Universiteit voor Humanistiek, stellig. ‘Als mensen die hulp willen krijgen, hebben ze anderen nodig. Je bent niet alleen op de wereld. Dus ga het gesprek aan met iemand. Als mensen het zelf willen organiseren hebben ze de NVVE
niet nodig.’ Beekman: ‘Je vraagt anderen om je die
pil te geven. Om dat maatschappelijk aanvaard te krijgen, is er een commissie of iets nodig die fiat geeft.
Anders krijg je nooit draagvlak.’
Alma twijfelt of het gesprek dat de hulpvrager moet
aangaan met een arts moet zijn. ‘Ik vraag me af of artsen daarin voldoende geschoold zijn, het vraagt specifieke kennis.’ Vanuit de zaal krijgt zij bijval: ‘Wij zijn
geen patiënten. We praten over ouderen niet over zieken.’ Anderen zien de arts juist wel als de aangewezen
persoon. Zo ook Philip Sutorius: ‘Huisartsen zijn dagelijks bezig met existentieel lijden.’ Beekman: ‘Maar het
nadeel is dat artsen er niet veel voor voelen.’
Huisarts Sutorius bekruipt bij dit alles toch het gevoel
dat er toch getoetst zal gaan worden. Zunderdorp:
‘Maar het is de hulpvrager die aan het einde altijd zelf
de beslissing neemt. Ik denk dat we dan toch dicht bij
de bedoeling van Drion komen.’ ■
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NVVE-SYMPOSIUM

‘ALS ALLES GOED WAS GEREGELD
WAS DE NVVE ALLANG OPGEHEVEN’
De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, kortweg de euthanasiewet, trad op
1 april 2002 in werking. Vijf jaar ervaringen vormden voor de NVVE aanleiding tot het organiseren van het
symposium Vijf jaar euthanasiewet. Bent u er beter van geworden…? Elf betrokken deskundigen (of, zo u
wilt, deskundige betrokkenen) zochten onder leiding van dagvoorzitter Inge Diepman in Amersfoort naar het
antwoord. Een volle zaal stortte zich al even betrokken in de discussie. De uitslag? ‘Nee’ won nipt van ‘ja’.
Door Leo van Enthoven, foto’s Maartje Benders

VOORAF
Klazien Alberda en Roger van Boxtel beten op
28 september het spits af. Niet verwonderlijk.
Alberda was één van de oprichters van de NVVE.
Van Boxtel, nu bestuursvoorzitter van Menzis
Zorg, diende in 1998 namens D66 samen met
Henk Kamp (VVD) en Heleen Swildens (PvdA)
het initiatiefwetsvoorstel euthanasie in.

van een “schandelijke strijdigheid met het geloof”.’
Alberda: ‘De kerk schermt altijd met het gebod “gij
zult niet doden”. Het lijkt wel of veel gelovigen er een
elfde gebod op nahouden: “Gij zult niet sterven.” Bij
euthanasie “doodt” een arts niet. Hij beëindigt lijden
door een leven te beëindigen. Zolang dat op verzoek
gebeurt doet de mening van anderen er niet toe.’
Van Boxtel: ‘De wet doorbrak een taboe. We hebben
ruimte verworven onze eigen dood te kiezen bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Nederland is een van
de weinige landen met een euthanasiewet. Vijf jaar
geleden stond de wereld op z’n kop. Dit is het hoogst
haalbare. Justitie is op afstand gezet. Zorgvuldigheid
is blijvend gewaarborgd.’
Beiden sporen de NVVE aan alert te blijven op “vervuiling” van het debat. Hulpverleners moeten palliatieve zorg, stervensbegeleiding of versterving niet opdringen als alternatieven voor euthanasie. Van Boxtel:
‘Als de patiënt om euthanasie vraagt, vraagt hij om
euthanasie, niet om iets anders.’ ■

DISCUSSIE 1
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Alberda was ondubbelzinnig: ‘Ja, we zijn er beter van
geworden. De wet geeft veel meer duidelijkheid over
de posities van patiënt, arts en verpleegkundige. Er
is meer openheid en meer begrip vergeleken met
2002. De introductie leidde tot veel tamtam, dus
aandacht voor euthanasie.’ Ze pleit voor verruiming
van de wet, voor de laatstewilpil en voor mensen die
niet meer kunnen slikken, voor euthanasie of – zoals
zij het noemt – de “laatstesnikprik”.
Van Boxtel repte van een ‘absolute mijlpaal’. ‘In 1984
was een initiatief gestrand. Paars 1 ondernam niks.
Henk Leenen (hoogleraar sociale geneeskunde en gezondheidsrecht, overleden op oudejaarsdag 2002,
red.) belde me suf dat ik iets móést doen. We hebben er veel werk in gestoken. Het was bijzonder dat
het tweede paarse kabinet de wet overnam. Minister
Borst heeft die verdedigd. Bisschop Bomers sprak
Relevant 4/2007

Esther Pans, advocaat gezondheidsrecht, kruiste
verbaal de degens met jurist en filosoof Martin
Buijsen. Buijsen: ‘Ik vermoed dat voor- én tegenstanders tevreden zijn.’ Pans: ‘Het is prima dat
de wet er is. Maar artsen maken er onvoldoende
gebruik van. Zij zijn aan zet.’

Buijsen: ‘Het aantal meldingen is 30 procent toegenomen. Regionale toetsingscommissies vragen maar
enkele keren aanvullende informatie. Ze komen één,
twee keer per jaar tot het oordeel “onzorgvuldig”. De
wet werkt. De doelstellingen transparantie, maatschappelijke controle en zorgvuldigheid zijn gehaald.
Dat is mooi. Voorstanders kunnen dat in hun zak steken. Tegenstanders kunnen uit het evaluatierapport

WISSELING

concluderen dat het aantal gevallen van euthanasie
en hulp bij zelfdoding is afgenomen.’
Pans beoordeelde de praktijk minder positief. ‘Het
begrip “lijden” is heel ruim. Gevallen van lijden aan
het leven, van dementie, van coma, van mensen met
een psychiatrische aandoening moeten onder de wet
vallen. Dat is de opzet van de wet, in aansluiting op
veranderende opvattingen binnen relevante beroepsgroepen.’ Ze benadrukte dat uit de evaluatie bleek

DISCUSSIE 2
De kamerleden Esmé Wiegman (CU) en
Anouchka van Miltenburg (VVD) stonden lijnrecht tegenover elkaar. Wiegman: ‘De samenleving is níét beter geworden van deze wet.’
Van Miltenburg: ‘Het is geweldig dat in de wet
is vastgelegd “tot hier en niet verder”.’

Wiegmans partij, de ChristenUnie, is tegen verruiming
van de de wet. Zelfs tegen de wet. ‘Het leven is geschonken door God, daar beslist niet de mens over,
maar God.’ Dat de wet strafuitsluitingsgronden kent
voor artsen, is volgens haar geen erkenning van het
zelfbeschikkingsrecht. ‘Het absolute zelfbeschikkingsrecht bestaat niet. Het wordt beperkt door rechten,
belangen en vrijheden van anderen, onder wie artsen.
Dat maakt euthanasie een publieke zaak. De NVVE
wil verlies van waardigheid als nieuwe strafuitsluitings-

dat alleen niet-controversiële gevallen worden geholpen. ‘De “moeilijke groepen”, de grensgevallen, vallen structureel buiten de boot.’ Het is ‘dus logisch’
dat justitie weinig reden voor ingrijpen ziet.
Ze benadrukt dat veel artsen onwetend zijn over de
wet. ‘Die biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
Artsen spelen daar onvoldoende op in. De wet is prima. Maar artsen maken er onvoldoende gebruik van.
Zij zijn aan zet.’
In de discussie met de zaal kwamen “menswaardigheid”, “ondraaglijk en uitzichtloos lijden” en “zelfbeschikking” naar voren. Pans verwees naar het arrest
in de zaak Schoonheim (1984) toen de Hoge Raad
verlies aan waardigheid als een aspect van lijden erkende. ‘De toetsingscommissies hebben euthanasie
bij mensen met beginnende dementie goedgekeurd.
Artsen mogen daar op afgaan. Dat gebeurt bijna niet.
Tweederde van de verpleeghuisartsen vindt het ondenkbaar om hier aan toe te geven.’
Buijsen: ‘Mensen kunnen aan deze wet geen récht
op euthanasie ontlenen. De arts heeft nooit de zekerheid dat er géén strafvervolging komt.’ ■

grond toevoegen. Maar waardigheid is niet te definiëren. Je kunt niet stellen dat lijden, hoe erg ook, een
mensenleven mensonwaardig maakt.’
Van Miltenburg koos de liberale insteek: ‘Een individuele zaak is niet altijd een publieke zaak, ook al
heeft het individu te maken met mensen om hem
heen. Mensen hebben het recht om in de privésfeer
een eindoordeel over zichzelf te vellen. De arts heeft
zijn eigen zelfbeschikkingsrecht. Zegt die “nee” tegen
een euthanasieverzoek, dan gebeurt het niet.’
De zaal gaf Wiegman tegengas: ‘Als iemand niet in
God gelooft, dan zakt uw redenering in elkaar.’ En:
‘Het regeerakkoord sluit de laatstewilpil uit. Is het
niet aan de samenleving daarover te beslissen? Het
is discutabel dat politici met een bepaalde overtuiging anderen beperken.’ Wiegman: ‘Dat is democratie. Ik vertegenwoordig een deel van het volk. In onderhandelingen heeft iedere partij ideeën over het inrichten van de samenleving.’ Van Miltenburg: ‘Er moet
ruimte zijn voor elk individu dat hulp vraagt bij het
sterven. Ik respecteer gelovigen die die hulp zelf niet
verlangen. Ik heb geen respect voor gelovigen die anderen beperkingen opleggen.’
Een vraagsteller: ‘De regeringspartijen hebben in het
coalitieakkoord afgesproken dat de huidige wetgeving
en de praktijk op het gebied van euthanasie ongewijzigd zal blijven. Maar het debat mag niet op slot! Centrale vragen zijn: voldoet de wet en voldoet de praktijk?’ Wiegman: ‘Regelmatige evaluaties van de euthanasiewet leiden vanzelf tot debat. De cruciale grens
tussen leven en dood is overschreden. De CU wil die
grens niet nóg verder leggen. De wet gaat op slot,
maar de discussie niet.’ ■
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DISCUSSIE 3
Celestine van de Ven (docent verpleegkunde)
was glashelder: ‘De rol van verpleegkundigen bij
euthanasie is veel duidelijker geworden. De wet
zegt: euthanasie is een medische beslissing, is
medisch handelen. Artsen passen euthanasie
toe, niet verpleegkundigen.’ Hans van Dam,
docent/consulent hersenletsel en publicist was
even helder: ‘Tegenover die grotere duidelijkheid
staat een bedroevende praktijk. We zijn er níét
beter van geworden.’

Van Dam: ‘De wet heeft een afspraak met artsen gemaakt, géén afspraak met patiënten. Binnen de driehoek arts, patiënt, verpleegkundige gaat het mis. Artsen verlenen alleen euthanasie in niet-controversiële
gevallen, dus als ze zeker zijn van hun zaak. Verpleegkundigen zien dat, signaleren dat en ontdekken dat
de arts bij euthanasie een exclusieve machtspositie
heeft gekregen. Artsen beslissen, hebben het recht
om “ja” en de vrijheid om “nee” te zeggen zonder dat
hun “nee” aan voorwaarden is gebonden. De patiënt
heeft het nakijken. In de praktijk blijft verwijzing naar
een arts die wel bereid is euthanasie toe te passen
een papieren zaak. Ik pleit voor een tuchtcollege voor
artsen die zonder redenen weigeren. Straks zijn we in
het buitenland beter af!’

Van de Ven hield vol: ‘Verpleegkundigen zijn wél beter
af. Voorheen was onduidelijk wat ze mochten doen of
zeggen. Euthanasie was bijna een taboe. Verpleegkundigen staan dicht bij hun patiënten. Ze adviseren patiënten, stimuleren hen om met hun arts te praten.’
Van Dam: ‘Patiënten hebben niets aan verpleegkundigen. Dat geldt zeker in controversiële gevallen. Die
blijven buiten de dood vallen!’ Nadat het gelach was
weggeëbd: ‘Die houden we er in! Het ligt niet alleen
aan artsen. De politiek maakt artsen bang. De politiek heeft vuile handen.’ Van de Ven: ‘Ik vind jou somber.’ Van Dam: ‘Ik bén somber. Verpleegkundigen worden buiten de driehoek gezet.’
Van de Ven erkent dat artsen steeds vaker terugvallen
op palliatieve zorg. De wens van de patiënt wordt
daaraan ondergeschikt gemaakt. Het kost de arts tijd
en energie om te achterhalen wat de patiënt wil. Van
Dam: ‘Laat hem dan gebruik maken van de verpleegkundigen.’ Een longarts in de zaal neemt het op voor
zijn collega’s. ‘Je kunt niet van artsen eisen dat ze je
dood maken. Je kunt hen evenmin dwingen hun redenen te geven. Verpleegkundigen worden niet snel buiten de driehoek geplaatst. Mijn ervaringen zijn minder somber.’
Een vraagsteller sneed een heikel punt aan. ‘Uitbehandelde patiënten gaan naar verpleeghuizen. Sommige artsen zijn daar blij mee, ze zijn van die patiënten
af. Veel verpleeghuizen hebben een christelijke achtergrond. De staf kent de patiënten niet.’ Van de Ven ziet
geen probleem. ‘Ook daar kunnen artsen, patiënten
en verpleegkundigen snel een goede relatie opbouwen.’
Uit het publiek kwam de opmerking dat patiënten wel
degelijk rechten hebben, ontleend aan de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo).
De arts heeft zich te gedragen als fatsoenlijk behandelaar. Dat houdt onder meer in vragen beantwoorden
en doorverwijzen, ook bij gevallen van euthanasie. De
NVVE kreeg de aansporing een proefproces te beginnen over het uitblijven van een doorverwijzing bij een
gerechtvaardigde vraag om euthanasie. ■

DISCUSSIE 4
Na alle aanvallen op artsen was het hoog tijd
voor hún mening. Peter Heintz, emeritus hoogleraar gynaecologie en gynaecologische oncologie:
‘We zijn niets met deze wet opgeschoten.’
Gerrit Kimsma, huisarts, filosoof, SCEN-opleider
en lid regionale toetsingscommissie: ‘Het is een
goede wet, gebaseerd op maatschappelijke opvattingen.’

Relevant 4/2007

Heintz: ‘Euthanasie hoort niet in het strafrecht. Euthanasie is medisch handelen en daar is het tuchtrecht
voor. Volgens de Hippocratische eed moet de dokter
zijn patiënt genezen, niet doden. Dat is natuurlijk zo,
maar de geneeskunde is sinds Hippocrates voortgeschreden. Kan genezen niet langer, dan begeleid je
en houd de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk. Dat
impliceert stervensbegeleiding. En bij stervensbegeleiding mag je alle middelen van de moderne geneeskunst gebruiken.’
In de praktijk ziet Heintz geen verschil tussen nu en
de tijd voor de euthanasiewet. ‘De wet had de positie
van de arts moeten veranderen en ook die van de
patiënt. Op dat vlak is niks gewijzigd.’ En: ‘Als alles
goed was geregeld was de NVVE allang opgeheven
en zaten we vandaag niet hier.’
Kimsma bestrijdt dat euthanasie normaal medisch
handelen is. ‘De wet is er omdat volgens maatschappelijke opvattingen euthanasie en hulp bij zelfdoding
geen normaal medisch handelen zijn. De wet behelst
drie dingen: helderheid, veiligheid en respect. Helderheid is er omdat de wet een weerspiegeling is van de
gangbare moraal en gangbare rechtsopvattingen in
Nederland. Helderheid is er ook door consultatie vooraf en toetsing achteraf. Veiligheid is er voor artsen en

TOT SLOT
De patiënt kreeg het laatste woord. Op de vraag
van Inge Diepman of we nu beter zijn geworden
met deze wet, antwoordde schrijfster en columnist Karin Spaink: ‘Patiënten zijn geen klap met
deze wet opgeschoten.’

Spaink heeft multiple sclerose en borstkanker. Diepman vraagt haar wanneer ze voor het eerst aan euthanasie heeft gedacht. Spaink: ‘Aan euthanasie nooit,
zelfmoord wel. In 1992 ging mijn MS zo slecht dat
ik besloot: als dit niet beter gaat, dan hoeft het niet
meer.’ Ze heeft destijds niet overwogen dit met haar
arts te bespreken: ‘Mijn klassieke grap was: dan rijd
ik met mijn rolstoel de gracht in.’ Later openbaarde
zich kanker. Ze ervoer dat artsen bij kanker veel
meer begrip en bereidwilligheid tonen dan bij MS, als
een vraag om hulp bij zelfdoding aan de orde komt.

patiënten doordat het strafrecht op afstand is gezet.
Duidelijke voorwaarden beschermen artsen tegen dwingende patiënten en families. De wet handhaaft het
respect voor en het recht op leven. Extra consultatie
vooraf is geen aanval op de arts, maar een extra steun.
De wet heft de illegaliteit op en maakt euthanasie niet
afdwingbaar. De wet respecteert de emotionele belasting die euthanasie voor artsen meebrengt.’ Kimsma
is het eens met Esther Pans: de wet biedt ook ruimte
aan “andere groepen” zoals dementen. Heintz is niet
overtuigd: ‘Al die punten zijn overbodig. Elk medisch
handelen moet voldoen aan helderheid, veiligheid en
respect, dat geldt niet alleen voor euthanasie en hulp
bij zelfdoding. Ik begrijp dat we in een overgangsperiode
zitten van totaal verboden naar totaal vrij. Ik snap dat
dan regels nodig zijn, maar waarom het strafrecht?’
Kimsma wees er op dat de wet een aantal juridische
beginselen met voeten treedt. De arts moet zichzelf
melden (‘krankjorum’ noemt hij dat). Niettemin stellig:
‘We zijn er absoluut beter van geworden, meer duidelijkheid, meer bescherming.’ Verzuchting uit de zaal:
‘Artsen zijn zó voorzichtig, hebben geen zin in soesa,
toetsing, publiciteit, zelfs als uiteindelijk vervolging uitblijft.’ De indruk bestaat dat artsen voorzichtiger zijn
dan voor de wet er was. ■

‘Ik dacht, als mijn kanker een grotere rol gaat spelen
dan ga ik met mijn arts praten. Ik heb het er met mijn
neuroloog over gehad. Hij was niet afkerig. We wisten
allebei: dat ligt ver in de toekomst. Ik kan hem straks
natuurlijk niet binden aan een afspraak van jaren geleden. Dingen veranderen.’
Artsen zijn volgens Spaink wel wat beter geworden
van de euthanasiewet ‘en dat gun ik ze van harte’.
‘Maar de patiënt heeft nog steeds geen zekerheid dat
hij gehoord wordt, dat serieus op zijn verzoek wordt
ingegaan, laat staan dat het verzoek ingewilligd wordt.
Tot mijn grote verbazing wordt euthanasie nu minder
toegepast dan voor de wet. Het is moeilijker om euthanasie te krijgen. Als de patiënt euthanasie wil, krijgt hij
de idiote vraag: “Wil je niet liever palliatieve sedatie?”
Artsen zien dat als vervanging van euthanasie.’ Haar
conclusie: een patiënt moet zich nog harder maken
voor euthanasie dan vroeger. ‘Cijfers wijzen het uit.’
Dat maakt de wet volgens Spaink niet fout. ‘Die is
goed voor artsen. Nu is het hoog tijd na te denken
hoe we tegemoet kunnen komen aan wensen van patiënten. Het beleid van ziekenhuizen en verpleeghuizen en andere behandelcentra moet bekend zijn, het
moet op hun websites. Patiënten hebben het recht
te weten of een ziekenhuis meewerkt aan euthanasie
of niet. De verwijsplicht moet worden vastgelegd. Hoe
kunnen we meer opschuiven naar rechten voor patiënten, bijvoorbeeld dat patiënten áltijd recht hebben op
een second opinion bij euthanasie.’ Verder pleitte ze
voor een grotere vrijheid in huisartsenkeuze. ‘Die is er
in theorie, maar in de praktijk niet altijd realiseerbaar.
Hetzelfde geldt voor de ziekenhuiskeuze.’ Ten slotte
brak ze een lans voor het opzetten van euthanasiecentra bemand door specialisten. ■
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KORT

Door Marleen Peters

Nederlandse acteur op de bres voor
euthanasie in Poolse soap
Op verzoek van de Nederlandse
ambassade in Polen speelt de Nederlandse acteur Redband Klynstra
(38) mee in de Poolse ziekenhuissoap Na dobre i na zie (In voor- en
tegenspoed). In de soap is Klynstra
de eigenzinnige Nederlandse dokter Ruud van der Graaf. Bedoeling
is dat Klynstra het Poolse beeld bijstelt van Nederland als een land
waar op een verwerpelijke manier
wordt omgegaan met kwesties als
abortus, euthanasie, homohuwelijk
en drugs. Het initiatief van de Nederlandse ambassade in Polen
wordt gesteund door het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Den
Haag. De ambassade betaalt niet
voor het optreden van de Nederlandse acteur in de serie, al hebben
de televisiemakers wel een driedaags kennismakingsreisje naar
Nederland aangeboden gekregen.
Medewerkers van de ambassade

14

kwamen op het idee om via een
soapserie iets aan de negatieve
beeldvorming te doen door het succes van de Duitse acteur Stefan
Müller in Polen. ‘De populariteit
van Müller heeft meer goed gedaan
voor de Pools-Duitse betrekkingen
dan jaren van diplomatieke inspanningen bij elkaar opgeteld’, zegt
Krzysztof Weyher van de ambassade in Polen tegen BVN/De Stem.
‘Wat mensen van euthanasie vinden is hun zaak. Dat willen we helemaal niet beïnvloeden. Maar hoe
dat oordeel ontstaat en op welke
kennis het is gebaseerd, daar is
nog wel een en ander aan recht te
breien en dat proberen we. Er staat
hier bijvoorbeeld in de krant dat onze bejaarden Nederland ontvluchRelevant 4/2007

ARTSEN IN DE FOUT MET PALLIATIEVE SEDATIE
Uit onderzoek van de Helpdesk Palliatieve Zorg in Amsterdam blijkt dat
meer dan de helft van de Amsterdamse huisartsen in de fout gaat als ze
palliatieve sedatie geven. Meer dan 50 procent van de artsen houdt zich
daarbij niet aan de richtlijn die de artsenorganisatie KNMG hiervoor in
2005 opstelde. Deze schrijft voor dat de levensverwachting van de patiënt
nog hooguit twee weken mag zijn en dat ernstig lijden op geen andere manier te bestrijden is. Bij palliatieve sedatie wordt de patiënt in een diepe
slaap gebracht, waarbij geen voeding en vocht meer wordt toegediend.
Doel van de sedatie is het bestrijden van pijn, angst en benauwdheid. Uit
het onderzoek blijkt echter dat artsen vaak te vroeg beginnen met palliatieve sedatie, met de bedoeling
dat de patiënt eerder overlijdt. In dat
geval is palliatieve sedatie een verkapte vorm van euthanasie.
De artsenorganisatie KNMG zegt
dat ze het al aan zagen komen, toen
in mei de evaluatie van de euthanasiepraktijk verscheen. Daaruit bleek
dat euthanasie sterk is afgenomen
en palliatieve sedatie daarentegen
sterk is toegenomen. De artsenorganisatie is in overleg met het ministerie van Volksgezondheid om landelijk onderzoek te doen naar de manier waarop artsen omgaan met palliatieve sedatie. Sinds 1 mei worden huisartsen in de regio Amsterdam met
een aanvraag voor een Dormicumpomp (waarmee de patiënt in een diepe
slaap wordt gebracht) eerst doorgeschakeld naar een van de medewerkers
van de Helpdesk Palliatieve Zorg in Amsterdam voor overleg.

ten omdat hun familie hen wil
euthanaseren. Dat heeft natuurlijk
helemaal niets met de werkelijkheid te maken.’ Dokter Ruud promoot euthanasie niet, benadrukt
Klynstra die invloed heeft op het
scenario. ‘Het gaat erom de dilemma’s te laten zien die Nederlandse
artsen ervaren.’ De dokterserie
loopt al jaren en trekt per aflevering acht miljoen kijkers.
Pastoor weigert kerkelijke uitvaart
na euthanasie
Een 35-jarige vrouw uit Kaatsheuvel
die voor euthanasie koos, is een
kerkelijke uitvaart geweigerd. De
vrouw had een ongeneeslijke

progressieve spierziekte. Ze kon
haar armen en benen niet meer bewegen en praten en slikken gingen
steeds moeizamer. Op het laatst
kon ze alleen nog maar ademen
door met een hand de kin te ondersteunen. In overleg met haar man
en familie koos de vrouw voor
euthanasie. Haar wens was om een
kerkelijke begrafenis te krijgen,
maar pastoor J. Groos (63) van de
H.H. Martelaren van Gorkum weigerde. In Trouw zei de geestelijke
daarover: ‘Natuurlijk was het moeilijk om “nee” te verkopen aan deze
hevig lijdende mens, maar het was
voor mij nóg moeilijker geweest om
op het verzoek in te gaan. De
rooms-katholieke kerk is tegen
euthanasie omdat, zoals paus Johannes Paulus II in zijn encycliek
Evangelium Vitae schreef, we geen
dodende mensen moeten worden.
Ik kón in geweten niet anders dan
een kerkelijke uitvaart weigeren.
Het is het enige machtsmiddel dat
we als kerk hebben. Nu is het euthanasie, straks de pil van Drion, we
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zijn bang dat het steeds verder gaat.’
In de bezinningsnota Pastoraat
rond het verzoek om euthanasie of
hulp bij suïcide schrijft de bisschoppenconferentie dat een kerkelijke uitvaart niet kan worden verleend aan katholieken die te kennen hebben gegeven euthanasie te
willen plegen. Dat is omdat de kerk
op die manier zou worden betrokken in het proces van actieve levensbeëindiging.
Aanklacht tegen Italiaanse arts
vervalt
De klacht tegen de Italiaanse
anesthesist Mario Riccio die in december 2006 de kunstmatige beademing van de terminale patiënt
Pergiorgio Welby (60) op diens verzoek uitschakelde, is afgewezen.
Welby werd al sinds 1997 kunstmatig beademd en kon de laatste
maanden enkel nog met zijn ogen
knipperen. Riccio werd aangeklaagd voor moord, maar de rechtbank oordeelde op 21 juli dat Welby het recht had om de beademing
te weigeren, waardoor de arts dus
ook niet ver volgd kan worden.
‘Vandaag heb ik de bevestiging gekregen’, zei Riccio toen hij de
rechtbank verliet. ‘Een patiënt mag

een behandeling weigeren, zelfs
als die levensreddend is.’
De zaak verdeelde Italië sinds Welby op televisie een oproep deed
om te mogen sterven. Onder druk
van de rooms-katholieke kerk werd
hem dit echter lange tijd geweigerd.
Na zijn dood weigerde de kerk ook
om zijn uitvaart te verzorgen.
Legaliseren euthanasie leidt niet
tot hellend vlak
Het legaliseren van euthanasie en
hulp bij zelfdoding leidt niet tot het
zogenaamde “hellend vlak” waar
tegenstanders zich vaak op beroepen in discussies rond euthanasie
en hulp bij zelfdoding. Dit blijkt uit
onderzoek, onder leiding van pro-

fessor Margaret Battin, van de
Amerikaanse Universiteit in Utah.
Het onderzoek is gepubliceerd in
het oktobernummer van The Journal of Medical Ethics. De onderzoekers vonden geen enkel bewijs dat
legalisering van euthanasie ertoe
leidt dat zwakkere groepen in de
maatschappij, die “een last zouden
zijn voor de samenleving”, een verhoogd risico lopen ertoe te worden
aangezet een einde aan hun leven
te maken.
Voor het onderzoek werden honderden gevallen van euthanasie onderzocht in Oregon (VS) en Nederland.
Specifiek werd gekeken naar ouderen, vrouwen, onverzekerden, mensen met een laag inkomen, laag
geschoolden, gehandicapten, chronisch zieken, mensen met een psychiatrische aandoening en minderheden.
‘Ook in Hamburg mogen mensen
waardig sterven’
De Duitse politicus Roger Kusch
van de partij RECHTE MITTE HeimatHamburg heeft hulp bij zelfdoding
tot verkiezingsitem gemaakt voor
de verkiezingen in Hamburg in
2008. Kusch schreef in het augustusnummer van het gezaghebbende

Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) een
artikel onder de kop Waardig sterven – alleen in het buitenland? In
het stuk weerlegt hij dat ongeneeslijk zieken naar Zürich zouden moeten afreizen om waardig te kunnen
sterven. Verwijzend naar een uitspraak van het Duitse Hooggerechtshof voert hij het juridische
bewijs aan dat in Duitsland, net als
in Zwitserland, hulp bij zelfdoding
aan ernstig zieken die uit hun lijden
willen worden verlost, straffeloos
gegeven kan worden. Omdat de
Duitse wet rond hulp bij zelfdoding
enigszins afwijkt van de Zwitserse
moeten volgens Kusch de technische omstandigheden waaronder
de stervenshulp kan worden gege-

ven iets anders worden vormgegeven dan in Zwitserland. Kusch
werkt samen met artsen en ingenieurs aan een apparaat waarmee
mensen zichzelf eenvoudig een
dodelijke injectie kunnen toedienen. Het apparaat zou al in de eerste helft van 2008 voor de inwoners van Hamburg beschikbaar
moeten zijn.
In september presenteerde Kusch
tijdens een verkiezingsbijeenkomst
in een bejaardenhuis een prototype
van het apparaat waarmee mensen
zelf een einde aan hun leven kunnen maken. Zijn demonstratie riep
heftige reacties op in Duitsland,
waarbij al snel werd verwezen naar
de tijd van het nationaal-socialisme, toen men “onwaardig leven”
voortijdig beëindigde. In een filmpje op YouTube, dat is opgenomen
op de beroemde begraafplaats
Ohlsdorf in Hamburg, zegt Kusch
dat het een van zijn belangrijkste
politieke doelen is om de burgers
van Hamburg niet alleen goed te
laten leven in hun stad, maar ook
waardig te laten sterven.
Debat in Colombia over euthanasie
Wederom heeft een Colombiaanse
senator een wetsvoorstel ingediend in een poging euthanasie
bij ernstig ondraaglijk lijden in de
stervensfase wettelijk geregeld te
krijgen. Tien jaar geleden, in mei
1997, bepaalde het Colombiaanse
Hooggerechtshof dat euthanasie
bij ernstig lijden in de stervensfase
is toegestaan en niet langer bestraft mag worden met een gevangenisstraf van zes maanden tot
drie jaar. Twee maanden later bepaalde de vice-president van het
Constitutionele Hof echter dat de
uitspraak in strijd is met artikel 11
van de grondwet betreffende de onschendbaarheid van het recht op
leven. De vice-president vond dat
de overheid eerst moest zorgen
voor een goed aanbod van palliatieve zorg alvorens een beslissing
kon worden genomen over euthanasie. Een vergelijkbaar wetsvoorstel als nu is ingediend, werd in
2005 ook al in het parlement besproken maar nooit in stemming
gebracht. Onduidelijk is of het
wetsvoorstel het deze keer wel zal
gaan halen.
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DE LAATSTEWILPIL

16

Een van vragen die vaak aan (vrijwillige) medewerkers van de NVVE
wordt gesteld, is: ‘Kan ik bij u de laatstewilpil krijgen?’ of ‘Kunt u
mij zeggen hoe ik aan de laatstewilpil kom?’ Het antwoord is voor
de meeste mensen teleurstellend: ‘Nee, wij hebben geen pil’ of ‘helaas, deze bestaat (nog) niet.’
Even het geheugen opfrissen. Op 19 oktober 1991 verscheen in
NRC Handelsblad een artikel van Huib Drion (1917–2004) over Het
zelfgewilde einde van oudere mensen. Hij pleitte hierin dat mensen
die vinden dat hun leven door lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang onvoldoende perspectief meer biedt, naar een arts zouden
moeten kunnen gaan, die hun middelen verstrekt waarmee ze op
een humane wijze uit het leven kunnen stappen. Zijn artikel vond
veel bijval en natuurlijk ook tegenstand. In ieder geval gaf het stof
tot discussie.
Het was koren op de molen voor veel leden van de NVVE. Immers,
zij zijn degenen die het zelfbeschikkingsrecht hoog in het vaandel
hebben staan. In de jaren negentig gingen steeds meer stemmen
op dat de NVVE harder moest gaan strijden om deze pil van Drion
(zoals na het artikel het middel voor een zelfgekozen levenseinde is
gaan heten) te realiseren. Op dat moment vond het bestuur van de
NVVE de tijd niet rijp om hiervoor actie te gaan voeren. Er was immers een Paars kabinet aangetreden waarop de hoop was gevestigd
dat zij nu eindelijk euthanasiewetgeving tot stand zou brengen. De
NVVE wilde dus eerst de wet realiseren en was bang dat wanneer
ook de pil van Drion “geëist” zou worden, wij weleens onze hand
zouden kunnen overspelen. Het duurde allemaal toch langer dan wij
dachten: in april 2002 werd de euthanasiewet van kracht.
Nu zult u zeggen: het is inmiddels 2007, dus de vraag van mensen
of die pil (die de NVVE de laatstewilpil is gaan noemen) nu eindelijk
beschikbaar is, is heel legitiem.
Dat is waar, maar de materie blijkt zeer weerbarstig. Minder dan 50
procent van de bevolking wenst een dergelijke pil, dus politieke druk
is op dit moment niet opportuun en daarbij hebben we momenteel
een kabinet dat daarvoor ook niet ontvankelijk is. Dat wil niet zeggen dat de NVVE stil zit. Wij hebben de laatstewilpil tot een van
onze speerpunten gekozen in het beleid voor de komende jaren. Dit
is vastgelegd in de nota Perspectieven op waardig sterven. Met deze nota (waarin de chronisch psychiatrische patiënt en dementie en
euthanasie ook als speerpunten zijn genoemd) wil de NVVE de publieke discussie aangaan om zo een breder draagvlak te creëren
voor datgene wat de meeste van onze leden wensen: de laatstewilpil. Maar ook u kunt meehelpen het gedachtegoed te verspreiden.
In uw kennissenkring, in verenigingen en andere maatschappelijke
organisaties. We hebben uw steun bij het realiseren van onze wensen hard nodig.
De nota “Perspectieven op waardig sterven” is te vinden op
www.nvve.nl/expertmeeting
Mocht u meer willen weten over dit onderwerp: het Sprekerskader
van de NVVE verzorgt lezingen door het hele land. Kosten € 60,- en
voor instellingen € 100,-. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karina Scheirlinck, 020 - 530 49 77.
Relevant 4/2007

EUTHANASIE IN DE PRAKTIJK

‘MENSELIJKE WAARDIGHEID IS VOOR
DE NVVE EEN LEIDEND BEGINSEL’
Eugène Sutorius (61) is bekend geworden als advocaat die in de jaren tachtig en negentig artsen verdedigde
die vanwege euthanasie of hulp bij zelfdoding strafrechtelijk werden vervolgd. In 1998 verwisselde hij de
advocatentoga voor die van hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt hij
nog anderhalve dag als hoogleraar, drie dagen als rechter aan het Hof Arnhem en is hij voorzitter van de
NVVE. Zijn heimwee naar de advocatuur – ‘echt het mooiste wat er is’ – komt niet in mindering op zijn
enthousiasme voor zijn drie andere functies. Bevlogen praat hij over wat er via rechtszaken tot stand is
gekomen en vooral over de nabije toekomst. Sutorius heeft nog een agenda voor jaren. En alles is urgent.
In het afsluitende interview in de serie Euthanasiewet in de praktijk nadrukkelijk ook een blik vooruit.
Door Hans van Dam

Eugène Sutorius behoort tot de weinigen die door vragen gaande wordt gehouden. Wie hem langer kent of
interviews met hem van de laatste twintig jaar doorleest, zal dit als rode draad herkennen. Hij voorziet
antwoorden van vragen. Zo komt hij tot nieuwe antwoorden, die hij vervolgens van nieuwe vragen voorziet. Zo is zijn route naar zekerheden, die, op een enkele uitzondering na misschien, altijd voorlopige zekerheden zijn. De route is niet uitgestippeld, kent geen
uitkomst bij voorbaat. Zijn intellectuele authenticiteit
doet hem links- of rechtsaf slaan.
De theoloog en ethicus Harry Kuitert is hierin zijn grote voorbeeld. ‘Wist Kuitert dat hij zou uitkomen waar
hij nu is? Nee, natuurlijk niet. Zijn reis ging van geloof
in God naar de noodzakelijke conclusie dat God in de
eerste plaats in de verbeelding van mensen bestaat.
Een noodzakelijke conclusie, omdat het consequent
vragen stellen en consequent onderzoeken tot geen
andere conclusie kon leiden. Zijn authenticiteit dreef
hem waar hij aanvankelijk niet heen wilde maar wel
móest uitkomen.
Een prachtig voorbeeld van deze manier van denken
is zijn boek Suïcide, wat is er tegen? (Ten Have, 1983)
Ik heb nooit een beter boek over hulp bij het zelfgewilde einde gelezen. Het is een klassieker die iedereen
die over stervenshulp iets zinnigs wil zeggen, moet
lezen. En zeker elke beleidsmaker en politicus. Kuitert
brengt alle denkbare bezwaren naar voren en moet
consequent aan zijn intellect concluderen dat geen van
die bezwaren in laatste instantie bestand is tegen het
recht om over het eigen leven te mogen beslissen en
om als arts hierbij hulp te geven. Een werkelijk schitterende exercitie, met een uitkomst die vooralsnog de
tand des tijds royaal doorstaat.’
In eigen stijl treedt Sutorius in Kuiterts voetspoor. Elke
gedachte, elke redenering neemt hij voorzichtig ter
hand, draait die naar alle kanten, bekijkt die aandachtig en stelt dan de vragen die vanzelf in hem opkomen.

Vriendelijke duidelijkheid is zijn watermerk. Sutorius
is echt geïnteresseerd in anderen en die interesse
brengt hem altijd verder in zijn denken.
Begin legalisatie
Na zijn rechtenstudie in Leiden begon Sutorius in
1979 met twee collega’s een klein advocatenkantoor.
Zijn idealisme schemerde door in zijn keuzes: hij verdedigde vooral zogenaamde “overtuigingsdaders”:
mensen die uit overtuiging de wet overtraden, bijvoorbeeld krakers en dienstweigeraars – zelf weigerde hij
overigens ook militaire dienst – en mensen met geen
of weinig inkomen. ‘Later ben ook ik “beroepsgecorrumpeerd”, want ja, er kwamen ook draagkrachtige instellingen bij me, cliënten die veel te verteren hadden.
Maar ondanks dat ben ik ook altijd blijven werken voor
wie niets heeft.’
En toen belde in 1982 huisarts Piet Schoonheim aan.
Hij had op 16 juli 1982 stervenshulp gegeven aan een
95-jarige vrouw die weliswaar geen dodelijke ziekte
had maar leed onder gestage achteruitgang en haar
huisarts al tien jaar regelmatig om een dodelijk middel
had gevraagd. ‘Piet was op een calvinistische manier
overtuigd van de noodzaak van zijn hulp. Kort en
krachtig zei hij: “Ik vond dat het moest en heb het gedaan en na afloop de officier van justitie gebeld.” Zijn
zaak kwam uiteindelijk in 1984 bij de Hoge Raad die
oordeelde dat de huisarts vrijuit ging omdat hij met
de rug tegen de muur in overmacht had gehandeld.
Hoewel juridisch op dit argument veel is af te dingen,
sloeg de uitspraak wel een essentiële bres in het
verbod op euthanasie. Het begin van legalisatie van
euthanasie in Nederland, de weg lag open!’
Moedige dokters en rechters
‘Er volgden andere zaken, zoals tegen twee artsen die
op aanhoudend verzoek van de ouders het leven van
een pasgeborene in een uitzichtloze lijdenssituatie
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trouwen in mensen. Zo van: “Als zij het zegt, dan zal
het wel.” Zonder die mensen, waarvan er een aantal
in deze interviewserie zijn opgenomen, zonder het vertrouwen in hen, was de wet er misschien niet gekomen. Overtuigingskracht en vertrouwen zijn bij ons
sleutelbegrippen. Zo worden van scherpe hoekjes
overzichtelijke bochtjes gemaakt.
Soms werken we ons in de nesten met ons gedoogbeleid, maar we komen er meestal wel uit met een
curieuze mix van principes en praktische oplossingen.
De wereld snapt dat vaak niet en wij maken het soms
ook niet voldoende, of niet tijdig, duidelijk. Bij euthanasie waren we ook laat. De onheilstijdingen en paniekzaaiers waren er al en die haal je vaak niet meer
weg. Nog altijd wordt in het buitenland gedacht dat de
dokter hier op een zeker moment denkt dat het wel
genoeg is en iemand dan een goede dood bezorgt,
terwijl de kern van onze wet de individuele vrijheid is.
De patiënt moet om euthanasie vragen. Hij beslist
over zijn leven, niet de dokter.’

‘Zonder rechtszaken, dus zonder
moedige dokters en rechters,
was de wet er niet geweest ’
beëindigden en de noodzaak aantoonden om voor ernstig defectgeboren kinderen een wettelijke regeling te
treffen, wat overigens pas nu van de grond komt. En
natuurlijk begin jaren negentig de zaak tegen psychiater Chabot die een vrouw in uitzichtloze rouw dodelijke
middelen gaf, waarin de Hoge Raad stelde dat de oorzaak van het lijden (in dit geval zuiver psychisch) niet
afdoet aan de mate waarin dit lijden wordt ervaren,
dat de ernst van het lijden belangrijker is dan de oorzaak van het lijden. Al deze rechtszaken waren, zacht
uitgedrukt, erg vervelend voor de betrokken artsen,
maar waren even onmiskenbaar noodzakelijk. Zonder
rechtszaken, dus zonder moedige dokters en moedige
rechters, was de wet er niet geweest. Zoals die er ook
niet zonder de onderzoeken van Van der Wal en Van
der Maas en de inzet van de artsenorganisatie KNMG
in de jaren tachtig en negentig zou zijn geweest.’
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Polderbouwers
De wet is uit de praktijk gegroeid. Dat past volgens
Sutorius bij onze volksaard. ‘Tasten in een ingewikkeld
proces, half intuïtief een weg zoeken, dat is ons polderbouwers wel toevertrouwd. Wij zijn niet zo behept
met analytische hartstocht, maar lopen de problemen
veel opener tegemoet en handelen dan naar bevinden.
De koopman en de dominee: gepassioneerd bezig zijn
met principiële problemen en tegelijk streven naar
praktische oplossingen. Vertrouwen in bepaalde personen blijkt daarbij belangrijk. Ik denk wel eens dat we
het gebrek aan analyse vaak compenseren met verRelevant 4/2007

Recht om te gaan
Deze kern van onze regelgeving biedt volgens Sutorius
openingen om een aantal aanpassingen te realiseren,
waarmee recht kan worden gedaan aan groepen mensen die nu nog van hulp verstoken blijven. Deze inzet
vormt zijn agenda voor de nabije toekomst. ‘Twee aanpassingen zijn volgens mij noodzakelijk. Ten eerste het
schrappen van het verbod op hulp bij zelfdoding uit
het Wetboek van Strafrecht. En ten tweede de hulp bij
het zelfgewilde sterven ook mogelijk maken voor mensen die lijden aan onomkeerbaar verlies van waardigheid. Nu lijkt het enige criterium dat er sprake moet
zijn van ondraaglijke lijdensdruk ten gevolge van een
dodelijke ziekte. Uitbreiding hiervan is nodig om mensen te kunnen helpen die lijden aan het zekere vooruitzicht van verdere aftakeling door bijvoorbeeld dementie of mensen die lijden aan een voor hen te lang
geworden leven. Deze twee maatregelen hangen samen. Zelfdoding wordt bijna automatisch gezien als
een treurig, onwaardig en vaak gruwelijk gebeuren.
En dat kan het zeker zijn en is dan altijd een ramp.
Maar in deze situaties is vaak ook bij naasten in
tweede instantie de reactie ‘nu heeft hij rust’, of
‘het is goed zo’.
Maar het kan ook een besluit zijn dat het genoeg is,
dat het leven goed is geweest, het nu tijd gaat worden
om te gaan omdat alleen maar neergang wacht en er
geen binding aan mensen meer bestaat. Het besluit
om te gaan als een laatste en ultieme daad van individuele vrijheid, nu het nog (net) kan. Dan ben ik bij de
mensen waar Huib Drion het over had en de commissie Dijkhuis zich over heeft gebogen: competente oude
mensen die weliswaar niet dodelijk ziek zijn maar voor
wie het leven voltooid is en die weg willen. Ik zie werkelijk niet in wat daar niet goed aan is. Ik heb het niet
over voorwaarden, maar over het principe. Behoort
het tot de individuele vrijheid dat je het recht hebt om
te gaan? Ja. Natuurlijk moeten er verstandige checks
worden ingebouwd en moeten we kijken hoe we dit veilig regelen, maar we moeten de hulp niet omgeven met
allerlei medische voorwaarden.’

Rob Jonquière, directeur NVVE

Kerntaak
Psychiater Chabot schetst een weg die mensen zelf
kunnen gaan: stoppen met eten en drinken of op een
of andere manier aan de noodzakelijke pillen zien te
komen. Sutorius: ‘Ik vind dat zeker interessant. Niet
het slinks verzamelen van pillen die voor een ander
doel gegeven zijn, wel het zelf bewust stoppen met
eten en drinken. De dokter is dan alleen nog maar
nodig om deze manier van zelf sterven te begeleiden.
Als blijkt dat dit echt een humane weg is, dan is dat
interessant en belangrijk. Maar de route via de dokter
moet daarnaast blijven bestaan. Hiervoor pleit ook de
commissie Dijkhuis die zich in opdracht van de artsenorganisatie KNMG boog over de rol van de arts bij lijden aan het leven. Dijkhuis zegt met zoveel woorden:
je bent dokter, lijden verlichten is je kerntaak, en dat
is breder dan genezen, je hebt de middelen, bekwaam
je in deze hulpvragen en neem je verantwoordelijkheid.’
Levenseindezorg
We moeten nog geen keus maken tussen de route
Drion, de route Chabot of de route Dijkhuis, meent
Sutorius. ‘Laten we het gesprek hierover verbreden
naar een recht op kwalitatief hoogwaardige levenseindezorg. En dan ook het hele palet: vanaf het staken
van medisch zinloos handelen tot euthanasie, van het
weigeren van een niet meer gewenste behandeling,
via palliatieve sedatie en hulp bij zelfdoding tot het
zorgvuldig begeleiden van een beslissing te stoppen
met eten en drinken. Stuk voor stuk gelijkwaardige
opties die een waardig einde mogelijk moeten maken
en niet vragen om medicalisering of juridisering, maar
om respect voor de mens wiens einde daar is! Die
verbreding vraagt wel een andere, opener cultuur in de
zorg. Geen leven in stand houden waar het einde zich
aandient, niet in de weg gaan staan, maar mensen
juist de kans geven goed te sterven. Organiseer de
laatste zorg niet langer vanuit het medisch specialisme. Niet de medicus staat in het middelpunt, maar
de stervende die wil sterven op de manier die hij kiest
en voor waardig houdt.
De menselijke waardigheid is voor mij en voor de
NVVE een leidend beginsel. Nogmaals, dat vraagt ook
om een cultuurverandering onder artsen. De NVVE wil
deze verbreding van de zorg ook, en wijzigde enkele
jaren geleden daartoe haar naam. Daarmee zal de
NVVE boegbeeld blijven van het recht op een waardige
dood. Ik wil de discussie hierover met iedereen aangaan. Binnen én buiten de NVVE!’ ■

Dit is het laatste artikel in de serie Euthanasiewet in de praktijk. In elf afleveringen blikten we terug, én vooruit, met
mensen die sterk betrokken waren bij de totstandkoming van
de wet. In deze serie verschenen eerder interviews met
Harry Kuitert, Elide Wessel-Tuinstra, Heleen Dupuis, wijlen
Andries van Dantzig, Klazien Sybrandy, Piet Admiraal, Jan
Hendrik van den Berg, wijlen Henk Leenen, Adelbert Josephus Jitta en Els Borst.

COMMENTAAR

REANIMATIE?
Hebt u dit radiospotje al eens gehoord: “Ik ben Jan
de Boer, 73 jaar. Acht jaar geleden kreeg ik een hartstilstand. Dankzij doeltreffende hulp van omstanders
kan ik nu een spotje voor de Nederlandse Hartstichting opnemen, om te vertellen…” Deze oproep van
de Hartstichting in het kader van haar campagne
6minuten.nl moet ervoor zorgen dat meer mensen
willen reanimeren en dat er op zo veel mogelijk
plaatsen zogenaamde Automatische Defibrillatoren
(AED’s) komen te hangen, zodat iedereen die buiten
het ziekenhuis neervalt binnen zes minuten kan worden gereanimeerd. De televisie doet in deze campagne ook mee met een spotje waarin een bevallige
jongedame onwel wordt en na reanimatie en defibrillatie haar ogen open doet om haar gedroomde toekomst daadwerkelijk te kunnen gaan beleven.
Mogelijk hebt u zich over deze gekleurde campagne
net zo opgewonden als ik; zeker als u recent bij de
NVVE de nieuwe niet-reanimerenpenning heeft aangeschaft, omdat u de risico’s van verlies aan kwaliteit van leven na een “geslaagde” reanimatie niet
wilt lopen. We hebben gereageerd en gewezen op
het al sinds 1995 vastliggende recht van iedere
Nederlander een behandeling te weigeren; op de in
de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBo) vastgelegde mogelijkheid zo’n weigering schriftelijk vast te leggen zonder verlies van
rechtskracht als u het niet meer zelf kunt zeggen; op
het gegeven dat reanimatie een behandeling is en
een niet-reanimerenpenning een schriftelijk behandelverbod.
Ingrijpen met hartmassage, beademing en elektrische schokken is ingrijpen in een natuurlijk proces,
want dat is hartstilstand toch. Het is prima als dat
gebeurt bij iemand die nadrukkelijk uitspreekt dit te
willen. En het is voorstelbaar dat bij iemand die niets
zegt of niets heeft vastgelegd het voordeel van de
twijfel de doorslag tot behandeling geeft. Maar
iemand die uitdrukkelijk, bijvoorbeeld door het dragen van een penning, aangeeft de natuurlijke
(hart)dood aan te willen grijpen om het leven te verlaten, moet in die opvatting worden gerespecteerd.
De inzet van de Hartstichting om zo veel mogelijk
leken reanimatievaardig te maken, is – naast loffelijk
voor al die mensen die wel gereanimeerd willen
worden – ook risicovol. Ondeskundige en/of te late
(zes minuten is heel kort!) toepassing van hartmassage, beademing en defibrillatie kan groot verlies
aan kwaliteit van leven veroorzaken. Een verlies dat
vooral voor iemand die sowieso al niet wilde worden
gereanimeerd onacceptabel is. Dan kan de spot beter als volgt worden verwoord: “Ik ben Jan de Boer,
73 jaar. Acht jaar geleden kreeg ik een hartstilstand.
Dankzij zeer goed bedoelde maar door mij niet gewenste hulp van omstanders zit ik nu in een rolstoel
en ben volledig afhankelijk van hulp van anderen en
spreek ik nu een spotje in van…”
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(Advertenties)

Ledenondersteuningsdienst
De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor
de Ledenondersteuningsdienst (LOD) in

Groningen, Apeldoorn en omgeving
en de kop van Noord-Holland
De LOD bestaat uit vrijwilligers die informeren, adviseren, ondersteunen en zo nodig bemiddelen bij vragen of problemen rondom het vrijwillig levenseinde.
Wij vragen:
• relevante werkervaring, bij voorkeur vanuit het
maatschappelijk werk of de gezondheidszorg
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over een auto
• bij voorkeur 35 jaar of ouder
Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: Annet Peetoom,
coördinator LOD, tel. 020 - 620 06 90.
Uw sollicitatie met motivatie en
CV kunt u richten aan: NVVE,
t.a.v. Annet Peetoom, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam.

Steunfonds Humanisme

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

Het Steunfonds Humanisme is een werkstichting
van het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch
Verbond zet zich in voor een humane, tolerante
samenleving.
Vraag gerust meer informatie, telefonisch via
nummer 020 521 90 36 of met behulp van de bon.
U kunt ook kijken op:
www.humanistischverbond.nl/steunfonds.

JA, IkhetwilSteunfonds
meer informatie over een executeur van
Humanisme
naam
adres

m v pc/woonplaats
telefoon

Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam
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Op deze pagina hebben lezers de gelegenheid te reageren op artikelen uit Relevant en op elkaar.
De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten of niet te plaatsen.

Vijf jaar euthanasiewet
In het artikel Vijf jaar euthanasiewet. Bent u er beter van geworden…? in Relevant nr. 3, 2007
wordt duidelijk
dat artsen veelal
wegblijven van de
grenzen van de
wet. Kort door de
bocht: artsen ginBent u er
gen voordat de
beter van geworden?
wet er was verder
in hun hulp dan
nu. Dat is ook
mijn ervaring.
Mijn vrouw kreeg
in 1992 hulp bij
het sterven van onze huisarts. Ze
was al dertig jaar diep depressief
en na een val in 1990 blind geworden. Het gebeurde in het geheim en
er werd verder niet over gesproken.
Toen ik laatst voor een kleinigheidje bij mijn huisarts was, vertelde hij
mij dat hij nooit een moment wroeging heeft gehad dat hij mijn vrouw
heeft helpen sterven, maar dat hij
dit nu niet meer zou doen omdat hij
zich strikt aan de wet wil houden.
Nee, we zijn er niet beter van geworden.
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is niet genoeg.’ Het schriftelijke verzoek om euthanasie lag getekend
en wel klaar.
Mijn vriend besefte nog net dat zijn
verzoek geweigerd werd. Hierna
overleed hij binnen twaalf uur, waarschijnlijk aan veel morfine. Maar
mijn vraag is: is zo’n weigering van
de SCEN-arts terecht? Hij beroept
zich op de wet die volgens hem op
dit punt tekort schiet. Klopt dat?
Uit uw artikel 10 jaar SCEN in Relevant nr. 3, 2007 krijg ik toch een
iets andere indruk.
M.W. Hazewindus, via e-mail

• TIEN JAAR SCEN: TERUGKIJKEN EN VOORUITZIEN

• ELS BORST: ‘DE LAATSTEWILPIL? IK ZIE NIET WAT ER TEGEN IS’

Naam bij de redactie bekend

Naschrift red.: Uw indruk is juist. De
SCEN-arts heeft wettelijk maar twee
plichten: de patiënt te zien en advies uit
te brengen aan de behandelend arts.
De wet zegt niet dat het advies van de
SCEN-arts positief moet zijn en ook niet
dat het advies bindend is. Een euthanaserend arts kan heel goede redenen
hebben om van het advies van de
SCEN-arts af te wijken (en meldt deze
redenen aan de toetsingscommissie
euthanasie). Voorzover wij uit uw brief
op kunnen maken, is de SCEN-arts in
dit geval op de verkeerde stoel gaan zitten, als zou hij degene zijn die toestemming moet geven voor euthanasie.

Euthanasie terecht geweigerd?
Mijn vriend kreeg begin maart te horen dat hij ongeneeslijke kanker
had. Hij is meteen aan chemo begonnen, maar heeft tevens zijn
huisarts gevraagd om euthanasie
uit te voeren op het tijdstip dat hij
het wilde. Zijn huisarts was daar zo
weifelend over, dat mijn vriend alsnog een nieuwe huisarts heeft moeten zoeken die hiertoe wel bereid
bleek. De chemo werkte nauwelijks
en al gauw helemaal niet meer. De
laatste week ging het zo snel, dat
de huisarts zei: ‘Als u echt euthanasie wenst, moet nú zo snel mogelijk de SCEN-arts komen.’ Deze
kwam binnen twee dagen.
’s Middag had mijn vriend zijn wens
om euthanasie tegenover de huisarts nog eens kunnen herhalen,
maar ’s avonds, toen de SCEN-arts
kwam, kon hij niet meer praten.
Daarom weigerde deze het verzoek.
‘Ik mag het niet inwilligen omdat de
patiënt het zelf niet meer kan verwoorden,’ zei hij. ‘Ja of nee knikken

Auto-euthanasie
Het ar tikel over het proefschrift
Auto-euthanasie van Boudewijn
Chabot in de vorige Relevant heb ik
met belangstelling gelezen. Tjonge
jonge, denk ik dan, in wat voor een
land leven we? We moeten met
smoesjes medicijnen lospraten bij
onze huisarts of door onze kinderen medicijnen via internet in het
buitenland laten bestellen (omdat
we zelf niet handig genoeg zijn). En
als we dan een einde aan het leven
maken met deze medicijnen (maar
daar vooraf met anderen over hebben gesproken) heet het ineens
geen zelfmoord meer, maar autoeuthanasie en zou het ineens oké
zijn en een goed alternatief voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. En
als we onze huisarts niet willen beduvelen, dan biedt Chabot nog een
ander alternatief: versterven. Want
als je een batterij mensen om je
heen hebt die je willen verzorgen,
valt stoppen met eten en drinken
best mee. Ook dit heet dan ineens
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geen zelfdoding meer, maar autoeuthanasie. Wat een verbloemend
taalgebruik! Benieuwd of volgend
jaar de statistieken met het aantal
zelfdodingen in Nederland ineens
flink gekelderd zullen zijn.
M. Daalhuizen, Oosterbeek

Niet-reanimeren
Op de ingezonden brief van de heer
Lucas uit Heerenveen (Relevant nr.
3, 2007) wil ik even reageren. Ik
ben blij voor mevrouw Lucas (en natuurlijk ook voor haar man) dat de
reanimatie destijds zo’n gunstig gevolg heeft gehad en ik weet ook dat
zoiets regelmatig voorkomt. Maar ik
weet eveneens uit ervaring dat het
meermalen daarna goed mis gaat
en dat men, door alle ellende die er
dan op volgt, zou wensen dat de reanimatie nooit had plaatsgevonden. En dat is ons goed recht. Wijzelf, en niet de Hartstichting, bepalen of wij (para)medisch behandeld
mogen/moeten worden.
De week reclame die de Hartstichting uitzond (op zich niets tegen!)
getuigt van grote eenzijdigheid door
het bestaan te
verzwijgen van
mensen die via
een niet-reanimerenpenning aangeven niet gereanimeerd te willen worden. En de
hulpverlener(tje)s
in de waan te laten dat zij met onze wensen geen
rekening hoeven
te houden, terwijl
zij nochtans in
een dergelijk geval bij ons een
strafbare handeling verrichten.
De uitspraak van de heer Lucas:
‘…of het moet bedoeld zijn om
meer niet-reanimerenpenningen te
kunnen verkopen’, vind ik – op zijn
zachtst gezegd – een heel flauwe
opmerking. De penningen worden
verstrekt (vanzelfsprekend tegen
betaling) als een service, om ons te
helpen al te ijverige hulpverleners
van het lijf te houden. En niet om er
aan te verdienen, want na aftrek
van alle kosten zal de NVVE er heus
niet rijk van worden!
C. de Groot, Delft
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IN BEELD

Door Marleen Swenne

Een duivels dilemma
Bram de Gooijer was geen gemakkelijke man, geen prater, aldus zijn
vrouw Corrie. En dat, terwijl zij zo
van praten hield. Het gaf wel eens
wrijving, vertelt ze. ‘Maar hij is wel
de liefde van mijn leven.’ Slotakkoord. Sterven in Nederland gaat
over Bram en Corrie de Gooijer en
verpleeghuisarts Ton van Deden.
Bram de Gooijer woont al tien jaar
in verpleeghuis Tabitha in Amsterdam. Hij heeft een vorm van dementie die voortkomt uit een zeldzame stofwisselingsziekte. De euthanasieverklaring die hij in 1985
samen met zijn vrouw opstelde,
werd met argusogen bekeken zodra hij in het verpleeghuis terecht
kwam, omdat hij niet meer wilsbekwaam zou zijn. In die wilsverklaring was tevens een behandelverbod opgenomen. Corrie maakte
destijds met het hoofd van de medische dienst van Tabitha de afspraak, dat het behandelverbod
gehandhaafd zou worden. Dat is
ook het geval, totdat Bram een
ernstige ontsteking krijgt. Vervangend verpleeghuisarts Van Deden
laat Bram in het ziekenhuis opnemen, omdat hem niet duidelijk is
in hoeverre in dit geval het niet-behandelbeleid geldt. Hij heeft namelijk ook vernomen dat Bram zegt
niet dood te willen. Na overleg met
het hoofd van de medische dienst
laat Van Deden de ziekenhuisbe-

handeling echter staken en Bram
de Gooijer terugkeren naar Tabitha. In een aangrijpende scène vertelt hij Bram welk beleid ze voeren
en dat dit kan betekenen dat hij
dood gaat. Hij bespreekt de behandeling als dat kan altijd met
zijn patiënten, of ze nu wilsbekwaam zijn of niet. Brams reactie
is heftig: hij wil niet dood. Of hij dit
altijd vindt, vraagt van Deden, of er
ook wel eens dagen zijn waarop hij
er anders over denkt? Bram heft
zijn armen: ik weet het niet.
Het duivelse dilemma is daar. Het
tekent zich scherp af in een volgende aangrijpende scène waarin
Corrie een gesprek heeft met Van
Deden en zij zich afvraagt of haar
mening nog telt, of haar strijd voor
haar man nog enig gehoor krijgt. Je
ziet aan haar gezicht hoe alles
waarvoor ze zo heeft gevochten,
onafwendbaar afbrokkelt. Want:
wiens wens wordt nu opgevolgd?
Van Deden voelt zich bekneld zitten tussen allerlei afspraken en
zijn eigen beroepsopvatting. Het is
duidelijk dat de medici nooit goed
zullen kunnen inschatten of Bram
wel of niet wilsbekwaam kan worden geacht. Corrie de Gooijer weet
heel erg zeker dat haar man deze
situatie nooit heeft gewild en is ervan overtuigd dat hij lijdt. Maar ze
moet zich bij de feiten neerleggen
en die zijn, dat men kiest voor de
wens die haar man nu uitspreekt.
Ze doet dat op een bewonderenswaardige manier. Het is een hartverscheurende en onthutsende documentaire waarin alle personen in
hun kwetsbaarheid overeind blijven.
Eugene Paashuis (regie) • Slotakkoord. Sterven in Nederland • Tegenlicht, VPRO • te bestellen bij de VPRO
Publieksservice, Postbus 11, 1200
JC Hilversum of per e-mail
b.baas@vpro.nl • € 29,- • ook te
bekijken via www.uitzendinggemist.nl
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“Over het hek”
Een man op leeftijd wandelt door
een herfstig bos en neemt zijn leven in ogenschouw. Vele dagen regen zich aaneen; datumloze dagen.
Maar één dag staat in zijn geheugen gegrift: de dag dat hij zijn zoon
hielp sterven.
Relevant 4/2007

Het boek gaat over het leven van
de man en de relatie met zijn zoon.
De zoon die hij nooit wilde, die hij
sinds de jongen zes jaar was
slechts met tussenpozen van tien
jaar zag. Totdat de zoon ernstig en
ongeneeslijk ziek wordt en in een
academisch ziekenhuis komt te liggen, waar hij in leven wordt gehouden omdat dat nu eenmaal volgens
de eed van Hippocrates zo hoort
en ook omdat hij een zeldzaam en
interessant geval is. Hij vraagt zijn
vader, de vader die hem niet wilde
en die hij tot hij ziek werd niet kende, hem “over het hek’” te helpen.
Hem te helpen sterven. Uiteindelijk
koppelt de vader alle draadjes los
waarmee zijn zoon aan het leven is
verbonden. Op de een of andere
manier is deze daad behalve onontkoombaar ook heel vanzelfsprekend.
Datumloze dagen is een prachtig
en ontroerend boek waaruit hier
niets geciteerd wordt omdat het
beslist gelezen moet worden.
Jeroen Brouwers • Datumloze dagen •
Uitgeverij Atlas • € 18,50 •
ISBN 978 90 450 0069 5

Discrepantie tussen discussie
en praktijk
Anne Mei The, antropoloog en jurist, publiceerde in 1997 Vanavond
om acht uur… Verpleegkundige dilemma’s bij euthanasie en andere
beslissingen rondom het levenseinde. Hierin doet ze verslag van haar
onderzoek naar beslissingen rondom het levenseinde op de afdeling

IN BEELD

longziekten in een algemeen ziekenhuis. Ze beschrijft, aan de hand
van de laatste levensdagen van
tien patiënten, hoe alle betrokkenen de zorg en beslissingen hebben ervaren. Artsen, verpleegkundigen, patiënten en familieleden
komen aan het woord. In die tijd
was er nog geen euthanasiewet en
geen richtlijn voor palliatieve sedatie. Het boek is inmiddels uitverkocht, maar nog steeds actueel.
Daarom bracht Anne Mei The het
opnieuw, geactualiseerd, uit onder
de titel Naast de stervende patiënt.
De uitgave is onderverdeeld in drie
delen. In deel 1 zijn de beschrijvingen verzameld waarin beslissingen
rond palliatieve sedatie, morfine
en euthanasie centraal stonden, in
deel 2 is de rol van verpleegkundigen hoofdonderwerp en het derde
deel gaat over dilemma’s bij een
euthanasievraag. Na iedere beschrijving volgt een “blik op afstand” waar hoogleraar zorgethiek
Marian Verkerk een belangrijke bijdrage aan leverde. Deze “blikken
op afstand” zijn belangrijk, omdat
ze de voorgaande, vaak aangrijpende beschrijvingen, helder samenvatten en analyseren. Het
geeft inzicht in de verschillende
factoren die meespelen bij beslissingen rond het levenseinde en de
posities die de betrokkenen daarbij kunnen innemen. Aan het eind
van ieder deel worden de consequenties van de ontwikkelingen
van de afgelopen jaren onder de
loupe genomen. Daarvoor is ook
gesproken met verpleegkundigen.
In “technische” zin is er van alles
veranderd: er is meer kennis over
euthanasie, de werking van morfi-

ne en over palliatieve zorg. Verpleegkundigen en artsen worden
beter geschoold op deze gebieden
en euthanasie is steeds meer uit
de taboesfeer gehaald. Zo stappen verpleegkundigen tegenwoordig eerder naar een arts als iemand op de afdeling een euthanasievraag heeft. Maar wanneer het
aankomt op communiceren en
handelen in de praktijk, blijkt er
minder veranderd. In dit verband
wijst Anne Mei The in haar slotconclusie op de discrepantie tussen de openbare euthanasiediscussie en de praktijk. In de discussie ligt de nadruk op begrippen
als autonomie en zelfbeschikkingsrecht, maar dat betekent nog geen
plicht voor de arts. Deze situatie
kan grote dilemma’s opleveren
voor alle betrokkenen. De indringende beschrijvingen in dit boek
getuigen hiervan.
Anne Mei The • Naast de stervende
patiënt. Beslissen over palliatieve
sedatie, morfine en euthanasie •
Bohn Stafleu van Loghum 2007 •
€ 24,50 • ISBN 978 90313 4645 5

Sterven en sterfelijkheid
De Amerikaanse Pauline Chen
komt er tijdens haar studie medicijnen al snel achter dat alles wat
ze leert gericht is op het redden
van mensenlevens en dat haar en
haar medestudenten vakkundig,
maar ongemerkt, geleerd wordt de
dood op afstand te houden. Artsen
hebben een hele serie tactieken
en technieken om dit te bereiken
en zo wordt de dood “systematisch gedepersonaliseerd”. Chen
zelf ontdekte dat het op afstand
houden van de dood haar als chirurg steeds moeilijker afging en
dat zij hierin zeker niet de enige
was. Zij deed er jaren over, veel
langer dan haar opleiding duurde,
om het sterven en de sterfelijkheid toe te laten in haar professionele leven. Ze beschrijft haar eigen
ontwikkeling aan de hand van geschiedenissen van vele, meestal
terminale patiënten en de impact
die dat op haar had. Ze heeft een
heldere kijk op de chirurgie en de
daar heersende mores en weet
langzaam maar zeker te formule-

ren waar het volgens haar om gaat
als je arts bent: Belangrijker voor
onze patiënten, in het bijzonder de
terminale patiënten, is het leed
dat voortkomt uit het feit dat de
zin en het doel van het leven zijn
weggevallen. Dit leed is fundamenteel, maar niet uitzichtloos. Als artsen kunnen we het bestrijden door
er voor onze patiënten te zijn, door
hun beleving het juiste belang toe
te kennen […]. Maar allereerst
moeten we kunnen toegeven dat
we zelf sterfelijk
zijn. Dit boek is
Amerikaans en
gaat geen moment over euthanasie. Het gaat
wel van begin tot
eind over leren
omgaan met de
dood en sterven.
Dat maakt het
interessant.
Pauline Chen • De laatste fase. Een
jonge chirurg over sterven en sterfelijkheid • De Bezige Bij 2007 •
€ 19,90 • ISBN 978 90 234 2291 4

■ VERDER IN BEELD
Jannes Koetsier • De gezonde patiënt
• Koetsier, arts, bespreekt aan de

hand van praktijkverhalen hoe de
patiënt zich kan beschermen tegen missers in de gezondheidszorg. Met aandacht voor het taboe
op de dood.
Bestellen via www.degezondepatient.nl
• € 13,95 • ISBN 978 90 812077 1 3

Henk Kuijer •
Knopen tellen •
Kuijer schreef
dit pamflet toen
hij te horen had
gekregen dat hij
nog een paar
maanden te leven had. Hij beschrijft zijn ervaringen met ziekenhuizen, bekritiseert de gezondheidszorg en presenteert tips voor
een betere bejegening van de patiënt. Hij overleed in oktober
jongstleden.
Bestellen via www.bosch-suykerbuyk.nl
• € 9,50 • ISBN 978 90 79122 01 1
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Door Walburg de Jong en Marleen Peters

LUSTRUM! 35 JAAR NVVE
De NVVE bestaat volgend jaar 35 jaar. Om precies te zijn op 23 februari 2008. Vijfendertig jaar strijd die werd
bekroond met de aanname van de eerste euthanasiewet ter wereld in 2002. De NVVE sloeg hierna nieuwe wegen in en ging door onder een nieuwe naam: de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Want
de strijd was met de aanname van de wet nog lang niet gestreden. Hoewel er nog grote uitdagingen voor ons
liggen, wil de NVVE het 35-jarig bestaan zeker niet stilzwijgend voorbij laten gaan. Het bestuur van de NVVE
nodigt de leden dan ook van harte uit naar het ledenoverleg en de “Lustrum ALV” te komen om samen de strijd
voort te zetten. Dan geven wij er dit jaar een feestelijk tintje aan.
Ledenoverleg
Allereerst is er het ledenoverleg op 6 februari 2008
in Vergadercentrum Hoog Brabant in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst hebben NVVE-leden de gelegenheid om, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, alvast met elkaar van gedachten te wisselen over belangrijke beleidsstukken van het bestuur, zoals het Jaarplan en de begroting. Hier kunt
u uw ideeën over de voornemens van het bestuur
toetsen aan die van andere NVVE-leden. Mocht het
nodig zijn dan is het mogelijk gezamenlijk amendementen op de voorstellen te formuleren.
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering, die op 29 maart
2008 wordt gehouden, zal extra feestelijk worden
aangekleed. Dat uit zich al in de locatie: de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. ’s Morgens vindt de
“gewone” ledenvergadering plaats met de gebruikelijke agenda. Maar ook dan zal er een extraatje zijn:
in het kader van het lustrum krijgen twee personen
het erelidmaatschap van de NVVE. Wie dat zijn,
houden we nog even geheim. Na afloop wordt aan
de aanwezigen een lunch aangeboden.
Toneelstuk De Goede Dood
’s Middags is er een uitvoering van het toneelstuk
De Goede Dood, een tragikomisch stuk met in de
hoofdrollen onder andere Wil van Kralingen, Huub
Stapel en Peter Tuinman. Het scenario is geschreven door Wannie de Vries en de producent is Pim
Wallis de Vries (zie ook de achterzijde van dit blad).

24

UITNODIGING
Voor zowel het ledenoverleg, de Algemene Ledenvergadering als het toneelstuk bent u van harte uitgenodigd. Tussen pagina 22 en 23 van deze Relevant vindt u een kaartje waarop u aan kunt geven
naar welke van deze bijeenkomsten u wilt komen, of
dat u alleen de stukken van de vergadering wilt ontvangen. Ook is het mogelijk – voor zover er nog
plaatsen beschikbaar zijn – om alleen het toneelstuk bij te wonen (de lunch is dan niet inbegrepen).
Omdat het aantal stoelen in de schouwburg beperkt
is, zullen deze plaatsen worden toegekend op volgorde van binnenkomst van de aanmeldkaarten.
De vergaderstukken en details over plaats en tijd
zullen u te zijner tijd tijdig worden toegestuurd.
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Regiobijeenkomst Maastricht
De NVVE organiseert op 19 december In Golden
Tulip Apple Park Maastricht een inloop informatiemarkt waar u informatie kunt inwinnen en
vragen kunt stellen over bijvoorbeeld euthanasie, palliatieve sedatie, de laatstewilpil, de
wilsverklaringen, niet-reanimerenpenning en
verenigingszaken. Ook is er volop gelegenheid
om van gedachten te wisselen met medewerkers van de NVVE en natuurlijk met andere
NVVE-leden. In een aparte zaal wordt regelmatig (’s avonds alleen om 19.30 uur) een korte
lezing gehouden met als thema ‘Wil en Wet’.
Hierin komen de diverse keuzes aan de orde,
die u kunt maken ten aanzien van het levenseinde (de wil) en de verschillende juridische
aspecten daarvan (de wet). Afwisselend met
de lezingen wordt de NVVE-instructiefilm Laten
stikken getoond. De film is door de NVVE uitgebracht om als leidraad te dienen voor arts
en patiënt bij een gesprek over een (toekomstig) euthanasieverzoek.
De informatiemarkt is geopend van 15.00 tot
17.00 uur en van 19.30 tot 21.00 uur. Adres:
Pierre de Coubertinweg 3, 6225 XT Maastricht.

RECLAMESPOTJE HARTSTICHTING
NIET MISLEIDEND
Een klacht die was ingediend bij de Reclame Code Commissie
over reclame-uitingen van de Nederlandse Hartstichting over
reanimatie is 10 juli afgewezen.
De klacht betrof de televisiereclame 6minuten.nl waarin een
man (en in een vergelijkbaar spotje een vrouw) op straat een
hartaanval krijgt en omstanders de hulpdienst bellen en hartmassage toepassen. Vervolgens arriveert de ambulance waarna de man met een defibrillator behandeld wordt. In de reclamespot wordt onder meer gezegd: ‘Elk jaar overlijden 44.000
mensen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Gelukkig
worden nu veel van hen gered dankzij snel handelen en betere behandeltechnieken.’ De campagne is erop gericht om het

(Advertentie)

De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor de Gevolmachtigdendienst in de

Peter de Wit

Gevolmachtigdendienst

Randstad
De gevolmachtigde behartigt de belangen op
medisch gebied voor NVVE-leden die zelf geen
gevolmachtigde kunnen vinden. Ook geïnteresseerden buiten de Randstad worden van harte
uitgenodigd informatie aan te vragen.
Wij vragen:
• uitstekende contactuele eigenschappen
• diplomatie en overtuigingskracht
• een zakelijke houding
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over een auto of goed openbaar
vervoer
Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: Loes van den Berg,
coördinator, tel. 020 - 620 06 90.
Uw sollicitatie met motivatie
en CV kunt u richten aan: NVVE,
t.a.v. Loes van den Berg, Postbus
75331, 1070 AH Amsterdam.

publiek duidelijk te maken dat de eerste zes minuten bij een
hartstilstand cruciaal zijn en dat omstanders moeten weten wat
ze moeten doen.
Klager, E. Simons uit Den Haag (bijgestaan door directeur Rob
Jonquière van de NVVE) noemt de spotjes misleidend omdat niet
wordt gewezen op mogelijke complicaties bij reanimatie van
vooral neurologische aard. Ook wordt er in de spotjes niet op gewezen dat eerst moet worden gecontroleerd of er een nietreanimerenverklaring aanwezig is. Door reanimatie te starten
zonder duidelijke controle op de aanwezigheid van zo’n verklaring, ontneemt de Hartstichting, volgens Simons, mensen het
recht om op een natuurlijke wijze dood te gaan. Dit zou in strijd
zijn met artikel 11 van de grondwet waarin staat dat ieder het
recht heeft op de onaantastbaarheid van zijn lichaam.
De Reclame Code Commissie oordeelde dat het feit dat er niet
op mogelijke complicaties of de aanwezigheid van een nietreanimerenverklaring wordt gewezen, niet betekent dat de uitingen misleidend zijn of in strijd met artikel 11 van de grondwet. De
commissie vindt dat de Hartstichting het grondrecht heeft om
haar mening over dit onderwerp te uiten. Ook kan niet worden
geoordeeld dat de hulpverlener door reclamespotjes een nietreanimerenverklaring zal negeren. De Hartstichting is van mening dat in principe altijd hulp moet worden verleend. ‘Om te
voorkomen dat de reanimatie wordt uitgesteld, wordt mensen
geleerd om niet eerst op zoek te gaan naar een niet-reanimerenverklaring.’
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HET BUREAU

SECRETARIAAT NVVE

DIENSTEN

DE NVVE TELT ZESTIEN
DIENSTEN EN COMMISSIES MET
MEER DAN HONDERDVIJFTIG
(VRIJWILLIGE) MEDEWERKERS
DIE ZICH INZETTEN VOOR DE
VERENIGING. WIE ZIJN DIE
MENSEN EIGENLIJK EN WAT
DOEN ZE PRECIES VOOR U?
Door Marleen Peters
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Hoe ziet het werk van het secretariaat eruit?
Kitty: ‘Elke dag beginnen we met het verwerken van de post.
Dat zijn meestal rond de zestig, zeventig brieven en eenzelfde hoeveelheid e-mails. Maar als Relevant net is verschenen,
is dat een veelvoud. Vooral dan zijn we een tijd bezig om te
zorgen dat elke brief en mail bij de juiste dienst terechtkomt.’
En daarnaast het gebruikelijke secretaressewerk?
Karina: ‘Nou, de directeur haalt vaker koffie voor ons dan wij
voor hem! Nee, we doen veel meer dan wat men gewoonlijk
onder secretaressewerk verstaat. Het is naast uitvoerend,
vooral veel organisatorisch werk. Ik regel bijvoorbeeld de regiobijeenkomsten, organiseer alles rondom de spreekbeurten
van het Sprekerskader en de beurzen waar de NVVE met een
stand staat. Daarnaast doen we allebei ook ad hoc projecten,
zoals nu het organiseren van de expert meeting.’ Kitty: ‘Wat
het uitvoerende werk betreft, is mijn belangrijkste taak het secretarieel ondersteunen van de directeur en het bestuur.
Daarnaast doe ik samen met de directeur het secretariaat
voor Right to Die Europe. Hiervoor organiseer ik bijvoorbeeld
dit jaar de Biennial meeting in Strassbourg. En niet te vergeten het ledenoverleg en de Algemene Ledenvergadering. Om
en om regelen we ook het jaarlijkse symposium van de NVVE.’
Wat houdt het organiseren van al die bijeenkomsten in?
‘Van het zoeken van locaties, het versturen van uitnodigingen
en de revelante stukken, het regelen van personeel en vrijwillige medewerkers die op de regiobijeenkomsten aanwezig
zijn en de NVVE-stand bemannen, hotels voor de gasten tot
de kleinere details als badges en bloemen, overal moet aan
worden gedacht.’
Echt veel contact met leden is er dus niet?
Kitty: ‘Tijdens bijeenkomsten als het ledenoverleg, de ledenvergadering en het jaarlijkse symposium is daar meestal te
weinig tijd voor omdat we altijd met de organisatorische kant
bezig zijn. Wat niet wil zeggen dat we niet weten wat er onder
de leden leeft. Omdat we alle brieven en e-mails lezen die
binnenkomen, hebben we daar denk ik juist een heel goed
beeld van.’ Karina: ‘Alleen tijdens de regiobijeenkomsten is
er direct contact. Dan sta ik net als de andere medewerkers
van het bureau ook leden te woord met vragen over de NVVE
en alles wat met het levenseinde te maken heeft.’
Leden klagen wel eens dat ze niet weten wat het bureau doet.
Karina: ‘Dat is een klacht die wij ook wel horen. Maar leden
die vragen of problemen hebben kunnen altijd naar de NVVE
bellen of schrijven! En we geven graag spreekbeurten voor organisaties of verenigingen waarin we ook duidelijk maken wat
de NVVE wel en niet voor leden kan doen. En nogmaals: ik
zou iedereen aan willen raden juist dan naar een regiobijeenkomst in de buurt te gaan. Daar is alle tijd en rust om medewerkers van de NVVE persoonlijk te ontmoeten en vragen
te stellen, of gewoon een keer je verhaal kwijt te kunnen.’
Relevant 4/2007

POST
NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam
TELEFOON
De NVVE is telefonisch bereikbaar op werkdagen
van 9.00 - 17.00 uur 020 - 620 06 90 (leden),
0900 - 606 06 06 (niet-leden, € 0,20 p.m.)
INTERNET
Informatie over de NVVE en euthanasie in het
algemeen is te vinden op de NVVE-site www.nvve.nl
e-mail euthanasie@nvve.nl

LEDENSERVICE
■

■

■

■

■

Wilsverklaringen De NVVE geeft verschillende
wilsverklaringen uit waarin u kunt aangeven
wat uw wensen zijn omtrent uw levenseinde.
€ 9,- voor het hele pakket in viervoud:
❚ Euthanasieverzoek Hierin omschrijft u onder
welke omstandigheden u zou willen dat de
arts euthanasie toepast.
❚ Behandelverbod Wanneer u uw wil niet meer
kenbaar kunt maken, gelden de in deze verklaring
opgenomen wensen ten aanzien van wel of niet
behandelen. Aan het behandelverbod is de Bijzondere clausule ‘Voltooid leven’ toegevoegd.
❚ Volmacht Voor situaties waarin u zelf niet meer
kunt beslissen, kunt u schriftelijk iemand aanwijzen die namens u optreedt.
Niet-reanimerenpenning De penning is een
beperkt behandelverbod waarmee u aangeeft
te allen tijde niet gereanimeerd te willen worden.
€ 42,50
Ledenondersteuningsdienst Leden van de NVVE
kunnen in een persoonlijk contact informatie en
ondersteuning krijgen bij vragen en problemen
rond het vrijwillig levenseinde.
Gevolmachtigdendienst Voor leden die in eigen
kring geen gevolmachtigde kunnen vinden,
bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid
dat een vrijwillige medewerker van de Gevolmachtigdendienst als zodanig optreedt.
Kwartaalblad Relevant is een voorlichtend en opiniërend tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt.
Gratis voor leden. Jaarabonnement Nederland
voor niet-leden € 10,- (overige landen op aanvraag). Voor visueel gehandicapten is Relevant
op cd-rom verkrijgbaar.

LIDMAATSCHAP

A A N V R A AG L I D M A AT S C H A P / W I L S V E R K L A R I N G E N

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

❍ Graag ontvang ik informatie over het lidmaatschap van de NVVE.
❍ Ik ben al lid. Stuur mij het aanvraagformulier voor de wilsverklaringen.
(aankruisen wat voor u van toepassing is)
NAAM

PROCESSEN

OVERIGE DIENSTEN
■

■

■

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

DOCUMENTATIE
■

■

Documentatiepakket Een uitgebreid naslagwerk
voor scholieren, studenten en andere geïnteresseerden, incl. de brochure Het laatste stuk. € 5,Brochures
❚ Hulp bij zelfdoding Bundeling van de lezingen
en verslagen van het mini-symposium en de
workshop en die werden gehouden tijdens het
symposium Hulp bij zelfdoding; Zwisterland in de
polder…? € 5,25 leden, € 6,25 niet-leden
❚ Lijden aan het leven Bundeling van de lezingen
die werden gehouden tijdens het NVVE-symposium
Lijden aan het leven. Mogen we daar een eind
aan maken…? € 6,- leden, € 7,- niet-leden
❚ Dementie en euthanasie Bundeling van de lezingen die werden gehouden tijdens het NVVE-symposium Dementie en euthanasie; er mag meer
dan je denkt… € 5,25 leden, € 6,25 niet-leden
❚ Wil en wet Geeft een overzicht van de keuzes
die u kunt maken rond uw levenseinde.
€ 3,25 leden, € 4,25 niet-leden
❚ Het laatste stuk Aan de hand van ca. tweehonderd vragen en antwoorden geeft deze brochure
een uitgebreid beeld van alles wat te maken

ADRES

POSTCODE

WOONPLAATS

LIDMAATSCHAPSNUMMER

DATUM

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

NVVE
POSTBUS 75331
1070 AH AMSTERDAM

heeft met beslissingen rond het levenseinde.
€ 2,- leden, € 3,- niet-leden
❚ In gesprek met de arts Geheugensteun voor wie
een gesprek wil aangaan met de huisarts over
euthanasie. € 3,25 leden, € 4,25 niet-leden
❚ Stoppen met eten en drinken Info over versterven, de keuze voor de dood door te stoppen met
eten en drinken. € 3,- leden, € 4,- niet-leden
❚ Verpleegkundigen en euthanasie Info over het
niet instellen/weigeren van een behandeling,
euthanasie, hulp bij zelfdoding, “klaar met leven”,
versterving en palliatieve sedatie, toegesneden
op de taak die de verpleegkundige daarbij heeft.
€ 3,50
❚ Christelijk geloof en euthanasie In discussies
lijkt het soms alsof het christelijk geloof euthanasie volledig uitsluit. Toch is de bijbel daar niet zo
eenduidig over. € 2,75 leden, € 3,75 niet-leden
❚ Levensbeschouwing en euthanasie Bijdragen
over islam, boeddhisme, hindoeïsme, jodendom,
christendom en humanisme in relatie tot euthanasie. € 4,- leden, € 5,- niet-leden
❚ Geannoteerde bibliografie Bespreekt boeken,
rapporten en andere uitgaven over euthanasie,
ethiek, gezondheidsrecht en hulp bij zelfdoding.
€ 3,50 leden, € 4,50 niet-leden
Het documentatiepakket en brochures kunnen
worden besteld via www.nvve.nl of vraag
telefonisch een bestelformulier aan,
020 - 620 06 90.

✁

Artsen, verpleegkundigen en leden die naar de
mening van de NVVE ten onrechte door justitie
worden vervolgd voor euthanasie, hulp bij zelfdoding of een andere beslissing rond het levenseinde of daarover zelf een proces willen beginnen,
kunnen een beroep doen op de NVVE voor financiële ondersteuning.

SCHENKINGEN
U kunt de NVVE op veel
manieren steunen.
Bijvoorbeeld door middel
van een schenking, periodieke uitkering of legaat.
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met
directeur Rob Jonquière,
tel. 020 - 531 59 16.

Bestuur NVVE:
prof. mr. E.Ph.R. Sutorius
(voor zitter)
drs. A. Baars-Veldhuis
(vice-voor zitter)
mr. A.V. van Nierop
(secretaris)
ir. W. Beekman
(penningmeester)
drs. J. Huisman
prof. dr. C. Jonker
F.A. Visscher
Directeur:
Rob Jonquière

Hoe kan een mens leven met de wetenschap dat een naaste er morgen om dezelfde tijd
niet meer zal zijn? Of hoe valt de onverdraaglijke gedachte aan een zelfgekozen dood
toch te verdragen?
Wannie de Wijn koos voor zijn tragikomische toneelstuk De Goede Dood één van de
meest gecompliceerde thema’s van deze tijd: euthanasie.

De familie Keller telt drie
broers. De oudste is terminaal
en heeft gekozen voor een
euthanasie. De middelste
broer, de zakenman, blijkt
steeds minder onkwetsbaar
dan gedacht. De jongste is
autistisch en toont zijn
emoties pas als hij achter de
vleugel zit.
De ex-vrouw van de zakenman
is inmiddels de geliefde van de
terminale oudste broer geworden. De dochter kan de zelfgekozen dood van haar vader
niet aan. De huisarts tenslotte,
al jaren de huisvriend van de
familie, worstelt met een groot
dilemma.

De Goede Dood laat verschillende visies op euthanasie
zien. Naast aangrijpende
scènes is er ook ruimte voor
de onmisbare humor en spelen livemuziek en zang een
belangrijke rol.

83 voorstellingen in het hele land, onder meer in:
di 22 en wo 23 jan Leidse Schouwburg première

LEIDEN

0900-9001705 www.leidseschouwburg.nl

za 9 feb

Podium Twente

ENSCHEDE

053-4858500

wo 20 feb

Stadsschouwburg De Harmonie LEEUWARDEN 058-2330233

www.podiumtwente.nl
www.harmonie.nl

za 1 mrt

Schouwburg Orpheus

APELDOORN

vr 7 t/m zo 9 mrt

Theater Bellevue

AMSTERDAM 020-5305302

0900-1230123 www.orpheus.nl
www.theaterbellevue.nl

do 13 mrt

Stadsschouwburg

GRONINGEN

www.de-oosterpoort.nl

050-3680368

wo 19mrt

Chassé Theater

BREDA

076-5303132

www.chasse.nl

vr 21 mrt

Schouwburg Odeon

ZWOLLE

038-4288288

www.odeondespiegel.nl

DEN HAAG

0900-3456789 www.ks.nl

di 25 t/m vr 28 mrt De Koninklijke Schouwburg
di 29

Singer Theater

LAREN

035-5393933

www.singerlaren.nl

do 1 mei

Theater Heerlen

HEERLEN

045-5716607

www.parkstadlimburgtheaters.nl

za 3 mei

Oude Luxor Theater

do 15 en vr 16 mei Parktheater

ROTTERDAM

010-4843333

www.luxortheater.nl

EINDHOVEN

040-2111122

www.parktheater.nl

Meer informatie en speeldata op: www.impresariaatwallis.nl

