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VOLKSBEWEGING
‘Wij plegen geen zelfmoord, we ronden het leven af.’ Woorden van de 
bekende Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts in dit nummer. 
Hemmerechts weet wat lijden is: ze heeft twee kinderen en een man 
begraven. Zij weet ook wat verlangen naar de dood is – zonder een spoor 
van depressie. Met haar heldere en doorleefde gedachten zet zij zich 
midden in de actuele ontwikkelingen rond het burgerinitiatief Uit Vrije Wil, 
waarin een aantal bekende Nederlanders voor ouderen de mogelijkheid 
bepleit om op een zelfgekozen moment met veilige middelen het leven af 
te ronden. Hemmerechts zet zich volledig achter dit initiatief. Daarmee is 
ze een van intussen meer dan 120.000 ondertekenaars, ruim driemaal 
zoveel als nodig is voor behandeling van het onderwerp in het parlement.
Het initiatief van enkelen is uitgegroeid tot een volksbeweging, begonnen 
in de zeer succesvolle Week van het Voltooid Leven die de NVVE in de 
week van 8-14 maart organiseerde en die, samen met het burgerinitiatief, 
een lawine aan publiciteit en een vloedgolf aan steun bracht. Afgezien van 
de juridische plicht van het parlement om voorstellen op dit punt te 
behandelen, is het vooral een politiek-morele plicht om dit initiatief serieus 
te nemen. Gezien de enorme steun zou een zichzelf respecterend parlement 
niet anders moeten willen dan hier aandacht aan besteden. En deze brede 
en zo authentieke steun maakt het voor de politieke partijen ook onmogelijk 
om het pleidooi op grond van eigen inzichten bij voorbaat af te serveren.
Het moet maar eens uit zijn met politieke minderheidsdwingelandij, al of 
niet onder verwijzing naar een vermeende goddelijke moraal. Wie de 
democratie serieus neemt en zich met zo’n overduidelijk pleidooi 
geconfronteerd ziet, spant zich in om deze mensen recht te doen.
Het debat dat de initiatiefgroep met steun van de NVVE begon, is een open 
debat. Er is geen afgerond voorstel over hoe de gewenste hulp zou moeten 
worden geregeld. In Hotel Krasnapolsky hield de NVVE op 14 maart, aan 
het eind van de Week van het Voltooid Leven daarom een groot debat met 
als thema ‘Ongeneeslijk oud’. Drie wegen werden geschetst: via de dokter, 
via speciaal opgeleide hulpverleners of via de autonome route, dus zonder 
tussenkomst van hulpverleners. De daar aanwezigen waren in grote 
meerderheid voor de eigen route. Ze willen niet afhankelijk zijn van derden. 
Deels is dat een principiële keus, deels ook een motie van wantrouwen 
aan het adres van artsen. Het zou artsen en andere hulpverleners sieren 
als ze zich dat aantrokken. Hoe die route zonder anderen er dan precies 
uit zou kunnen zien, is ook nog onderwerp van discussie. Psychiater 
Chabot ziet stoppen met eten en drinken onder medische begeleiding als 
een humane route; anderen verwerpen die mogelijkheid. Ook in dit nummer 
is zowel steun als kritiek te lezen.
Het laatste woord is hierover nog niet gezegd – en dat is goed. Er zal nog 
veel debat volgen over de manier waarop deze hulp beschikbaar kan ko-
men: via de dokter, via speciaal opgeleide hulpverleners of de autonome 
route, dus buiten iedere hulpverlener om. Zeker is dat beschikbaarheid 
van deze hulp ouderen rust zal geven. Rust die recht doet aan de autono-
mie die mensen toekomt, rust ook die we voor elkaar moeten willen als de 
laatste bocht in zicht komt. Na ‘Baas in eigen buik’ is het de hoogste tijd 
voor ‘Baas in eigen brein’.  De campagne van de NVVE, het burgerinitiatief 
en de enorme steun illustreren een belangrijke ontwikkeling. Mensen zien 
hun einde onder ogen en willen niet uitgeleverd zijn aan een leven dat in 
alles voltooid is en dat alle kleur en smaak heeft verloren. Er is geen enkel 
redelijk argument om weldenkende mensen de mogelijkheid te onthouden 
om in deze onomkeerbare situatie met humane middelen het sterven zelf 
ter hand te nemen.  n 
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‘Bij ons in België 
bestaat de indruk 
dat Hugo Claus 
geprivilegieerd was’ 



De Belgische, ook in Nederland zeer bekende schrijfster 
Kristien Hemmerechts heeft in haar jongste boek het ver-
langen genoteerd om een eind aan haar leven te maken. 
De dood heeft mij een aanzoek gedaan is haar tweede 
dagboek. Ze schrijft op 9 oktober 2008: ‘Ik ben een blan-
ke vrouw van 53 jaar en ik overweeg mijn leven af te ron-
den. Voilà, het staat in al zijn kuisheid op papier. We ple-
gen geen zelfmoord, we ronden af. Vanmorgen heb ik het 
op een persconferentie gehad over de alarmerende zelf-
moordcijfers in ons land. En dat we daar iets aan moeten 
doen! (...) Ik ben de vleesgeworden tweeslachtigheid. (...) 
Veel mensen schuwen me vanwege die dubbelheid. De 
twee uitspraken zijn even oprecht: het verlangen naar af-
ronding én de ontzetting over de hoge zelfmoordcijfers.’
Kristien Hemmerechts heeft veel sympathie voor de Ne-
derlandse initiatiefgroep Uit Vrije Wil. Met bekende leden 
als Hedy d’Ancona, Frits Bolkestein en Eugène Sutorius 
streeft de groep naar legalisatie van hulp bij zelfdoding 
voor ouderen met een voltooid leven. Als leeftijdsgrens 
houdt Uit Vrije Wil voorlopig 70 jaar aan. In haar boek han-
teert Hemmerechts 75 jaar als mogelijke leeftijdsgrens. 
‘Dit project heeft me gesterkt in mijn overtuiging dat men-
sen van boven de 75 of mensen met een ernstige ziekte 
vrij moeten kunnen beschikken over een waardige manier 
om hun leven te beëindigen. Een wettelijk geregelde moge-
lijkheid zou de levenskwaliteit en innerlijke rust van heel 
wat mensen ten goede komen.’ Ze schrijft: ‘Het zou een 
zware last van mijn schouders betekenen als ik wist dat ik 
een zelfmoordpil kon krijgen wanneer ik, in alle sereniteit 
en rationaliteit, tot het besluit kwam: nu wil ik gaan.’ En 
ook: ‘Als iemand me vandaag een zelfmoordpil gaf, dan 
zou ik die niet slikken. Maar ik zou hem zorgvuldig bewa-
ren voor later gebruik.’

Acuut
Hoe serieus denkt Hemmerechts over het beëindigen van 
haar leven? ‘Dat neemt verschillende vormen aan. De ene 
keer is er het verlangen om het hier en nu af te ronden. De 
andere keer ligt dat in de toekomst. Ik ben mijn boek be-
gonnen op een moment dat het verlangen vrij acuut was 
en telkens de kop opstak. Dan legde ik het weg, maar op 
een bepaald moment liet het zich niet meer wegleggen.’
Was u genezen van uw ‘donkere kant’, zoals u dat noemt, 
toen het boek af was? ‘Iedereen verwacht dat. Nee, het is 
iets waarmee ik altijd wel zal leven. Het laat mensen 
schrikken. Ik kreeg net nog een mailtje van een goede 
vriend. Hij zei: “Ik kan me er veel bij voorstellen, maar ik 
mag er toch niet aan denken je nu al te moeten verstrooi-
en, dus blijf nog maar wat hier.” Het is voor mij bevrijdend 

dat mensen van mijn donkere kant weten. Het lijkt op de 
coming-out van een homoseksueel. Het is een aspect van 
jezelf dat je verborgen houdt. Dat is vermoeiend. Het ge-
voel is niet van de baan. Dat hoeft ook niet. Er is perfect 
te leven met het verlangen naar de dood. Het is een soort 
afstand tussen jezelf en de anderen. Je voelt je er niet 
helemaal bijhoren en op een bepaald moment aanvaard je 
dat ook. Je weet dat talloze mensen op deze manier in het 
leven staan. Ik krijg er veel mailtjes over.’ 
Ondanks haar ‘donkere kant’ blijft Kristien Hemmerechts 
zeer actief. Ze schrijft, acteert, houdt lezingen en geeft 
college. ‘Ik ben heel bezig. Ik denk dat ik geen enkel symp-
toom heb van depressiviteit. Er zijn nu eenmaal veel din-
gen die moeten gebeuren. Je mag het dus geen levens-
moeheid noemen. Daarvoor ben ik veel te vitaal, al kan 
het leven mij heel zwaar wegen. Soms is de moed op. 
Maar ook dan ga ik dapper verder. Als iemand bij me langs-
komt, ben ik vriendelijk. Ik ben bij anderen nooit de arme 
ik. Ik koester mijn donkere kant niet. Ik stop hem weg en 
praat er liever niet over. Pas als ik alleen ben, kan ik ont-
goocheling, belediging en pijn voelen en ook toelaten.’

Dansen
Hemmerechts zal zich, zoals ze zelf zegt, nooit uit het 
raam storten. Maar ondanks haar succesvolle carrière is 
het leven voor haar niet vanzelfsprekend. ‘Je hebt mensen 
die door het leven rollen, die door het leven dansen, voor 
wie het heel makkelijk gaat. Dat is bij mij niet zo.’ Vandaar 
haar pleidooi voor het recht op hulp bij zelfdoding in de zin 
van het burgerinitiatief Uit Vrije Wil, dat kan rekenen op de 
steun van de NVVE. In haar boek stelt ze: ‘Nu is de wet dat 
je ondraaglijk en uitzichtloos moet lijden, liefst aan een 
terminale ziekte als kanker, voor je aanspraak kunt maken 
op euthanasie. Kom je in aanmerking voor euthanasie als 
je levensreddende ingrepen weigert of (grapje) bij een wri-
ter’s block?’
Ze bepleit dat je je leven moet kunnen afronden als jij 
vindt dat het voltooid is. ‘Dat je dan een beroep kunt doen 
op iemand die medisch onderlegd is. Of die je heel goed 
uitlegt hoe je het zelf kunt doen. Ik heb ooit een prik gekre-
gen om in slaap te vallen. Die arts was aan het praten met 
mij en midden in de zin was ik weg. Dus doodgaan kan 
heel makkelijk en mooi zijn. Boudewijn Chabot heeft een 
boek over zelfmoord geschreven. Hij schrijft dat je jezelf 
kunt uithongeren door te stoppen met eten en drinken en 
dan moet je omgeving je bijstaan om dat draaglijk te ma-
ken. Dan denk ik: tsja ...’ 
Ze is benieuwd naar de informatie op de website van de 
NVVE over zorgvuldige zelfdoding, informatie die het, in 

Het gevoel is niet weg, maar het acute verlangen om te sterven was gelukkig verdwenen toen het boek af was.  

De Belgische schrijfster Kristien Hemmerechts vertelt over haar ‘donkere kant’, over het recht op doodgaan en 

haar eigen overlevingsinstinct.                                                                            door Fred Verbakel

‘ER IS PERFECT MEE TE LEVEN’

Kristien Hemmerechts en het verlangen naar de dood
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diging, alsof hij die vrouw had vermoord.’ In haar boek 
schrijft ze daarover: ‘Ze heeft er het poeder van tweehon-
derd capsulevormige pillen met een drankje voor moeten 
vermengen. Wat een klus! Australië reageert verontwaar-
digd, maar desondanks willen meer en meer mensen de 
workshops bijwonen.’
Hemmerechts kan zich voorstellen dat euthanasie of hulp 
bij zelfdoding voor een arts geen pretje is. ‘Maar ik zou het 
wel fijn vinden als die arts zegt welke middelen je moet 
gebruiken en hoeveel. Het zal wel zwaar voor ze zijn, maar 
met palliatieve sedatie – het opvoeren van de dosis morfi-
ne tot iemand vredig wegglijdt – wat in feite op hetzelfde 
neerkomt, hebben ze geen moeite. Bij artsen speelt mee 
dat ze het niet prettig vinden om het uit handen te geven. 
Zij willen de controle. Zij willen bepalen wanneer en hoe 
iemand sterft. Palliatieve sedatie noemen ze “medisch 
handelen”, terwijl ze daarbij op een bepaald moment ook, 
en dan zonder de zorgvuldigheid die bij euthanasie vereist 
is, die overdosis geven.* Hun wrevel is vaak dat de patiënt 
zegt: ik wil het nú.’
Het is in de visie van Hemmerechts te omslachtig om voor 
de goede middelen af te reizen. ‘Een zieke mevrouw mailde 
mij dat ze voor de dodelijke middelen naar Montenegro zou 
gaan. Ze wilde nu nog niet dood, maar op termijn. Ze maakt 
zich zorgen of de middelen nog zullen werken als ze ze wil 
innemen. O, jij zegt dat er elk jaar 10 procent van de werk-
zaamheid afgaat? Ik vind dat jij er zo luchthartig over praat. 
Jij gaat ervan uit dat alle mensen de kracht en de vitaliteit 
hebben om het allemaal zelf te regelen, maar het is inge-
wikkeld. Ik wil het risico uitsluiten dat je wakker wordt in 
een ziekenhuisbed en dat je verlamd bent of blind of weet 
ik wat door die zelfmoordpoging. Ik ben tegen een maat-
schappij waarin sommigen rechten hebben en anderen 
niet. Dat kan toch niet? Je hebt nu twee klassen. De medi-
sche, die over de kennis en de bevoegdheid beschikt, en 
de niet-medische. Bij ons in België bestaat, niet ten on-
rechte, de indruk dat Hugo Claus geprivilegieerd was. Hij 
had de juiste contacten om euthanasie te krijgen. Ik wil die 
mogelijkheid voor iedereen.’

Bedenktijd
Uit Vrije Wil stelt ook voorwaarden van zorgvuldigheid en 
toetsbaarheid aan hulp bij zelfdoding. Zulk soort toezicht 
vindt Kristien Hemmerechts normaal. ‘Als het maar be-
perkt is. Bij abortus heb je ook bedenktijd. Als je daarna 
nog wilt, dan krijg je die ingreep.’ Het risico bestaat, geeft 
ze toe, dat de omgeving morele druk op iemand zal uitoe-
fenen om een eind aan het leven te maken. ‘Ik ben echt 
geschokt als ik hoor dat mensen abortus vanzelfsprekend 
vinden voor foetussen met het downsyndroom of een open 
ruggetje. Het risico van pressie op oude mensen bestaat. 
Je bent aan het dementeren, dus is het niet beter voor jou 
...? In het boek zet ik twee vrouwen tegenover elkaar. Bei-
den zijn verlamd. Voor de ene is het leven ondraaglijk en 
de andere zeilt rond de wereld. Mensen kunnen heel ver-
schillend reageren op dezelfde conditie.’
Hoe haar eigen einde eruit zal zien weet Hemmerechts 
niet. Van haar moeder heeft ze een sterk overlevingsin-
stinct geërfd. Zou zij de moed hebben om, zoals ze in het 
boek schrijft, te zeggen: laat maar, mijn tijd is gekomen? 
‘Alle mensen in mijn levensfase zitten met het schrikbeeld 
van aftakeling. Ik heb mijn oma zien dementeren. Mijn va-
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‘Voilà, het staat in al 
zijn kuisheid op papier. 
We plegen geen zelf-
moord, we ronden af’

afwachting van nadere wetgeving, gemakkelijker maakt om 
uit het leven te stappen. ‘Je kunt dus via de NVVE zonder 
tussenkomst van anderen jezelf doden? Je weet zeker dat 
de middelen werken?’ vraagt ze wantrouwend. ‘Mijn grote 
angst is dat het mislukt. Uit mijn jeugd ken ik een jongen 
die allerlei middelen slikte. Hij ging niet dood. Toen hij weer 
bijkwam, was hij blind. Iemand anders schoot zich met een 
revolver door het hoofd. Hij raakte alleen een oog kwijt. Hij 
leeft ook nog. Iemand legde zich voor de trein. Hij verloor 
zijn armen en benen, maar dood ging hij niet.’

Mexico
Kristien Hemmerechts wil andere wetgeving om – wat haar 
betreft in samenspraak met een arts – op een eenvoudige 
manier de dodelijke middelen te krijgen. De arts moet die 
medische kennis aandragen. ‘Is dat nou zo onredelijk?’ 
vraagt ze. ‘De NVVE legt de verantwoordelijkheid bij de 
mensen zelf. Is dat wel democratisch? Kan iedereen naar 
Mexico trekken of naar een ander buitenland om de dode-
lijke middelen te bemachtigen? En hoe weet je of ze goed 
zijn?’ Ironisch: ‘Eigenlijk zijn jullie een soort zelfmoordser-
vice. Jullie lijken op die Australische arts Philip Nitschke. 
Die geeft ook advies. Daar pleegde een 79-jarige vrouw zelf-
moord volgens zijn instructies. Er ontstond veel verontwaar-



DOEL AAN DE OVERKANT         
Als je als zeiler een koers uitzet om de overkant te bereiken, ben je vooral 
afhankelijk van wind, stroming, bemanning en rompvorm. Gunstige wind, het 
getij mee, deskundige bemanning en een scherp jacht maken het reisdoel 
gemakkelijker bereikbaar. Alle andere varianten kunnen een obstakel vormen 
voor het begeerde resultaat aan de overkant.
De start van de NVVE-campagne voltooid leven met de ‘Week van het Voltooid 
Leven’ is een groot succes geworden, alle variabelen zijn ons gunstig gezind. 
Het probleem voltooid leven is op een waardige manier onder de aandacht 
gebracht van een breed publiek. Er zijn veel mensen aan het denken gezet en 
er wordt veel over gediscussieerd. De twee ijzersterke vrouwen in de docu-
mentaires De laatste wens van Moek en Ongeneeslijk oud zetten treffend 
neer hoe mooi hun leven was, maar dat zij het als voltooid ervaren en de 
dood verkiezen boven het leven. Daardoor is het voor velen een invoelbaar 
probleem geworden.
Daarnaast hebben de samenwerking met de initiatiefgroep Uit Vrije Wil en het 
gelanceerde burgerinitiatief voltooid leven veel positieve aandacht gegene-
reerd. Binnen één week waren de benodigde 40.000 steunbetuigingen al 
binnen. Met dank aan de leden van de NVVE!
De tegenstand is mij meegevallen. Vooral uit religieuze hoek wordt erop ge-
wezen dat het leven door God gegeven is en het niet aan de mens is om 
daaraan te tornen. De oplossing voor hoe ouderen, wier leven wel eindeloos 
wordt gerekt, het aardse zouden kunnen verruilen wordt niet aangereikt. Wel 
hoorde ik dat zorginstellingen ineens de insuline van bewoners afnemen en 
centraal beheren, zodat bewoners het niet in hun hoofd halen om hiermee 
het levenseinde te bespoedigen.
Onderzoek door ons uitgevoerd onder verzorgingshuizen laat zien dat in de 
afgelopen drie jaar in 22 procent van deze instellingen een zelfdoding of po-
ging daartoe heeft plaatsgevonden. Veelal gebeurde dat op gruwelijke wijze. 
In 60 procent van de gevallen ging het om mensen die hun leven voltooid 
vonden. In het onderzoek dat Maurice de Hond in opdracht van de NVVE uit-
voerde, geeft 84 procent van de Nederlanders aan zich te kunnen voorstellen 
dat iemands leven voltooid kan zijn.
De analogie met een koers uitstippelen bij het zeilen is voor de campagne 
voltooid leven helemaal opgegaan. We hebben een gunstige wind, doordat de 
meeste mensen vinden dat ouderen recht hebben op een waardig levens-
einde. De stroming zit mee doordat de prachtige documentaires het probleem 
voor velen tastbaar maken. En de deskundige bemanning is een zeer profes-
sionele staf die de campagne vormgeeft. Een campagne die zich de komende 
twee jaar verder moet uitkristalliseren tot oplossing voor een maatschappelijk 
probleem waarvoor we ons als samenleving zouden moeten schamen.
Het probleem voltooid leven zal via een uitgezette koers moeten leiden tot 
een resultaat aan de overkant. Op dit moment lijken zich drie routes daar-
heen af te tekenen, te weten de medische route, waarin dokters hun verant-
woordelijkheid nemen, de hulpverlenersroute, waarbij speciaal opgeleide 
hulpverleners de taken overnemen, en de autonome route waarin het individu 
geheel zelf beschikt. Ik ben benieuwd.  n

PETRA DE JONG 
directeur NVVEder wilde niet dood en mijn moeder 

zal het ook niet willen. De schoonva-
der van een vriendin is in het begin 
van dementie. Er staat die man geen 
prettige tijd te wachten. Hij heeft al-
tijd gezegd dat hij afspraken had ge-
maakt met zijn huisarts, maar er 
staat niets op papier en dus kan de 
huisarts niets ondernemen. Daarvoor 
is die schoonvader al te verzwakt en 
te zeer in de war. Je moet op tijd je 
wensen vastleggen.’ 
Kristien Hemmerechts reageert ver-
ontwaardigd op de vraag of ze een 
bevoorrechte vrouw is. ‘Dat is wat mij 
echt kwaad maakt. Ik heb heel mijn 
leven mogen horen dat ik geprivilegi-
eerd ben. Goede afkomst, goede op-
leiding. Ik zie er niet slecht uit, vroe-
ger zeker niet. Maar wat weten die 
mensen van mij? Helemaal niets. Op-
groeien met een psychisch zieke zus, 
weet je wat dat is? Daar staat nie-
mand bij stil. Mensen denken altijd 
dat iemand anders het veel makkelij-
ker heeft dan zijzelf. Ik heb twee kin-
deren en een man begraven. Heb ik 
een makkelijk leven gehad? Dat vind 
ik niet, nee.’

Duwtje
Ze is toch een veelgelezen en gelau-
werd schrijfster? ‘Het schrijverschap 
is niet iets wat je overkomt. Daar zet 
ik me enorm voor in. Ik heb het talent 
maar ik gebruik het ook. Ik zie heel 
veel mensen die niets met hun talen-
ten doen.’
Over haar ‘donkere kant’ wil ze verder 
niet praten. ‘Ik wil daar andere men-
sen niet mee lastigvallen. Het is mijn 
probleem en niet dat van mijn dochter 
of van mijn stiefkind of van Bart, mijn 
man. Het heeft geen enkele zin daar 
anderen bij te betrekken, omdat ik het 
in mijn eentje uitziek en uitzweet. 
Soms moet je jezelf een duwtje geven 
om sociaal te zijn. Wanhoop is niet ra-
tioneel, het is een groot zwart gat. Ik 
heb vrienden die dat herkennen. Als je 
vraagt hoe het gaat, mailen zij terug: 
een beetje wanhoop maar verder gaat 
het goed. Je kunt er pas over praten 
als het achter de rug is. Zij weten dat 
ik heel veel van ze houd en blij ben dat 
ze in mijn leven zijn. Iedereen vindt op 
een dag rust.’  n

*  Naschrift redactie: Palliatieve sedatie is 

niet bedoeld om het leven te beëindigen, 

maar om ondraaglijk lijden te verlichten.
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Bob van Dam (88) ontvangt Harm (78) en mij in zijn lichte 
eengezinswoning in Alkmaar. Hij heeft graag dat Harm er-
bij is, omdat zijn geheugen hem af en toe in de steek laat. 
Het opstaan uit zijn stoel gaat wat moeilijk, hij loopt onze-
ker. Het is duidelijk dat hij blij is met onze komst. ‘Dat is 
wat het bezoek meestal ziet’, zegt Harm, ‘dat Bob opleeft 
als er iemand langskomt.’
Bob heeft enkele trouwe vrienden, ‘de jongens’ noemt hij 
ze – hoewel er ook vrouwen bij zijn – die elkaar zo’n veer-
tig jaar kennen. Samen met zijn vrouw, die in 2003 over-
leed, was hij lid van dezelfde eetgroep als Harm. Bob 
heeft een dochter die hij regelmatig ziet en Harm komt 
vaak langs. Sinds kort is er ook elke dag thuiszorg. Toch 
zit hij de meeste tijd alleen.
En als de winter dan lang en koud is, zoals dit jaar, komt 
hij helemaal de deur niet meer uit. Hij heeft het een keer 

geprobeerd. ‘Ik wilde een kaart op de bus doen, maar de 
kou viel op mijn binnenste. Het was zo heftig.’ Tot over-
maat van ramp is hij uitgegleden. Wekenlang was hij nau-
welijks in staat om te lopen. ‘De hele winter heb ik hier in 
mijn stoel gezeten’, zegt hij. Behalve artrose heeft Bob 
een zwak hart en deze winter kreeg hij drie keer blaasont-
steking. Verder lijdt hij aan incontinentie en een slecht kor-
tetermijngeheugen. ‘Ik vergeet dingen, kan woorden vaak 
niet vinden.’
Het zijn geen levensbedreigende aandoeningen, maar al-
les bij elkaar, inclusief het alleenzijn, is het genoeg voor 
Bob om vast te stellen dat hij niet meer wil leven. Harm: 
‘Zijn aandoeningen zijn niet erg genoeg om eraan dood te 
gaan. Terwijl hij vindt dat hij allang dood had moeten zijn.’ 
Bob: ‘Ja, dat is zo.’
Bob heeft geprobeerd de daad bij het woord te voegen. De 

Het liefst niet meer wakker worden

‘IK HEB EEN FANTASTISCH LEVEN GEHAD’

Bob van Dam vindt dat hij lang genoeg heeft geleefd. Maar zelf een eind aan zijn leven maken, is nog niet zo 

gemakkelijk. Hij zou graag hulp hebben. Een gesprek met Bob en zijn goede vriend Harm.  

                      door Anja Krabben
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eerste ‘poging’ was in 2004, toen zijn pacemaker moest 
worden vervangen. ‘Ik lag op die tafel en dacht: ik wil dit 
helemaal niet. Zegt die arts: “Dan gaat u dood.” Ik zei: 
“Maar dat wil ik ook.”’ Harm: ‘Bob ging met zijn oude pace-
maker weer naar huis en kreeg de boodschap dat hij nu 
niet meer mocht autorijden. Maar dan kon hij nergens 
meer naartoe. Ik begrijp dus heel goed dat hij toen heeft 
besloten toch maar een nieuwe pacemaker te laten aan-
brengen.’
Daarna schakelde Bob Stichting De Einder in. Het was een 
teleurstelling: pillen bestellen via internet bleek veel inge-
wikkelder dan hem was gezegd. Niet veel later, in 2006, 
besloot hij te stoppen met eten en drinken. ‘Ik heb een 
dikke week op bed gelegen zonder iets te nemen. Ik kwam 
in een soort euforische toestand terecht, het voelde eigen-
lijk helemaal niet slecht. Maar mijn vriend Piet kwam en 
die heeft het me uit het hoofd gepraat. Hij zei: “Dat blijft 
niet zo, het wordt heel erg.” Hij had het meegemaakt bij 
een familielied. Dat schrok af, dus ik ben gestopt.’
Zijn laatste poging dateert uit 2008. ‘Ik deed het volgens 
het Schotse boekje’, zegt Bob. Hij nam pillen en deed een 
plastic zak over zijn hoofd, maar hij werd gevonden door 
personeel van het zorgcentrum waar hij op dat moment 
tijdelijk woonde. ‘Het wil gewoon niet lukken. Kijk, ik wil 
niet voor de trein springen of mezelf ophangen. Dat is gru-
welijk, voor iedereen. Trouwens, ik durf dat niet eens; pil-
len innemen wel. Ik heb een keer in zee gestaan, met de 
bedoeling me te verdrinken. Maar ja, ik kan goed zwem-
men en het water was zo koud. Toen ben ik er maar weer 
uitgegaan.’
Hij heeft de huisarts laten weten dat hij dood wil en haar 
onder andere via een euthanasieverklaring om hulp ge-
vraagd. ‘“Nee, dat doe ik niet”, zei ze, “want dat is straf-
baar.” Goed, ze hoeft het niet te doen, maar ik vind dat ze 
dan moet doorverwijzen naar een arts die het wel doet.’ 
Harm: ‘Of op zijn minst een serieus gesprek met Bob moet 
aangaan over zijn doodswens.’ Eigenlijk laat de huisarts 
het helemaal afweten, zegt zowel Bob als Harm. Bob: ‘Met 
de blaasontsteking is ze niet geweest. Ik belde en kreeg 
de assistente. Die zei dat ik mijn plas moest brengen.’ 
Harm: ‘Hij zat hier alleen thuis, kon niet lopen, had nog 
geen thuiszorg. Ik heb dat plasje weggebracht en er een 
briefje bij gedaan voor de huisarts: u mag wel eens naar 
die man omkijken. Er is een keer een vervanger geweest, 
nu alweer maanden geleden.’ Bob: ‘En op mijn leeftijd 
neem je geen nieuwe huisarts meer.’ (De huisarts was 
niet bereikbaar voor commentaar, red.)

Generatie
Bob praat openlijk over zijn doodswens, met zijn vrienden 
en ook met zijn dochter. ‘Mijn dochter kan het zich voor-
stellen. Ze praat het me niet uit het hoofd, maar ze praat 
het me ook niet aan.’
Bob en Harm zouden graag zien dat de euthanasiewet 
wordt veranderd; ze staan helemaal achter het burgeriniti-
atief Uit Vrije Wil. Bob: ‘Wij zijn van de generatie van baas 
in eigen buik en seksuele vrijheid. De vrijheid om zelf aan 
te geven wanneer je niet meer wilt leven, hoort daar van-
zelfsprekend bij.’ Harm: ‘Ik begrijp zijn wens, maar ik durf 
hem niet te helpen, wil het ook niet – ik sta er te dichtbij. 
Je zou het iemand anders dan de huisarts moeten kunnen 
vragen, de apotheker bijvoorbeeld. Of je leidt speciaal 

mensen op, verpleegkundigen of anderen, die bij een seri-
euze doodswens echt helpen. Stel er is een pil van Drion 
– ik weet dat dit een symbolische pil is en dat het niet zo 
gemakkelijk ligt –, ik zou dan tegen Bob zeggen: kijk hier 
ligt de pil. Ik denk dat Bob er niet eens meteen gebruik van 
zou maken, maar het idee dat ie er is, helpt al. Dat zou ik 
later ook willen.’

Boomtoppen
Bob: ‘Mijn leven is voltooid. Ik heb een fantastisch leven 
gehad, en dat krijg ik nooit meer terug.’ Harm: ‘Bob had 
altijd een druk sociaal leven. Samen met zijn vrouw Ans 
was hij een van de voorvechters van leefgemeenschap-
pen. Hij heeft er enkele opgezet en erin gewoond. Hij is 
een echt gemeenschapsmens.’ Bob: ‘Door de ziekte van 
mijn vrouw moesten we hier naartoe verhuizen. Het is idi-
oot om hier in mijn eentje te zitten.’ Weer in een woon-
groep gaan, ziet hij niet gebeuren. In 2008 woonde hij tij-
delijk in een aanleunwoning. Harm: ‘Het was een groot 
flatgebouw, de deur ging achter hem dicht en hij was moe-
derziel alleen, zag alleen de boomtoppen. Het hoorde bij 
een zorgcentrum, maar hij was er doodeenzaam.’
Bob: ‘Het belangrijkste is dat ik mijn vrouw nooit meer te-
rugkrijg. Ik was 41 jaar met haar. Ze was bijzonder, zo’n 
vrouw krijg ik nooit meer. Ik mis haar dagelijks.’
Harm: ‘Bob wil graag sociale contacten, maar heeft er 
domweg de energie niet meer voor. Ook als wij vrienden 
aanbieden hem te komen halen en weer thuis te brengen, 
is het te veel voor hem. Bij de eetgroep komt hij niet meer, 
omdat hij de gesprekken niet meer kan volgen. Hij kan op 
dit moment niet autorijden en het biljarten dat hij graag 
deed, is gestopt.’
Bob: ‘Ik kijk televisie en lees boeken, maar dat lost niets 
op. Ik ben niet depressief, maar zie geen toekomst meer. 
En ik ben niet bang voor de dood. Ik denk dat er niets is 
hierna. Ik zie de dood echt als een bevrijding: hè, hè, het 
is voorbij. Het liefst zou ik vanavond naar bed gaan en niet 
meer wakker worden.’  n

‘Het is idioot om hier in 
mijn eentje te zitten’ 



Bewust stoppen met eten en drinken 
komt mogelijk vaker voor dan tot voor 
kort werd gedacht. Voormalig psychia-
ter Boudewijn Chabot heeft er onder-
zoek naar gedaan. In zijn boek Auto-eu-
thanasie doet hij verslag van onderzoek 
onder 144 mensen en concludeert dat 
jaarlijks ongeveer 4400 levens worden 
beëindigd zonder doktershulp, waarvan 
ongeveer 2800 door bewust te stoppen 
met eten en drinken. Critici hebben wel 
afgedongen op deze aantallen, maar 
dat doet er hier niet toe. Er zíjn mensen 
die deze route kiezen.
Stoppen met eten en drinken wordt wel 
aangeduid als versterven. Het is goed 
om hier onderscheid te maken. Verster-
ven is geen bewuste keus, maar een 
natuurlijk proces. Het gebeurt aan het 
eind van het leven, als dat onomkeer-
baar richting dood gaat. Het bekendste 
voorbeeld is dementie in het allerlaat-
ste stadium. Deze mensen zijn volledig 
zorgafhankelijk, liggen in foetushouding 
in bed en reageren niet meer op prik-
kels. Geleidelijk neemt het bewustzijn 
af en daarmee de behoefte aan eten 
en drinken. In de dood heeft het li-
chaam geen behoefte, vlak voor de 
dood steeds minder.
Het is onethisch om dat natuurlijke 
stervensproces te doorkruisen met 
kunstmatige voeding, omdat deze men-
sen op geen enkele manier gediend zijn 
met verlenging van leven: zij leven al in 
een toestand waarin hun persoon dood 
is. Het versterven ongemoeid laten, be-
tekent het respecteren van een natuur-
lijk einde.

Stress
Dit versterven gaat, voor zover na te 
gaan, niet gepaard met lijden. Onder-
zoek in 2003 door het Nederlands Her-
seninstituut liet wel zien dat het stress-
hormoon (cortisol) in deze fase erg 
hoog is, maar gezien het ver afgeno-
men bewustzijn en de afwezige functie 
van de belangrijke hersendelen, is na-
genoeg uitgesloten dat deze mensen 
bewuste ervaringen hebben. Dus wel 
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stress, maar geen doodsstrijd. Het be-
wust stoppen met eten en drinken is 
van een andere orde en moet daarom 
niet als versterven worden aangeduid. 
Het sterven is nog niet ingezet, het li-
chaam heeft onverminderd behoefte 
aan eten en drinken (hooguit is die be-
hoefte iets verminderd bij ernstige ziek-
te; zie ook Chabot) en het bewustzijn is 
ongestoord. Het stoppen met eten en 
drinken sluit niet aan bij afnemende be-
hoefte, integendeel. Iemand is volledig 
bij bewustzijn en zou dus de stress in 
het lichaam, die zo overtuigend werd 
aangetoond door het herseninstituut, 
wél kunnen meemaken. Kortom, alle re-
den om hier kritisch naar te kijken. 
Chabot concludeert dat bewust stoppen 
met eten en drinken meestal geen ern-
stig lijden teweegbrengt. Dat is geba-
seerd op het oordeel van ‘rapporteurs’, 
in de meeste gevallen naasten. Daar zit 
een probleem dat Chabot zelf ook 
noemt: mogelijk speelt mee dat naas-
ten het bijvoorbeeld niet gepast vinden 
negatief te oordelen over het stervens-
proces. Of dat het gunstige oordeel een 
soort postume erkenning is van ie-
mands keus. Kortom, het oordeel ‘waar-
dig’ is zeker ook subjectief.
Maar er is een veel ernstiger punt. 
Naast de meldingen die Chabot opte-
kende, zijn er vele ervaringen, onder 
meer van verpleegkundigen en verzor-
genden en vanuit de NVVE, die wel ‘ern-
stig lijden’ hebben gemeld. Persoonlijk 
heb ik op deze manier ook sterfgevallen 
meegemaakt die te schrijnend zijn voor 
woorden. Om eerlijk te zijn, de voorbeel-
den van sterven na stoppen met eten 
en drinken die ik meemaakte, waren in 
óvergrote meerderheid akelig, ondanks 
zorgvuldige zorg. Dat gold ook in situa-
ties met al deels afgenomen bewustzijn, 
al of niet in combinatie met een ernstige 
ziekte. Waarbij volgens Chabot het stop-
pen met eten en drinken ‘minder moei-
lijk is vol te houden’ (nog altijd moeilijk 
dus!) dan zonder dodelijke ziekte. 
Hier komt nog bij dat stoppen met eten 
en drinken vaak een verlegenheidskeus 
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is: het gebeurt omdat euthanasie is ge-
weigerd (in het onderzoek van Chabot 
in de helft van de gevallen), overigens 
vaak op dubieuze gronden, bijvoorbeeld 
omdat iemand niet terminaal ziek is, of 
omdat mensen hun arts niet om eutha-
nasie vragen. Dat laatste wordt ingege-
ven doordat mensen hun arts er niet 
mee willen belasten of niet willen dat 
hun arts weet waar ze mee bezig zijn. 
Hoe dan ook, de meesten zouden een 
andere weg hebben gekozen als ze die 
duidelijker voor zich hadden gezien, 
als die duidelijker ontsloten was ge-
weest.

Ondeugdelijk
Bijna altijd duidt bewust stoppen met 
eten en drinken dus op falende dok-
tershulp bij het zelfgewilde einde – het-
zij omdat artsen op ondeugdelijke 
gronden weigeren, hetzij omdat men-
sen niet de vrijheid ervaren om hun 
dokter om hulp te vragen. Beide situa-
ties dienen artsen zich aan te trekken. 
Beide situaties leiden ook tot de con-
clusie dat stoppen met eten en drin-
ken geen volwaardig alternatief is. Als 
je het aan de mensen zelf overlaat, 
zouden verreweg de meesten een an-
dere keus maken. Dat is alleszins be-
grijpelijk, want stoppen met eten en 
drinken is een moeilijke weg (ook pleit-
bezorger Chabot schrijft in termen van 
moeilijk en minder moeilijk!), langdu-
rig, vol onzekerheid omtrent lijden, en 
het vraagt van een aantal meer dan is 
op te brengen.
Stoppen met eten en drinken is een te-
gennatuurlijke weg (er is nog behoefte 
aan voedsel en geen verzachting door 
bewusteloosheid), die alleen al op 
grond daarvan het risico van een hoge 
prijs in zich draagt en alleen daarom al 
geen (vol)waardig alternatief is. Er zijn 
veel veiliger methoden. Methoden die 
op voorhand een lijdensweg uitsluiten, 
die garant staan voor wat mensen zoe-
ken: een letterlijke eu-thanasie, een 
goede dood, een sterven dat na een 
vaak zo moeilijke aanloop geen lijden, 

Het zelfgewilde einde met hulp van de dokter betekent hulp bij zelfdoding of euthanasie. Zónder doktershulp is 

meestal: inname van zelfverzamelde middelen of bewust stoppen met eten en drinken. Dat laatste is omstreden.           

                 door Hans van Dam



geen angst, geen onrust, geen strijd 
meer brengt maar rust, een laatste ge-
baar van liefde, een laatste troost. 
Conclusie: versterven in de zin van het 
ongemoeid laten van een stervenspro-
ces dat door het lichaam zelf is inge-
zet, met steeds verder afnemende be-
hoefte aan eten en drinken, is bij goede 
zorg en begeleiding een zachte dood. 

Dagboek van een 85-jarige

Een vrijwillige medewerker van de Ledenonder-
steuningsdienst van de NVVE werd in 2008 om ad-
vies gevraagd door een 8�-jarige, zelfstandig wo-
nende weduwe zonder kinderen. Ze was een paar 
keer gevallen en voelde dat haar geestelijke en    
lichamelijke krachten afnamen.

Uit het verslag van deze vrijwillige medewerker: ‘Ze ver-
telde van haar bezigheden. Met een vriend de werken 
van Spinoza bestuderen. Met een klein groepje oude 
klassieken in het Latijn lezen. Naar klassieke muziek 
luisteren. Kijken in plaatwerken over kunst. Ik toonde 
mij wat verbaasd dat ze met zoveel bezigheden toch 
wilde uitstappen. Haar commentaar: ‘Och, wat gebeurt 
er als ik dit alles niet meer doe? Niets! En dat is het 
ergste van oud worden: je bent voor niemand meer no-
dig.’
Zij had alles geregeld om te stoppen met eten en drin-
ken. Zij wilde met mij spreken om te zien of ze iets 
vergeten was. De huisarts beloofde palliatieve hulp. 
Voor een hospice kwam ze niet in aanmerking, want ze 
was niet terminaal. Zorg van een wijkverpleegster was 
problematisch, omdat haar situatie onduidelijk was. 
Maar ze kon, werd haar verteld, wel hulp krijgen bij het 
bereiden van maaltijden. Ze moest erom lachen en nam 
haar toevlucht tot particuliere verpleging. ‘De weg naar 
de Eeuwigheid moet niet te goedkoop gemaakt worden’, 
was haar commentaar. Een goede buurman zou haar bij-
staan. Ze bood aan een dagboekje bij te houden van 
haar stervensproces, dat de NVVE later naar goeddunken 
mocht gebruiken.
Na de crematie vertelde de buurman: ‘Het was een heel 
zware opgave. Voortdurend moet je belangrijke beslis-
singen nemen. Ik doe zoiets nooit meer.’ Het dagboekje 
volgt nu, met weglating van enkele minder relevante 
stukjes. Het proces begon 9 december en eindigde 20 
december met haar overlijden.

De tekst is van mevrouw zelf, de verzorgende buur-
man [B] en de verzorgster [V].

9-12 	Mijn	goede	buurman	haalt	bij	de	apotheek	het	
klysma	op.	Een	verpleegster	van	de	Priva	Zorg	komt	mij	
die	geven.	Ik	eet	nog	iets.	Voel	me	ongedurig,	wil	echt	
morgen	aan	de	algehele	vasten	beginnen.	Rustige	dag,	
de	eerste	helemaal	zonder	eten.	Ging	best.

 10-12	 Ik	ga	nu	verdriet	voelen	om	afscheid	te	nemen	
van	mijn	lieve	vrienden.	Geen	erge	last	van	honger.
 11-12	 Enkel	een	kop	koffie	gedronken.	Rustige	dag,	
aangename	bezoekers,	geen	erge	last	van	honger	en	
dorst.	Ik	ben	erg	lusteloos.
 12-12	 Niets	gegeten,	niets	gedronken.	Geen	last	van	
honger,	wel	van	dorst.	Rustige	dag.
 13-12	 Niets	gegeten,	niets	gedronken.	Geen	last	van	
honger,	wel	van	dorst.	Heb	nu	waterverstuiver.	Ik	wil	
flink	blijven	want	ik	weet	dat	het	nog	veel	erger	zal	wor-
den.	Verder	rustige	dag	met	vriendelijk	bezoek,	wel	erg	
vermoeiend.
 14-12 	Goede	maar	moeilijke	dag.	Lekker	in	de	zon	
gezeten,	erg	veel	last	van	dorst.	Mooi	en	informatief	
gesprek	met	verpleegster.
 15-12 Verpleegster	kwam	pas	om	22u15,	was	het	ver-
geten...
 16-12 [B]	Mw.	is	gelukkig,	maar	te	verzwakt	om	te	
lopen.	De	huisarts	is	vandaag	geweest.
 17-12 [B]	Mevr.	gaat	steeds	meer	achteruit.	Ze	maakt	
een	gelukkige	indruk.	Verder	alles	goed.
 18-12 [B]	Mijn	vrouw	heeft	ze	vanochtend	gevonden	
op	de	grond	in	de	slaapkamer,	waarschijnlijk	de	hele	
nacht	gelegen,	niet	meer	de	kracht	om	zelfstandig	naar	
en	van	toilet	te	gaan.	Gaat	steeds	meer	achteruit.	
22u00:	is	erg	verward	aan	het	worden.
 19-12 [B]	Mevr.	heeft	door	de	middag	heen	water	ge-
droken,	daar	vroeg	zij	om.	Zij	wilde	iedere	keer	naar	de	
wc	maar	dat	leek	mij	te	risicovol	daar	zij	erg	zwak	is.	
Een	po	of	postoel	kon	ik	niet	vinden,	dus	met	haar	afge-
sproken	het	in	haar	luierbroekje	te	doen	om	dat	dan	te	
verschonen.	Maar	helaas,	een	plasje	kwam	niet.	Is	het	
een	idee	een	po	aan	te	schaffen?	Mevr.	heeft	met	tus-
senpozen	heerlijk	geslapen.
 [V]	Om	16u30	ben	ik	weggegaan.
 19-12 [B]	Mw.	is	ontzettend	koud	en	op	haar	voeten	
en	benen	allemaal	blauwe/zwarte	vlekken.	Voeten	zijn	
steenkoud.	Om	19u30	een	zetpil	gegeven	ivm	pijn.
(13-17u) [V]	Mevr.	is	soms	erg	onrustig.	Converseren	
gaat	nog	net,	door	ja	te	knikken	en	nee	te	schudden.	
Het	is	lastig	te	zeggen	of	mevr.	slaapt	of	niet:	op	vragen	
reageert	ze	(soms)	maar	de	ogen	gaan	niet	(of	nauwe-
lijks)	meer	open.	Een	keer	op	linkerzij	gedraaid	(met	
hulp).	Goede	reis!	
(17u05) [B]	Hetzelfde.	Armen	en	benen	zijn	erg	ver-
kleurd.
(20u00) [B]	Mevr.	is	overleden,	haar	hart	en	adem	gin-
gen	heel	langzaam	als	een	kaars	uit. 

Bij bewust stoppen met eten en drin-
ken is er geen enkele garantie op het 
ontbreken van lijden, angst, stress en 
strijd. Daarbij is het een weg die ver-
reweg de meeste mensen pas kiezen 
als euthanasie is geweigerd of om an-
dere redenen niet aan de orde is. 
Kortom, bewust stoppen met eten en 
drinken lijkt vooral een alternatief voor 

artsen die onder het mom van ‘de au-
tonomie bij de patiënt laten’ niet aan 
euthanasie willen beginnen.  n
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Coma is een situatie waarin een pa-
tiënt niet reageert op prikkels uit de 
buitenwereld. De oorzaak kan een be-
schadiging zijn van de hersenschors, 
de thalamus (een schakelcentrum 
midden in de hersenen), de verbindin-
gen tussen deze twee hersenstructu-
ren, of van de hersenstam. Maar het 
kan ook worden veroorzaakt door een 
stofwisselingsstoornis van de herse-
nen, of door drugs of alcohol. Men 
kan weer uit een coma komen, maar 
ook de kans op overlijden is groot.
Coma kan overgaan in een vegetatie-
ve toestand. De hersenstam functio-
neert dan wel, maar de hersenschors 
niet – en die is nodig om te denken en 
te praten, om emoties te voelen en 
armen en benen te bewegen. In de 
hersenstam worden functies geregu-
leerd die cruciaal zijn om te overleven, 
zoals de ademhaling, hartslag, tem-
peratuur en de afwisseling van slapen 
en waken. Dit hersendeel bevat ook 
de centra van de reflexen voor hoes-
ten, niezen en braken. Mensen in ve-
getatieve toestand komen weliswaar 
uit hun coma, ze slaan de ogen op, 
maar sommigen verbeteren niet ver-
der en leven door ‘als een plant’. Deze 

situatie bestaat ook in het eindstadi-
um van de ziekte van Alzheimer. De 
hersenschors functioneert niet meer, 
de patiënt ligt in foetushouding in bed 
en reageert niet op de buitenwereld.

‘Levend’
De meeste patiënten in vegetatieve 
toestand komen na een paar weken 
langzaam bij. Maar als de hersen-
schors onherstelbaar beschadigd is, 
dan is sprake van een ‘blijvend vege-
tatieve toestand’. Deze patiënten lig-
gen niet aan de beademingsappara-
tuur, ze ademen spontaan, ze hebben 
een normale hartslag en zijn dus vol-
gens de klassieke definitie ‘levend’. 
Ze kunnen hun ogen wijd open heb-
ben, ze maken geluid alsof ze huilen 
of lachen – zonder dat ze de bijbeho-
rende emoties hebben. Ze lijken hier-
door ‘wakker’, maar laten geen licha-
melijke reacties zien die duiden op 
enig bewustzijn. Omdat ze nu en dan 
een grimas en geluid maken, is het 
erg moeilijk voor de familie om te ac-
cepteren dat zo’n patiënt blijvend in 
vegetatieve toestand verkeert en niet 
bij bewustzijn is, maar ‘hersendood’. 
Hetzelfde enorme probleem hebben 

de ouders van pasgeboren kinderen 
die een grote hersenbloeding hebben 
gehad. Het kind ziet er zo gewoon uit, 
terwijl van het grootste deel van de 
hersenen niets over is.
Patiënten kunnen met kunstmatige 
voeding en vochttoediening jarenlang 
in leven blijven. De Amerikaanse Terri 
Schiavo kwam in 1998 terecht in een 
vegetatieve toestand. Haar echtge-
noot wilde haar zo niet langer in leven 
laten houden, maar haar ouders wis-
ten het stoppen van de behandeling 
jarenlang tegen te houden. De zaak 
ging met veel juridisch wapengekletter 
van het ene hof naar het andere, ter-
wijl de echtgenoot door pro-life demon-
stranten voor moordenaar werd uitge-
maakt. Pas na zeven jaar lukte het om 
Terry Schiavo te laten sterven, nadat 
ze op bevel van de rechter was afge-
koppeld van de voedingssonde. De 
obductie bevestigde dat van de her-
senschors weinig meer over was en 
dat er dus al die tijd geen enkel uit-
zicht was geweest op een menswaar-
dig leven.

Englaro
In Italië lag Eluana Englaro sinds 1992 
met onherstelbare schade aan de her-
senschors in coma. Na zeven jaar be-
gon haar vader een juridisch gevecht 
om de kunstmatige voeding te mogen 
staken, ook omdat zijn dochter inder-
tijd had gezegd nooit als een plant te 
willen voortleven. Negen jaar later, op 
8 juli 2008, gaf de hoogste rechter 
toestemming om de sondevoeding te 
staken, wat een opmerkelijk vonnis 
was, want in Italië is alles verboden 
wat ook maar de schijn van levensbe-
eindiging heeft. Eluana werd overge-
bracht naar een kliniek waar ze haar 
wilden laten sterven, maar het Vati-
caan en de regering probeerden dat 
tegen te houden. ‘Stop de moorde-
naarshand’ was de voorspelbare reac-
tie van de kardinaal die minister van 
volksgezondheid van het Vaticaan was. 

Relevant 2/2010

In discussies over het levenseinde komen begrippen uit de neurologie ter sprake die soms toelichting vergen. 

Dick Swaab, hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam, verheldert onder andere ‘coma’ en 

het ‘locked-in syndroom’.                                            door Dick Swaab

Coma, vegetatieve toestand en hersendood

BÉN IK NOG ALS IK NIET MEER DENK?

Still uit The Diving Bell and the Butterfly
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Het decreet van de regering-Berlusconi 
om de ‘dood’ van Eluana te voorko-
men, werd niet ondertekend door de 
president. Berlusconi probeerde nog 
een noodwetje aangenomen te krij-
gen, maar gelukkig voor de direct be-
trokkenen was hij daar niet snel ge-
noeg mee, want enkele dagen na het 
verwijderen van de sonde overleed 
Eluana.
In Nederland wordt een permanent ve-
getatieve toestand niet gezien als een 
menswaardig bestaan. Daarom wordt 
het in leven houden van deze mensen 
gezien als medisch zinloos handelen 
en wordt, in overleg met de familie, 
meestal besloten de behandeling stop 
te zetten. Omdat het gaat om het sta-
ken van een medisch zinloze behande-
ling is er dan formeel geen sprake van 
euthanasie. Toch liggen ook in Neder-
land mensen langdurig in vegetatieve 
toestand. Schandelijk genoeg wordt 
via internet misbruik gemaakt van de 
wanhoop van de familie. Zo biedt 
Coma Wake Up Brain Stimulations 
(CWUBS) een therapie aan van meer 
dan 10.000 euro om mensen uit hun 
persisterende vegetatieve toestand te 
halen. Maar zelfs voor 100.000 euro 
kun je patiënten van wie de hersen-
schors onherstelbaar is beschadigd 
niet uit een vegetatief coma halen.

Bauby
Het omgekeerde van de vegetatieve 
toestand is het ‘locked-in syndroom’. 
Dit is een volledige scheiding tussen 
de hersenen en het ruggenmerg door 
een beschadiging laag in de hersen-
stam. De patiënt is volledig alert, 
maar hij kan dat niet duidelijk maken 
aan de omgeving doordat hij volledig 
verlamd is. Alles kan hij verstaan, 
zien en begrijpen, maar hij kan niets 
bewegen en niet spreken. Alleen de 
oogleden kunnen nog worden geslo-
ten en de ogen kunnen worden bewo-
gen. De Parijse journalist Jean-Domi-
nique Bauby lag in 1995 twintig dagen 
in coma na een hersenbloeding. Daar-
na werd hem, om te communiceren, 
het alfabet voorgelezen. Werd de juis-
te letter genoemd dan knipperde hij 
een keer met zijn oog. Zo ontstond 
lettertje voor lettertje het boek Vlin-
ders in een duikerspak, dat duidelijk 
maakt dat hij zich volledig bewust was 
van zijn omgeving en van zichzelf. (Zie 
ook de indrukwekkende verfilming 
The Diving Bell and the Butterfly.)
Een recenter verhaal is dat van Nick 

ties gesproken van ‘hersendood’. Hier-
voor werd oorspronkelijk de definitie 
gehanteerd ‘het onherstelbaar afwezig 
zijn van alle hersenfuncties’. 
Echter, de hersenen van een kwart van 
de hersendode patiënten produceren 
nog antidiuretisch hormoon (ADH = va-
sopressine). Dat zorgt dat we in de 
nier vele liters water per dag uit de 
urine heropnemen.

Katheter
Zijn de hersencellen die ADH maken 
dood, dan zie je dat meteen aan de 
zak met urine die, aangesloten op een 
katheter, aan de rand van het bed 
hangt. Die bevat dan tien tot vijftien li-
ter waterige urine per dag. Bij hersen-
dode mensen van wie de ADH produce-
rende hersencellen nog intact zijn, 
komt slechts anderhalve liter goed ge-
concentreerde urine in het zakje te-
recht. Er kunnen nog meer groepjes 
hersencellen bij hersendode patiënten 
actief zijn, maar die kunnen niet bijdra-
gen aan herstel van het bewustzijn.
Inmiddels definiëren de zogeheten 
‘Harvard criteria’ het begrip hersen-
dood als het onomkeerbaar aanwezig 
zijn van lichtstijve pupillen, het afwezig 
zijn van hersenstamreflexen en perma-
nente afwezigheid van ‘hogere hersen-
functies’ als denken en bewustzijn. Dit 
laatste is eigenlijk een logische omke-
ring van het bekende credo ‘Ik denk 
dus ik ben’ van Descartes. Als je niet 
meer kunt denken doordat je hersenen 
niet meer functioneren, besta je als 
persoon ook niet meer. n

Chisholm uit Nieuw-Zeeland, die in 
2000 bewusteloos raakte op het rug-
byveld. Het leek een hersenschud-
ding, maar er volgde een serie epilep-
tische aanvallen en hersenstaminfarc-
ten. Men dacht dat hij in coma was, 
maar zijn moeder en vriendin hielden 
vol dat hij bewust meemaakte wat er 
om hem heen gebeurde. Dat was zo. 
Hij bleek het locked-in syndroom te 
hebben en herstelde later. Familiele-
den hebben vaak eerder door dan de 
dokter dat er contact is; anderzijds 
denkt de familie ook vaker ten onrech-
te dat er contact met een bewusteloze 
patiënt is.
Tot het transplantatietijdperk (waarin 
het belang van het vaststellen van de 
hersendood nog groter werd) was de 
diagnose ‘dood’ simpel: de hartslag 
en ademhaling moesten afwezig zijn 
en volgens de arts ook niet meer kun-
nen terugkomen. Je zat als arts een 
paar minuten in dubio, maar dan werd 
de onomkeerbaarheid van het proces 
duidelijk: ‘Dood, niets aan te doen’, 
zoals Johnny de Selfkicker indertijd 
dichtte. Een enkele keer wordt een 
skiër zonder teken van hartslag of 
ademhaling onderkoeld onder een la-
wine vandaan gehaald, om toch weer 
volledig te herstellen.
Sinds de tijd dat patiënten met een 
zware hersenbeschadiging aan de be-
ademingsapparatuur worden gelegd, 
is de klassieke diagnose ‘dood’ niet 
meer te hanteren. Hartslag en adem-
haling worden kunstmatig op gang ge-
houden, terwijl de patiënt ‘buiten be-
wustzijn’ is of ‘hersendood’. Dat kan 
eindeloos duren. Oud-premier Sharon 
van Israël ligt sinds 2006 aan de be-
ademingsapparatuur. In plaats van de 
diagnose ‘dood’ wordt in zulke situa-
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Onderzoek: arts dient 
iets minder vaak      
dodelijk drankje toe
Hulp bij zelfdoding door 
huisartsen gebeurt vaak 
met een te drinken middel, 
tien jaar geleden nog in 25 
procent van de gevallen. 
Maar vorig jaar bleek dat 
aandeel te zijn gezakt naar 
15 procent. Onderzoekster 
Annemieke Horikx van de 
KNMP, de beroepsorgani-
satie voor apothekers, 
meldt dat in Medisch Con-
tact. Een huisarts verklaar-

de desgevraagd dat die da-
ling wordt veroorzaakt door-
dat apotheken, die de drank 

zelf moeten maken, niet al-
tijd de vereiste grondstof-
fen hebben, mede doordat 
de houdbaarheidsdatum 
soms verstreken blijkt. En 
dat hangt weer samen met 
de geringe vraag naar de 
middelen. Kortom, een vici-
euze cirkel.
Fabrikanten hebben de be-
nodigde middelen wel in 
voorraad, maar het duurt 
meestal een dag voordat de 
apotheker het gevraagde in 
huis heeft – terwijl artsen 
het soms op de dag zelf 

pas bestellen. Ook zijn er 
problemen met de smaak 
van de gangbare drankjes 
én de tijd die het soms 
duurt voordat ze hun werk 
doen. ‘Daarom’, aldus de 
publicatie, ‘zal de arts bij 
de orale methode bereid 
moeten zijn om met behulp 
van parenterale (= anders 
dan via maag of darm, red.) 
toediening van een spierre-
laxans een coma te beëin-
digen.’ De KNMP heeft 
nieuwe aanbevelingen aan-
gekondigd.

UIT VRIJE WIL VEROORZAAKT EEN 
STORM AAN REACTIES EN DISCUSSIE
Het burgerinitiatief Uit Vrije Wil dat begin februari in de publiciteit trad, 
heeft een enorme stroom aan reacties opgeleverd. Binnen vier dagen waren 
al ruimschoots de benodigde handtekeningen binnen om het vraagstuk 
‘voltooid leven’ op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. De initiatief-
groep is de vele steunbetuigers zeer erkentelijk.

KORT

Uit Vrije Wil, met onder meer Hedy d’Ancona, Frits Bol-
kestein, Mies Bouwman, Paul van Vliet en Jan Terlouw, 
streeft naar legalisering van hulp bij zelfdoding aan oude 
mensen die hun leven voltooid achten. Dit op hun uitdruk-
kelijk verzoek en onder voorwaarden van zorgvuldigheid en 
toetsbaarheid. De groep hield op 9 februari een persconfe-
rentie, aan het begin van de door de NVVE georganiseerde 
Week van het Voltooid Leven, en alle media besteedden er 
aandacht aan. Items in journaals en actualiteitenrubrieken, 
grote artikelen in kranten en tijdschriften, interviews, re-
portages, commentaren en ingezonden brieven: meer dan 
een week zoemde het onderwerp rond.
Veel aandacht in de pers ging ook uit naar de documentaire 
Moek, over Albert Heringa en zijn moeder (zie Relevant 1, 
2010), naar de documentaire Ongeneeslijk oud en onder 
meer naar een item in Netwerk over de circa vierhonderd 
ouderen, per jaar, die – vaak op een gruwelijke manier – 
een eind aan hun leven maken, omdat er geen alternatief 
is. Overweldigend was het aantal steunbetuigingen aan Uit 
Vrije Wil. Na vier dagen waren er al meer dan 40.000 bin-
nen, na drie weken 100.000 en inmiddels is de 120.000 
ruim overschreden. Via de antwoordkaarten in Relevant 
kwamen 44.049 handtekeningen binnen en via de website 
www.uitvrijewil.nu 80.216. In elk geval is in sommige ver-
kiezingsprogramma’s het onderwerp ‘voltooid leven’ nu 
duidelijk terug te vinden.
Andere geluiden klonken ook. Artsenorganisatie KNMG 
toonde zich vooralsnog tegenstander van een ‘tweede weg’ 
naar levensbeëindiging en in Medisch Contact verscheen 
een groot artikel waarin vier wetenschappers (artsen en 
ethici) zich bogen over de positie van de arts in deze dis-

cussie en over de rol van emoties in het bedrijven van poli-
tiek. Ook uitten deze critici hun zorg over ouderen die het 
leven niet zozeer als voltooid zouden ervaren, maar zich 
‘teveel’ zouden voelen voor hun omgeving.
Een opmerkelijke reactie was die van dominee L.P. Doren-
bos, oprichter van stichting Schreeuw om Leven. Twee 
maanden na de lancering van het burgerinitiatief stuurde hij 
ruim vijfhonderd politici en journalisten een namaak-laat-
stewilpil. In een brief vergeleek hij Uit Vrije Wil met nazi-
praktijken. De NVVE schreef in een reactie dat Dorenbos 
met die vergelijking ‘niet alleen zichzelf maar ook een hele 
groep ouderen diskwalificeert om een eigen, weloverwogen 
beslissing te maken’.

Indiening
Een burgerinitiatief mag worden ingediend twee jaar nadat 
het onderwerp voor het laatst in de Tweede Kamer is be-
sproken. Op 15 mei 2008 vond de evaluatie van de ‘Wet 
toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdo-
ding’ (Euthanasiewet) plaats. Bij die gelegenheid is ook ge-
sproken over voltooid leven, toen ‘klaar met leven’ ge-
noemd. Dat betekent dat aanbieding van het burgerinitiatief 
na 15 mei 2010 mogelijk is.
Door de val van het kabinet en de aanstaande Tweede Ka-
merverkiezingen werd aanvankelijk besloten te wachten 
totdat de nieuwe Kamerleden zouden zijn geïnstalleerd en 
de Commissies opnieuw samengesteld. Maar omdat het 
moment van aanbieding daarmee heel onzeker wordt, is 
ervoor gekozen het burgerinitiatief op 17 of 18 mei 2010 
te overhandigen. Precies twee jaar na dato en op een poli-
tiek geëigend moment, vlak voor het verkiezingsreces.
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Lichte versoepeling in 
Groot-Brittannië
Britten die iemand hulp 
hebben geboden bij zelfdo-
ding lopen voortaan minder 
kans op vervolging. Ze moe-
ten aantoonbaar uit mede-
leven hebben gehandeld en 
de hulpvrager moet bij zijn 
volle verstand het verzoek 
hebben gedaan. Dat staat 
in nieuwe richtlijnen van het 
Britse openbaar ministerie. 
Er komt geen nieuwe wet 
en hulp bij zelfdoding blijft 
in principe strafbaar.
Een hoge functionaris bij 
justitie in Londen, Keir Star-
mer, verklaarde overigens 
dat in andere gevallen, zo-
als hulp bij zelfdoding aan 
minderjarigen, strafvervol-
ging juist sneller aan de 
orde zal zijn. Een van de 
aanleidingen voor het Britse 
Hogerhuis om nieuwe richt-
lijnen te laten maken, was 
het verzoek van Debbie Pur-
dy, die lijdt aan multiple 
sclerose en die de recht-
bank heeft gevraagd in hoe-
verre haar echtgenoot straf 
riskeert als hij haar hulp bij 
zelfdoding zou geven. De 
straf kan oplopen tot veer-
tien jaar cel. 
De Britse kranten meldden 
massaal dat Debbie Purdy 
blij is met de richtlijnen. 
‘Het is ze gelukt om een 
duidelijke scheidslijn aan te 
brengen tussen kwade be-

1� 
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NEDERLANDSE EUTHANASIEWET 
LEIDT NIET TOT MÉÉR VERZOEKEN
Sinds de invoering van de euthanasiewet in Nederland 
is het aantal verzoeken om euthanasie niet toegeno-
men. Dat schrijven onderzoekers van het Nederlands 
instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, het 
Nivel, in het huisartsenvakblad The British Journal of 
General Practice.
Nederland is in de ogen van veel andere landen een vrijplaats voor euthanasie. Sinds de 
invoering van de euthanasiewet in 2002 is het aantal meldingen weliswaar licht toegeno-
men, maar het aantal euthanasieverzoeken aan huisartsen niet. Dat blijkt uit cijfers van 
de Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations van het Nivel. ‘Dat betekent dus dat er 
niet vaker euthanasie plaatsvindt’, zegt onderzoeker, huisarts en epidemioloog Gé Don-
ker op de Nivel-website, ‘wel dat er meer wordt gemeld. En dat komt de kwaliteit ten 
goede. Zodat bijvoorbeeld de juiste middelen worden gebruikt in de juiste dosering.’
Dat euthanasie zeker geen vlucht heeft genomen, komt doordat de regeling met zoveel 
zorgvuldigheidscriteria is omgeven, volgens Donker. ‘Als je euthanasie bij wet goed regelt, 
kun je training in het omgaan met dit onderwerp opnemen in de huisartsenopleiding en 
nascholing. Verpleeghuizen en ziekenhuizen kunnen het implementeren in hun beleid. Ze 
kunnen bijvoorbeeld op hun website zetten hoe ze met euthanasieverzoeken omgaan. Dit 
hoeft niet meer stiekem. Door de wet kunnen ze hier open over zijn. Patiënten kunnen dit 
meenemen in hun afweging wel of niet voor een bepaalde instelling te kiezen.’
Donker voegde daaraan toe dat hij het zelf, als huisarts, heel moeilijk blijft vinden om eu-
thanasie te verlenen. ‘Het is voor een huisarts emotioneel belastend. Je kiest voor het vak 
om optimale zorg te leveren en euthanasie kan daar onderdeel van uitmaken. Een huis-
arts verleent alleen euthanasie vanuit empathie voor de patiënt die daarom verzoekt.’

kussen op diens verzoek te 
hebben gedood. ‘Het was 
een vreselijke situatie’, zei 
Gosling (70), ‘ik hield ziels-
veel van hem.’ Toen de poli-
tie hem na de uitzending ar-
resteerde, toonde Gosling 
zich geschokt. Later werd hij 
op borgtocht vrijgelaten. De 
zaak komt deze lente voor 
de rechter.
Terwijl in Engeland en Wales 
de richtlijnen nu iets milder 
zijn, werd in het parlement 
van Schotland een voorstel 
voor legalisering van eutha-
nasie gepresenteerd, door 
het onafhankelijke parle-
mentslid Margo McDonald.

Zwitsers referendum 
over belastingheffing 
voor Dignitasgangers
Buitenlanders die naar de 
Dignitas-kliniek in Zürich rei-
zen voor hulp bij zelfdoding 
moeten belasting betalen. 
Dat vinden conservatieve 
politici in Zwitserland. Wie 
hulp van Dignitas wil, moet 
minimaal een jaar in Zürich 
hebben gewoond. Zo niet, 

dan zou een zogenoemde 
‘doodstoerist’ een belasting 
van omgerekend ongeveer 
35.000 euro moeten beta-
len, aldus hun voorstel.
Later dit jaar zullen de Zwit-
sers over het voorstel stem-
men in een referendum. Het 
wordt als wet aangenomen 
als meer dan de helft van 
de stemgerechtigden voor 
stemt. Dignitas brengt zelf 
naar verluidt een kleine 
6.000 euro in rekening aan 
cliënten. Sinds de oprich-
ting, eind jaren negentig, zijn 
honderden mensen naar 
Zürich gereisd, vooral vanuit 
Groot-Brittannië en Duits-
land. De Zwitserse tegen-
standers hopen dat een 
hoge belasting ontmoedi-
gend zal werken.

Hulp na interview in 
Eindhovens Dagblad
De Eindhovense Nita Wild-
bergh heeft, na een inter-
view in het Eindhovens 
Dagblad, hulp bij zelfdo-
ding gekregen van een 
arts. Eind november 2009 
vertelde ze haar verhaal 
aan de krant. De vrouw 
slikte meer dan twintig
medicijnen per dag, maar bleef aanzienlijk lijden aan 
twaalf verschillende ziekten. Ze had, zo vertelde ze, al 
verschillende artsen gevraagd om haar te helpen haar le-
ven te beëindigen, maar nog niemand bereid gevonden. 
Niet lang na de publicatie van het interview toonde een 
arts zich wel bereid. Nita Wildbergh werd 75 jaar.

doelingen en hulp uit mede-
leven.’
Een week of wat eerder 
werd BBC-presentator en 
documentairemaker Ray 
Gosling gearresteerd. In 
een televisieprogramma op 
een regionale zender had 
hij bekend ‘jaren eerder’ 
een aan aids lijdende ex-ge-
liefde, die vreselijke pijn 
had, met behulp van een 
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WEBSITE TREKT TIENDUIZEND BEZOEKERS
Tienduizenden bezoekers hebben de weg al gevonden naar de ingetogen en fraai 
vormgegeven website www.euthanasieindepsychiatrie.nl van Jeannette Croonen 
en Carine de Vries. Op de site vertellen de twee moeders waarom ze via het mas-
samedium internet met hun persoonlijke ervaringen naar buiten treden. Hun doel 
is psychiaters zo ver te krijgen dat die zich met veel meer openheid gaan opstellen 
tegenover serieuze doodswensen van ernstig psychiatrisch zieke mensen.
Ze melden nieuws en activiteiten aan de sitebezoekers. Ook zijn er links naar an-
dere relevante websites en verwijzingen naar media die aandacht aan deze kruis-
tocht hebben besteed. Op de website staan ook veel reacties die getuigen van 
bewondering voor het initiatief en voor de moed van deze moeders, maar ook 
hartverscheurende boodschappen over ervaringen. Zoals die met een meisje dat 
stierf door zichzelf in brand te steken. Ze had een briefje achtergelaten met één 
vraag: ‘Waarom kreeg ik geen euthanasie?’

‘Wil je me helpen met doodgaan?’ Het is een vraag waar de psychiatrie zelden naar luistert. Twee moeders die    

een kind verloren door zelfdoding, begonnen een website om de psychiatrie en de politiek wakker te schudden. 

                    door Leo Enthoven

Moeders willen psychiatrie wakker schudden

WAAROM ZO EENZAAM, WAAROM 
ZO GRUWELIJK?

Jeannette Croonen en Carine de Vries 
hadden er uiteindelijk vrede mee dat 
hun dochter en zoon waren gestor-
ven, maar de manier waarop – die 
bleef hen met grote woede vervullen. 
Kunnen we hier dan niets aan doen? 
vroegen ze zich af. Ze besloten een 
website op te zetten, omdat je daar-
mee veel mensen bereikt. ‘We weten 
zeker dat onze kinderen dit gewild 
zouden hebben – dat we psychiaters 
confronteren met het feit dat het niet 
om een paar mensen per jaar gaat, 
maar om legio patiënten.’
Als het aan de psychiaters ligt, stel-
len Jeannette en Carine bitter vast, 
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moeten patiënten zoals Tjeerd en Mo-
nique per se in leven blijven en tot op 
hoge leeftijd lijden. Daarna pas is 
stervenshulp bespreekbaar. ‘We be-
grijpen heel goed hoe moeilijk het is 
voor psychiaters om een stervens-
wens te vervullen, maar maak het on-
derwerp bespreekbaar! Zelfs dat doen 
ze niet. Als een patiënt zoals Monique 
zegt “ik wil dood” komt ze op een ge-
sloten afdeling terecht en wordt ze ge-
separeerd. Ze sprak hier thuis over 
níéts anders! Waarom zo’n gruwelijk 
en eenzaam afscheid?’
Ze zeggen het vastberaden: ‘Als wij 
als ouders uiteindelijk zeggen “kind, 

het is goed, ga maar”, wie is de psy-
chiater dan om niet eens een ge-
sprek over die doodswens te willen 
voeren? Voordat een ouder zóiets 
tegen het eigen kind zegt, daar is zó-
veel aan voorafgegaan, dan mag een 
psychiater het gesprek daarover niet 
weigeren.’ De psychiatrie en de poli-
tiek oproepen om menswaardige 
hulp bij zelfdoding mogelijk te ma-
ken voor psychiatrische patiënten 
die zijn uitbehandeld, en die een 
sterke, aanhoudende doodswens 
hebben: dat willen ze bereiken met 
hun website en andere activiteiten, 
melden ze strijdbaar.

Vreedzaam
De vele jaren van ellende en span-
ning waarin hun gezinnen hebben 
geleefd, zouden ze anderen willen 
besparen. Al helpen ze maar een 
paar mensen per jaar door te zorgen 
dat hun geliefden op een vreedzame 
manier kunnen sterven, dan is er al 
iets bereikt, vinden ze. ‘De onvrede 
over de dood van onze eigen kinde-
ren en de manier waarop die zijn ge-
storven, willen we omzetten in iets 
positiefs voor andere mensen. Er zijn 
heel veel kinderen in Nederland zo-
als de onze. Jaarlijks vragen 350 
psychiatrische patiënten om hulp bij 
zelfdoding. Dat zijn er nogal wat. Wij 
willen niet dat die allemaal op een 
nare, eenzame manier overlijden. 
Ons werk is al zinvol als we dat in 
een paar gevallen weten te voor-    
komen.’
Ze adviseren familieleden om de ge-
schiedenis goed te documenteren, 
op te schrijven wat misgaat, wat de 
patiënt ondergaat en wat hij of zij 
geestelijk kwijtraakt. Dan kan zelfs 
een wildvreemde psychiater zich een 
goed beeld vormen van het ziekte-
proces.



Met hun website bereiken ze een groot 
publiek, maar daar blijft het niet bij. Ze 
krijgen uit alle hoeken van het land uit-
nodigingen om over hun initiatief te 
komen vertellen. En na hun optreden 
in januari in het programma van Paul 
Witteman en Jeroen Pauw bezochten 
ruim 65.000 mensen de website, ruim 
50.000 meer dan in andere maanden. 
Vrijwel dagelijks krijgen ze berichten 
en vragen per e-mail (info@euthana-
sieindepsychiatrie.nl).

Geen aandacht
De initiatiefneemsters hebben ook 
opleidingen voor psychiaters bena-
derd, maar uit die hoek is nog geen 
reactie gekomen. Dat bevreemdt hen: 
‘De opleidingen besteden geen aan-
dacht aan het onderwerp. Bij de im-
pact op nabestaanden staan ze hele-
maal niet stil.’ Talloze patiënten rea-
geren, familieleden reageren, ver-
pleegkundigen reageren, maar nog 
niet één psychiater heeft iets van zich 
laten horen.
Er ligt een opzet voor een boek met 
bijdragen van mensen die betrokken 
zijn geweest bij een gruwelijke zelfdo-
ding, inclusief de eigen verhalen van 
Carine en Jeannette. Via de site meld-
den zich onder andere een treinma-
chinist en een politieman. In het boek 
krijgen ook familieleden, artsen en 
andere hulpverleners ruimte om hun 
ervaringen met anderen te delen. De 
meesten zijn via de website met de 
moeders in contact gekomen. Dat 
geldt ook voor een SCEN-arts die op 
de achtergrond adviezen verstrekt. 
Hulpvragen worden verwezen naar de 
NVVE.
Inmiddels hebben de twee er nage-
noeg een dagtaak aan. Ze overwegen 
om een stichting in het leven te roe-
pen; in juni houden ze daarover een 
bijeenkomst met mensen die zouden 
willen helpen. Ze beseffen dat er nog 
een lange weg is te gaan, voordat het 
einddoel is bereikt, voordat psychia-
ters luisteren naar de doodswensen 
van patiënten en die bespreekbaar 
maken. En, in de tweede plaats, voor-
dat het mogelijk wordt om hulp te krij-
gen als de doodswens aanhoudt bij 
langdurig en uitzichtloos lijden.  n

Zie	ook
www.euthanasieindepsychiatrie.nl

GEDEELDE ERVARING
Hun kinderen liggen naast elkaar begraven, maar dat is toeval. Carine de Vries en 
Jeannette Croonen kenden elkaar niet, al woonden ze vlakbij elkaar in Vught. Uit 
de overlijdensadvertentie van Monique begreep Carine wat de doodsoorzaak was. 
Haar eigen zoon Tjeerd had ruim een jaar eerder zelfmoord gepleegd. Ze zocht 
Jeannette op en zo begon een hechte vriendschap.

Tjeerd
Bij Carine’s zoon Tjeerd begonnen de problemen op school. Hij was chaotisch, 
druk, extreem sfeergevoelig – ADHD zouden we tegenwoordig zeggen. Het jaar 
voor zijn eindexamen werd zijn gedrag vreemder. Hij hoorde stemmen, zei te weten 
wat een andere jongen dacht. Kort na zijn eindexamen – hij slaagde met vlag en 
wimpel – namen zijn ouders hem mee naar de huisarts. Die stuurde hen door naar 
de GGZ, waar de diagnose werd gesteld: psychosen en schizofrenie. Tjeerd werd 
opgenomen. Dat vond hij verschrikkelijk. ‘Mam, in dit gekkenhuis word ik alleen 
nog maar gekker’, zei hij.
Alle beschikbare medicijnen tegen psychosen kreeg hij, maar niets hielp. Hij werd 
er lichamelijk ziek van. Zijn gebit werd slecht en geestelijk raakte hij elke dag iets 
kwijt. Vriendschappen gingen kapot, hij kon niet meer mee op vakantie en bleef 
stemmen horen. Op heldere momenten begon hij te praten over ‘dood willen’. Zijn 
ouders namen hem mee naar de huisarts om over de doodswens te praten, maar die 
wilde er niet van horen. Ook de instelling waar hij later verbleef, weigerde mee te 
werken. Op 7 december 2006 wierp Tjeerd zich voor een trein.

Monique
Jeannette’s dochter Monique heeft in de instelling waar ze verbleef een zak over 
haar hoofd getrokken en die met een riem om haar hals vastgemaakt. Op de riem 
zat een slot. Met een knuffel in haar handen is ze, 27 jaar oud, gestikt.
Monique had van jongsaf aan ernstige psychiatrische stoornissen. Vooral de laat-
ste tien jaar van haar leven waren een hel. Een reeks psychiaters zag ze, van wie 
ze het ene medicijn na het andere kreeg voorgeschreven. Ze ging van therapie naar 
therapie en van instelling naar instelling. Tussendoor woonde ze tijdelijk op zich-
zelf.
Niets hielp en de situatie werd onleefbaar. Monique en haar ouders waren ten 
einde raad, maar hun talloze smeekbeden om hulp bij zelfdoding waren bij het 
legertje hulpverleners aan dovemansoren gericht. 
‘Als psychiatrisch patiënt mag je niet dood, hè,’ zegt haar moeder. Noodgedwongen 
nam Monique het lot in eigen handen. Een aantal pogingen mislukte, tot de laat-
ste, op 25 maart 2008.  n
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WIE CONTROLEERT DE SCEN-ARTS?
Wie wel eens heeft moeten toezien hoe 
nabestaanden op een pijnlijke wijze ster-
ven, beseft de waarde van de mogelijk-
heden van vrijwillige euthanasie. Per-
soonlijk zijn mijn vrouw en ik daar dan 
ook al lang voorstander van. En blij dat 
er sinds een aantal jaren een wettelijke 
regeling voor is. 
Maar uit een aantal gevallen blijkt ons 
dat de uitvoering in de praktijk toch al-
lesbehalve betrouwbaar is. Allereerst uit 
een tv-interview met een SCEN-arts en-
kele jaren geleden. We kregen de indruk 
dat deze het normaal vond dat op een 
aanvraag vaak, zo niet meestal, door 
hem afwijzend werd geadviseerd. Eigen-
lijk leek het erop dat de betrokken arts 
tegenstander was van vrijwillige eutha-
nasie. Dan mag je zo’n functie toch niet 
aanvaarden?
Als we er namelijk van uitgaan dat art-
sen in het algemeen geen spuitende 
zombies zijn, maar serieuze vakmensen 
met een groot verantwoordelijkheidsge-
voel dan mag je verwachten dat een be-
handelend arts zelf al een goede in-
schatting kan maken van de toestand 
van de patiënt en van diens wil. Uiter-
aard kan het incidenteel voorkomen dat 
een tweede arts een afwijkende mening 
heeft. Maar als dat vaak voorkomt bij 
één SCEN-arts dan moet er dus iets mis 
zijn met het oordeel van al die verschil-
lende behandelende artsen. Of met het 
oordeel van die ene SCEN-arts? Je zou 
verwachten dat als iets dergelijks voor-
komt dit ergens wordt gewogen en be-
sproken. En dat dit leidt tot een betere 
selectie van SCEN-artsen. Is daar iets 
van bij de NVVE bekend? 
Dan wordt er hier en daar geschreven 
dat een patiënt toch dicht bij zijn natuur-
lijk sterven moet zijn, voordat euthana-
sie mag worden toegepast. Ik meen zelfs 
een termijn van twee weken gelezen te 
hebben. Mij zijn gevallen van terminale 
botkanker ten gevolge van uitgezaaide 
prostaatkanker bekend waarbij euthana-
sie werd afgewezen en de patiënt daarna 
nog minstens drie weken hevige pijn 
heeft geleden voor zijn natuurlijke dood. 
Dit ondanks gebruik van palliatieve me-
dicijnen. Kan, indien een SCEN-arts een 
afwijzend advies geeft, later door de be-
handelend arts opnieuw om een advies 
worden gevraagd? Eventueel van een 
andere SCEN-arts? Of zijn SCEN-artsen 
zo heilig dat aan hun advies nooit getwij-
feld mag worden? Ligt dat dan aan de 

UIT VRIJE WIL
Zodra het Voltooid Leven-initiatief neerplofte in wat Reve noemde ‘onze ge-
zellige moerasdelta’ fladderde er van alles omhoog uit het riet om luid krij-
send, piepend, krassend en tsjilpend tekeer te gaan. Er waren al snel tien-
duizenden handtekeningen binnen, waaronder de mijne. Ik zie niet goed hoe 
we het gaan regelen, maar laten we het er vooral over hebben. James Ken-
nedy denkt dat die Nederlandse neiging om het erover te hebben ons wel 
eens in diepe wateren zou kunnen leiden, maar de huidige euthanasierege-
ling lijkt me geen beschamende uitkomst van die neiging. 
De leukste reactie kwam van dokter Sigmund in de Volkskrant. De knorrige 
dokter wordt bezocht door een fragiel oud mannetje. ‘Dokter Sigmund, ik be-
schouw mijn leven als voltooid en verlang naar de dood.’ ‘Oké’, zegt de dokter 
en haalt een pistool uit zijn bureaula. De oude man deinst nu terug ‘Oei! Eh 
… ik bedoel een zachte dood.’ ‘Ah’, zegt de koelbloedige arts, en schroeft 
een demper op het pistool. Daar heb ik zeven minuten om gelachen. 
In Relevant spraken Eugène en Flip Sutorius met elkaar. Eugène is hoogle-
raar strafrecht en was jarenlang betrokken bij het juridische debat rond eu-
thanasie. Hij heeft op het punt van Voltooid Leven de moed opgegeven waar 
het de artsen betreft. De reactie van de KNMG bij monde van Lode                   
Wigersma geeft inderdaad geen hoop. Had Wigersma niet beter de sleutel 
kunnen gaan zoeken van de la waarin het rapport-Dijksterhuis is weggebor-
gen, in plaats van even snel iets te roepen ‘namens de achterban’? 
Eugène wil doodswensbegeleiders opleiden die de zich voltooid achtende 
zeventigplusser enkele maanden besnuffelen om uit te vogelen of er sprake 
is van een degelijke afweging binnen deze man of vrouw, waarna de overdo-
sis zonder tussenkomst van een arts wordt overhandigd. Wie gaat deze 
mensen opleiden? Hoe ziet hun proeve van bekwaamheid eruit? Wie gaat 
toezien op hun arbeid? Wat te doen als die ene in Gelderland hele kerkho-
ven vult, terwijl die andere in Utrecht de begrafenisondernemers tot wan-
hoop brengt? Het zal in ieder geval niet meevallen deze expertise buiten de 
groep van artsen en verpleegkundigen te vinden. Els Borst en Guy Widders-
hoven vonden dat ook, in Buitenhof, waarbij Widdershoven de verpleeghuis-
artsen als geknipt beschouwt voor dit klusje. Wat een stomme opmerking is, 
want wie zich voltooid acht in het verpleeghuis die komt in aanmerking voor 
euthanasie, Guy. Kijk nog eens onder ‘verzorgingshuis’. 
Flip Sutorius, huisarts, vindt ook dat de dokter erbij betrokken moet blijven. 
‘(…) voor wie op hoge leeftijd het perspectief zich heeft versmald, die iedere 
dag als een kwelling ervaart (…) leven niets anders meer is dan een wach-
ten op de talmende dood. Dán hulp geven na een bescheiden check, moet 
gewoon worden.’ Die bescheiden check lijkt een klein barstje waar je zo 
overheen schaatst, terwijl daar nou net het grootste probleem zit. 
Iets anders is de internationale dimensie. Wij staan al te boek als gretige 
omleggers waar het onze oudjes betreft, en dit initiatief zal onze verguizers in 
het Angelsaksische in gejuich doen uitbarsten. ‘Slippery slope, I told you so!’ 
En weer iets heel anders: waarom heeft niemand het over ophouden met 
eten en drinken onder goede palliatieve begeleiding van de huisarts? Ik heb 
het nu drie keer van nabij meegemaakt en het is echt een haalbare route. 
Chabot en Braam publiceerden onlangs het boek Uitweg. Een waardig levens-
einde in eigen hand waarin daar nog eens uitvoerig op wordt ingegaan. 
Tenslotte stelt Eugène (63): ‘Misschien zeggen we over vijftig jaar: weet je 
nog hoe moeilijk we toen deden over die vragen?’ Eugène, over vijftig jaar 
zeggen wij niks meer. Wij kunnen slechts hopen dat de wateren zich tegen 
die tijd op zachte wijze boven ons gesloten hebben.  n

(Deze column verscheen eerder in Medisch Contact.)

BERT KEIZER 
verpleeghuisarts, filosoof en schrijver
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toezichthoudende overheid of eventu-
eel aan een te grote beleefdheid van 
artsen onder elkaar?
Enige tijd geleden is een familielid 
van ons elders in Nederland overle-
den aan botkanker ten gevolge van 
uitzaaiing van prostaatkanker. De pa-
tiënt leed constant pijn ondanks mor-
fine, was doorgelegen, eten en drin-
ken was vrijwel onmogelijk, er was 
veel verzorging nodig, maar aanra-
king was extra pijnlijk. De patiënt had 
al jaren een euthanasieverklaring; 
patiënt, arts en familie wensten dan 
ook euthanasie. Maar de SCEN-arts 
gaf een afwijzend advies. Dit op grond 
van een gesprek onder vier ogen met 
de patiënt, terwijl deze half versuft 
was door morfine. De eigen arts zag 
er kennelijk vanaf. Voor de patiënt be-
tekende dit nog drie weken een zee 
van ellende. Wat is hierin nu fout ge-
gaan?  
J. Hovestreijdt, Castricum

Naschrift redactie: In een volgend num-

mer besteden we aandacht aan het func-

tioneren van SCEN-artsen.

VERBIJSTERD DOOR RESERVE
Uiteraard heb ik het initiatief Uit Vrije 
Wil gesteund, maar ik ben verbijsterd 
door de reserve ‘onder voorwaarden 
van zorgvuldigheid en toetsbaarheid’. 
Niemand hoeft advies te vragen, noch 
aan te tonen dat hij compos mentis is 
voor de veel belangrijkere beslissin-
gen in zijn leven als trouwen en kinde-
ren op de wereld zetten. Waarom, 
waarom moet dan een hoogbejaarde 
zichzelf en zijn besluit ter keuring ge-
ven aan iemand anders dan hijzelf – 
eventueel – zou kiezen? Welke ‘zorg-
vuldigheid’? Meer dan in de bijsluiter 
staat? En waaraan moet worden ‘ge-
toetst’? Aan enig criterium dat niet 
het zijne is? Waarom zijn euthanatica 
zo veel moeilijker verkrijgbaar dan 
een broodmes?
Q.J. Blaauw, Mane (Frankrijk)

ZINLOZE STRIJD BESPAREN
Wat ben ik blij met het burgerinitiatief 
Uit Vrije Wil – na betrokken te zijn ge-
weest bij het dramatisch verlopen 

overlijden van mijn man, omdat zijn 
recht op zelfbeschikking niet werd er-
kend door artsen van een verpleeg-
huis. En voor mijzelf veel angst (n.a.v. 
een herseninfarct op zeer jonge leef-
tijd) dat ik bij ongewenste ziekenhuis- 
of verpleeghuisopname bijvoorbeeld 
na een ongeval, niet word gehoord 
als ik vraag of ze me met rust laten. 
Ik zou mijn kinderen en intimi zo graag 
de zinloze strijd besparen die ik voor 
mijn man heb gevoerd. Na drie jaar 
heb ik er nog steeds nachtmerries 
van. Heel veel succes gewenst!
I.J.A. van der Vloed, Linschoten

HET EINDE VAN HET VOLTOOIDE LEVEN
Het is kennelijk een probleem dat het 
vrijwillige levenseinde nog niet uit de 
taboesfeer is. Zie pag. 5 e.v. in Rele-
vant nr. 1, 2010. Ouderen zitten op 
een kamertje, komen nergens meer, 
hoeven niets meer en hebben alle ge-
legenheid aan sombere dingen te den-
ken. Suïcide onder levensmoede oude-
ren is een maatschappelijk probleem.
De indruk wordt gewekt dat van de 
zorg, noch van de familie acceptatie 
van en hulp bij de doodswens kan wor-
den verwacht en dat daarom alle aan-
dacht moet gaat naar het creëren van 
een wettelijke situatie waarbij het mo-
gelijk wordt ‘de middelen’ legaal te 
verstrekken en daarbij de rol van de 
arts en andere derden te regelen.
Maar waarom hoeft de zorgbehoeftige 
bejaarde niets meer? Zou het niet be-
ter zijn en van respect getuigen als van 
hem of haar wordt verwacht zelf te 
doen wat nog mogelijk is? En zou dat 
ook niet moeten gelden voor het vol-
doen aan de doodswens? Allereerst 
kan hij/zij een schriftelijk behandelver-
bod ondertekenen en de betrokken 
artsen, zorgverleners en familieleden 
daarvan in kennis stellen. Niemand 
hoeft tegen zijn zin door medisch han-
delen in leven te worden gehouden. 
Vervolgens kan hij/zij laten weten te 
willen sterven door te stoppen met 
eten en drinken... 
Daar is wel acceptatie van de omge-
ving voor nodig. Die moet enerzijds de 
doodswens respecteren en niet probe-
ren de stervende te verleiden tot eten 
of drinken, anderzijds aanvaarden dat 
de patiënt zich kan bedenken en bij 
nader inzien toch voor het leven kan 
kiezen. Waarom zou dit alleen een op-
tie zijn voor ‘mensen die ernstig ziek 

Op deze pagina krijgen 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.

zijn of zeer oud en in slechte conditie 
verkeren’ (pag. 19)? Omdat het dan 
sneller gaat? 
Een serieuze doodswens moet geres-
pecteerd worden, maar dan mag toch 
wel gevraagd worden dat die ernst uit 
daden blijkt? De NVVE stelt dat het 
ontbreken van wettelijke mogelijkhe-
den leidt tot gruwelijke situaties, maar 
verzuimt op het behandelverbod en 
versterving te wijzen als een weg die 
mogelijk is zonder wetswijziging, die 
geen hulpverleners medeverantwoor-
delijk maakt, niet tot gruwelijke maat-
regelen leidt en recht doet aan de ei-
gen verantwoordelijkheid van de be-
trokkene. 
G. Tellegen (86), Oosterbeek

MOEILIJK GENOEG
De kwestie euthanasie houdt me al ja-
ren bezig. Ik kom uit een gezin van der-
tien kinderen. Er zijn er nu nog negen 
in leven en daarvan hebben er zes alz-
heimer. Sommigen zijn rustig en prettig 
in de omgang, maar het merendeel is 
agressief en moet met allerlei midde-
len koest gehouden worden. Ik ben af-
gelopen maand 73 geworden en ik 
houd mijn hart vast voor de toekomst. 
Ik wil deze tijd niet meemaken. Natuur-
lijk: medicijnen verzamelen, maar ik 
zou het graag eenvoudiger willen als ik 
vind dat mijn tijd erop zit. Fijn dat er op 
het ogenblik aandacht voor bestaat. Ik 
wil tegen die tijd één pil en... wegwe-
zen! Het zal moeilijk genoeg zijn om te 
beslissen, maar na het besluit moet 
het niet zo moeilijk meer zijn. Ik steun 
de initiatieven van de NVVE volledig.
W.G. Kortekaas, Amsterdam
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• Zelfdoding in verzorgingshuizen

• Albert Heringa deed wat zijn moeder wilde

• Sutorius versus Sutorius
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Het klinkt merkwaardig om een debat over een onder-

werp als het zelfgewilde levenseinde ‘levendig’ te noe-

men. En toch was het dat.               door Marijke Hilhorst

In de Grand Ballroom van Krasnapolsky in Amsterdam 
stroomden op 14 maart 2010 bijna vijfhonderd belangstel-
lenden binnen om onder de strakke leiding van NCRV-pre-
sentator Lex Bohlmeijer van gedachten te wisselen over 
‘voltooid leven’. In afwachting van het officiële begin sprak 
men al geanimeerd met elkaar. 
De vrouw naast me vertelde dat haar tante van 107 vaak 
klaagde en soms ook wel vond dat het mooi was geweest, 
maar ze streefde nog één doel na: de oudste vrouw van 
Nederland worden – en er leefde nog iemand van 108. Ie-
mand anders zei zich te kunnen voorstellen dat je er niet 
naar uitzag om zo oud te worden.
Om de contouren van het debat te schetsen, werden twee 
documentaires vertoond. De eerste was een vraaggesprek 
met rechtsgeleerde Huib Drion, die in 1991 de maatschap-
pelijke discussie opende met zijn publicatie Het zelfgewilde 
einde van oudere mensen, dat toen veel ophef veroorzaak-
te en onverwacht veel respons kreeg. Hij pleitte voor hu-
mane mogelijkheden voor ouderen om op een fatsoenlijke 
manier een eind aan hun leven te maken. Hij verweet de 
politiek dat zij mensen dit recht onthield. In de media werd 
al snel gesproken over ‘De pil van Drion’, die echter nooit 
heeft bestaan.
Daarna werd de film De laatste wens van Moek vertoond, 
over Albert Heringa die zijn stiefmoeder op haar uitdruk-
kelijke verzoek hielp een eind aan haar leven te maken. 
Heringa was aanwezig om zijn rol toe te lichten. Ook oud-
minister Hedy d’Ancona nam deel aan het debat. Ze is een 
van de initiatiefnemers van Uit Vrije Wil. Zij wist te vertellen 
dat hun petitie in korte tijd al door meer dan 120.000 men-
sen was ondertekend.

Autonome route
Er werd gepeild hoe de zaal dacht over hulp aan mensen 
met een aanhoudende wens om te sterven. Zijn artsen de 
aangewezen personen? Moeten we ons tot speciaal hier-
toe op te leiden hulpverleners wenden? Of verkiezen we de 
autonome route? De uitkomst van de stemming was ver-
bluffend. Gingen bij de eerste twee opties een paar han-

den de lucht in, bij de autonome route waren ze niet te 
tellen. 
Een kleine greep uit de reacties op keuze drie: ‘Een arts 
die wij vertrouwden, raadde aan moeder te laten verster-
ven en dat is een drama geworden.’ ‘Mijn honderdjarige 
vader was hulp toegezegd, maar de arts kwam zijn belofte 
niet na.’ ‘Mijn moeder van 88 had al dikwijls laten weten er 
helemaal geen zin meer in te hebben, zonder gehoor te 
vinden. Toen ze een keer viel en bont en blauw in coma lag, 
heb ik haar thuis laten versterven.’ Maar ook: ‘Ik heb ge-
zien hoe moeilijk de arts het met mijn euthanasievraag had 
en snap dat wel; ik zou er liever niemand mee belasten.’ 
Anderen drongen juist aan op deskundige hulp. Een ex-am-
bulancebroeder: ‘Ik heb veel slachtoffers van zelfdoding 
opgehaald en het is gruwelijk om mensen te zien die van 
het balkon zijn gesprongen of voor de trein. Die aanblik wil 
je iedereen besparen.’ Een ander: ‘Er zijn heel veel men-
sen die er fysiek niet meer toe in staat zijn hun leven te 
beëindigen; die zijn aangewezen op hulp.’ En: ‘We verza-
melen allemaal als gekken pillen, maar wat als het mis-
lukt?’

Deskundige
Iemand merkte op dat we ‘zogenaamd’ vrij zijn, maar niet 
de middelen hebben om, in alle vrijheid, een eind aan ons 
leven te maken. Hedy d’Ancona: ‘Wij zijn nadrukkelijk voor 
zelfbeschikkingsrecht en voor deskundige hulpverlening 
van een arts of een speciaal daarvoor opgeleide deskun-
dige. Die hulp moet dus uit het Wetboek van Strafrecht. 
Vergelijk het met de abortuswet: de vrouw beslist, maar 
heeft een arts nodig om de wens te vervullen.’
Petra de Jong, directeur van de NVVE, sloot af en zei: ‘Om 
waardig te kunnen sterven moeten we kijken naar alledrie 
de routes. Artsen voorlichten en hopen dat een meerder-
heid bereid is hulp te bieden bij euthanasie, ook als er 
geen medisch classificeerbare ziekte aan het lijden ten 
grondslag ligt, maar men klaar is met leven. Voor de hulp-
verlenersroute is nieuwe wetgeving nodig en dat vergt heel 
veel tijd. De derde optie zit in onze cultuur verankerd; de 
naoorlogse generatie heeft de regie van het leven in eigen 
handen genomen en wil ook de dood zelf bepalen.’ De 
NVVE bepaalt aan het eind van dit jaar haar standpunt.  n

Publieksdebat over voltooid leven 

MEESTE HANDEN VOOR DE AUTONOME ROUTE
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CDA  Niet alles wat kan, mag. Zodra de men-
selijke waardigheid en de veiligheid niet lan-
ger verzekerd zijn, vragen zij om handelen 
van de overheid. Maatschappelijke ontwikke-
lingen stellen ons voor nieuwe vraagstukken 
zoals de discussie over ‘het voltooide leven’. 
Vragen die niet snel te beantwoorden zijn, 
maar waarbij waarden essentieel zijn. Wij 
zien ons leven als iets wat we ontvangen. 
Een mensenleven, hoe kwetsbaar ook, is al-
tijd waardig.

CU  De ChristenUnie heeft zich altijd verzet 
tegen legalisering van euthanasie en is van 
mening dat meer palliatieve zorg de vraag 
naar euthanasie en hulp bij zelfdoding kan 
verminderen. Zij zal voorstellen blijven doen 
voor beleid dat zich richt op de achterliggende 
hulpbehoefte bij de vraag om euthanasie.

D66  In het verkiezingsprogramma van D66 
is voltooid leven een apart onderdeel, waarin 
wordt gesteld dat zelfbeschikking zich voor 
D66 uitstrekt tot het einde van het eigen le-
ven. De partij wil voor alle wilsbekwame vol-
wassenen zoeken naar verantwoorde wegen 
waarlangs die zelfbeschikking gerealiseerd 
kan worden, zonder direct een verantwoorde-
lijkheid of claim te leggen bij artsen. D66 
staat open voor een volwassen debat over 
hulp bij zelfdoding aan mensen die een hard-
nekkige en invoelbare doodswens hebben. 
Daarbij dient de strafbaarheid van helpers 
en begeleiders betrokken te worden in lijn 
met eerdere uitspraken.

GroenLinks  GroenLinks ijvert voor een maat-
schappelijk en politiek debat over de eutha-
nasiewet. Kern van dit debat is de vraag of 
de huidige wet voldoende ruimte biedt om 
ouderen die lijden aan onomkeer-baar verlies 
van menselijke waardigheid de regie over 
hun eigen leven te geven. Euthanasie moet 
uit het wetboek van Strafrecht.

PvdA  Voor de Partij van de Arbeid is het  
beginsel van zelfbeschikking leidend, maar 

altijd in samenhang met menselijke waardig-
heid, goede zorg en beschermwaardigheid 
van het leven. De komende jaren zal meer 
aandacht moeten gaan naar de kwaliteit van 
leven in de laatste levensjaren, waaronder 
een vrijwillig levenseinde en stervensbege-
leiding. De PvdA zal de discussie over de 
kwaliteit van leven in de laatste levensfase 
op korte termijn verder voeren en steunt ac-
tief het initiatief om vrijwillig levenseinde 
ook in de Tweede Kamer te bespreken.

PvdD  De Partij voor de Dieren is tegen een 
verbod op euthanasie. De partij zegt vrede te 
hebben met de huidige Nederlandse wetge-
ving over dit thema. De overheid dient een 
faciliterende rol te spelen bij het zelf laten 
kiezen van mensen tussen leven en dood. 
Dit blijft namelijk een individuele aangele-
genheid.

PVV  De PVV heeft ten aanzien van het zelfge-
wilde levenseinde niets in het verkiezings-
programma opgenomen.

SGP  De SGP vindt dat euthanasie en hulp bij 
zelfdoding uit vrije keuze in strijd zijn met de 
eerbied voor het leven. Er mag geen verrui-
ming van de gronden voor euthanasie plaats-
vinden, zoals ‘klaar met leven zijn’ of de 
vrees voor toekomstig lijden.

SP  De Socialistische Partij ijvert voor uitbrei-
ding van de palliatieve zorg in verpleeghui-
zen, hospices en in de thuiszorg.

TON  Trots Op Nederland heeft niets opgeno-
men in het verkiezingsprogramma over het 
zelfgewilde levenseinde.

VVD  Zelfbeschikking is voor liberalen een 
belangrijk principe. Een steeds grotere groep 
wilsbekwame volwassenen wil zelf kunnen 
beschikken over een waardig levenseinde. 
De VVD zal onderzoeken hoe deze wens in 
deugdelijke wetgeving is vast te leggen.

Wat beloven de verkiezingsprogramma’s?

‘Voltooid leven’ op de politieke agenda

Zeven dagen na de Week van het Voltooid Leven viel het kabinet. Ineens was er minder 

tijd om de problematiek opgenomen te krijgen in de verkiezingsprogramma’s van de  

politieke partijen. Toch is het gelukt, met dank aan onze Politiek Actieve Leden! Een 

kort overzicht van de politieke beloften.

door Stefanie Michelis en Walburg de Jong
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Personeel neemt zelf 
zacht wc-papier mee
Het vaste personeel in de 
verschillende verzorgings- 
en verpleeghuizen waar 
Ardy Stegeman (1946) 
werkt, kampt met lichame-
lijke klachten en overbelas-
ting. ‘Het is maar goed dat 
er leerlingen zijn’, zo ver-
zucht men. Zij ís een van 
die leerlingen. Na een leven 
als vertaalster, stapte Ste-
geman over naar de zorg 
om na vijf jaar ervaring dit 
boek te schrijven. De verha-
len zijn ronduit deprime-
rend, de situaties overal 
mensonterend. Het perso-
neel wordt uitgebuit, de ma-
nagers lijken ongeïnteres-
seerd en de kaste van be-
stuurders is lichtjaren ver-
wijderd van de praktijk op 

ren moede zichzelf het le-
ven te benemen. De ene 
bezuinigingsronde volgt op 
de andere: ‘In het kader 
van de reminiscentie is het 
zachte witte wc-papier in 
heel Zwaanshoek vervan-
gen door de grauwe beste-
dingsbeperkingsvariant.’ 
Personeel neemt voor eigen 

gebruik zacht papier mee 
naar het werk. En luid klinkt 
het advies nooit te klikken 
bij de inspectie, want dat 
kost je je baan. Misstanden 
worden dus nog steeds ver-
zwegen.

Ardy Stegeman • En in het 

uur van onze dood • Uitgeverij 

Van Gennep • E 16,90 • 

ISBN 978 90 5515 3435

de werkvloer. Om die reden 
houdt Stegeman het na vijf 
jaar voor gezien en stopt ze 
met ‘leuk werk voor wie 
houdt van klein geluk’ zoals 
een glimlach van een dank-
bare dame.
De teneur is deze: demen-
terenden worden gepest en 
hun klachten worden niet 
geloofd. Een andere vrouw 
wordt misbruikt door een 
medepatiënt en men is niet 
in staat haar te bescher-
men. Een vrouw wordt pas 
na twee dagen dood op 
haar kamer aangetroffen. 
In het weekend wordt er 
niet gedoucht. Men besteelt 
elkaar. Beloftes voor eutha-
nasie worden niet nage-
leefd. Medische hulp is on-
voldoende. 
Wanhopigen proberen in ar-

door Marijke Hilhorst

Een boek dat over de dood gaat, moet ook het leven als 
onderwerp hebben. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts 
(1955) hield negen maanden lang een dagboek bij waarin 
ze haar waarnemingen, gebeurtenissen, herinneringen en 
gedachten noteerde over deze twee onderwerpen. En over 
de liefde.
Op 7 juni 2009 schrijft ze een uitspraak over van actrice 
Daryl Hannah: ‘Mijn bewondering voor het leven op aarde 
is niet minder groot dan mijn verbijstering over de gruwe-
lijke manier waarop wij elkaar en andere levende wezens 
soms behandelen.’ Die uitspraak moet Hemmerechts heb-

ben aangesproken. Maar 
ze is niet scheutig met 
bewondering. Een groot 
deel van het boek be-
staat uit reacties op 
krantenberichten over 
kindermishandeling en 
oorlog, statistieken over 
aantallen zelfmoorden, 
beschrijvingen van nare 
voorvallen uit haar eigen 
leven of dat van anderen. 
Ook de openingszin ge-
tuigt daarvan: ‘Ik ben 
een blanke vrouw van 
drieënvijftig jaar en ik 
overweeg mijn leven af 
te ronden.’ 
Maar wie schrijft blijft. Al 
vrij snel noteert ze dat 
het doodsverlangen weg-

ebt en aan het eind concludeert ze: ‘Misschien zit op onze 
ene schouder het leven en op de andere de dood, en is 
het zaak van allebei te leren houden.’ Klinkt realistisch, 
hoewel niet helemaal overtuigend.
Maar waarom verlangt ze naar het einde? Om een ant-
woord op die aan haarzelf gestelde vraag te krijgen, begon 
ze aan het dagboekproject dat uiteindelijk resulteerde in 
De dood heeft mij een aanzoek gedaan. Daaruit zijn wel 
een paar overwegingen te halen. Zo zegt ze dat de vreugde 
weg is. En wat heeft het leven je na je vijftigste nog te 
bieden, behalve herhalingen van zetten? Ook is ze bang 
voor het venijn van de medemens; ze is zo dikwijls ge-
kwetst. ‘Misschien wil ik nog leven, maar ik wil me behoe-
den voor ontgoocheling, belediging, pijn.’ Haar lezers we-
ten dat ze inderdaad haar portie heeft gehad. 
De titel is ontleend aan een gedicht van wijlen Herman de 
Coninck, met wie ze lang getrouwd was, en het boek is 
opgedragen aan haar in 2007 gestorven vader, om wie ze 
overduidelijk rouwt. Net als om haar twee aan wiegendood 
gestorven zoontjes, ook al heeft ze zichzelf lang geleden al 
verboden die nog te missen – ‘uit zelfbehoud’ en omdat 
‘zwelgen in zelfmedelijden geen enkele zin heeft’. Het ge-
vaar bestaat, zei ze ooit in een interview, dat verdriet en 
wanhoop je identiteit worden. Waarom niet aanvaarden 
dat dit belangrijke thema’s zijn? Hemmerechts behandelt 
ze als geen ander, zo wijs en zo ontroerend. Haar vader, 
die even kwetsbaar en gevoelig was als zij, hanteerde als 
lijfspreuk ‘Sunt lacrimae rerum’, verdriet hoort erbij. Daar 
kun je niet voor weglopen.  

Kristien Hemmerechts • De dood heeft mij een aanzoek gedaan 

• Uitgeverij De Geus •E 19,90 • ISBN 978 90 445 1568 8
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hulp b i j  z el fdod ing

bood en verbiedt het om 
deze groep mensen hulp te 
bieden. 
Neem het lot in eigen hand, 
luidde Chabots advies, en 
hij publiceerde in 2009 Een 
waardig leven in eigen hand 

IN BEELD

Diep in het domein 
van de hersenen
Bert Keizer, schrijver, filo-
soof en verpleeghuisarts, 
liep drie maanden mee op 
de afdeling neurochirurgie 
van het VU Medisch Cen-
trum in Amsterdam. In On-
verklaarbaar bewoond legde 
hij zijn nuchtere bevindingen 
en filosofische overpeinzin-
gen vast in een zeer lees-
bare stijl. Zelf noemt hij het 
‘een wandeling door onze 
hersenen en wat er allemaal 
mis kan gaan’. Het werk van 
een neurochirurg is zeer ri-
sicovol. Hij kan een tumor 
verwijderen, een bloeding 
stelpen, een stalen buis 
verwijderen, maar ook en 
soms zelfs tegelijkertijd het 
brein beschadigen. En dus 
de ziel, zo meent Keizer. 
‘Het merkwaardige van veel 
neurodrama’s is dat degene 
om wie het gaat vaak niet 
lijdt. Het is de omgeving die 
hem weg wil hebben uit dat 
onbegrijpelijke suffen waar-
in hij is weggezakt.’ De man 
die ‘geneeskunde een af-
schuwelijk overschatte be-
zigheid’ vindt, kan niet an-
ders dan kritisch naar het 
werk van deze gespeciali-
seerde collega’s kijken. 
Maar er is ook bewondering. 
En verwondering. Een inte-
ressant én verontrustend 
boek. 

Bert Keizer • Onverklaarbaar 

bewoond • Balans/VU-uitge-

verij • E 17,95 

• ISBN 978 94 600 3222 6

Schattig meisje in 
rommelig sprookje 
In het in eigen beheer uitge-
geven Sprookje van een 
zachte dood tekent Magriet 
Bordes (52) naast haar ei-
gen ervaring anonieme ge-
tuigenissen op over eutha-
nasie. Tot slot voegt ze er 
een pleidooi voor het recht 
op zelfbeschikking aan toe 
en komt ze met het voorstel 
om een soort dodelijk 
ademmasker te ontwikke-
len dat kunstzinnig is vorm-
gegeven en waarover men-
sen vrij moeten kunnen be-
schikken. Haar relaas, de 
titel geeft dat al aan, is in 
de vorm van een sprookje 
gegoten. Dat had ze beter 
niet kunnen doen. De stijl 
komt het in ieder geval niet 
ten goede. Op kinderlijke 
toon verhaalt ze over het 
schattige meisje Drup dat 
zoveel van haar fantasti-
sche vader houdt dat ze be-
sluit hem niet in de steek 
te laten als hij oud en dode-
lijk ziek is en zijn einde wil 
bespoedigen. Omdat art-
sen het laten afweten, 
neemt zij de verantwoorde-
lijkheid en uiteraard valt 
haar dat zwaar. Zonder iets 
te willen afdoen aan de 
ernst van de ervaring(en): 
het is een rommelig en ta-
melijk overbodig boekje.

Mr. Margriet Th. Bordes • 

Sprookje van een zachte dood 

• Uitgeverij Tuin der Vriend-

schap • E 14,50 

• ISBN 978 90 807310 4 2

Spiritueel verlost
Volgens schrijfster en spiri-
tueel coach Ellen Scheffer, 
als kind al sterk paranor-
maal begaafd, leeft de ziel 
na de dood voort en reïncar-
neert deze om zich verder te 
ontwikkelen. In veertien ge-
sprekken met nabestaan-
den van mensen die zichzelf 
doodden, zoekt ze naar 
troost, zelfinzicht en zelfver-
rijking. 
Het boek is bedoeld voor 
mensen die uit de voeten 
kunnen met begrippen als 

karma, energetisch licht-
werk, chakra, morfogene-
tisch veld en spirituele ‘ver-
loskunde’. Voor de goede 
orde, dit laatste heeft niets 
van doen met bevallen, het 
heeft wel alles te maken  
met geestelijke bevrijding.

Ellen Scheffer • Zelfdoding in 

het licht van de ziel • Uitgave 

van EOScentra • E 11,50 • 

ISBN 978 9075 36 29 54

Zelfhulp: ‘Soms gaat 
het lelijk mis’
Boudewijn Chabot kwam als 
ouderenpsychiater veel men-
sen tegen die hoogbejaard, 
in toenemende mate hulp-
behoevend en alleen waren 
en die geen zin meer zagen 
in verder leven. Veel liever 
waren ze dood. De wet ver-

2� 

waarin hij juridische voetan-
gels en klemmen uit de doe-
ken deed, naast de medi-
sche mogelijkheden rond 
(hulp bij) een zelfgekozen, 
goede dood. Dit nieuwe boek 
doet dat ook, maar nu zo dat 
een lekenpubliek ermee uit 
de voeten kan. Het wil een 
naslagwerk zijn voor ieder-
een, met gedetailleerde in-
formatie over twee metho-
den: stoppen met eten en 
drinken of het nemen van 
een dodelijke combinatie 
van medicijnen. Dat het niet 
altijd van een leien dakje 
gaat als je het lot in eigen 
hand neemt, daarvan getui-
gen sommige van de per-
soonlijke verhalen van nabe-
staanden. Soms gaat het le-
lijk mis en is van ‘waardig 
sterven’ geen sprake. In het 
boek staan ook interviews 
met drie deskundigen, onder 
wie verpleeghuisarts Bert 
Keizer.

Boudewijn Chabot en Stella 

Braam • Uitweg. Een waardig 

levenseinde in eigen hand • 

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar 

• E 22,50 

• ISBN 978 90 388 9314 3
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De NVVE heeft nu meer dan 111.000 leden. Ook finan-
cieel en bestuurlijk is de vereniging kerngezond, zo 
bleek op de Algemene Ledenvergadering, waar onder 
meer de nieuwe voorzitter, mr. dr. M.F. Andriessen, werd 
benoemd.																				
	 	 																														door Leo Enthoven

De NVVE schreef begin dit jaar het 111.000ste lid in, zo 
vertelde directeur Petra de Jong op de Algemene Leden-
vergadering in Utrecht, op zaterdag 24 april. Sinds de 
nota ‘Perspectieven op Waardig Sterven’ uit 2008 treedt 
de vereniging zeer intensief naar buiten, bijvoorbeeld met 
de Week van het Voltooid Leven. Die leverde veel publici-
teit en ledenaanwas op, net als de webpagina over le-
venseindemedicatie. De bijna tweehonderd leden die de 
ALV bijwoonden, konden nog een verheugend cijfer note-
ren. De vereniging heeft het boekjaar 2009 afgesloten 
met een overschot van € 210.546. De groei van het le-
dental droeg daaraan bij, naast het risicomijdende beleid 
van het bestuur gedurende de afgelopen jaren. De NVVE-
kas had daardoor weinig last van de financiële crisis.

Onderzoek
’s Middags gaf directeur De Jong een toelichting op het 
NVVE-rapport ‘Onderzoek naar (hulp bij) zelfdoding op ba-
sis van voltooid leven in verzorgingshuizen’. Nederland 
telt ongeveer duizend verzorgingshuizen; aan 465 daar-
van was een vragenlijst toegestuurd. Het aantal ingevulde 
en teruggestuurde lijsten (218) wordt representatief ge-
acht, want er is voldoende spreiding, zowel geografisch 
als wat betreft signatuur. Uit het onderzoek blijkt het vol-
gende.
•  ‘Voltooid leven’ is een omvangrijk probleem in verzor-

gingshuizen.
•  Bij veel bewoners is sprake van grote intensiteit van 

het lijden.
•  In 48 van de tehuizen vonden de afgelopen drie jaar 

zelfdodingen of pogingen daartoe plaats; in 29 daar-
van vermoedt men dat ‘voltooid leven’ de reden was.

Nieuw bestuur
De NVVE heeft weer een voltallig bestuur, met als nieuwe 
voorzitter mr.dr. M.F. (Margo) Andriessen. Na een interne 
crisis, die eerder had geleid tot het aftreden van de voor-
zitter en twee andere bestuursleden, waren de vier over-
gebleven bestuursleden gedwongen geweest op zoek te 
gaan naar nieuwe medebestuurders.

Vorig jaar op de ALV werd M.R. van der Heijden tot voorzit-
ter gekozen. Al snel rezen echter verschillen van inzicht 
tussen hem en enkele bestuursleden. Die hadden niet te 
maken met NVVE-beleid, benadrukte vice-voorzitter Baars 
tijdens de jongste ALV, maar vooral met communicatie. 
Daarover konden de bestuursleden het niet eens worden. 
Voor vier van hen, vice-voorzitter A. Baars en bestuursle-
den A.V. van Nierop, D.J.B. Ringoir en A.H.B.M. van den 
Wildenberg behoorde vruchtbare samenwerking niet meer 
tot de mogelijkheden. Bestuursleden J. Huisman en F. 
Visscher namen een minder vergaand standpunt in. Van 
der Heijden besloot eind september af te treden; Vis-
scher volgde op 1 november en Huisman op 1 januari. 
Wel verklaarden de laatste twee zich bereid actief te blij-
ven voor de NVVE.
De nieuwe voorzitter werd 
gevonden met hulp van een 
extern bureau. Mr. dr. M.F. 
Andriessen (1946) is een 
ervaren criminologe, be-
stuurder en manager (zie 
www.margoandriessen.nl). 
Sinds 2007 is ze lid van de 
NVVE en daarover schrijft ze 
in een motivatie: ‘Dat voelde 
als een belangrijke daad. 
Het betekende dat ik de 
moed had opgebracht na te 
denken over mijn eigen le-
venseinde. Nogal wat men--
sen laten de de beslissingen over aan artsen, familiele-
den of een hogere macht. De kop in het zand steken is 
een verleidelijke strategie. Dat zou ik dus niet doen!’ Ze 
bezocht een voorlichtingsbijeenkomst, zag ‘een zaal vol 
slimme mensen die het naadje van de kous wilden we-
ten’, ontmoette ‘aardige vrijwilligers in de wandelgangen’ 
en hoorde ‘een directeur die precies de goede toon had. 
Leuke club eigenlijk wel.
De vergadering koos C.M.J.C. Pauw-van Doormalen en 
dr.ir. R.D. Woittiez tot nieuwe bestuursleden. Pauw was 
bij D66 als politiek adviseur nauw betrokken bij de be-
leidsvorming over medisch-ethische vraagstukken, met 
name de totstandkoming van de euthanasiewetgeving in 
2002. Woittiez is directeur van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij is actief binnen de 
VVD.

AANTAL LEDEN SPURT NAAR 111.000

mr. dr. M.F. Andriessen
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Mogelijkheden NVVE-
website uitgebreid
Op www.nvve.nl kunnen nieu-
we leden zich sinds eind 
2009 direct aanmelden, zo-
dat de gegevens zonder tus-
senkomst naar de ledenad-
ministratie gaan. Deze mo-
gelijkheid is een succes; in 
het eerste kwartaal van 
2010 schreven zich al 2500 
leden op deze manier in .
Verder is aan de website de 
pagina ‘Mijn NVVE’ toege-
voegd, waar leden hun gege-
vens kunnen inzien en even-
tueel aanpassen. Inloggen 
ging tot nu toe met een lid-
nummer en postcode, voort-
aan kan ieder lid zelf een 
gebruikersnaam en wacht-
woord aanmaken. Dat is niet 
verplicht, maar wel aan te  
raden, omdat de zelfbedach-
te gebruikersnaam en wacht-
woord nergens worden ver-
meld. (Postcode en lidnum-
mer staan soms op post.)
Via ‘Mijn NVVE’ kunt u een 
adreswijziging doorgeven of 
andere gegevens verande-
ren, bijvoorbeeld de hoogte 
van de jaarlijkse extra bijdra-
ge. Ook wordt gedacht aan 
uitbreidingen zoals nabestel-
ling van wilsverklaringen, 
aanmelding voor ledenverga-
deringen en bestellen van 
publicaties. Bestaande ge-
bruikers van de website ont-
vangen e-mail over de nieu-
we mogelijkheden; nieuwe 
gebruikers kunnen zich, als 
voorheen, registreren met 
hun lidnummer en postcode. 
Wie gebruikersnaam of  het 
wachtwoord is vergeten, kan 
deze per e-mail opvragen.

Week van het Voltooid 
Leven: bijzonder 
succesvolle campagne
De Week van het Voltooid 
Leven, van 8 tot 13 februari, 
heeft overweldigend veel 
aandacht gewekt voor het 
vraagstuk van ouderen die 

hun leven als afgerond be-
schouwen (zie ook Kort, 
pag. 14). De campagne was 
maandenlang voorbereid in 
samenwerking met campag-
nebureau Van Keep/De Is-
suemakers. De NVVE streef-
de ernaar het vraagstuk op 
de politieke agenda te krij-
gen én te onderzoeken hoe 
groot het probleem is.
Onderzoek door Maurice de 
Hond (Peil.nl) toonde aan 
dat 75 procent van de Ne-
derlanders zich kan voor-
stellen dat oude mensen 
hun leven op een bepaald 
moment als voltooid be-
schouwen. Op de vraag of 
voor hen een dodelijk mid-
del beschikbaar moet zijn, 
antwoordde 48 procent po-
sitief. En uit onderzoek on-
der verzorgingshuizen in 
Nederland bleek dat in 55 
procent van de verzorgings-
huizen die aan het onder-
zoek meewerkten bewoners 
verblijven die hun leven als 
voltooid beschouwen.
Uit de vele reacties van zo-
wel voor- als tegenstanders, 
die na de campagneweek 
nog dagelijks verschenen, 
blijkt dat we niet meer om 
dit vraagstuk heen kunnen. 
Ook een aantal politieke 
partijen is daarvan over-
tuigd, zoals in deze Rele-
vant te lezen valt. Het feit 
dat sommige partijen het 
zelfgekozen levenseinde van 
oude mensen hebben opge-
nomen in hun verkiezings-
programma, is mede te 
danken aan de inspannin-
gen van politiek actieve 
NVVE-leden.

Onderzoek Van Helden: 
�20 dringende vragen 
psychiaterie per jaar
In totaal krijgen Nederland-
se psychiaters zo’n 520 in-
dringende en herhaalde ver-
zoeken om hulp bij zelfdo-
ding per jaar. Dat is een 
aanzienlijke toename, sinds 
eerder onderzoek (Groene-
woud, 1996). De bereidheid 
onder psychiaters is 43 pro-
cent; het aantal psychiaters 

dat tot uitvoering is overge-
gaan is minder dan 2 pro-
cent. Onderzoeker Joep van 
Helden presenteerde deze 
resultaten uit zijn onderzoek 
Vragen om hulp bij zelfdo-
ding in de psychiatrie tijdens 
het 38ste psychiatriecon-
gres in het MECC in Maas-
tricht, half april.
Op het congres waren 2500 
psychiaters en de zogehe-
ten ‘bijblijfsessie’ van de 
NVVE waar Joep van Helden 
sprak, telde ruim tachtig 
toehoorders. Ook sprak 
daar Brigitte Lepage over de 
vraag in welke mate instel-
lingen, door regelgeving, het 
handelen van een psychia-
ter kunnen beperken. Daar-
na schetste Johan Huisman 
de activiteiten van de op te 
richten ‘Steun- en consulta-
tiegroep psychiatrie’. Hij riep 
de aanwezigen op om zich 
aan te melden.
De stand van de NVVE in het 
MECC werd goed bezocht; 
het leek alsof er deze keer 
minder discussie was, alsof 
we er ‘gewoon’ bij hoorden.

Publieksdebatten over 
dementie en het zelf-
gewilde levenseinde
De euthanasiewet biedt er 
ruimte voor – toch geven 
artsen zelden gehoor aan 
verzoeken om hulp bij zelf-
doding aan dementen. Wat 
vindt u? Waarom zouden 
mensen met dementie die 
hulp niet krijgen? Wat kunt u 
als uzelf met dementie te 
maken krijgt?
Naar aanleiding van de 
NCRV-documentaire Voor ik 
het vergeet..., over de zelf-
gekozen dood van alzhei-
merpatiënt Paul van Eerde, 
organiseert de NVVE in sa-
menwerking met het Huma-
nistisch Verbond in het hele 
land publieksdebatten. Het 
eerstvolgende is op 22 juni 
in Den Bosch. Ook Govert 

van Eerde, de zoon van 
Paul, neemt deel aan de 
discussie.
Meer	 informatie	 hierover	
en	over	debatten	in	andere	
plaatsen	 vindt	 u	 op	 www.
voorikhetvergeet.com.

Regiobijeenkomsten, 
thema: dementie
De NVVE houdt de komende 
tijd diverse informatiebijeen-
komsten voor leden en be-
langstellenden. Ze zijn toe-
gankelijk van 15.00 tot 
18.00 uur (doorlopend) en 
van 19.30 tot 21.00 uur.

Data	en	locaties
•  dinsdag 11 mei:  
  Novotel Amsterdam     

Airport, Sloterweg 299, 
1171 VB Badhoevedorp

•  dinsdag 8 juni: Golden 
Tulip Epe, Dellenweg 115, 
8161 PW Epe

•  dinsdag 6 juli: Novotel 
Rotterdam Schiedam, 
Hargalaan 2, 

 3118 JA Schiedam
•  donderdag 26 augustus: 

Golden Tulip Alkmaar, 
Arcadialaan 6, 

 1813 KN Alkmaar
•  dinsdag 14 september: 

Golden Tulip Keyser,    
Keizerstraat 5, 

 4811 HL Breda
•  dinsdag 12 oktober: 
  Golden Tulip Amersfoort, 

Stichtse Rotonde 11, 
3818 GV Amersfoort

•  dinsdag 9 november: 
  Golden Tulip Arnhem-Velp, 

Pres. Kennedylaan 102, 
6883 AX Velp

•  dinsdag 14 december: 
Tulip Inn Franeker, 

  Hertog van Saxenlaan 78, 
8802 PP Franeker

Aanmelding
U kunt zich aanmelden per 
e-mail: euthanasie@nvve.nl, 
tel. 020 - 620 06 90 of een 
kaartje sturen naar NVVE, 
postbus 75331, 1070 AH 
Amsterdam o.v.v. Regiobij-
eenkomst.

38ste Voorjaarscongres NVvP, april 2010, MECC Maastricht

Donderdag 15 april
8.30 - 10.00 uur
Zaal W2.1 Euro

bijHulpzelfdoding
in de psychiatrie

•  Resultaten onderzoek hulp bij            
zelfdoding in de psychiatrie

•   Vragen om hulp bij zelfdoding                 
in GGZ-instellingen

•  Oprichting ‘Steungroep psychiatrie’
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Ledenondersteuningsdienst
De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor de 
Ledenondersteuningsdienst (LOD) in de regio 

Den Haag en omstreken

Vrijwillige medewerkers van de LOD informeren, adviseren, 
ondersteunen en bemiddelen bij vragen of problemen rond het 
vrijwillig levenseinde.

Wij vragen:
•  relevante werkervaring, bij voorkeur maatschappelijk        

werk of gezondheidszorg
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over computer en auto
• bij voorkeur 35 jaar of ouder

Wij bieden:
• training en begeleiding
• reis- en onkostenvergoeding

Informatie: Ellen Rentema, coördinator LOD, 
via 020 - 620 06 90. Uw sollicitatie met 
motivatie en CV kunt u richten aan NVVE, 
t.a.v. Ellen Rentema, Postbus 75331, 1070 AH 
Amsterdam of mailen naar euthanasie@nvve.nl

Presentatiedienst
Draagt u de NVVE een warm hart toe en spreekt u graag voor 
groepen? De NVVE zoekt vrijwillige medewerkers voor de 
Presentatiedienst in Zuid-Holland en Noord-Brabant en een 
jongerenvoorlichter voor het hele land.
Als medewerker van de Presentatiedienst houdt u lezingen 
en presentaties voor verzorgenden, verpleegkundigen en 
andere belangstellenden. Ook geeft u vanuit de NVVE-stand 
voorlichting op beurzen en symposia. De jongerenvoorlichter 
houdt gastlezingen op scholen. De coördinatie gebeurt vanuit 
het bureau in Amsterdam.

Wij vragen:
• interesse in en enthousiasme voor de NVVE-onderwerpen
• goede presentatie- en spreekvaardigheid
• affiniteit met de doelgroep
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over een auto

Wij bieden:
• training en begeleiding
• reis- en onkostenvergoeding

Informatie: Karina Scheirlinck, coördinator 
Presentatiedienst, via 020 – 530 49 77. 
Uw sollicitatie met korte motivatie en CV 
kunt u sturen aan NVVE, t.a.v. K. Scheirlinck, 
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam of 
mailen naar k.scheirlinck@nvve.nl

WILSVERKLARINGEN
n Wilsverklaringen De NVVE geeft verschillende wils-

verklaringen uit waarin u kunt laten weten wat uw 

wensen zijn omtrent uw levenseinde. Kosten h 10,- 

voor het hele pakket (in viervoud).

 Euthanasieverzoek Hierin omschrijft u onder welke 

omstandigheden u zou willen dat de arts euthana-

sie toepast. Aan het euthanasieverzoek is de bijzon-

dere clausule ‘dementie’ toegevoegd.

 Behandelverbod Wanneer u uw wil niet meer ken-

baar kunt maken, gelden de in deze verklaring op-

genomen wensen ten aanzien van wel of niet be-

handelen. 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. 

n Niet-reanimerenpenning De penning is een beperkt 

behandelverbod waarmee u laat weten te allen tijde 

niet gereanimeerd te willen worden (h 37,50).  

 DIENSTEN
n Ledenondersteuningsdienst Leden van de NVVE kun-

nen in een persoonlijk contact informatie en onder-

steuning krijgen bij vragen en problemen rond het 

vrijwillig levenseinde. 

n Gevolmachtigdendienst Voor leden die in eigen kring 

geen gevolmachtigde kunnen vinden, bestaat (on-

der voorwaarden) de mogelijkheid dat een vrijwillige 

medewerker van de Gevolmachtigdendienst als zo-

danig optreedt.

n Presentatiedienst De Presentatiedienst van de NVVE 

verzorgt door het hele land lezingen, presentaties en 

gastlessen over keuzes rond het levenseinde. De 

lezingen kunnen worden aangepast aan de wens van 

de te bezoeken organisatie. Verder staat de Presen-

tatiedienst met de NVVE-stand op beurzen, events 

en symposia. Vanuit de stand wordt voorlichting ge-

geven aan bezoekers. Deze stand kan op verzoek 

van derden ook op locatie worden ingericht.    

 Info: Karina Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77, e-mail 

k.scheirlinck@nvve.nl. Vergoeding in overleg.

POST
NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam
   
TELEFOON 
020	-	620	06	90 (leden),
0900	-	606	06	06 (niet-leden, h 0,20 p.m.)
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur 

INTERNET
websites: www.nvve.nl
 www.waardigsterven.nl
 www.voorikhetvergeet.com
 www.voltooidleven.nl
e-mail: euthanasie@nvve.nl



DIENSTEN
 DOCUMENTATIE 
n Documentatiepakket Een uitgebreid naslag-

werk voor scholieren, studenten en andere 

geïnteresseerden, inclusief de brochure Het 

laatste stuk (h 6,-).

n Kwartaalblad Relevant is een voorlichtend 

en opiniërend tijdschrift dat viermaal per 

jaar verschijnt. Gratis voor leden. Jaarabon-

nement Nederland voor niet-leden (h 10,-    

- overige landen op aanvraag). Voor visueel 

gehandicapten is Relevant op cd-rom ver-

krijgbaar.

n Bijsluiter Europees Medisch Paspoort (EMP) 
  In het EMP is geen ruimte gelaten voor wen-

sen omtrent het levenseinde. De NVVE geeft 

bijlagen uit – opgesteld in acht talen – die 

kunnen worden toegevoegd aan het EMP.  

Te downloaden via www.nvve.nl/emp.

n Brochures 
 Dementie en het zelfgewilde levenseinde 

Informatie over dementie en vragen als: is 

een dementerende wilsonbekwaam? Mag 

euthanasie bij dementie? (h 3,50 leden,      

h 4,50 niet-leden).

 Hulp bij zelfdoding Bundeling van de lezin-

gen en verslagen van het symposium Hulp 

bij zelfdoding; Zwitserland in de polder…? 

(h 6,- leden, h 7,- niet-leden).

 Voltooid leven. Waar praten we over? Vra-

gen en antwoorden, feiten, achtergronden, 

jurisprudentie en uitkomsten van bijna twin-

tig jaar debat (h 2,50).

 Dementie en euthanasie Bundeling van de 

lezingen die werden gehouden tijdens het 

NVVE-symposium Dementie en euthanasie; 

er mag meer dan je denkt… (h 5,25 leden, 

h 6,25 niet-leden).

 Wil en wet Geeft een overzicht van de keu-

zes die u kunt maken rond uw levenseinde 

(h 5,- leden, h 6,- niet-leden).

 Het laatste stuk Aan de hand van vragen en 

antwoorden geeft deze brochure een uitge-

breid beeld van beslissingen rond het le-

venseinde (h 2,- leden, h 3,- niet-leden).

 Stoppen met eten en drinken Info over ver-

sterven, de keuze voor de dood door te 

stoppen met eten en drinken (h 3,- leden, 

h 4,- niet-leden).

 Christelijk geloof en euthanasie In discus-

sies lijkt het soms alsof het christelijk ge-

loof euthanasie volledig uitsluit. Toch is de 

bijbel daar niet zo eenduidig over (h 3,75 

leden, h 4,75 niet-leden).

 Het documentatiepakket en de 
brochures kunnen worden besteld 
via www.nvve.nl of vraag een 
bestelformulier aan: 

 020 - 620 06 90

 
 

Wilt u de nVVe steunen? Word dan nu lid! 
Iedereen	vanaf	16	jaar	kan	lid	worden	van	de	NVVE.	De	minimumcontributie	bedraagt 
h 17,50	per	jaar.	Een	‘lidmaatschap	voor	het	leven’	behoort	tot	de	mogelijkheden.

m GRAAG ONTVANG IK INFORMATIE OVER HET LIDMAATSCHAP VAN DE NVVE.     

m IK BEN AL LID, STUUR MIJ HET AANVRAAGFORMULIER VOOR DE WILSVERKLARINGEN.

	 naam	 	 	

	 adres

	 postcode	 	 woonplaats

	 lidmaatschapsnummer	 	 datum

Stuur deze bon naar:  

NVVE Postbus 7���1  1070 AH Amsterdam

OF BEL 0900 – 606 06 06 (€ 0,20 p.m.) en meld u aan als lid!

!

Zij weten wat 
ze willen

U ook?

Dank voor al uw verhalen
De NVVE wil de mensen hartelijk 
danken die hebben gereageerd op 
de oproep om een persoonlijk ver-
haal te sturen over het voltooide 
leven van iemand uit hun omgeving 
of dat van henzelf. U schreef ont-
roerende, maar vaak ook wanhopi-
ge verhalen. Alle briefschrijvers zul-
len een schriftelijke reactie ontvan-
gen van het bureau, waarin ook 
staat wat de NVVE met de inzen-
dingen gaat doen.

Bestuur	NVVE:

mr.	dr.	M.F.	Andriessen

(voorzitter)

drs.	A.	Baars-Veldhuis

(vice-voorzitter)

mr.	A.V.	van	Nierop	(secretaris)

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

(penningmeester)

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

dr.	D.J.B.	Ringoir

dr.	ir.	R.D.	Woittiez

Directeur:	

dr.	P.M.	de	Jong
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(Advertenties)

Als  nalaten 
u een zorg is

Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam

pc/woonplaats

telefoon

m      v

JA,  Ik wil meer informatie over een executeur van 
het Steunfonds Humanisme

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.

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.

Steunfonds Humanisme

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. 

naam

adres

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

Amsterdam, Het Gooi en Flevoland

Wij zoeken mensen die gevolmachtigde willen zijn 
voor leden van de NVVE die onmogelijk zelf een 
gevolmachtigde kunnen vinden. Een gevolmachtigde 
behartigt iemands belangen op medisch gebied, 
als die persoon daar zelf niet meer toe in staat is.

Wij vragen:
• uitstekende contactuele eigenschappen
• diplomatie, overtuigingskracht en zakelijke houding
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over een auto of goed openbaar vervoer

Wij bieden:
• begeleiding en deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding

Voor meer informatie, taakomschrijving 
en profielschets: Loes van den Berg, 
coördinator GD, 020 – 620 06 90, 
euthanasie@nvve.nl of 
NVVE, Postbus 75331, 
1070 AH Amsterdam.


