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moeder hielp bij zelfdoding, lijkt het Openbaar Ministerie nog te
worstelen met de aanklacht. Advocaat Willem Anker is verbaasd.

		
		

8 	U bent de enige niet
	Zolang hulp bij zelfdoding strafbaar is, zolang komen velen

			in gewetensnood – door het overtreden van de wet of door
juist niet te kunnen helpen. Fragmenten van brieven die naar
			

		

de Tweede Kamer gaan. ‘Achteraf betreur ik mijn lafheid.’
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GERUSTSTELLEND
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Over euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde kwamen
de afgelopen tijd geruststellende berichten naar buiten. Het vijfjaarlijkse
onderzoek naar de praktijk van euthanasie laat zien dat er geen spectaculaire stijging is van het aantal gevallen, dat de meldingsbereidheid
hoog blijft, dat artsen vaker bereid lijken te zijn om bij zeer ernstig lijden
in de stervensfase over te gaan tot palliatieve sedatie en dat zij ook in
toenemende mate bereid zijn in uitzichtloze situaties grenzen aan levensverlengende behandelingen te stellen. De onderzoekscijfers laten zien
dat ‘de vlucht in euthanasie’ waar tegenstanders van de euthanasiewet
voor vreesden, niet wordt bewaarheid, nu al tien jaar niet. Het ligt ook
voor de hand: mensen vragen niet zomaar om euthanasie (de hang naar
het leven is groot) en artsen verlenen niet zomaar euthanasie. Er staat
dus een dubbele rem op. Dat lijkt beschermend, maar dat is het alleen
voor mensen die euthanasie altijd zien als een laatste ontsnapping aan
een ondraaglijk lijden. Als iets dat eigenlijk niet goed is maar, als het dan
toch niet anders kan, wel mag. Precies hier zit het venijn. Want voor wie
het zelfgekozen levenseinde helemaal geen sfeer of lading van ‘verbod’
heeft maar bijvoorbeeld van opluchtende mogelijkheid om te ontkomen
aan onaanvaardbaar lijden, kan die tweede rem, de rem die artsen erop
zetten, een onoverkomelijk probleem zijn. De veelgeroemde rem heeft
dus een keerzijde, namelijk wanneer artsen die rem (hard) intrappen als
iemand in een evidente lijdenssituatie zonder uitzicht wil sterven. Dat
gebeurt en de geruststellende berichten over de euthanasiepraktijk vermelden het niet. Artsen wordt wel gevraagd naar redenen van weigeren,
maar systematisch onderzoek naar de weigerpraktijk is er niet. Nog altijd
wordt ruim de helft van de verzoeken afgewezen. Het blijft dus vooralsnog
zeer de vraag of de praktijk echt wel zo geruststellend is.
Dan is er nog iets: hoeveel ruimte is er voor (ten eerste) hulp aan mensen
die middelen willen verzamelen en innemen buiten de arts om en (ten
tweede) voor handelingen van naasten in de uitvoering van euthanasie,
ook als de dokter erbij is? In dit nummer van Relevant staat die ‘lekenhulp’ centraal. Aanleiding is de uitdrukkelijk gevraagde hulp die Albert
Heringa in 2008 gaf aan zijn 99-jarige moeder die zelf een eind aan haar
leven maakte – Albert verstrekte de middelen en was bij haar sterven
aanwezig. Het werd vastgelegd in de indrukwekkende documentaire De
laatste wens van Moek, die op televisie is uitgezonden. Buiten het juridisch denken is niets te bedenken wat hier op tegen is: een zoon die zijn
moeder helpt bij haar laatste wens: zelf sterven – iets wat bij wet niet
verboden is. Het Openbaar Ministerie heeft het besluit tot vervolging nog
altijd niet genomen en lijkt erover te aarzelen. Misschien omdat men in
het licht van de authenticiteit van zowel deze vrouw als haar zoon het tekort van het nauwe juridische denken ziet. Het is te hopen, want dat zou
pas echt geruststellend zijn. Het OM zou vervolging kunnen inzetten en
om vrijspraak vragen, omdat niet valt in te zien wie hier iets fout heeft
gedaan. Dan zou de wetgever aan zet zijn om, binnen de mogelijkheden
die mensen hebben om hun eigen einde te realiseren, daarbij passende
hulp van naasten of andere vertrouwelingen toe te staan. Die hulp kan
bestaan uit het verzamelen van middelen zoals Albert Heringa heeft gedaan, of het onder toeziend oog en verantwoordelijkheid van de arts een
middel aanreiken of toedienen. Dat is wel eerder gedaan, maar altijd veroordeeld (zie ook Opinie op pag. 8-9 in dit nummer). Misschien staan we
op de drempel van een belangrijke stap naar de ultieme geruststelling:
zelf sterven mag, op eigen tijd en wijze. n
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‘Moek wilde heel graag dood
en er was niemand anders die
haar wilde of kon helpen’
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Albert Heringa nog niet vervolgd, tweeënhalf jaar na Moek

‘ZE ZITTEN ERMEE IN HUN MAAG’
‘Ich bitte nicht um mein Leben.’ De 99-jarige moeder van Albert Heringa citeerde Schiller, kort voor haar dood.
Heringa hielp haar te sterven, zoals de film over Moek overtuigend bewijst. De juridische nasleep duurt voort.
door Marijke Hilhorst

In juni 2008 gaf Albert Heringa (1942) zijn 99-jarige moeder ‘Moek’, Marie Heringa-van der Borgh, op haar uitdrukkelijk verzoek hulp bij zelfdoding. In de documentaire De
laatste wens van Moek is goed te zien hoe dat in zijn werk
ging. Hij verschaft haar de dodelijke medicijnen en is erbij
als ze die inneemt. In Nederland is dat strafbaar.
Ruim tweeënhalf jaar na de uitzending van de documentaire wikt en weegt het Openbaar Ministerie (OM) nog. Het
allerlaatste bericht van het OM is dat er nog geen beslissing tot vervolging is genomen en dat de zaak ‘politiek zeer
gevoelig’ ligt. Er zijn signalen dat wordt gezocht naar redenen om niet te hoeven vervolgen, bijvoorbeeld omdat Moek
toch een natuurlijke dood zou zijn gestorven. Advocaat
Willem Anker, bekend tegenspeler van het OM, heeft al
opgemerkt dat hij in zijn dertigjarige loopbaan niet eerder
een zaak meemaakte waarin hij nauwelijks wist wie hij
tegenover zich had.
Albert Heringa is gepensioneerd ontwikkelingsecoloog en
woont met zijn vrouw in Bennekom. Op de vraag waarom
hij destijds slapende honden wakker maakte – de dienstdoend arts had al vastgesteld dat Moek een natuurlijke
dood was gestorven – legt hij uit dat het hem te doen was
om aandacht voor ouderen die hun leven voltooid achten,
voor wie de NVVE in 2010 een grote campagne voerde.
‘Moek was een schoolvoorbeeld en ook ik vind het belangrijk dat mensen zelf mogen beslissen dat ze genoeg
geleefd hebben.’
Overspoeld
De documentaire, gemaakt door Nan Rosens, werd op 8
februari 2010 door de NCRV uitgezonden, aan het begin
van de NVVE-campagne. Van tevoren lichtte strafrechtadvocaat Willem Anker het Openbaar Ministerie in. Heringa: ‘Ik
was me terdege bewust van eventuele juridische consequenties en ben ten volle bereid die te aanvaarden, al ging
het daar niet om. Het ging me om de kwestie van voltooid
leven. Ik hoop ook dat er een grote discussie op gang komt
die ertoe leidt dat artikel 294, lid 2, uit het Wetboek van
Strafrecht wordt geschrapt.’
Na de film is Albert Heringa overspoeld met reacties. Ook
hoorde hij schrijnende verhalen van mensen die niet op een
dringend verzoek om hulp durfden ingaan uit angst voor de
wet. ‘Het wetsartikel doet onrecht aan degene die de hulp
vraagt en nodig heeft. Als je iemand hulp verschaft en dat
met goede intenties doet, zou het niet strafbaar moeten
zijn. Eigenlijk moet je zelfs van die goede intenties uitgaan,
anders ís het gewoon strafbaar en daar is dit artikel niet
voor nodig. Het bestaat in de omringende landen ook niet.

Moek wilde heel graag dood en er was niemand anders
die haar wilde of kon helpen. Voor euthanasie kwam ze
niet in aanmerking en stoppen met eten en drinken wilde
ze niet, uit angst dat niet vol te zullen houden onder
invloed van haar verzorgers. Ze vond eten ook te lekker.
Het indrukwekkendste moment met Moek was toen ik
haar vlak voor het klaarmaken van de middelen voor alle
duidelijkheid nogmaals vroeg of dit was wat ze wilde en zij
antwoordde met een citaat uit een ballade van Schiller:
Ich bin zu Sterben bereit und bitte nicht um mein Leben.
Dat toonde ondubbelzinnig aan dat ze recht achter haar
beslissing stond en hoe helder ze nog van geest was.’
Levensdrang
Zelf hoopt Albert Heringa ook hulp te krijgen, mocht hij in
zulke omstandigheden terechtkomen. Dat er zelfs artsen
zijn die geen bijstand willen verlenen bij stoppen met eten
en drinken, vindt hij dieptriest. ‘Als de mens, met zijn
aangeboren levensdrang, op een gegeven moment voor
het sterven kiest, moet de maatschappij daar met respect
mee omgaan. Er zijn heus artsen die dat doen, maar te
weinig. En waarom zou het alleen bij hen moeten liggen?
De KNMG wil het monopolie van artsen op het levenseinde in stand houden en daardoor komen burgers gemakkelijk in de kou te staan. Het oordeel wordt immers geheel
bij de artsen gelegd en ze mogen ook op persoonlijke
gronden weigeren. Er is een wettelijke regeling nodig die
de gewone burger als uitgangspunt neemt.’
Wat zijn de gevolgen van de daad voor u geweest?
‘Bijna twee weken na de uitzending van de documentaire
werd ik uitgenodigd voor een gesprek op het politiebureau. Willem Anker mocht daar bij wijze van uitzondering
bij aanwezig zijn, zwijgend. Het verhoor nam bij elkaar
zeven uur in beslag, inclusief een pauze. Later werden ook
mijn dochters gehoord, hun moeder, mijn huidige partner,
de consulent van de NVVE, de huisarts, de leidinggevende
van het bejaardenhuis van Moek, de betrokken nachtzuster en de directeur van Bartiméus. Dat er zoveel mensen
zijn lastiggevallen doordat ik had besloten in de openbaarheid te treden met mijn daad, heeft me wel bezwaard.’
De politie kreeg van Heringa ook geluidsopnamen, gemaakt
in de twee weken voor het overlijden van Moek, waarin ze
veel en intensief contact met haar familie had. Uit alle
informatie stelde de politie een proces-verbaal van 119
pagina’s samen, dat op 7 mei 2010 beschikbaar werd
gesteld aan het OM in Arnhem. Maar de justitiële molens
malen traag. ‘Alleen al het analyseren van de chemische
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samenstelling van de pillen die ik Moek gaf, en waarvan ik
zelf een restant ter beschikking stelde aan de onderzoekers, heeft een jaar geduurd. Terwijl het niets onverwachts
opleverde. Het was Nivaquine, een bekend antimalariamedicijn dat ik vroeger zelf gebruikte, omdat ik jaren in de
tropen heb gewoond en gewerkt. Ik wist dat het in hoge
doses dodelijk kon zijn.’
In juni 2011 liet de officier van justitie weten dat alle rapporten binnen waren. Na intern overleg zouden die worden
doorgestuurd naar het college van procureurs en vervolgens naar de betreffende minister. Bij navraag van Willem
Anker, bijna een half jaar later, bleek dat er niets was
gebeurd. Om de zes maanden benadert Anker het OM met
de vraag of er iets daagt. Heringa mag dat zelf niet doen.
‘In februari van dit jaar kreeg hij te horen dat ze een extern
adviseur wilden inschakelen, een medisch ethicus. Dat
vind ik raar, want het ging niet om een medische kwestie.
Sterven is vooral een existentiële gebeurtenis en dat moet
niet onnodig in een medisch kader worden geplaatst, laat
staan de vrijwillige keuze daartoe.’
Kiezen
Heringa stelt vast dat het OM een probleem heeft. ‘Mijn
indruk dat ze er lelijk mee in hun maag zitten, wordt met
de dag sterker. Dat ze een medisch ethicus denken nodig
te hebben is er een voorbeeld van. Alsof ze zich niet realiseren dat ze met de keuze voor een bepaalde ethicus al
grotendeels kiezen voor het antwoord. De achtergrond van
de persoon bepaalt tegelijk de keuze voor het verhaal dat
ze willen horen.’

‘Er is een wettelijke
regeling nodig die
de gewone burger
als uitgangspunt
neemt’
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Zijn er vergelijkbare zaken?
‘Willem Anker verdedigde ook Gerard Schellekens, van de
stichting Vrijwillig Leven. In hoger beroep is onlangs vonnis
gewezen en dat heeft me nogal geschokt. Hem is een
voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden opgelegd. De straf is geheel voorwaardelijk geworden, omdat
het hof rekening hield met zijn gezondheid, maar de opgelegde straf is wel heel veel hoger uitgevallen dan wat de
officier van justitie in eerste instantie had geëist. Het argument hiervoor: uit het oogpunt van algemene preventie.
Hoezo zou er een preventieve werking vanuit moeten
gaan? Ben je een gevaar voor de samenleving als je op
integere wijze iemand probeert te helpen? Ik vind dat een
verwerpelijke motivatie. Zo’n argument treft mij natuurlijk
onaangenaam.’
Hoe gaat u zich verdedigen?
‘Vroeger was een conflict van plichten dé verdediging van
artsen die euthanasie uitvoerden. De arts heeft de plicht
om de wet te respecteren, maar heeft ook de plicht om de
Relevant 3/2012

Artikel 294, lid 2

De NVVE voert de komende tijd actie om artikel 294, lid 2,
te laten schrappen uit het Wetboek van Strafrecht. In het
wetsartikel staat: ‘Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft,
wordt indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de
vierde categorie.’
Zie ook fragmenten van de bij de actie ingezette persoonlijke ervaringen, opgetekend voor Tweede Kamerleden (pag.
8-9), de reacties van politici in verkiezingstijd (pag. 12-13),
de wonderlijke historische achtergrond van de wet (pag.
20-21) en de oproep aan leden om ook ervaringen te noteren
(pag. 25).
lijdende mens te helpen. Voor sommige artsen en in
bepaalde omstandigheden kon dat stervenshulp betekenen. Zo’n soort invalshoek stond Anker in mijn zaak ook
voor ogen, maar ik vind dat wij nu een andere strategie
moeten volgen.
Natuurlijk zou ik het liefst zien dat er een wetswijziging
komt, maar het is niet aan rechters om de wet te veranderen, dat doet de politiek. Een discussie tussen ons en het
OM is wel nuttig – als de rechter bereid blijkt het maatschappelijke probleem te onderkennen en, net als destijds
bij euthanasie toepassende artsen, ruimte biedt voor een
maatschappelijk aanvaardbare interpretatie.
Helaas heb je zoiets niet in de hand. Maar stel dat het wel
zo loopt, dan zou hulp bij zelfdoding gedóógd kunnen worden en nog weer later zou dat tot een wetswijziging kunnen
leiden. Ook de euthanasiewet is er gekomen doordat juristen en artsen bereid waren een voorwaardelijk gedoogtraject in gang te zetten.’
Gerard Schellekens was geen familie van de vrouw die hij
het dodelijke drankje aanreikte. Maakt dat verschil?
‘Het verzwaarde zijn straf. Ook weer eigenaardig, want
juist familieleden kunnen belang hebben bij iemands
dood. Nu was ik een van de twee erfgenamen van Moek,
dus zou je kunnen zeggen dat er sprake was van een financieel belang. Toch heeft het OM daar niet naar gevraagd.’
Op de vraag waar het dan wel over ging, pakt Heringa het
dikke dossier ‘Onderzoek behulpzaamheid bij levensbeëindiging’ erbij. ‘Over de gezondheid van Moek, haar medicijngebruik, haar wil om niet meer verder te leven, over de
pillen zelf, over wie de nalatenschap regelde, maar niet
over mijn financieel belang. Overigens moet ik zeggen dat
ik met alle egards door de politie ben behandeld, geen
kwaad woord daarover. Wat mij wel opviel, was dat er
voorafgaand vragen waren geformuleerd en dat ze daar
niet van afweken. Nooit vroegen ze door, zelden gingen ze
op een antwoord in.’
Houdt het u veel bezig?
‘Het is een deel van mijn leven, maar het beheerst het
niet. Ik ben wel betrokken bij een clubje van NVVE-leden,
op persoonlijke titel, die wat reuring willen veroorzaken en
ondertussen serieus nadenken over oplossingen voor mensen die dood willen maar niet mogen. De zogenoemde
laatstewilpil is misschien zo te vervaardigen, maar het
heeft geen enkele zin dat te doen als de overheid de

beschikbaarheid ervan verbiedt of weer
alleen via de artsen laat verlopen.
Het mogen-sterven in Nederland dient
anders benaderd te worden. Het accent
moet komen te liggen op wat de burger
wenst. Ook andere al dan niet gespecialiseerde hulpverleners kunnen best
een rol spelen bij de verwezenlijking
van die wens, niet alleen artsen. Er
moet vooral ook meer ruimte geschapen worden om op een verantwoorde
manier zelf een eind aan het leven te
kunnen maken, om te voorkomen dat
mensen hun toevlucht nemen tot een
andere voor zichzelf en hun omgeving
verschrikkelijke methode.
Zolang de laatstewilpil er niet is, zoeken we naar alternatieven waar mensen met een stervenswens een beroep
op zouden kunnen doen. Ook onderzoeken we mogelijkheden om via social
media – Twitter, Facebook, internet –

‘Alleen al het
analyseren van de
pillen heeft een
jaar geduurd’
berichten over het onderwerp sterven
te verspreiden. Het blijkt voor veel mensen nog steeds een lastig bespreekbaar onderwerp. Zeker als het erom
gaat dat je er zelf de hand in hebt. Mij
verbaast dat, want het is de enige
zekerheid die we in dit leven hebben:
we gaan dood. Verlies hoort bij het
leven, net als rouwen.
Onlangs stuitte ik op de stichting
Stem, Sterven op je Eigen Manier, die
poogt op een normale manier om te
gaan met de dood en alles wat daaraan voorafgaat en erop volgt. De NVVE
zou hier ook meer een rol bij kunnen
spelen. En hoewel ik humanist ben,
heb ik me aangesloten bij de
Nederlandse Protestanten Bond. Die
is groot in de omgeving waar ik woon
en biedt ruim gelegenheid tot gedachtewisseling. Op een van de bijeenkomsten die gingen over de voorbereiding
op het eigen levenseinde bleek een
man van tachtig nog nauwelijks een
woord met zijn vrouw te hebben gewisseld over het sterven. Men wacht het
gewoon af.’ n

PETRA DE JONG 
directeur NVVE

VLOT TREKKEN
Vrijwel overal op het IJsselmeer kun je buiten de tonnen varen, maar op
sommige plekken is het riskant. Met een beetje diepgang loop je er
direct vast. Ook afgelopen weken zag ik menig argeloos schipper een
afsteek maken bij Muiderzand en plotseling tot stilstand komen. Vaak
zijn er dan hulpvaardige schippers die het vastgelopen schip schuin
trekken, zodat de kiel vrijkomt en de tocht kan worden voortgezet. Op
het water helpt men elkaar ongestraft, zonder daar officieel voor te zijn
aangesteld.
Als je een medemens op zijn of haar uitdrukkelijke verzoek helpt bij een
zelfdoding en de zelfdoding slaagt, dan word je als helper bestraft.
Artikel 294, lid 2 van het Wetboek van Strafrecht zegt dat op hulp bij
zelfdoding een gevangenisstraf van maximaal drie jaar staat. Dat is om
meerdere redenen bijzonder. Om te beginnen onderscheiden wij ons
hiermee van landen om ons heen. Frankrijk, België en Duitsland kennen
een dergelijk artikel niet. Bovendien lijkt het juridisch krom om hulp bij
een handeling te bestraffen als die handeling op zichzelf niet strafbaar
is.
De bekendste helper bij zelfdoding is op dit moment Albert Heringa, de
zoon die zijn 99-jarige moeder hielp om met medicijnen een eind aan
haar leven te maken. Tweeënhalf jaar na de bekendmaking van zijn
daad loopt hij nog vrij rond. Hij weet niet of en wanneer daar een eind
aan komt. Ongetwijfeld zijn er velen die rondlopen met de wetenschap
dat ook zij die strafbare handeling begingen. Maar misschien zijn er nog
wel veel meer mensen die met grote spijt rondlopen doordat ze die hulp
juist níet hebben gegeven.
Wat brengt mensen er nu toe om een medemens te helpen een eind
aan zijn leven te maken? Alleen als die ander in nood is en geen andere uitweg ziet, ben je volgens mij bereid om te helpen. Maar we hebben
toch een euthanasiewet én een Levenseindekliniek? Helaas, zo lang in
de psychiatrie nog hulpverleners zijn die vinden dat hun patiënt maar
met drank op de zee in moet lopen of ‘gewoon’ voor de trein moet springen, en zolang sommige huisartsen ouderdomskwalen per definitie niet
als ondraaglijk kunnen zien, zullen er mensen stranden en om hulp
vragen. En blijven er gelukkig mensen bestaan die uit barmhartigheid de
hulp bieden.
Vinden we dat die mensen voor drie jaar de gevangenis in moeten? Ik
niet. Ik vind dat artikel 294, lid 2 uit het Wetboek van Strafrecht moet
worden geschrapt. Het artikel blokkeert de discussie, niet alleen rond
het zelfgekozen levenseinde maar ook rond de laatstewilpil. Laten we
elkaar helpen! Vertel uw verhaal (anoniem) op GeachteKamerleden.nl.
en laat de politiek de boel vlot trekken. Op 12 september mogen we
weer stemmen. n
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Steun aan Albert Heringa en verzet tegen de strafwet

Geachte Tweede Kamerleden,
Een verzoek om hulp bij zelfdoding kan vrienden en familie in grote gewetensnood brengen. Strafbaar maakt
machteloos. De NVVE vraagt de Tweede Kamer om artikel 294, lid 2, te schrappen uit het Wetboek van Strafrecht.
Persoonlijke verhalen zoals dat van Albert Heringa ondersteunen die actie.

‘Hoe is het anno 2012 in godsnaam nog steeds mogelijk dat mensen die
hun leven geleefd hebben en echt niet meer willen bijna onmogelijk (of op
vreselijke manieren ) dood kunnen gaan. Een oudtante van mij heeft zich op
haar 92ste opgehangen aan een lamp boven de tafel (“fijn” voor de verzorging om haar te vinden). Zij had al meer dan een jaar om hulp gesmeekt. Niemand wil zomaar dood, en het groeien naar dood willen is een
lang en moeizaam proces. Mijn moeder heeft drie jaar geleden (op haar
87ste) gekozen voor versterven. Het proces naar deze beslissing duurde
ongeveer twee jaar. Het is geen fijne manier van sterven, en je kiest dat niet
voor je lol. En nu is mijn vader aan de beurt: 90 jaren geleefd, een intellectuele man die veel betekend heeft voor velen in zijn vakgebied. Een
hardwerkende positieve man, een goede vader (...), vele studenten geholpen, boeken geschreven. Kortom, een levenslustig mens. Sinds een jaar in
een bejaardentehuis en nu is bevestigd via medische weg, dat hij dementerend is. Zijn reservebrein (door zijn intellectuele levensloop) is nog groot,
dus hij is zich zeer bewust van zijn achteruitgang. Ook bij hem duurde het
ongeveer driekwart jaar tot hij was waar hij nu is. Hij wil niet meer. Hij huilt,
smeekt ons om dood te mogen gaan, kan geen ander gesprek meer voeren
dan over dood willen. Wij, zijn vijf kinderen, respecteren hem en zijn wens.
We volgen alle legale wegen om hem te helpen, alle euthanasiepapieren zijn
getekend, de Levenseindekliniek heeft alle papieren, en het duurt maar en
duurt maar. Dit is een mensonterend en een ontluisterend proces. Wij, de
vijf kinderen, zijn langzamerhand in staat om de legale weg achter ons te
laten, want dit zou niet moeten mogen!’
‘Uiteindelijk verlost van de martelende fixatie bleek dat mijn moeder toch
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nooit meer zelfstandig zou kunnen staan, laat staan lopen, en dat ze “overgeleverd” was aan weinig begripvolle verzorgsters. Uiteindelijk vond er een
gesprek plaats met de verzorgingshuisarts, waarbij haar als enige mogelijkheid werd gegeven om op te houden met eten en drinken, en in haar wanhoop heeft ze deze mogelijkheid dan ook aangegrepen. Wij (zijzelf, ik en mijn
man) moesten daar nota bene voor tekenen. Aanvankelijk was ze heel rustig,
sliep veel en zei dat het wel meeviel, maar na een aantal dagen troffen we
haar heel ziek en wanhopig aan. Ze had een bijzonder slechte nacht gehad
en voelde zich vreselijk. Ik heb onmiddellijk de arts benaderd en geëist dat
ze er iets aan zou doen. Zelf zijn we de door haar toen voorgeschreven valium gaan halen, waarna zij mijn moeder een valiuminjectie heeft toegediend
en dat herhaald, totdat zij een aantal dagen later overleed.
Wat had ik er niet voor overgehad wanneer men haar, na die noodlottige val,
de mogelijkheid had kunnen geven om op een waardige en humane manier
dit aardse leven te verlaten. Nog steeds betreur ik het dat ze dat laatste
verschrikkelijke jaar heeft moeten doorstaan. Van een liefhebbende dochter
is het te veel gevraagd om wegen te gaan zoeken om haar moeder dood te
maken, al betreur ik achteraf mijn lafheid in dit opzicht.’

Relevant 3/2012

‘Door het hebben van de juiste medicijnen viel een enorme last van mijn man
Dit zijn fragmenten uit brieven
van NVVE-leden die aan de
Tweede Kamer worden aangeboden. Schrijft u ook?
Zie de oproep op pagina 24.

af. Ondanks zijn toenemende invaliditeit hebben we nog heel gelukkige maanden gehad. Zo af en toe spraken we over het ogenblik dat hij wilde overlijden.
Het werd door er samen over te praten steeds een beetje opgeschoven. Mijn
man kon niet meer liggen door de ademnood en we brachten de meeste tijd
door zittend in de kamer. Op een vrijdagmorgen vertelde hij me dat hij de volgende maandag de pillen wilde slikken. Hij was zo vastbesloten en er zo aan
toe dat ik niets anders kon doen dan het accepteren. Ook dat luchtte hem
zichtbaar op. Hij verlangde naar de dood, naar het einde van deze lijdensweg.
Na een bewogen en heel dierbaar weekend heb ik de pillen fijngemaakt en
vermengd met chocoladevla. Hij heeft eerst antibraakmiddel geslikt en een flink
glas Drambuie. Op de rand van ons bed heb ik hem de vla gevoerd. Hij kreeg al
snel een beetje slaap, eindelijk kon hij weer gewoon liggen. Ik vroeg hem: “Hoe
voel je je nu?” Hij antwoordde: “Ik voel me heerlijk” – en viel in slaap. Zes uur
later was hij overleden. Ik ben op de fiets de huisarts gaan halen; hij heeft een
natuurlijke dood geconstateerd. (...) Ik mis hem, maar ik heb nooit spijt gehad
dat zijn dood zo is gegaan.’

‘Het enige wat ik in de procedure rond mijn vaders levenseinde ten diepste
betreur, is dat ik (naar zijn uitdrukkelijke wens en zijn angst voor eventuele
gevolgen voor mij) niet bij hem kon zijn toen hij zijn pillen innam. Hoe eenzaam
moet dat moment voor hem zijn geweest. De gedachte daaraan ontroert me tot
dit moment tot tranen toe.’
‘Mam heeft er uitgebreid met de huisarts over gesproken en daarna ook met
de verpleeghuisarts en een geriater, hoe zij over waardig leven en waardig sterven dacht. Maar ja, de artsen vonden haar een leuk, slim mens en zij vond het
eten ook nog lekker. Geen aanleiding om op haar wens in te gaan en het idee
was: “Wanneer zij verder in het proces komt, dan weet jouw moeder het niet
meer.” Hoe verdrietig Mam ook was, hoe vaak zij er toch over heeft gesproken,
aan haar wens werd geen gehoor gegeven en ik kon niet erg veel doen, behalve
haar verklaring in haar zorgdossier laten opnemen en dat wij, als familie, achter
haar wens konden staan.
Na een valpartij waarbij zij haar heup brak en moest worden geopereerd, is Mam
met eten gestopt. Dankzij haar duidelijke wens niet kunstmatig te willen worden
gevoed en de gesprekken met de verpleeghuisarts heeft zij morfine tegen de
pijn gekregen en is het aanbod van voeding gestopt. Heel moeilijk voor de verzorgenden, want die vonden haar leuk en wilden oprecht het beste voor haar.
Gelukkig is zij toen snel overleden.
Het zou mij heel wat waard zijn geweest als ik al eerder, toen zij verder ging
dementeren, wel had kunnen helpen haar wens in te willigen.’

‘Tijdens haar laatste levensjaren in een verzorgingshuis heb ik meerdere malen
gesproken met mijn moeder over haar doodswens. Haar wens kwam oprecht,
doorleefd, overtuigd en gemeend op me over. Ze persisteerde ook in haar wens.
Ze had een goed leven gehad, zei ze. Ze wilde niet langer leven met een lichaam
dat haar in de steek had gelaten. Ze wilde niet langer afhankelijk zijn. Haar
kwaliteit van leven was weg. Ik heb me vaak verdrietig gevoeld, omdat ik mijn
moeder niet kon helpen met haar wens. We hebben wel eens gesproken over
stoppen met eten en drinken. Mijn moeder vond dat onmenselijk en onwaardig.
Medisch gezien was ze er ook niet ziek of zwak genoeg voor. Ik heb mezelf
afgevraagd of ik haar hulp bij zelfdoding moest aanbieden. Maar ik durfde het
niet bespreekbaar te maken. Ik was bang voor de reacties van mijn familie en
bevreesd voor onenigheid in mijn familie. Ik was bang voor de consequenties
die me boven het hoofd zouden hangen als er aangifte gedaan zou worden. Ik
heb me laten leiden door een gevoel van angst en mijn moeder in de steek
gelaten. Nu terugkijkend, vind ik dat ik indertijd een verkeerde keuze gemaakt
heb. Nu rest alleen nog maar een schuldgevoel.’ n
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OPINIE

Het persoonlijke wint terrein in hulp bij zelfdoding

WIL JIJ HET DOEN?
Mag een leek middelen verstrekken aan iemand die de dood in eigen hand neemt? De vraag beheerst dit nummer
van Relevant. Is ‘lekenhulp’ riskanter? Een pleidooi om het persoonlijke ruimte te geven.
door Hans van Dam

In de nacht van 3 op 4 juli 1994 beëindigde de Groningse
verpleegkundige Jet van der Weerd onder toeziend oog van
de huisarts het leven van haar vriend Sipke V. Hij had aids
en was aan het eind van zijn mogelijkheden en krachten.
Euthanasie was besproken en Sipke wilde zelf de middelen nemen, maar takelde zo snel af dat dat niet meer kon.
De relatie met zijn huisarts was goed, maar hij wilde zijn
sterven, dat hij tegen wil en dank uit handen moest geven,
tot een intieme daad maken. Voor Jet kwam de vraag
onverwacht: ‘Jet, ik wil gewoon dat jij dit doet.’ En zo
gebeurde het: drie injecties, na aanreiken door de huisarts. Het was een diepgevoeld, persoonlijk afscheid.
In een lang gesprek, waarin ik alleen maar stil kon luisteren, vertelde de verpleegkundige me later hoe het was
gegaan.* ‘Nog steeds heb ik de overtuiging dat wij met z’n
allen Sip over de drempel van de dood hebben geholpen’,
vertelde ze. ‘Ik mag dan die laatste, technische handeling
hebben verricht – in wezen deden wij het met elkaar. Zo
voelde iedereen dat, ook de huisarts. En toen volgde de
koude douche.’ De koude douche van de strafrechtelijke
vervolging, waarin tweemaal een ‘schuldig’ werd uitgespro-

ken. De rechtsgang was voor Jet een vervreemdende
ervaring: de regels leken niets met het leven te maken te
hebben. Absolute normen stonden tegenover de persoonlijke anatomie van het verdriet, het afscheid en het sterven: het unieke en altijd eenmalige verhaal.
Aarzeling
Eenzelfde tegenstelling speelt in de zaak van Albert
Heringa die hulp gaf aan zijn moeder (zie het interview op
pag. 4-7). Meer dan destijds bij Jet van der Weerd en meer
dan enkele jaren geleden bij de hulp die Gerard Schellekens
bood, aarzelt het Openbaar Ministerie nu over vervolging.
Voelt men toch aan dat vervolging en veroordeling niet
meer gesteund worden in de publieke opinie? Komt de
aarzeling voort uit het groeiend inzicht over waar het in het
sterven om gaat? Het is te hopen.
De mogelijkheid van euthanasie en hulp bij zelfdoding is
een groot goed, maar met het tot stand komen van de
wettelijke regeling is het sterven tegelijk gemedicaliseerd
en verjuridiseerd. De hulp die Heringa gaf, helpt om het
sterven, ook het zelfgewilde sterven, terug te brengen naar

Peter de Wit
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waar het vandaan komt en waar het alleen kan zijn. Namelijk
bij de mensen zelf, in de intimiteit van het diep persoonlijke.
Daar, op de vierkante meters van het persoonlijk leven,
verstomt ook het gekissebis over (on)toelaatbare gronden
die iemand tot een stervenswens brengen.
In de aandacht voor het individu en zijn of haar persoonlijk
lijden verschuift de aandacht van de draaglast (wat iemand
voor de kiezen krijgt) naar de draagkracht (wat voor iemand
nog draaglijk is). Anders gezegd, een verschuiving van
vermeend objectieve normen die algemene geldigheid suggereren naar persoonlijke afwegingen in een individueel
leven met een eigen geschiedenis. Nog korter en kernachtiger, een verschuiving van meten naar begrijpen.
Belediging
Deze verschuiving is heel belangrijk. Toen de euthanasiewet van kracht werd, lag de nadruk op het opheffen van
lichamelijk lijden. Oneerbiedig gezegd: kanker was welhaast bij voorbaat een legitimatie voor euthanasie. Het
lijden was bij deze ziekte, als die doorzette, evident, en
aarzeling daarover was zo ongeveer een belediging. Toch
vraagt niemand om de dood louter en alleen omdat hij of

Sterven en helpen sterven
zijn geen technische
handelingen, net zomin
als een kind ter wereld
brengen
zij kanker heeft. Niet de ziekte, maar het lijden aan de
onontkoombare gevolgen ervan brengt mensen tot het
verzoek om de dood. En die gevolgen reiken veel verder
dan pijn of benauwdheid. Ze gaan over afgesneden zijn,
over geen levenszin meer vinden, het definitief wegvallen
van perspectief, de aanvaarding van eindigheid, vermijden
van verder lijden dat nergens toe dient, de slagen van het
lot niet verder willen ondergaan. Kortom, het niet verder
kunnen leven in het voorgoed verminkte heden zonder
toekomst.
Door de jaren heen is dit lijden beter zichtbaar geworden
en daarmee is meer begrip gekomen voor de doodswens
bij het lijden aan, bijvoorbeeld, het zekere vooruitzicht van
verder dementeren. Of nooit meer bevrijd zullen worden
van een kwellende psychiatrische ziekte. Of de ervaring –
op hoge leeftijd – dat het leven voltooid is, een meestal
even natuurlijk als dwingend proces. Op papier wordt de
rechtvaardiging gezocht in een opeenstapeling van lichamelijke kwalen en ongemakken, maar daarachter ligt een
veel fundamenteler rechtvaardiging, die meer en meer
wordt erkend: het is genoeg, ik wil weg.
In de groeiende erkenning breekt ook het respect door
voor persoonlijke gevoelens en de keuzes die mensen
daaraan verbinden. Dus ook hier die verschuiving van (vermeend) objectieve normen naar persoonlijke gevoelens en
afwegingen.

In dit groeiende respect voor het persoonlijke past ook de
vraag of een ander dan de dokter mag helpen bij de laatste daad die een mens kan doen, bij het zelf sterven. In
het terugdringen van de medicalisering en juridisering van
het sterven passen persoonlijke wensen. En die zijn in het
zicht van de dood nooit willekeurig. Sterven en helpen
sterven zijn geen technische handelingen, net zomin als
een kind ter wereld helpen. Hoezeer de techniek ook
behulpzaam is, meer dan behulpzaam is zij nooit.
Navelstreng
Geboren worden en sterven zijn allebei gebeurtenissen
waarin hemel en aarde elkaar raken, altijd unieke ervaringen waarbij alle hulp in dienst hoort te staan van dat
unieke. Veel verloskundigen geven de prille vader de
mogelijkheid om na de geboorte van het kind de navelstreng door te knippen – een medische handeling! Dat
gebeurt onder toezicht. Vaders hand die de schaar hanteert, is de verlengde arm van de verloskundige. In dit
‘heilige’ moment zetten moeder en vader het kind definitief op aarde.
Waarom niet de mogelijkheid scheppen om elkaar ook in
het ‘heilige’ moment van afscheid de helpende hand te
bieden – als dat de diepste wens is van degene die het
besluit tot sterven al genomen heeft? In die laatste woorden zit het doorslaggevende, dat veel bezwaren wegneemt: het besluit is al genomen. Allerlei tegenargumenten over ‘druk uitoefenen’ of ‘de ander het gevoel van
overbodigheid geven’ vallen weg. Niemand besluit voor de
ander, de ander heeft het besluit al genomen. En dáárin
vraagt iemand om de laatste weldaad aan zichzelf, de
laatste liefdesdaad. ‘Jet, ik wil gewoon dat jij dat doet.’
Gewoon, dat is: dit past in mijn, in ons leven, en daarom
is het goed. Een laatste daad waarin iemand zichzelf en
de ander, de stervende, behoedt voor het ergste lijden:
afgesneden zijn, alleen gaan.
Ruimte
Voor liefdesdaden als deze dient de wet de pas in te houden. In de praktijk betekent dat: bij euthanasie – als verlengde arm van de dokter – de spuit mogen geven. Of een
oude, hulpbehoevende moeder mogen helpen de pillen
toe te dienen en, als iemand niets meer kan, dienstbaar
zijn in het verzamelen van de middelen. Die ruimte past in
de verheugende ontwikkeling dat bij het zelfgewilde einde
het persoonlijke steeds meer respect en waardering krijgt.
Het wachten is nog op een bredere vertaling in daadwerkelijke mogelijkheden die helpen het sterven persoonlijker te
maken. Inmenging door het Openbaar Ministerie zou dan
een misstand zijn. n
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*Interview gepubliceerd in Tijdschrift voor verpleegkundigen (TVZ) 1995, nummer 24.

WIE BELOOFT WAT?
Op 12 september kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. De NVVE hoopt dat
de kersverse volksvertegenwoordigers hulp bij zelfdoding uit het Wetboek van
Strafrecht schrappen. Waarom niet? Inge Klijn vroeg het ze vast.
Margreeth Smilde (CDA):

‘Zorgen dat het leven van
ouderen toch de moeite
waard is’
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‘Het verhaal van Moek, de stiefmoeder
van Albert Heringa, is natuurlijk een
verdrietig verhaal. Moek wilde niet
meer verder, ze kon niet meer lezen en
moest uit haar vertrouwde kamer in
het verpleeghuis weg. Ik wil er niet
makkelijk over doen, maar voor ons is
dit geen medische vraag maar een
zingevingsvraag.
Sommige mensen krijgen het echt
voor hun kiezen als ze oud worden. Ze
zijn eenzaam; familie en vrienden zijn
overleden. Het is een opdracht voor de
maatschappij om te zorgen dat het
leven van deze ouderen toch de moeite waard is.
Het vraagt veel van de omgeving om
een oudere die ongelukkig is te verzorgen. Daarom moet je ervoor zorgen dat
de mantelzorger gesteund wordt. Zodat
een oudere niet denkt: ik ben iedereen
tot last. Dat geeft druk op ouderen, ze
krijgen het gevoel dat
ze er een einde aan
zouden moeten
maken.
Er zijn regels
wanneer
euthanasie
mag en die
zijn er
niet voor niets.
De euthanasiewet biedt
ook bescherming.
De wet wordt heel goed nageleefd,
laten we dat koesteren. De KNMG
heeft onlangs een nieuwe richtlijn
geschreven over euthanasie en daarin
wordt helder waar artsen zich aan
kunnen houden, dat geeft duidelijkheid. Vergeet niet dat veel artsen nu
al moeite hebben met deze afgewogen euthanasiewet.’
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door Inge Klijn

Esmée Wiegman (ChristenUnie):

‘Wij zien de waarde van het
“Gij zult niet doden”’
‘Het voorstel van de NVVE om hulp bij
zelfdoding niet meer strafbaar te stellen, vind ik geen goed idee. Ik ben me
bewust van de grote nood die er kan
zijn, maar hulp bij zelfdoding is geen
oplossing. Daar help je mensen niet
mee en het brengt de samenleving
niet verder.
We moeten een antwoord geven op de
hulpvraag die achter een verzoek om
hulp bij zelfdoding ligt. Ik kan dat wel
illustreren met een voorbeeld. Vorig
jaar was ik bij het NVVE-congres over
voltooid leven. Toen ik in de lunchpauze wegging, sprak ik bij de uitgang
een paar vrouwen van 113Online, een
hulpdienst voor mensen met suïcidale
gedachten. Zij waren teleurgesteld in
de eenzijdige toonzetting van de NVVE.
“Wij werken elke dag keihard om deze
mensen aan de kant van het leven te
houden”, zeiden ze.

Het is niet zo dat ik een stervende
mens koste wat kost in leven wil houden. Ik ben een groot voorstander van
het breder beschikbaar stellen van de
niet-reanimerenpenning die nu alleen
via de NVVE te verkrijgbaar is. Voor
mensen op leeftijd of met een chronische ziekte is reanimatie niet altijd
verstandig. Het risico is groot dat je
schade toebrengt aan hun gezondheid.

De ChristenUnie is tegen
euthanasie. Wij zien de waarde van het
Bijbelse gebod “Gij zult niet doden”.
Een heldere grens die we als samenleving niet moeten passeren.’

Pia Dijkstra (D66):

‘Niet meer alleen hoeven
staan met zo’n beslissing’
‘Het verhaal van Albert Heringa en zijn
moeder Moek, dat is nou precies de
reden dat D66 het burgerinitiatief Uit
Vrije Wil ondersteunt. Mensen op hoge
leeftijd moeten hulp krijgen als ze hun
leven voltooid achten. Aan het einde
van je leven moet je niet alleen hoeven
staan bij zo’n beslissing.
We gaan het voorstel van de initiatiefgroep verder uitwerken en dan proberen we er een Kamermeerderheid voor
te krijgen. Het maakt mij op zichzelf
niet uit of het binnen de euthanasiewet of in een aparte wet geregeld
wordt, als het maar duidelijk is wat de
regels zijn. Ik wil het graag heel goed
wettelijk regelen zodat degene die hulp
verleent niet strafbaar is.
De vraag is wie die stervenshulp moet
gaan geven. Dat kunnen artsen zijn,
maar dat hoeft niet. Er is hier geen
medische grondslag. Ik kan me voorstellen dat bepaalde professionals
zo’n functie naast hun werk hebben,
bijvoorbeeld mensen uit de GGZ of uit
de verpleging, maar ze hoeven niet per
se uit de gezondheidszorg te komen.
Het moet wel iemand zijn die de hulpvraag goed kan beoordelen en diegene
zou ook iemand moeten kunnen raadplegen à la de SCEN-arts. Verder moet
je bedenken hoe je het zo regelt dat er
geen misbruik wordt gemaakt van mensen of druk wordt uitgeoefend om uit
het leven te stappen. Vaststelling van
medicatie tot de dood is nu voorbehouden aan artsen, maar dat zou ook door
apothekers kunnen gebeuren.’

Hero Brinkman
(Democratisch
Politiek Keerpunt):

‘Die afweging is
voor een familielid te zwaar’
‘Het is niet goed dat familieleden, zoals
Albert Heringa, zich gedwongen voelen
om te helpen. Zij doen dat uit liefde,
maar die afweging is voor een familielid
te zwaar. Die moet een goede huisarts
maken.
Ik kan me voorstellen dat je tegen het
einde van je leven denkt: het hoeft niet
meer. Ik vind dat ieder mens het recht
heeft om in alle vrijheid over zijn eigen
leven te beschikken. Dat moet dan wel
op een menselijke manier gebeuren,
met professionele hulp van een arts.
Voor mij gaat het niet om de kwaliteit
van leven zoals in de euthanasiewet
beschreven staat, maar om de vraag of
iemand de beslissing bij zijn volle verstand neemt. Er zijn veel voorbeelden
van mensen die voor de trein lopen als
ze horen dat ze een ongeneeslijke
ziekte hebben, die raken in paniek. Zo
iemand mag van mij geholpen worden,
zodat hij er op een menswaardige
manier uit kan stappen.
Dat geldt ook voor iemand als Herman
Brood, hij was goed genoeg bij zinnen
om zelf te bepalen of hij nog verder
wilde leven. Als hij hulp had gekregen,
had hij niet van het Hilton-hotel af hoeven te springen.
Het is een belangrijk onderwerp en, als
ik met vijf of zeven mensen in de
Tweede Kamer kom, wil ik wel met een
initiatief voor een wetswijziging
komen.’

Linda Voortman (GroenLinks):

‘In het huidige systeem
gaat nog te veel mis’

‘Ik begrijp wel wat Albert Heringa tot
zijn daad bracht: Moek had pillen verzameld en hij wilde niet dat zij het op
eigen houtje zou doen. Het is in zekere
zin een daad van barmhartigheid. Toch
is het een moeilijke vraag of ook nietartsen een rol mogen spelen bij vrijwillige levensbeëindiging. Wij staan er op
zich positief tegenover en ik ga het in
de partij bespreken.
Een arts is de aangewezen persoon bij

euthanasie. Als een niet-medicus hulp
bij zelfdoding mag geven, heb je extra
waarborgen nodig. Dan wil je zeker
weten dat de hulpverlener weet wat hij
doet en moet je ervan overtuigd zijn dat
het een diepgevoelde wens is en dat
diegene er echt voor kiest om niet verder te leven.
Ik vind wel dat euthanasie mogelijk
moet zijn voor ouderen die vinden dat
hun leven voltooid is. Daarmee gaat in
het huidige systeem nog te veel mis.
Mensen worden van het kastje naar de
muur gestuurd en hun wens wordt vaak
niet gehoord.
GroenLinks wil euthanasie uit het wetboek van strafrecht halen. Het is een
bijzondere medische handeling die net
als andere medische ingrepen onder
het tuchtrecht moet vallen. En we
bepleiten dat de arts móét doorverwijzen als hij zelf geen euthanasie wil
geven.’

Jetta Klijnsma (PvdA):

‘Het geeft rust dat je
zelf kunt bepalen of het
genoeg is’
‘Hulp bij zelfdoding uit het Wetboek
van Strafrecht? Dat vind ik een afgeleide. We zijn al een heel eind als we
in de Tweede Kamer kunnen debatteren over het initiatief van Uit Vrije Wil.
De afgelopen kabinetsperiode lukte
het niet om genoeg steun voor dit initiatief te krijgen; als we het in stemming
hadden gebracht was het van tafel
gegaan. Toen heb ik een motie ingediend om het debat op te schuiven, in
de hoop dat er in het najaar een kabinet komt dat er iets constructiefs mee
wil doen. Dan evalueren we de euthanasiewet en hernemen we het debat
over het voltooide leven.
We moeten bespreken welke leeftijdsgrens gaat gelden. Zeventig lijkt me
jong tenzij je hartstikke ziek bent, maar
of het tachtig moet zijn of toch twee
jaar later, daar doe ik geen uitspraak
over. Ik heb altijd al gevonden dat je
zelf een afweging moet kunnen maken
of je wilt blijven leven. Dat geldt natuurlijk niet voor jonge psychiatrisch patiënten die even van het padje af zijn, maar
als je aan het einde van je leven bent,
moet het mogelijk zijn.
Ik zal er zelf ook dankbaar gebruik van
maken, als het zover komt. Maar er is
nog iets, en ik wil graag dat je dat
opschrijft: als je weet dat de mogelijk-

heid er is, dan schuif je het sterven
voor je uit. Het geeft rust dat je zelf
kunt bepalen of het genoeg geweest
is.’

Esther Ouwehand (Partij voor de
Dieren):

‘Zorgen dat je mensen
beschermt die níet dood
willen’

‘Euthanasie moet wat ons betreft uit
het Wetboek van Strafrecht. Of dat
ook moet gelden voor hulp bij
zelfdoding, weet ik niet. Ik
vind het moeilijk om daar
nu een definitieve uitspraak over te doen.
Wij gaan uit van het
recht op zelfbeschikking van mensen, maar je
moet erop letten dat er geen situaties
ontstaan waarin iemand voor een ander
besluit dat het leven geen zin meer
heeft. Of dat er druk ontstaat waardoor
mensen zich overbodig voelen en gaan
denken dat ze misschien liever dood
willen.
Als je de mogelijkheden voor euthanasie of hulp bij zelfdoding verruimt, komt
gelijk de beschermingsvraag aan de
orde: de vraag of je de regels zo kunt
maken dat je mensen die eigenlijk níet
dood willen, beschermt. Dit is een
gecompliceerde vraag en over de antwoorden op die vraag moeten we discussiëren.
De initiatiefgroep Uit Vrije Wil heeft de
discussie aangezwengeld en daar zijn
we ze dankbaar voor. Het is een mooi
initiatief. Tot nu toe is het debat in de
Tweede Kamer en op de opiniepagina’s
van de kranten gevoerd maar dat vind
ik te mager. Misschien moet het
Rathenau Instituut, het wetenschappelijk onderzoeks- en debatcentrum,
het initiatief nemen voor een zo breed
mogelijk maatschappelijk debat.’

Kees van der Staaij (SGP):

‘De huidige wet gaat al
veel te ver’

‘De SGP is voor bescherming van het
leven en daarom tegen euthanasie. De
huidige wet gaat al veel te ver. We zien
dat de euthanasiepraktijk verandert. Er
worden stap voor stap grenzen verlegd.
Nu gaat het over de vraag of een zoon
zijn bejaarde moeder mag helpen om
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zelfmoord te plegen. Die vraag was tien
jaar geleden bij de invoering van de
euthanasiewet absoluut niet aan de
orde. Euthanasie zou alleen toegepast
worden als het niet anders kon, bij terminaal zieken. Aan dat uitgangspunt
wordt steeds meer getornd. Dat zie je
aan de discussies over euthanasie bij
wilsonbekwamen en psychisch lijden.
Wij zijn hier bezorgd over. Een keuze
voor euthanasie is een puur rationele
keuze, je gaat uit van sterke, rationele
beslissingen. Maar niet iedereen staat
zo sterk in zijn schoenen. Als het mogelijk wordt om euthanasie te krijgen als
je klaar met leven of eenzaam bent,
dan kan er druk ontstaan of druk worden ervaren vanuit de omgeving. Die
kan dan zeggen dat het eigenlijk wel
mooi is geweest.
De SGP wil niet dat de dood nodeloos
vertraagd wordt, artsen moeten niet te
lang doorbehandelen, maar er is wel
een duidelijke principiële grens: het is
niet goed om het leven actief te beëindigen.’

Henk van Gerven (SP):

‘Een arts had Moek kunnen
helpen’

14

‘De SP wil de wet niet veranderen, wij
vinden hulp bij zelfdoding een stap te
ver. Moek, de moeder van Albert
Heringa had, denk ik, ook binnen de
wet geholpen kunnen worden. Ze takelde lichamelijk steeds verder af en de
omstandigheden waarin ze leefde, verslechterden. De bomen verdwenen letterlijk uit haar leven, terwijl ze een
natuurmens was. Haar lijden was uitzichtloos en ondraaglijk; een arts had
haar kunnen helpen.
Binnen de euthanasiewet is steeds
meer mogelijk, de wet wordt voortdurend geduid en geïnterpreteerd. Onlangs
heeft de KNMG de criteria voor euthanasie in een nieuwe ruimere richtlijn
duidelijk op een rijtje gezet. Veel ouderen die levensmoe zijn, mankeren ook
van alles en kunnen daardoor wel
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degelijk in aanmerking komen voor
euthanasie binnen het kader van de
wet.
Heringa heeft naar eer en
geweten gehandeld maar
euthanasie of hulp bij
zelfdoding kun je beter
bij artsen laten, zij zijn
ervoor opgeleid, zij moeten ermee dealen en
als gids fungeren.
Artsen moeten de vraag om
euthanasie serieus nemen en
niet wegkijken. Maar de omstandigheden waarin ouderen leven zijn ook van
groot belang. Als die slecht zijn, denken ze eerder: het hoeft niet meer.
Hoeveel ouderen zijn niet eenzaam?
Laten we hen niet het gevoel geven dat
ze overbodig zijn.’

Henk Krol (50PLUS):

‘Hulp bij zelfdoding niet
meer strafbaar stellen!’

‘Ik ben een groot voorstander van het
niet meer strafbaar stellen van hulp bij
zelfdoding. De wetgeving moet anders
en ik zal me er sterk voor maken dat
dit in het partijprogramma komt.
Iedereen moet over zijn eigen leven
kunnen beschikken, maar je moet er
wel voorzichtig mee zijn. De wens om
te sterven kan ook iets tijdelijks zijn,
iets van het moment. Ik heb dat zelf
meegemaakt toen ik tien jaar geleden
een kankeroperatie onderging die niet
naar wens verliep waardoor ik enorme
pijn had en als een opgeblazen skippybal in bed lag. Toen verlangde ik
echt dat het einde daar zou zijn, maar
ik ben er doorheen gekomen en daar
ben ik nu natuurlijk blij mee. Daarom
moet je waarborgen inbouwen; een
paar dagen bedenktijd bijvoorbeeld.
Mijn eigen moeder heb ik zien smeken
om de dood. Ze was een intelligente
vrouw uit het onderwijs. Aan het einde
van haar leven werd ze dement. Ik heb
vaak aan de rand van haar bed gezeten dat ze in mijn arm kneep en zei:
“Laat me toch gaan.” Dat was haar
wens. Dat niet naar dergelijke wensen
geluisterd wordt, vind ik mensonterend.
Wat Heringa gedaan heeft, begrijp ik
heel goed. Dat maar niet duidelijk
wordt of het OM hem vervolgt, is voor
hem vreselijk. Maar het is voor Justitie
lastig om er iets mee te doen zolang
het onderwerp volop in discussie is.

Het is een kwestie die in de Tweede
Kamer besproken moet worden. Ik zal
er graag aan meewerken dat het in de
toekomst beter geregeld wordt.’

Anouchka van Miltenburg (VVD):

‘Ik vind het knap wat
Heringa heeft gedaan’

‘Albert Heringa moet het gevoel hebben gehad dat hij niet anders kon toen
hij besloot om Moek aan pillen te helpen. Dat begrijp ik. Ik vind het knap
wat hij heeft gedaan; je zou willen dat
je het zelf ook zou durven voor iemand
van wie je houdt. Heringa heeft voordat hij het deed, voor zichzelf heel
zorgvuldig afgewogen of hij de juiste
beslissing nam. Die zorgvuldigheid is
waarschijnlijk ook de reden dat het
Openbaar Ministerie hem niet vervolgt.
Om zo’n situatie te vertalen naar verandering van wetgeving, is een stap te
ver. Dat zou namelijk betekenen dat je
het gevoel hebt dat iedereen een dergelijke beslissing net zo zorgvuldig zal
nemen als Heringa, daar kan je niet
van uitgaan. Als je de wet verandert,
loop je het risico dat mensen die het
niet echt willen, ook geholpen kunnen
worden een einde aan hun leven te
maken en dan is het moord. Daarom
moet toetsbaar zijn wat iemand doet,
dat is in de euthanasiewet goed geregeld.
De euthanasiewet staat meer toe dan
in de praktijk gebeurt en de euthanasiepraktijk ontwikkelt zich de laatste
twee jaar snel. Artsen zijn minder rigide. Tot voor kort kreeg je bijna alleen
euthanasie als je terminale kanker
had. Nu zie je dat artsen ouderen willen helpen die levensmoe zijn en die
lijden aan een stapeling van medische
problemen. Binnen de nieuwe richtlijnen van de KNMG had Moek gewoon
bij een arts terecht gekund voor euthanasie. Dan was haar en haar zoon veel
leed bespaard.’ n

(Advertentie)

Wie koestert
uw kleinood als
u er niet meer bent?

Sommige dingen hebben een speciaal plekje in uw hart. Maar wat gebeurt ermee als
u er niet meer bent? In het erfenisdossier kunt u dat vastleggen. Noteer precies wie
uw sieraden, huisdieren, verzameling, oldtimer of andere bezittingen krijgt. Dat is
duidelijk voor uw nabestaanden en een hele geruststelling voor uzelf.
Bestel nu vrijblijvend het gratis erfenisdossier.
Bel 0800-23 53 500
of vraag het erfenisdossier aan op

www.kwf-erfenisdossier.nl
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WELKE PARTIJ NEEMT DE
STERVENSWENS SERIEUS?
Als Nederland een nieuwe Tweede Kamer kiest, op
woensdag 12 september, staan ook kwesties van
euthanasie en hulp bij zelfdoding op het spel.
Op pag. 12-14 maakten we een overzicht van reacties op
de vraag of artikel 294, lid 2 in het Wetboek van Strafrecht
geschrapt kan worden. Wat zeggen de partijen nog meer
over wensen omtrent het levenseinde? GroenLinks, D66
en de VVD zijn, bij het ter perse gaan van dit nummer van
Relevant, het meest uitgesproken.
De VVD stelt dat zelfbeschikking een voor liberalen belangrijk principe is. ‘Dit betekent voor de VVD ook dat ouderen
– mits goed bij geest – zelf kunnen kiezen voor een waardig
levenseinde. De VVD steunt initiatieven die hieraan bijdragen, zoals levenseindeklinieken. De komende periode wil
de VVD onderzoeken hoe we deze ontwikkelingen kunnen
afbakenen van andere wetgeving en dit goed regelen.’
De Partij van de Arbeid schrijft onder andere: ‘De komende
jaren zal meer aandacht moeten gaan naar (...) een vrijwillig levenseinde en stervensbegeleiding. De PvdA verwelkomt het debat dat de initiatiefgroep Uit Vrije Wil heeft
aangezwengeld om in de toekomst te komen tot legalisering van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid
achten, op hun uitdrukkelijk verzoek en onder voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid.’
GroenLinks: ‘In de huidige situatie zijn artsen die een
abortus of euthanasie uitvoeren in principe strafbaar, tenzij ze zich aan de medische regels houden. GroenLinks wil

Levenseindekliniek wint steeds
meer vertrouwen
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Op het grote congres van 1 november
in Den Haag zal uitvoerig verslag worden gedaan over de eerste periode in
het bestaan van de Levenseindekliniek.
De ambulante teams zijn nu bijna een
half jaar actief. Kort na het begin, op 1
maart, meldden zich gemiddeld vijf
mensen per dag met een verzoek om
euthanasie of hulp bij zelfdoding; inmiddels is dat twee tot drie per dag, twee
keer zoveel vrouwen als mannen, twee
derde met een fysieke, een derde met
een psychiatrische aandoening.
De eerste euthanasie van de Levenseindekliniek werd toegepast bij een
patiënt van wie de huisarts nog geen
ervaring had met levensbeëindiging bij
een niet-terminale aandoening. De arts
bleef wel tot het eind toe bij deze
patiënt betrokken. In het tweede geval
werd euthanasie, na begeleiding door
een van de ambulante teams, alsnog
door de eigen huisarts toegepast. Een
derde patiënt kreeg hulp van een
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dat omdraaien. Artsen zijn pas strafbaar nadat is gebleken
dat ze zich niet aan de regels hebben gehouden, zoals (...)
consultatie van een onafhankelijke en gespecialiseerde
arts bij euthanasie. Abortus en euthanasie moeten daarom uit het Wetboek van Strafrecht.’
En D66: ‘Ouderen die tot de conclusie komen dat hun
leven voltooid is, moeten zelf kunnen bepalen hoe en wanneer ze willen sterven. D66 vindt dat stervenshulp onder
strikte voorwaarden van zorgvuldigheid en toetsbaarheid
in die situatie mogelijk moet worden. Art. 294, lid 2,
Wetboek van Strafrecht, dat hulp bij zelfdoding en het
verschaffen van middelen daartoe strafbaar stelt, moet
van D66 worden aangepast.’
Ook belooft D66 een initiatiefwetsvoorstel in te dienen om
het verwijsrecht voor euthanasie wettelijk vast te leggen.
Artsen die een verzoek om euthanasie van een patiënt
niet willen inwilligen, worden verplicht te verwijzen naar
een collega die zo’n verzoek wel in behandeling neemt.

ambulant team, omdat de eigen huisarts emotionele problemen had en
geen collega kon vinden voor doorverwijzing. Niet alle verzoeken zijn in
behandeling genomen.

Het kantoor van de Levenseindekliniek
in Den Haag

Sommige omdat de belanghebbende
niet met de eigen arts had overlegd,
andere omdat de patiënt geen toestemming gaf voor inzage in het
medisch dossier.
De Levenseindekliniek is bedoeld voor
mensen die aan de criteria van de wet
voldoen, maar die hun eigen arts niet
bereid vinden om euthanasie toe te
passen. Bij voorkeur wordt de eigen
arts er wel bij betrokken.
De kliniek werkt nu met elf ambulante
teams, bestaande uit een arts en een
verpleegkundige. Het aantal teams zal
worden uitgebreid naar zestien.
Opvallend is dat de meeste aanmeldingen uit de Randstad en Utrecht
komen en verreweg de minste uit
Drenthe. Dat laatste hangt mogelijk
samen met heldere afspraken voor
doorverwijzing die de huisartsen in
deze regio hebben gemaakt. NVVEdirecteur Petra de Jong: ‘Als de Drentse
regeling landelijk wordt ingevoerd, is
de Levenseinde-kliniek niet meer
nodig.’

Minister:
zelfdoding
op het spoor
terugdringen
In 2011 waren
er iets meer zelfdodingen op het
spoor dan in 2010. Minister Schultz
van Haegen (Verkeer en Waterstaat)
pleit daarom voor maatregelen, zoals
het plaatsen van camera’s en ‘schriklichten’ op locaties met verhoogd risico. Ook is het de bedoeling om hekwerken neer te zetten en borden met
het telefoonnummer van een (anonieme) hulplijn.

Meer informatie voor
Caribisch Nederland
De GGD heeft opdracht gekregen om
op Bonaire, Sint Eustatius en Saba
voorlichting te geven over euthanasie.
Op 10 oktober 2012 wordt de euthanasiewet ook in deze Nederlandse
gebieden van kracht. Minister Edith
Schippers van Volksgezondheid en
Welzijn zei in een toelichting dat onduidelijkheid en onbegrip moeten worden
voorkomen. In Caribisch Nederland ligt
de kwestie gevoelig, ook doordat de
bevolking geen wetten ‘opgedrongen’
wil krijgen.

Extra scholing over levenseindezorg nog lang niet overbodig
Uit een landelijke, herhaalde enquête
onder verpleegkundigen en verzorgenden blijkt dat veel mensen uit die
beroepsgroepen op zoek zijn naar
extra informatie over zorg bij overlijden. Vooral in de thuiszorg is die
behoefte groot: dat werd geconstateerd bij 83 procent van de ondervraagden. Van de onderwerpen waarover meer kennis nodig is, staan de
volgende bovenaan: 1. overlijden in
andere culturen (45 procent); 2. wetten en regels over euthanasie en
zelfdoding (40 procent); 3. palliatieve
sedatie (40 procent).

Huisartsenblad benadrukt
verzwaring taak huisarts
Het tijdschrift De Dokter van de landelijke huisartsenvereniging liet in een
recent nummer drie huisartsen reageren op de stelling: ‘Soepeler euthanasie maakt het vak zwaarder’. De interviews zijn een reactie op de KNMGrichtlijn De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde. Alle drie de artsen zijn het eens met de stelling en
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NIEUWE CIJFERS EUTHANASIE
BEWIJS VAN MEER OPENHEID
Opvallend veel meer gevallen van euthanasie: dat meldden de dagbladen
half juli, na de publicatie van onderzoeksresultaten van het VU Medisch
Centrum (VUmc) in Amsterdam. De cijfers vroegen om nuancering.
Eens in de vijf jaar publiceert het VUmc resultaten van doorlopend onderzoek
naar de euthanasiepraktijk in Nederland. Aanvankelijk lieten de cijfers een
daling zien; tegen de verwachting in had de invoering van de euthanasiewet
juist niet tot een stijging geleid. (In 2001 werd bij 2,6 procent van sterfgevallen melding gemaakt van euthanasie; in 2005 bij 1,7 procent.)
In 2010, het laatste compleet gemeten jaar, bleek er een toename tot 2,8
procent. In de media verklaarde onderzoekster Bregje Onwuteaka-Philipsen
dat de relatief lage cijfers van 2005 misschien toe te schrijven waren geweest
aan het beperkte vertrouwen dat artsen toen nog hadden in de nieuwe wet.
Tegenwoordig zouden artsen door de toegenomen openheid vaak in een vroeger stadium met hun patiënten praten over het levenseinde. Dat leidt tot
meer overeenstemming; het leidt er ook toe dat minder vaak wordt gewacht
tot de patiënt zich niet meer kan uiten. En mede daardoor is het aantal euthanasiegevallen zonder verzoek gedaald van 1000 naar nog maar 300 in
2010.
In 2010 werd 45 procent van de verzoeken om euthanasie en hulp bij zelfdoding toegekend, tegen 37 procent in 2005. Om precies te zijn: in 2010 waren
er 4050 gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding tegenover 2425 in
2005. Een ander cijfer: in meer dan de helft van alle sterfgevallen is sprake
van intensieve pijnbestrijding die kan hebben geleid tot een bespoedigde
dood. Ook dat is een gevolg van de wetsverandering in 2002, die gepaard ging
met meer aandacht voor palliatieve zorg, onder het motto: ‘Euthanasie mag
geen alternatief zijn voor slechte palliatieve zorg.’

lijken daarmee een eenzijdig beeld te
geven. Een van de drie noemt het
‘schokkend’ hoe sommige patiënten
de arts slechts zien als ‘middel’ om de
euthanasiewens te vervullen. Een
ander vindt dat artsenorganisatie
KNMG verder afdrijft van haar wortels,
‘van de levensbeschermende ethiek
van Hippocrates’.

Met Hollande komt het debat op
gang in Frankrijk
Het woord euthanasie krijgt hij nog niet
over de lippen, maar de Franse president François Hollande heeft al wel
gezegd dat bij ‘onomkeerbaar lijden’
meer mogelijk moet zijn dan alleen het
staken van de behandeling. In Frankrijk
is het nog verboden om doelbewust middelen toe te dienen voor levensbeëindiging.
Maar president
Hollande vindt dat
mensen onder
strikte voorwaarden een beroep
moeten kunnen
doen op ‘medi-

sche hulp om hun leven in waardigheid
te beëindigen’. Hij zei dat in juli, na een
bezoek aan een kliniek voor palliatieve
zorg.

Ook bij euthanasie cultuurverschil
tussen Walen en Vlamingen
Net als Nederland heeft België nu tien
jaar een euthanasiewet. Bij de presentatie van een onderzoek naar levenseindezorg, deze zomer, lieten de vier
belangrijkste politieke partijen in
Vlaanderen weten vóór uitbreiding van
de wet te zijn, met name voor hulp aan
dementerenden en minderjarigen.
(‘Waarom een 18-jarige terminale kankerpatiënt helpen en een 17-jarige in
de kou laten staan?’ zo verwoordde de
Belgische pers het.)
Franstalige volksvertegenwoordigers
zijn huiveriger dan Vlaamse politici.
Dat hangt samen met religieuze verschillen. In de praktijk blijkt ook verschil: in Vlaanderen wordt vier keer zo
vaak euthanasie toegepast als in
Wallonië. Franstalige dokters zouden
vaker kiezen voor palliatieve sedatie.
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voorlichter NVVE
Op deze pagina staan reacties van lezers.
De redactie behoudt zich het recht voor
brieven in te korten of niet te plaatsen.

PRAAT EROVER
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Onlangs is het Sterfgevallenonderzoek 2010 gepubliceerd. Het past in
een reeks van vijfjaarlijkse onderzoeken die in 1990 begon en die kijkt
naar de praktijk van medische besluitvorming rond het levenseinde.
De evaluatie van de euthanasiewet, onderdeel hiervan, verschijnt als
tweede deel in het najaar. Ik beperk me nu tot twee vragen: hoe vaak
heeft levensbeëindiging niet op verzoek plaatsgevonden en hoeveel
verzoeken om levensbeëindiging zijn gehonoreerd?
Sinds het eerste onderzoek in 1990 kijkt het buitenland met argusogen naar Nederland. Het bleek dat artsen zo’n 1000 keer een leven
hadden beëindigd, zonder dat er een uitdrukkelijk verzoek van de
patiënt was. Er werd schande over gesproken en een euthanasiewet
zou daar geen verbetering in brengen, integendeel, het hellend vlak
zou een feit zijn.
De evaluatie van de euthanasiewet in 2005 (de wet trad in 2002 in
werking) liet zien dat het cijfer van 1000 was teruggebracht tot 550.
En nu, in het jongste onderzoek, is levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk verzoek teruggedrongen naar 300. Mijns inziens komt dat doordat gelukkig steeds opener door arts en patiënt wordt gesproken over
het zelfgewilde levenseinde. Die openheid heeft er ook toe geleid dat
van de concrete verzoeken, 9100 in 2010, 45 procent werd gehonoreerd. In 2001, dus voordat de wet er was, werd slechts een derde
gehonoreerd.
Verheugende verbeteringen, maar het betekent niet dat het nu op alle
fronten goed gaat. Er zijn artsen die om principiële redenen weigeren
euthanasie uit te voeren: we dienen hun standpunt te respecteren.
Wat we niet kunnen accepteren is dat er artsen zijn die niet willen
doorverwijzen naar een collega. Dat verdient geen respect. Iedere arts
heeft zorgplicht, ook in de laatste levensfase van de patiënt.
Er blijven dus patiënten in de kou staan. Daarom heeft de NVVE destijds het initiatief genomen tot het oprichten van een Levenseindekliniek.
Op 1 november aanstaande, acht maanden nadat de kliniek actief
werd, zal op een internationaal congres in Den Haag de balans worden
opgemaakt (zie ook de achterzijde van dit nummer van Relevant).
In zijn algemeenheid praten we nu heel open over euthanasie en hulp
bij zelfdoding. In kranten en op televisie komt het onderwerp veel ter
sprake. Maar o wee als het onszelf betreft – dan wordt het een stuk
ingewikkelder. Dan zijn we geneigd het gesprek met de arts te vermijden, en zo ook de arts met ons. Artsenorganisatie KNMG vindt dat
artsen het gesprek over de laatste levensfase tijdig moeten aangaan.
Daarom nam de KNMG het initiatief voor het uitbrengen van de
publieksbrochure Spreek op tijd over uw levenseinde. Hier hebben
veel andere organisaties aan meegewerkt, waaronder de NVVE.
Wilt u dat uw wensen gerespecteerd worden? Praat er dan over. Ik blijf
het benadrukken: praat erover met uw naasten en met uw arts(en).
Over vijf jaar, bij het uitkomen van het volgende onderzoek, zullen we
zien of uw openheid tot nog meer resultaat heeft geleid. n
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AMBULANCEPERSONEEL EN
NIET-REANIMEREN
In Relevant 2 stond een klein berichtje
over het protocol voor ambulancepersoneel. Sinds maart 2011 is daarin de
niet-reanimerenpenning opgenomen. Is
het nu een plicht om er gehoor aan te
geven of: ‘Bekijk
zelf maar wat je
ermee doet?’
W.N. de Jong,
Deventer
Tijdschrift van de NVVE • nummer 2 • mei 2012

Naschrift redactie: In het
AmbulanceTerugkijken met Els Borst
‘Het gebeurde in het
protocol wordt
holst van de nacht’
duidelijk gesteld
dat bij aanwezigheid van een niet-reanimerenpenning de reanimatie niet mag worden
gestart. Indien de ambulancehulpverlener in een situatie komt waar de reanimatie al is ingezet terwijl de penning
aanwezig is, dan dient de ambulancehulpverlener de reanimatie te stoppen.
• De LOD en de heer Strubbe

• Opinie: euthanasie om vijf over twaalf
• Bep had het goed geregeld
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UITERMATE BELEDIGEND
Ik vind de spotprent op pag. 10 van
Relevant 2 uitermate beledigend en ben
er zo woedend over dat ik zelfs heb overwogen mijn lidmaatschap op te zeggen.
Niet alleen is het een grove belediging
voor Bert Keizer, maar ook voor Hans
van Dam zelf, die in zijn artikel een rustige uiteenzetting geeft van zijn mening
over deze kwestie. Het is voor mij onbegrijpelijk dat de redactie een dergelijke
prent, die een smet werpt op de hele
vereniging, heeft kunnen plaatsen!
F. de Boer, Heerenveen

(Advertentie)

Kinderdromen
Waar voor uw geld

Het geeft een rustig gevoel alles goed geregeld te hebben in de laatste
fase van ons leven. Met enige weemoed kijken wij ook terug op onvervulde
dromen uit onze jongere jaren.
Kinderdromen waar maken
Misschien wilt u dan ook helpen om dromen van kinderen te vervullen,
waarover zij alleen maar fantaseren kunnen. Het zijn dromen van kinderen
die gehandicapt door het leven moeten en aan wie zoveel ontzegd blijft. Zij
dromen ervan mee te kunnen doen, erbij te horen. Daarvoor is veel nodig!
Uw geld wordt goed besteed
Stinafo zet zich in om die gehandicapte kinderen bij te staan met hulpmiddelen, aanpassingen en onderzoek. Maar ook met aangepaste sport, spel en
school.
Mogen zij op u rekenen?
Bedenkt u Stinafo in uw testament met een legaat of erfstelling? Uw hulp
DDQGLHNLQGHUHQLVÀVFDDORQEHODVW+HW.HXUPHUN*RHGH'RHOHQJDUDQGHHUW
u dat Stinafo uw bijdrage goed besteedt. Wilt u meer weten over Stinafo’s
projecten en werkwijze kijk dan op www.stinafo.nl
De kinderen zijn u zielsdankbaar.

Stichting Nationaal Fonds ‘Het Gehandicapte Kind’

Treilerdwarsweg 91

91
2583 DA Den Haag
Giro 5155Treilerdwarsweg
GIRO 5155 2583 DA Den Haag

Tel (070) 351 27 84

info@stinafo.nl

Tel (070) 351 27 84
info@stinafo.nl
Fax (070) 350 11 16
www.stinafo.nl
Fax (070) 350 11 16
www.stinafo.nl

19de-eeuws liefdesdrama achter verbod op hulp bij zelfdoding

JET STIERF, ALBERT NIET
En als Albert Dettingmeyer en Jet Lusink niet verliefd waren geworden? Reconstructie van het drama dat indirect
leidde tot een wettelijk verbod op hulp bij zelfdoding.
door Leo Enthoven

Het was liefde op het eerste gezicht toen Albert
Dettingmeyer en Margaretha Lusink, koosnaam ‘Jet’,
elkaar tijdens de paasdagen van 1858 ontmoetten. Kort
daarna kreeg de 20-jarige gezondheidsofficier derde klasse te horen dat hij naar Oost-Indië, het huidige Indonesië,
zou worden uitgezonden. Het smoorverliefde stel wilde
trouwen, zodat Margaretha met Albert op de boot mee
kon. Maar ze kregen geen toestemming. Wat volgde, leidde in 1886 tot opname van een verbod op hulp bij zelfdoding in de nieuwe strafwet. Dat verbod geldt 126 jaar later
nog steeds.
In juni 1858 polste Albert eerst de vader van Margaretha,
een strenge zakenman in Amsterdam, over zijn kansen om
de 19-jarige Jet tot zijn bruid te maken. Pa Lusink stelde
twee voorwaarden. De militaire top moest toestemming
geven voor het huwelijk en moest het goedvinden dat Jet
met Albert mee zou gaan. Over een huwelijk bij volmacht
viel niet te praten, evenmin over Alberts suggestie dat zijn
dochter ongehuwd met hem zou meereizen.
In september schreef Albert een brief aan koning Willem III
om toestemming te vragen voor zijn huwelijk met Jet. De
jongeman moet over uitstekende connecties hebben
beschikt, want hij kreeg er lucht van dat de minister van
Oorlog en Koloniën zou weigeren mee te werken. De reactie van zijn jonge verloofde op dit nieuws was even dramatisch als definitief. In een hartstochtelijke brief schreef Jet
haar geliefde dat ze in dat geval zelfmoord zou plegen.
Albert besloot samen met haar uit het leven te stappen.

20

En sedert wanneer kan
er medepligtigheid zijn
dáár, waar geene
misdaad is?

In zijn woonplaats Utrecht kocht Albert vier gram acetas
morphii (morfinepreparaat). De apotheker accepteerde zijn
voorwendsel dat hij met konijnen enkele proefnemingen
wilde uitvoeren. Als volgende stap ondernam Albert nog
een ultieme poging om de autoriteiten voor zijn huwelijksplan te winnen. Hij slaagde er op 6 oktober in tot de minister door te dringen om zijn zaak te bepleiten en diende
diezelfde dag een nieuw verzoekschrift in. Vader Lusink liet
hem al weten dat, als de minister opnieuw zou weigeren
mee te werken, Albert de toegang tot zijn huis zou worden
ontzegd.
Relevant 3/2012

Het ministeriële antwoord arriveerde 13 oktober en bevatte
een tweede afwijzing. Albert vertelde Jet over de nieuwe
weigering, maar verzweeg de brief voor haar vader. De jongen en het meisje besloten om de volgende dag hun gezamenlijke zelfmoord uit te voeren.
De volgende ochtend arriveerde Albert om 8 uur bij het huis
van de familie Lusink. Hij ontbeet met het gezin, speelde
een partijtje schaak met vader Lusink en dronk koffie. Rond
de middag gingen Jet en Albert naar boven. Albert haalde
twee envelopjes tevoorschijn met ieder de helft van het
morfinepreparaat. Drie dagen later vertelde hij tijdens zijn
verhoor: ‘Zij opende de couverten, die het vergift bevatten,
had reeds van te voren eene karaf met water en twee glazen naar boven gebragt en nam de voor haar bestemde
hoeveelheid vergift bedaard in, evenals zulks met mij het
geval was. Zij slikte het vergift in nadat zij mij gezegd had
dat zij geen berouw gevoelde van ’t gene dat zij had voorgesteld.’
Ze keerden terug naar de huiskamer. Jet nam haar breiwerk ter hand, maar werd een paar minuten later lijkbleek
en misselijk. De achterdochtige pa Lusink moet gevoeld
hebben wat er aan de hand was. Hij wees Albert ogenblikkelijk de deur en vroeg zijn dochter paniekerig of ze iets
had ingenomen. Jet ontkende. Haar vader vroeg haar te
zweren. Het meisje antwoordde bedaard: ‘Neen, vader,
zweren wil ik niet, ik heb een wit poeder ingenomen, maar
vrijwillig.’
Haar broer gaf haar een braakmiddel. Hij bracht haar braaksel zo snel als zijn benen hem konden dragen naar een
apotheker om de hoek. Een snelle scheikundige test
bracht de waarheid aan het licht: zijn zus had acetas morphii geslikt. Twee artsen werden er bijgehaald. Ze schreven
koffie, een voetbad en kamferpoeder voor. Later spoten ze
Jet tegengif in. Niets hielp, ’s avonds om zeven uur verloor
ze het bewustzijn en overleed enkele minuten later. De
familie vond een afscheidsbrief:
Aan

mijne ouders geschreven op den laatsten dag mijns

levens,

Mijne Ouders!,
Wanneer ge deze zult lezen ben ik niet meer, maar vereend
met hem, die ik een eeuwige liefde zwoer; meent niet, mijn
ouders, dat Albert mij hiertoe heeft aangespoord, neen,
waarachtige en eeuwige liefde deden mij hiertoe besluiten,
want zonder hem zoude ik toch nimmer gelukkig kunnen zijn.

Ik

ben bereid om te sterven, want reeds lang hadden wij tot

deze daad besloten.
uwe ongelukkige dochter

Margaretha

Greet Egbers

Albert werd tegen middernacht gearresteerd in het
Amsterdamse Binnengasthuis. Daar was hij beland, nadat
hij bij vrienden van de familie onpasselijk was geworden.
Onderweg braakte hij een paar keer, in de loop van de dag
raakte hij buiten levensgevaar. De krijgsraad verklaarde
Albert op 3 januari 1859 schuldig aan vergiftiging en veroordeelde de jonge militair tot zijn ontzetting tot de strop.
Juristen waren verbijsterd. Het Weekblad van het Regt
schreef:
Wat

toch is het misdrijf, waarvoor de beklaagde wordt ter

dood veroordeeld?

Waardoor

is het arme slagtoffer van

dezen droevigen roman gestorven?
heeft de beklaagde gedaan?

Hij

Door

haar bedrijf bijgestaan en geholpen.
heid aan zelfmoord.

Niets

zelfmoord.

En

wat

heeft de zelfmoordenares in

Er

is dus medepligtig-

meer, en niets anders.

Maar

de

zelfmoord heeft in de hedendaagse wetgevingen haar plaats
niet meer in de rei der misdaden die de menschen hebben te
straffen.

En

sedert wanneer kan er medepligtigheid zijn

dáár, waar geene misdaad is?

Vrij man
Het Hoog Militair Geregtshof maakte op 22 maart 1859
korte metten met de uitspraak van de krijgsraad: ‘Noch de
zelfmoord, noch de medepligtigheid aan zelfmoord, is bij
de Nederlandsche wetgeving strafbaar gesteld.’ Albert was
vrij man.
Die wetgeving was de Code Pénal, de door Napoleon in
1810 ingevoerde strafwet. Na het vertrek van de Fransen
duurde het tot 1886 voordat het nieuwe Wetboek van
Strafrecht van kracht werd. Dit geldt nog steeds. Het kabi-

net schreef in de Memorie van Toelichting onder meer: ‘Het
regt, het strafregt niet het minst, verkeert voortdurend in
staat van ontwikkeling. De denkbeelden zijn in hunne vaart
niet te stuiten, de heerschende begrippen maken plaats
voor andere, nieuwe instellingen scheppen nieuwe behoeften.’ Met deze stellingname pleitte het kabinet 126 jaar
geleden voor een flexibele strafwet, gemakkelijk aan te
passen aan zich wijzigende omstandigheden en maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen. Bij euthanasie
en hulp bij zelfdoding is vergeleken met 1886 zonder meer
sprake van ’zich wijzigende omstandigheden en maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen’.
Tegelijkertijd maakte het kabinet in het nieuwe Wetboek
van Strafrecht hulp bij zelfdoding strafbaar (zie ook het
artikel vanaf pag. 4).
Minister H.J. Smidt van Justitie liet in de voorbereidende
discussies onomwonden weten: ‘De zaak-Dettingmeyer
heeft, zooals destijds algemeen erkend werd, practische
behoefte aan dit artikel ook hier te lande doen kennen.’
Als ander voorbeeld noemde hij het Amerikaanse duel
waarbij een der deelnemers, door het lot aangewezen, zich
van het leven berooft.
Met de introductie van wetsartikel 294 had de wetgever in
de tweede helft van de negentiende eeuw liefdesdrama’s
en uitwassen als Amerikaanse duels op het oog – niet
artsen die 126 jaar later op zorgvuldige wijze hun lijdende
en mondige medemens een uitweg willen bieden. n
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IN BEELD

door Marijke Hilhorst

PRIJZENSWAARDIG MAAR ROMMELIG
BOEKWERK OVER ZELFGEKOZEN DOOD

S

oms krijg je een boek in handen waarvan je niet
direct ziet wat nou precies de bedoeling is. Klaar is

zo’n boek.
Klaar heeft het formaat van een koffietafelboek, maar dan
met slappe kaft. Het is artistiek vormgegeven, met meer
dan driehonderd foto’s en tekeningen, en er is speels met
citaten gestrooid in letters van verschillende grootte. Maar
vormgeving moet de inhoud ondersteunen, niet in de weg
zitten. En dat laatste is hier het geval.
Er is wel meer niet helemaal helder. Zo worden
als auteurs ‘Lilian Kars,
Albert Heringa et al’
genoemd op de titelpagina. Achterin, in het
colofon, staan alleen
die twee auteurs en blijken de anderen, de ‘et
al’, tekstbijdragen te
hebben geleverd. Wat
is het verschil? Dat bij
degenen die een tekst
bijdroegen wel staat
wat hun status is en
dat de status van Lilian Kars en Albert Heringa bekend
wordt verondersteld?
Nog iets geks: het overigens zeer lezenswaardige verslag
van Albert Heringa’s hulp bij zelfdoding aan zijn moeder
Maria Heringa-van der Borgh (Moek, zie ook interview pag.
4-7) opent met een wazige foto van een boerderij en de
naam MOEK. Dan volgen vijf bladzijden die ogen als een
ouderwets album; daarna begint het eigenlijke verhaal
onder de kop ALBERT met tot slot weer vijf albumvellen.
We zien oude foto’s en heel oude foto’s zonder dat de
lezer te weten komt wie daarop staan. Bijschriften zijn

Hoe de persoonlijkheid uit de
persoon vloeit
22

Wat kan een zoveelste boek over de
geestelijke aftakeling van een oude
vader toevoegen aan de schier eindeloze reeks waarover we al beschikken? Veel, zo blijkt na lezing van het
ontroerende De oude koning in zijn rijk
van de Oostenrijkse schrijver Arno
Geiger (1968). Voor vader is alzheimer bepaald geen verrijking, maar zijn
kinderen en kleinkinderen kunnen er
nog heel wat van leren, concludeert de
zoon die voordat de dementie zich
Relevant 3/2012

cryptisch. Bij een portret van een jonge vrouw staat: ‘Oh,
nu mors ik weer over het kopje.’ Wie begrijpt deze plaatjespuzzel? Het zouden foto’s kunnen zijn uit het privébezit
van de familie Heringa en ik gok erop dat de bijschriften
citaten zijn, uitspraken die Moek in het laatste stadium
van haar leven deed. Wie dachten de samenstellers hier
een plezier mee te doen?
Toch zijn de bedoelingen van dit helaas rommelige boek
te prijzen. Klaar probeert aandacht te vragen voor een
onderwerp dat enorm in de belangstelling staat: de vrijwillige dood. Auteur Lilian Kars interviewde mensen die
direct met een doodswens of zelfdoding te maken hebben
of hebben gehad. Er komen mensen aan het woord die
anderen begeleidden naar hun dood, uit respect voor die
wens. Een ethicus, een politicoloog, een acteur en een
filosoof delen hun visie op de vrijwillige dood met de lezer.
Met name de (zelf)portretten van mensen die klaar zijn
met leven zijn zeer aangrijpend. Dat van Eeke bijvoorbeeld, die vertelt hoe zij zich voorbereidt op haar vrijwillige
levenseinde: ‘De eerste keer dat ik die zak over mijn
hoofd trok, raakte ik volkomen in paniek. Nu zit ik hier
iedere avond even met het mondkapje op en begint het te
wennen.’
Lemmens, de uitgever van Klaar, lanceerde eerder de
website ‘Lemmens Dilemma’s – Klaar’ waarop een paar
discussiepunten werden aangeboden. (Ervarings)deskundigen reageerden daarop en bezoekers discussieerden
mee. In het boek zijn de website-reacties op het verhaal
van ‘Sarah, een jonge, aantrekkelijke, kerngezonde vrouw
met een doodswens’ verspreid opgenomen. Ik hoop dat ik
me vergis en dat Klaar zijn weg naar de lezers vindt,
ondanks de mijns inziens mislukte poging er een poëtisch
geheel van te maken. Het onderwerp is te belangrijk.
Lilian Kars, Albert Heringa et al • Klaar • Uitgeverij Lemmens •
E 26,50

openbaarde maar
een matige band
met zijn vader
had. ‘De ziekte
alzheimer opent
ons, gezonden,
de ogen voor de
complexiteit van
het vermogen dat
vereist is om ons
in het dagelijks leven te handhaven.’
Gevolg daarvan is dat de schrijver zich
steeds meer solidair gaat voelen met
zijn vader die hij, samen met andere

familieleden en later ook hulp van
buiten, thuis verzorgt.
Zoals zo vaak duurt het een tijd voordat dementie als ziektebeeld wordt
herkend. Eerst is er nog de gebruikelijke ergernis over vergeetachtigheid
en de verbazing over merkwaardig
gedrag. Zo biedt de tachtigjarige vader
de televisiepresentator op het beeldscherm een koekje aan, vraagt hij zich
af waar zijn hersens zijn als hij zijn
hoed opzet en blijkt hij zijn scheerapparaat te hebben opgeborgen in de
magnetron.

IN BEELD

In de loop der tijd wordt de situatie
ernstiger, vader wordt wanhopig en
voelt zich ontheemd, omdat de hele
wereld hem vreemd is geworden. ‘De
vreselijke indruk niet thuis te zijn, is
deel van het ziektebeeld.’ De dagelijkse omgang met hem lijkt steeds
vaker op fictie, noteert de schrijver
als zijn vader mensen ziet die er niet
zijn en naar huis wil terwijl hij al thuis
is. Arno Geiger neemt een filosofische houding aan ten opzichte van de
ziekte. Natuurlijk doet het de liefdevolle zoon verdriet om te zien hoe het
leven druppel voor druppel uit zijn
vader wegvloeit, hoe de persoonlijkheid uit de persoon vloeit, maar de
ervaringen die hij opdoet, bieden hem
ook inzichten. Een wijs boek.
Arno Geiger • De oude koning in zijn rijk
• De Bezige Bij • E 19,90

Strijd tegen de afwijzende
houding van katholieken
Ik kan er een boek over schrijven,
moet de oud-journalist van De Tijd en
oud-redacteur bij de KRO-omroepgids
Studio, Herman Post, hebben gedacht
en hij voegde de daad bij het woord.
En zo lezen we dat hij een bang kind
was, zijn vader geen gemakkelijke
man, zijn moeder een knappe, charmante verschijning, en dat er in het
rooms-katholieke gezin op een gegeven moment een hondje kwam dat
Fikkie heette. Hij werkt, drinkt, trouwt
met Bea, samen krijgen ze kinderen.
‘De jaren gingen voorbij’, schrijft hij
dan. ‘Rond mijn veertigste was het
hoog tijd voor een midlifecrisis.’
Hierbij zouden we het kunnen laten
als de flaptekst niet sprak van een
‘openhartig en indringend verslag van
de ziekte en euthanasie van de eerste vrouw van de auteur en over de
innerlijke strijd die daarmee gepaard
ging’. Dat deel beslaat achttien pagina’s en bestaat
uit aantekeningen die Post
maakte vlak na
de dood van Bea
in 1991. Zij had
kanker. De innerlijke strijd waarover wordt gesproken, is het
gevolg van de

streng afwijzende houding van veel
katholieken ten opzichte van euthanasie. Herman Post verdedigt de beslissing van zijn vrouw. ‘Nu ik het verhaal
van jouw ziekte en sterven op papier
heb gezet, kan ik mij niet voorstellen
dat nog iemand jouw besluit onderwerp van discussie zou willen
maken.’
Herman Post • Papieren vogels • Aspekt
• E 17,95

Mooi, filmisch boek over de
‘Firma Schuld & Schaamte’
Schuld en schaamte, dat zijn de
gevoelens die jarenlang de overhand
hebben in de emotiehuishouding van
Lieke Noorman, in de jaren nadat
Tootje op 42-jarige leeftijd een scheermes kocht, zichzelf opsloot en haar
polsen doorsneed. Tootje was de
koosnaam van Margot, het een jaar
oudere zusje van Lieke, de auteur van
dit boek. ‘Jij bent dood omdat ik je
niet heb vastgehouden’, schrijft ze.
Tootjes zelfmoord werpt Lieke in een
diepe afgrond. Ze weet niet meer wie
ze is, noch slaagt ze erin haar journa-

listieke
werk
weer op te pakken en na een
serie zeer diverse, ongeschoolde maar betaalde
baantjes,
besluit ze toenadering tot de
dood te zoeken
door in een uitvaartcentrum te gaan
werken als juffrouw die in een grijs
mantelpakjes slappe koffie en goedkope cake serveert. Dat levert een
aantal even macabere als humoristische scènes op en het geeft een niet
altijd sympathiek beeld van de uitvaartindustrie. Uiteindelijk – na een
uiterst pijnlijke ervaring met een jonge
vrouw die ook zelfmoord pleegde –
vindt ze vrede met en in zichzelf en
kan ze verder met haar leven.
Noorman schrijft uitstekend en zeer
beeldend: Tootje is een kant-en- klaar
scenario.
Lieke Noorman • Tootje. Het leven in
een uitvaartcentrum • Nijgh & Van
Ditmar • E 17,50

HARTVERSCHEURENDE
BEELDROMAN MET
EEN ZWIJGEND EINDE
‘Ga je dood, papa? Nee liefje, de dokter
gaat me genezen. Dat heb ik met hem
afgesproken’, liegt vader zijn achtjarige
dochter Tamar voor. Op het bijbehorende
plaatje, want het gaat hier om een beeldroman, zien we de grote verschrikte ogen
van Tamar, haar vingers omklemmen de
tafelrand. De mensen rondom David krijgen om beurten het woord: de volwassen
dochter Mirjam uit een eerder huwelijk,
Tamar en haar broertje Max, en hun moeder Paula die weet dat ze haar man
aan kanker gaat verliezen.
Iedereen reageert op zijn eigen manier. Als David niet meer kan praten doordat zijn strottenhoofd is verwijderd – vandaar de titel – kiest hij voor euthanasie. Op een briefje aan zijn dokter schrijft hij: ‘Ik wil gaan.’ Tegen het eind
van het dikke, grote, prachtige boek, verdwijnen de tekstballonnetjes meer
en meer uit beeld. Niet alleen David valt stil, de schrijfster laat haar sfeervolle, met waterverf ingekleurde tekeningen het verhaal verder vertellen. Een
indrukwekkende prestatie.
Judith Vanistendael • Toen David zijn stem verloor • De Bezige Bij • E 24,90
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Het Nalatenschapsdossier
Narda Delhaas
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Goed geregeld, een rustig gevoel !

OPROEP

Via Verspoor stelt het Nalatenschapsdossier voor u
samen. Met dit dossier weten uw dierbaren precies
wat er door hen geregeld moet worden bij ziekte,
vergeetachtigheid of overlijden.

Nog te vaak merkt de NVVE dat
mensen hun wilsverklaring niet tijdig met hun arts(en) bespreken.
Dat leidt soms tot grote problemen
en/of misverstanden.

Banken, verzekeringen, abonnementen, sleutels,
lidmaatschappen, huisdieren, vindplaatsen en al die
specifieke zaken die bij iemands leven horen, worden
beschreven. Alle informatie bij elkaar in één map !

Voorkom dit en maak zo
spoedig mogelijk een afspraak
met uw (huis)arts.

®
www.viaverspoor.nl  088 0700 900

ViaVerspoor_Relevant_85x135mm_juni2012.indd 1

Steunfonds Humanisme

22-06-12 11:55

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

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

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

m v pc/woonplaats
telefoon

Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam
Relevant 3/2012

OPROEP: Vertel ook uw eigen verhaal
Albert Heringa had de moed om zijn 99-jarige moeder te helpen bij zelfdoding en dat te melden bij het Openbaar Ministerie. Hij is lang niet de
enige die zich genoodzaakt zag om een dierbaar familielid te helpen, bij
gebrek aan hulp uit de reguliere zorg (zie ook pag. 8-9).
Veelal helpen familieleden en vrienden door het verzamelen van dodelijke
medicijnen. Ook is bekend dat een dochter een haak aan een balk heeft
bevestigd, zodat haar eenzijdig verlamde vader zich kon verhangen. Zij en
andere helpers leven met een geheim dat ze niet kunnen delen, omdat ze
strafbaar zijn vanwege de hulp die zij in uiterste nood gaven.
Nog vaker komt het voor dat naasten geen hulp kunnen of durven geven.
Ze hebben de middelen niet of vrezen voor vervolging. Als hun naaste dan
in eenzaamheid en op een gruwelijke manier zijn of haar leven beëindigt,
moeten ook zij (‘had ik maar...’) met hun geweten in het reine zien te
komen.
Albert Heringa staat niet alleen: tallozen worstelen met het dilemma van
wel of niet helpen bij zelfdoding. Om Heringa te steunen in een mogelijk
proces heeft de NVVE een ‘Meldlijn hulp bij zelfdoding’ geopend, om politiek en maatschappij ervan te doordringen dat artikel 294, lid 2 (dat hulp
bij zelfdoding door niet-medici verbiedt) uit het Wetboek van Strafrecht
moet worden geschrapt.
U kunt op drie manieren uw persoonlijke verhaal (over wel of juist niet
kunnen helpen) in de strijd werpen:
1. Schrijf het direct op de website www.GeachteKamerleden.nl.
2.	Schrijf het, als u geen toegang hebt tot internet, per brief aan de NVVE,
		t.a.v. Marleen Peters, Antwoordnummer 347, 1000 SL Amsterdam (een
		postzegel hoeft niet, mag wel). Wij zetten uw verhaal dan op de website.
3. Telefonisch kunt u het vertellen aan een van onze medewerkers in de
periode van 15 tot en met 29 augustus, op werkdagen van 9.00-12.00
uur en van 13.00-17.00 uur,. Uw verhaal wordt daarna geplaatst op de
website. Het telefoonnummer is 020 530 49 73 (na 29 augustus buiten
gebruik).
NB U kunt uw verhaal anoniem vertellen. Uw persoonlijke gegevens worden
ooit nooit aan derden verstrekt.

Informatiebijeenkomsten
van de NVVE in de regio
Op de regionale bijeenkomsten van de
NVVE kunnen leden en introducés informatie inwinnen. De informatiemarkt is
open van 13.30 tot 17.30 uur; daar
vindt u folders over wilsverklaringen, de
niet-reanimerenpenning en patiëntenrechten, naast informatie over het lidmaatschap en de vereniging.
In de zaal kunt u van 14.00-15.00 uur
luisteren naar de lezing Een wilsverklaring alleen is echt niet genoeg. Daarna,
van 15.15-15.30 uur, is de verkorte
documentaire Voor ik het vergeet... te
zien, over de laatste jaren van Paul
van Eerde die in een beginstadium van
de ziekte van Alzheimer zijn leven
waardig wilde eindigen. Dan volgt van
15.45-16.45 uur de lezing Dementie
en het zelfgewilde levenseinde.
• donderdag 30 augustus:
Parkhotel Valkenburg,
Neerhem 68, 6301 CJ Valkenburg

•d
 onderdag 20 september:
Grand Café De Brink,
Brink 30-31, 7991 CH Dwingeloo
• dinsdag 16 oktober:
Best Western Hotel De Korenbeurs,
Kerkstraat 13, 4921 BA Made
• donderdag 22 november:
De Koekfabriek,
Westzijde 188, 1506 EK Zaandam

Een schat aan films en
documentaires
Als uitvloeisel van het NVVE Film- &
Documentairefestival The End heeft
de NVVE een nieuwe website gelanceerd met een schat aan televisie- en
bioscoopfilms uit binnen- en buitenland, allemaal met thema’s omtrent
de zelfgekozen dood.
Naast trailers en fragmenten uit
bekende titels als De Goede Dood zijn
talloze complete films online te zien,
onder andere De laatste wens van
Moek en Mag ik dood? Ook biedt

NVVE
NIEUWS

Thisistheend.nl nieuws over (regionale) televisie-uitzendingen en over
komende films en verfilmingen. Kijk
op www.thisistheend.nl.

Dam tot Damloop:
ren mee voor de NVVE
Hebt u zich aangemeld voor de Dam
tot Damloop 2012 op 23 september
aanstaande? De
NVVE biedt deelnemers een speciaal
hardloopshirt aan,
opvang vooraf en
na afloop, en ravitaillering onderweg. Wilt u al rennend het werk van
de NVVE steunen?
Neem dan contact
op
met
Carla
Bekkering via c.bekkering@nvve.nl.
(De inschrijving voor het grootste hardloopevenement van Nederland, over
16,1 kilometer van de Zaanse dam
naar de Amsterdamse, is inmiddels
gesloten.)

Nieuwe brochure helpt
het gesprek op gang
Na de nieuwe richtlijn van artsenorganisatie KNMG over het zelfgekozen
levenseinde, bestemd voor artsen,
is nu een brochure verschenen die
zich meer richt op
patiënten. De tekst
van Spreek op tijd
over uw levenseinde kwam tot stand
in samenwerking
met de NVVE en
zes belangenorganisaties van patiënten en ouderen. Er
staan voorbeeldvragen in als hulpmiddel bij het gesprek over de dood
naast informatie over wilsverklaringen
en mogelijkheden voor (palliatieve)
zorg. De NVVE merkt bijna dagelijks
dat deze onderwerpen vaak pas in
een erg laat stadium ter sprake
komen: patiënten beginnen er niet
over en artsen verzuimen ernaar te
vragen – met als gevolg teleurstellingen en onbegrip. De brochure is gratis
te downloaden via www.nvve.nl/publicaties. (Ook is daar de korte, informatieve film Laten stikken te zien.)
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Uw geld helpt
kinderen van de straat.
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Latijns-Amerika leven veel kinderen op straat.
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nder vooruitzichten, onder erbarmelijke omcWa[d5
andigheden. Juconi (kort voor ‘Junto con los
ños’ wat ‘samen met de kinderen’ betekent)
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zorgen. Om uiteindelijk weer te functioneren in
de maatschappij.

Bijdrage Fiscaal aftrekbaar
Juconi is voor dit opbouwende werk afhanke -

Een jeugd die verloren dreigt te gaan
In Latijns-Amerika leven heel veel kinderen
op en van de straat. Onder erbarmelijke
omstandigheden, zonder enig vooruitzicht.
Juconi helpt deze kinderen. Met liefdevolle
begeleiding, voeding, kleding, medische en
psychologische hulp, alles in eigen tehuizen.
Met scholing worden ze voorbereid volwaardig
in de maatschappij mee te kunnen gaan doen.

Geroemde methode

l[h
b$

Unesco noemt de Juconi-methode één van
de meest veelbelovende methodes om het
probleem van de straat- en zwerfkinderen in

de wereld aan te pakken. De naam van onze
stichting geeft aan hoe wij werken. Juconi
staat immers voor Junto con los Niños, ofwel:
Samen met de kinderen.

Uw hulp welbesteed
Steun Juconi en schenk onze straat- en
zwerfkinderen hoop door een gift of legaat.
Wilt u meer weten over het werk van Juconi
voor de straat- en zwerfkinderen in Mexico,
Colombia en Ecuador? Kijkt u dan voor
succesvol afgeronde projecten en plannen
die op stapel staan op www.Juconi.nl.
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DIENSTEN
post
NVVE, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam
telef oon
020 - 620 06 90 (leden),
0900 - 606 06 06 (niet-leden,
h 0,10 p.m.)
Bereikbaar op werkdagen van
9.00 - 17.00 uur
internet
websites: www.nvve.nl
e-mail:
euthanasie@nvve.nl

wel of niet behandelen. Aan het behandelverbod is de clausule ‘voltooid leven’ toegevoegd.
> Volmacht Voor situaties waarin u zelf niet
meer kunt beslissen, kunt u schriftelijk iemand aanwijzen die namens u optreedt.
> Niet-reanimerenpenning De penning is een
beperkt behandelverbod waarmee u laat weten te allen tijde niet gereanimeerd te willen
worden (h 37,50).

worden aangepast aan de wens van de te
bezoeken organisatie. Verder staat de Presentatiedienst met de NVVE-stand of beurzen, events en symposia. Vanuit de stand
wordt voorlichting gegeven 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.

DIENSTEN
Ledenondersteuningsdienst Leden van de
NVVE kunnen in een persoonlijk contact informatie en ondersteuning krijgen bij vragen
en problemen rond het vrijwillig levenseinde.
n Gevolmachtigdendienst Voor leden die in eigen kring geen gevolmachtigde kunnen vinden, bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid dat een vrijwillige medewerker van
de Gevolmachtigdendienst als zodanig optreedt.
n Presentatiedienst De Presentatiedienst van
de NVVE verzorgt door het hele land lezingen, presentaties en gastlessen over keuzes
rond het levenseinde. De lezingen kunnen
n

WILSVERKLARINGEN
Wilsverklaringen De NVVE geeft verschillende wilsverklaringen 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 euthanasie toepast. Aan het euthanasieverzoek is de clausule ‘dementie’ toegevoegd.
> Behandelverbod Wanneer u uw wil niet meer
kenbaar kunt maken, gelden de in deze verklaring opgenomen wensen ten aanzien van

n

B e s tu u r N V V E :
mr. dr. M.F. Andriessen
(voorzitter)
drs. A. Baars-Veldhuis
(vicevoorzitter)
mr. A.V. van Nierop (secretaris)
drs. A.H.B.M. van den Wildenberg
(auditcommissie)
dr. D.J.B. Ringoir (auditcommissie)
drs. C.M.J.C. Pauw-van Doormalen
dr. ir. R.D. Woittiez
Directeur:
dr. P.M. de Jong

(Advertentie)

Van 11 tot en met 15 september is de
NVVE op de 50plusbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.
U vindt onze stand in hal 9, gang C, nummer 052 (9C052). Als u deze bon uitknipt,
meeneemt naar de stand en daar een aantal vragen beantwoordt, krijgt u van ons
een fietstoeter.
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Grootste beurs
Met ruim 100.000 bezoekers is de 50plusbeurs ’s werelds grootste evenement
op dit gebied, met 50.000 m2 informatie, amusement en voordeel. Er zijn 600
stands in 6 beurshallen met workshops, lezingen en presentaties, muziek, show,
dans en exposities.

Kom naar de NVVE-stand en win deze

fietstoeter

(op=op)

Op 1 maart 2012 ging op initiatief van de NVVE de Levenseindekliniek van start. De kliniek, gevestigd in Den Haag, is bedoeld voor
mensen die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet
voldoen, maar geen arts kunnen vinden die bereid is euthanasie
of hulp bij zelfdoding te verlenen.

De Levenseindekliniek:
noodoplossing of dé oplossing?
Acht maanden na de start van de kliniek wordt de balans opgemaakt. Wie melden zich aan bij de Levenseindekliniek? Wat zijn
de ervaringen van de ambulante teams? Hoe verloopt de toetsing
van de gemelde uitvoeringen van euthanasie en hulp bij zelfdoding?
Deze en vele andere vragen worden beantwoord.
Het congres richt zich op
• artsen
• verpleegkundigen
• politici
• beleidsmakers
• beleidsmedewerkers gezondheidszorg
• juristen
Andere geïnteresseerden zijn uiteraard van harte welkom.
Leden van de NVVE kunnen vanaf maandag 19 november een
weergave van het congres vinden op www.nvve.nl of opvragen
bij Kitty Jager, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam,
k.jager@nvve.nl.
U kunt zich inschrijven voor het congres via
www.congreslevenseindekliniek.nl.
Daar vindt u ook het programma.
De voertalen tijdens het congres zijn Nederlands en Engels.
Simultaanvertaling aanwezig.

1 november 2012, World Forum, Den Haag

