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		 4 Dood is taboe in spreekkamer
		Hoogleraar ouderengeneeskunde Joris Slaets stelt zinloze
medische behandelingen ter discussie. De houding van artsen aan
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T oon Hunink overleed op 82-jarige leeftijd. Omringd door zijn
dierbaren kreeg hij euthanasie. Een proces dat een lange voorbereiding kende en in goede harmonie tussen familie en huisarts verliep. ‘Zo kan het ook’, vindt zoon Vincent.

Over morfinegebruik kort voor het sterven laait de discussie

geregeld op. Bewust hogere doseringen zouden een sluipweg
naar levensbeëindiging zijn. Hans van Dam geeft zijn visie op
het debat: overdreven en eenzijdig.

12 	Jooske kreeg euthanasie op haar 31ste
		Na een lange, slopende periode van ziek zijn en pijn lijden kreeg
Jooske Vuijk-Schreinemakers in januari euthanasie. Ze was pas
31. Haar man Wim: ‘Ze heeft nooit geaarzeld.’

14 	Moeder Hennie Konings: ongewilde toegift
	
	
De moeder van Hennie Konings, Nadja, stierf op 89-jarige leeftijd. Maar niet door euthanasie, zoals zij graag had gewild. Een
ongewilde toegift in een een ongewenste rol viel haar ten deel.

17 Henri van Gelder: ‘Wils dood kwam te vroeg’
			Wil van Gelder was ernstig dement toen zij op haar 64ste
overleed. Haar euthanasie deed veel stof opwaaien. In Wils
verklaring doet haar man Henri verslag; niet om zich te
			 verantwoorden, maar als leidraad voor lotgenoten.

30 Jubileum NVVE: groot feest in het EYE
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	Op 28 augustus viert de NVVE haar 40-jarig bestaan.
			 Met een gevarieerd programma in het EYE in Amsterdam.
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Over dood en sterven raakt een mens niet uitgedacht. Het publieke en
politieke debat over het zelfgewilde einde gaat daarom niet voor anker. Dat
is goed, want er is nog een en ander te regelen. Met de legalisatie van
euthanasie is een belangrijke stap gezet om mensen in de gelegenheid te
stellen zich te beschermen tegen voor hen onaanvaardbaar uitzichtloos
lijden. De arts is hierbij wel nodig. Zonder hem geen humane dodelijke
middelen, zonder hem kan iemand willen wat hij wil, de gifbeker van onaanvaardbaar doorleven in een situatie die iemand niet wil, moet tot de bodem
worden leeggedronken.
Om te ontkomen aan de afhankelijkheid van één arts, de behandelend arts,
voorziet de Levenseindekliniek in een belangrijke behoefte. Het aantal
teams is intussen op sterkte, waardoor de wachtlijst aanzienlijk wordt teruggedrongen. De kliniek heeft draagvlak, zowel onder de bevolking als (toch
wel) onder artsen. Of, zoals NVVE-directeur Petra de Jong in haar column
schrijft: de Levenseindekliniek is niet meer weg te denken uit ons bestel.
Een tweede belangrijk initiatief om de afhankelijkheid van één arts terug te
dringen, is het wetsvoorstel van D66 en GroenLinks om artsen die euthanasie weigeren, te verplichten om hun patiënt door te verwijzen naar een
collega. Allemaal ontwikkelingen die de afhankelijkheid van de arts willen
verminderen.
Een derde debat op dit punt is het wel of niet uitvoering willen geven aan
een wilsverklaring in geval van gevorderde dementie. De wet staat dit toe:
bij onmondigheid geldt de schriftelijke wilsverklaring als vervanging voor het
mondelinge verzoek. In dit nummer van Relevant illustreert het interview met
Henri van Gelder over de euthanasie bij zijn dementerende echtgenote dit.
Maar de artsenorganisatie KNMG haakt op dit punt vooralsnog af. Het is
waar dat bij gevorderde dementie ingewikkelde situaties kunnen ontstaan,
waarin de dementerende niet meer begrijpt wat er gebeurt en zich kan verzetten. Het is eenvoudig om op dit punt door karikaturen het debat knock-out
te slaan. Maar dat is een zwaktebod, in de zin dat het verwijst naar gebrek
aan echte argumenten of gebrek aan wil om deze weg te verkennen.
Mensen menen het bloedserieus als zij voor zichzelf bepalen om het pad
van dementie niet volledig af te willen lopen. Het blijft de absolute voorkeur
hebben dat mensen dan hun lot tijdig in eigen hand nemen en dus de middelen krijgen voordat ze wegzakken in wilsonbekwaamheid. Maar de praktijk leert ook dat zo veel inzicht in de eigen situatie er niet altijd is, of dat
dit inzicht vrij plotseling kan wegvallen. Daarom getuigt het van respect als
praktische knelpunten bij gevorderde dementie of ontbrekend inzicht eerlijk
en in proportie onder de loep genomen worden met als centrale vraag hoe
hier uit te komen. Dan ontstaan absoluut mogelijkheden, waar die nu bij
een categorisch ‘nee’ buiten de horizon blijven.
De minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, heeft na een gesprek
met de KNMG een werkgroep ingesteld die deze problemen bekijkt. De
NVVE volgt de ontwikkelingen kritisch. Diezelfde minister wil geen aparte
wettelijke regeling om tegemoet te komen aan de wens van het burgerinitiatief Uit Vrije Wil, die voor mensen boven de 70 jaar de verkrijgbaarheid
van een dodelijk middel bereikbaar wil maken. Zo veel zelfbeschikking is
deze minister kennelijk te veel.
De Coöperatie Laatste Wil kiest een andere aanvaarroute, en dan voor
iedere volwassene. Oud-NVVE-voorzitter Jacob Kohnstamm schrijft in dit
nummer dat achteraf rondom de totstandkoming van de euthanasiewet te
weinig aandacht is besteed aan hulp bij zelfdoding door niet-artsen. De
Coöperatie Laatste Wil bedoelt deze leemte te vullen. Het aantal leden van
de Coöperatie is intussen de 1500 gepasseerd. Hoe meer leden, hoe breder het draagvlak, hoe groter de slagkracht. Met vereende krachten zet het
schip vastberaden koers richting recht doen aan mensen bij hun laatste
wens. n

3

Relevant 3/2013
2/2013

Foto: Rozing/HH

4

Geriater Joris Slaets over zinloze medische ingrepen en euthanasie

‘DE DOOD IS EEN GROOT TABOE IN
DE SPREEKKAMER VAN DE ARTS’
Artsen en vooral specialisten kunnen maar moeilijk stoppen met medisch ingrijpen, ook als dat geen zin meer
heeft. In het laatste levensjaar worden patiënten daardoor vaak te lang behandeld. Dit schrijft onderzoeksorganisatie ZonMw in haar recente advies aan de minister. Hoogleraar ouderengeneeskunde Joris Slaets van het Universitair Medisch Centrum Groningen stelde de zinloze medische behandelingen al eerder ter discussie. De houding
van artsen aan het sterfbed moet veranderen, vindt hij: ‘Het zou een stuk schelen als arts en patiënt beter over
de dood zouden kunnen praten.’
											
Het zijn de kwetsbare patiënten van het Groninger ziekenhuis die bij geriater Joris Slaets terechtkomen. Mensen
die al van de ene specialist naar de andere zijn gegaan
omdat ze bijvoorbeeld vijf ziektes tegelijk hebben. Ouderen,
maar ook andere patiënten met ingewikkelde klachten.
Slaets is vaak de eerste arts die weer naar de zieke zelf
kijkt in plaats van alleen naar de ziekte, vertelt hij.
Er moeten richtlijnen komen zodat patiënten niet meer
onnodig worden behandeld, zegt ZonMw. Wat vindt u van
dat advies?
‘Er is veel veranderd in korte tijd. Toen ik twee jaar geleden
in de NRC hetzelfde zei, kreeg ik verontwaardigde reacties.
Artsen zeiden: “Wij doen dat niet en als we het doen is het
op verzoek van de patiënt.” En ouderen vroegen zich verontrust af of ze het nog wel waard waren om te worden
behandeld. Nu zien artsen zelf ook dat ze te lang doorbehandelen, dat blijkt uit de enquête van artsenorganisatie
KNMG van vorig jaar. Ook de samenleving verandert. Ouderen van nu houden graag zelf de regie over hun leven en
zullen steeds meer vragen stellen bij de therapie die de
arts voorstelt. Dat is een goede ontwikkeling.’
Wat gaat er mis door dat lange doorbehandelen?
‘Nadat ik vorig jaar in de Volkskrant had gestaan met de
uitspraak: “Ik denk dat mensen nu vaak te laat sterven”,
kreeg ik ontroerende reacties. Een man vertelde dat zijn
vrouw nog twee keer was behandeld terwijl ze dat eigenlijk
niet wilden. Ik kreeg ook reacties van hoogopgeleide mensen die dachten: “Dat gebeurt me niet.” Iemand met huidkanker met een levensverwachting van vier maanden die
pijn op de borst krijgt, naar de eerste hulp gaat en een
stent (een buisje in de slagader, red.) krijgt van de cardioloog. De cardioloog zegt na de operatie: “Ik moest iets
doen.” Doodgaan aan een hartaanval, een mooie dood
voor iemand die binnenkort sterft, kan na die ingreep niet
meer. Medici hollen maar door; mensen komen van de
ene complicatie in de andere terecht door al die medische
ingrepen. We zouden stoplichten van reflectie moeten inbouwen.’

door Inge Klijn

Dokters zijn doeners, daar worden ze voor opgeleid…
‘Artsen worden opgeleid om tot aan de grenzen van hun
kunnen te gaan, zodat ze de nieuwste inzichten van de
wetenschap kunnen toepassen. Dat is lang niet altijd wijsheid en vaak niet in het belang van de patiënt.’
Noemt u eens een voorbeeld?
‘Neem nou het implanteren van een defibrillator bij heel
oude mensen. Dat is een slim apparaat, dat het hart een
schok geeft als het ermee op dreigt te houden. Daarmee
wil je het overlijden aan een hartritmestoornis uitstellen.
De vraag is of dat wijs is; want wat is er mooier dan een
acute hartdood op hoge leeftijd? Mensen met cardiovasculaire problemen zijn dezelfde mensen die dementie krijgen. Die gingen vroeger dood aan hart- en vaatziektes. De
consequentie van zo’n apparaat kan dus zijn dat mensen
afhankelijk worden en hun waardigheid verliezen. Waarom
zou je iemand met zo’n apparaat langer in leven willen
houden? Ik zou zo’n ding zelf niet willen, de meeste schokken zijn voor niks en mensen worden er onzeker en angstig
door. Maar de cardioloog zegt: “Als u het niet doet, kan u
bij de volgende ritmestoornis overlijden.” En de patiënt
gaat daar dan in mee.’
De dokter weet niet altijd wat goed voor je is, zegt u?
‘Veel medische interventies staan haaks op alles wat met
welbevinden te maken heeft. Bestraling is daar een voorbeeld van. Ik heb mensen meegemaakt die tot hun laatste
adem tegen een ziekte streden die evident dodelijk was,
stervende mensen. Niemand zegt tegen zo’n patiënt dat
hij doodgaat.’
Wat zeggen artsen wel tegen een stervende patiënt?
‘Artsen zeggen: “Ik kan u niet genezen, maar ik heb nog
iets waar u misschien op reageert.” Zo vermijden ze het
gesprek over de naderende dood. Patiënten vinden het
ook moeilijk om erover te praten, ze zijn vaak te bang. Het
is een heel groot taboe om te zeggen dat iemand doodgaat. Arts en patiënt houden dat samen in stand. En als
de partner of het kind dan zegt: “Ik wil je niet missen”, dan
stappen patiënten zo de volgende chemokuur in. Niemand
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zegt: “Zouden we dat allemaal wel doen?” En die vraag
moet juist wel gesteld worden.’
Hoe praat u zelf met iemand die doodgaat?
‘Ik zeg: “U gaat dood.” Dan krijg je een ander gesprek. Dan
kan ik bespreken wat mensen nog willen doen in dat laatste stuk; in de weken of maanden die ze over hebben. Ik
vraag: “Waar geniet u van?” Als ze dan zeggen: “Van thuis
zijn bij mijn man”, dan zeg ik: “Dan is het geen goed idee
dat u nog een behandeling krijgt, waardoor u in het ziekenhuis moet blijven.” Dan gaan mensen kiezen. Ik vind het
belangrijk dat ze beseffen dat ze een slot aan hun leven
moeten maken, dat ze zichzelf de tijd en de rust daarvoor
gunnen. Het is zo jammer als ze maar steeds zitten te vechten en te vechten, tegen de ziekte, en vergeten dat het op
een mooie dag afgelopen is.’
Een euthanasievraag wordt meestal aan de huisarts gesteld, bent u wel eens bij euthanasie betrokken?
‘Ik word vaak gevraagd als onafhankelijk beoordelaar bij
euthanasie, binnen de muren van het ziekenhuis, maar ook
daarbuiten. Ook bij een euthanasievraag vind ik het belangrijk om de angst van de patiënt voor de dood te bespreken.
Mensen vertalen die angst nogal eens in een euthanasievraag. Dan zijn ze bijvoorbeeld bang om op een vervelende
manier dood te gaan en willen ze daarom euthanasie. Dat
is geen euthanasievraag, euthanasie is voor actueel lijden
en niet voor lijden dat komen gaat. Ik wil dan eerst bespreken waar ze bang voor zijn. Misschien kunnen we iets organiseren zodat waar ze bang voor zijn, niet gebeurt.’
Kunt u een voorbeeld geven van een euthanasievraag die u
kreeg?
‘Een voorbeeld is een traject dat ik doorliep met een jonge
man van 35 met kanker, die om euthanasie vroeg. Ik zei:
“Ik geloof niet dat u dood wilt” en hij vertelde dat hij dat nú
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Joris Slaets (59) is hoogleraar ouderengeneeskunde en
hoofd van het Universitair Centrum voor Ouderengeneeskunde in het UMC Groningen. Hij studeerde in Leuven,
België, en specialiseerde zich in Nederland in de geriatrie,
met veel aandacht voor ouderenpsychiatrie. Hij richtte samen met hoogleraar Rudi Westendorp van de Universiteit
Leiden de eerste opleiding tot internist ouderengeneeskunde op.
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ook niet wilde. We hebben elkaar om het half jaar gezien en
ik heb hem om het half jaar gevraagd hoe het ermee was.
We hebben allerlei scenario’s doorgesproken, allerlei mogelijkheden voor palliatieve zorg besproken. Hij heeft uiteindelijk wel euthanasie gekregen, maar anderhalf jaar later dan
zijn eerste vraag.’
U wilt dat patiënten de tijd nemen voor het laatste deel van
hun leven en dat ze niet te vroeg voor euthanasie kiezen.
Daarbij loopt u tegen de beperkingen van de wet aan?
‘De wet en de toetsingscommissie gaan uit van de beperkte houdbaarheid van de euthanasiewens: na het verzoek
moet het snel gebeuren. Als tweede beoordelaar kan je
dus niet zeggen: “Ik loop met u mee en als de pijn te erg
wordt, dan kan euthanasie altijd nog.” Dat mag niet van de
toetsingscommissie, het moet steeds een nieuwe tweede
arts zijn.’
Dus als het dan zover is, moet er nog een derde arts komen om het euthanasieverzoek goed te keuren?
‘Ja, en dat is vervelend omdat je zo de garantie niet kunt
geven dat de euthanasie er komt. Ik had een jonge vrouw
als patiënt, die vocht voor haar euthanasie, artsen voelden
zich onder druk gezet, dat is lastig voor een arts. Ik heb
toen al heel snel tegen haar gezegd: “Laat dat nu los, dat
komt heus wel goed. Maar wat is je agenda voor de komende weken, wat wil je nog doen?” Ze heeft nog een reis
gemaakt en genoten. Dat wordt makkelijker als mensen bij
je kunnen terugkomen, als je met ze meeloopt. Ik heb haar
meerdere keren gezien en daardoor moest er op het moment suprême toch nog een SCEN-arts komen. Dat is ook
voor de mensen zelf vervelend.’
Zijn die regels ook lastig bij een euthanasieverzoek van een
dementerende?
‘Bij dementerenden luistert de timing heel nauw. Ze vragen
nu al in een vroeg stadium om euthanasie, maar je moet
ook niet te laat zijn. Voor de wet is dat geen probleem,
maar wel voor een arts, omdat je, als iemand echt dement
is, niet meer met hem kunt communiceren. Ik ken veel
voorbeelden van patiënten met beginnende dementie die
om euthanasie vragen terwijl ze op dat moment nog prima
functioneren. Ze hebben hun gezin om zich heen, het gaat
goed, maar ze zijn bang voor de dementie in de toekomst.
Als je dat goed wilt regelen, ga je met zo iemand een traject
in en spreek je hem om de zo veel maanden. En dat mag
dus niet, althans als tweede arts niet. Ik ken een casus van
een jong dementerende patiënt die ik meer dan een half

jaar regelmatig heb gezien en van wie ik
steeds goed verslag heb gedaan. Uiteindelijk hebben we samen met de huisarts
een besluit voor euthanasie genomen.
Zo kon ik partner zijn in een gemeenschappelijk besluit, dat vind ik goede
zorg. En zo kon ik de patiënt de ruimte
geven om het laatste deel van haar leven
goed in te vullen. Ik vind dat ik zo als
externe beoordelaar veel beter in staat
ben om een oordeel te geven over een
euthanasievraag dan als ik haar maar
één keer gezien had. Volgens de letter
van de wet mag het niet, de toetsingscommissie was daar duidelijk over. Meelopen in een traject is niet verenigbaar
met de rol van onafhankelijk arts, oordeelde de commissie. Maar omdat de
huisarts en ik transparant en zorgvuldig
waren geweest, klopte het volgens de
geest van de wet wel en had het verder
geen gevolgen.’
U zei dat u het jammer vindt als mensen
vechtend de laatste levensfase ingaan.
‘Ja dat vind ik zonde, of ze nou tegen de
ziekte vechten of voor hun recht op euthanasie.’
Waarom?
‘Omdat ze dan niet alle kansen benutten
om van het leven te genieten. Ik bewonder mensen die zichzelf de ruimte geven
om te bedenken wat ze met het resterende deel van hun leven willen en die zelf
bepalen wat zij een mooi slot vinden.’
Bent u terughoudend met euthanasie?
‘Ik ben blij met de Nederlandse wetgeving, het is goed geregeld en ik loop er
niet voor weg. Maar ik sta ook niet in de
actiestand, dat is helemaal waar. Ik heb
veel verzoeken gehad die uiteindelijk niet
tot euthanasie leidden. Mensen bedachten samen met mij een ander scenario,
of we hielden op met de behandeling.’
Schuift u het liever voor u uit?
‘Nee, dat is niet zo. Gesprekken over euthanasie, dat zijn hele intensieve gesprekken, het is heel logisch dat daar
enige terughoudendheid aan zit. Onze
samenleving heeft moeite met ouder
worden, euthanasie is geen antwoord op
dat probleem. Het is een vangnet voor
als je het anders niet redt, het is belangrijk dat het er is. Maar uiteindelijk is in
een levensloop een natuurlijke dood te
verkiezen boven euthanasie.’ n

PETRA DE JONG 
directeur NVVE

OPBOUWENDE SPANNING
Het voorjaar liet zich niet van zijn beste kant zien: regen, wind en bovenal aanhoudende kou! Voor de zeilers onder u: zelfs de vervanging
van rottend teak op de kuipbanken door een nieuwe kunststof laag was
tot diep in het voorjaar onmogelijk doordat de temperatuur maar niet
boven de 15 graden wilde uitkomen. Al wachtend bouwt de spanning
om het ruime sop te kiezen zich op. Niet alleen over de nieuwe deklaag,
maar vooral over hoe het voelt om weer op de golven te deinen.
Ook de NVVE heeft dit seizoen weer kou en deinende golven gevoeld.
Zo heeft de discussie over euthanasie bij dementie, samen met de wettelijke verankering van de wilsverklaring, voor flink wat media-aandacht
gezorgd. Om het nog even te verduidelijken: in de euthanasiewet is een
artikel opgenomen (artikel 2, lid 2) waarin staat dat wanneer iemand
zijn wil niet meer kan uiten, maar deze wel schriftelijk heeft vastgelegd,
de arts tot uitvoering van het euthanasieverzoek kan overgaan. Bij gevorderde dementie weten we dat de patient niet meer de woorden heeft,
noch de non-verbale communicatiemogelijkheden om zijn wil duidelijk
te maken. Als zo iemand een wilsverklaring heeft, dan kan het euthanasieverzoek worden uitgevoerd, maar artsenorganisatie KNMG heeft hier
grote moeite mee. Zij wil dat artsen strikter zijn dan de wet en geen
gevolg geven aan een schriftelijk verzoek als de patiënt niet meer kan
communiceren. Zij vraagt hiervoor een aanscherping van de wet. De
minister echter wil geen wetsverandering. Zij heeft nu een werkgroep
ingesteld die handvatten moet aanreiken zodat de wet ook voor artsen
duidelijkheid geeft.
De Levenseindekliniek heeft inmiddels dertig ambulante teams en is
niet meer uit het bestel weg te denken. Na de positieve berichtgeving
op televisie hebben nog meer artsen en verpleegkundigen hun diensten aangeboden. De toetsingscommissies zijn van oordeel dat casussen zorgvuldig zijn uitgevoerd. En u als leden heeft weer zeer ruimhartig
gedoneerd zodat de ontstane wachtlijst kon worden aangepakt.
Het initiatief om de Coöperatie Laatste Wil op te richten betekent mogelijk een grote doorbraak. Inmiddels zijn er ruim 1600 leden die bereid
zijn hun deskundigheid in te zetten voor eigen regie tot aan het eind.
Het ontwikkelen van een laatste-wil-middel is daarbij het ultieme doel.
En terwijl actualiteiten over elkaar heen buitelen, zitten we ook bij de
NVVE niet stil. De Levenseindekliniek staat, dus bouwen we nu aan het
fundament van het volgende grote project. Manifest 294 was de eerste
stap van een strategie waarin we de komende maanden de strafbaarheidstelling van hulp bij zelfdoding aan de kaak zullen stellen. Ook hierin speelt de actualiteit een belangrijke rol, omdat Albert Heringa, die zijn
99-jarige Moek bij haar zelfdoding hielp, zich op 3 en 24 september op
grond van dit wetsartikel voor het gerecht moet verantwoorden.
Maar hij is niet de enige. Velen lopen rond met schuldgevoel omdat ze
níét hebben geholpen. Anderen bekennen dat zij het wél hebben
gedaan, maar durven er niet mee naar buiten te komen. We gaan proberen om die mensen het woord te geven. Hoe zal dat uitpakken? En
zal wetsartikel 294, lid 2 SR uiteindelijk uit het Wetboek van Strafrecht
verdwijnen? Net als bij de zeiler die na lange tijd weer op het punt staat
om het water op te gaan, bouwt de spanning zich op. n
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Vincent Hunink over de dood van zijn vader Toon

MOOIE EUTHANASIE ALS
EINDE AAN EEN MOOI LEVEN
‘Zo kan het ook!’ Vincent Hunink is stellig over de euthanasie van zijn vader die op 82-jarige leeftijd overleed.
Het proces kende een lange voorbereiding en verliep in goede harmonie. De langdurige, intensieve wisselwerking
tussen familie en huisarts was uitstekend. Aan de laatste wensen van vader Hunink is op waardige wijze voldaan.
‘Zijn mooie leven is met een mooie dood geëindigd.’ Zijn weduwe en zoons voelen hevig verdriet naast diepe
tevredenheid.

						

Het gezin Hunink, vader Toon, moeder Vera en hun zoons
Vincent en Camiel, vormde een hechte en harmonieuze familie. Oudste zoon Vincent studeerde klassieke talen. Hij
promoveerde in 1992 en is docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ‘Mijn moeder had een sterke voorkeur
voor talen en een liefde voor de oudheid. In ons gezin werd
veel aan sport gedaan. Dat sloeg bij mij niet aan. Ik houd
van lichaamsbeweging, maar niet in competitieverband. Je
moet je talenten benutten, maar niet per se anderen de
loef willen afsteken. Mijn broer is ondernemer. Hij houdt
meer van sport dan ik.’
Datzelfde gold voor hun vader die meer dan zestig jaar tenniste bij T.C. Swift in Nijmegen. De club benoemde hem tot
erelid. Op foto’s is te zien dat hij op zijn 78ste met jongste
zoon Camiel nog lekker een balletje staat te slaan. Het
ging hem, vertelt Vincent, meer om plezierig bewegen dan
om winnen, en om onder de mensen te verkeren. Dat vormde de rode draad in zijn leven.
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Mensenman
Zijn beroep, makelaar-taxateur
onroerend goed, droeg datzelfde kenmerk. Toon Hunink leidde zijn eigen makelaarskantoor
in Nijmegen en werkte in de
wijde regio van Oost-Gelderland en Noord-Limburg. ‘In zijn
vak was hij vooral een mensenman. Sommige makelaars zijn
keiharde, commerciële zakenlieden. Mijn vader vond sociale
Toon proostte graag
interactie belangrijk. Natuurlijk
op het leven
moest hij geld verdienen, hij
was geen filantroop. Een huis
verkopen betekende voor hem niet puur het halen van
streefcijfers, maar ook mensen aan een goede plek helpen. Hij kende iedereen. Als je in zijn goede jaren met hem
over straat liep werd hij om de haverklap aangesproken.’
Twee jaar voor zijn dood begon Toon Hunink met ernstige
gezondheidsproblemen te kampen. Serieuze darmklachten
kregen de overhand. Huisarts en specialisten konden de
oorzaak niet achterhalen, ondanks ziekenhuisopnamen in
Relevant 3/2013

door Leo Enthoven

binnen- en buitenland voor uitgebreide onderzoeken. De
medici stonden voor een raadsel. Telkens was hun oordeel: ‘Gaat u maar weer naar huis want we kunnen niets
vinden.’ Toon Hunink vermagerde en werd bedlegerig. Gedurende het laatste half jaar van zijn leven kwam hij zijn
bed vrijwel niet meer uit.
Plotseling kwam tijdens het zoveelste onderzoek aan het
licht dat sprake was van kanker in zijn hele bovenlijf, in
ernstige mate uitgezaaid. Hij vroeg de specialist naar zijn
kans op genezing. ‘Nul procent’, luidde het harde, maar
eerlijke oordeel. ‘In één keer lag daar zijn doodvonnis’,
blikt zoon Vincent terug. ‘Het schijnt zo te zijn dat bepaalde darmtumoren onopgemerkt kunnen blijven doordat hun
omvang onder bepaalde waarden valt. Waarschijnlijk was
hij al langer kankerpatiënt, zonder dat de artsen en wij dat
wisten. Het heeft mijn vader bespaard om lange tijd officieel te boek te staan als kankerpatiënt. Dat wilde hij niet,
dat beschouwde hij als een vernederende status. We zijn
in zekere zin dankbaar dat hij relatief kort met het idee
heeft moeten leven dat hij ziek was en dat het niet meer
goed zou komen.’
De familie zag geen reden om boos of opstandig te worden. De medici hebben gedaan wat zij konden. Vincent: ‘Ik
kan niet één arts aanwijzen die het erbij heeft laten zitten.’
Kwaad worden op het lot is zinloos, zijn vader had gewoon
medische pech. Na een rijk leven overleed hij op 4 januari
van dit jaar op zijn 82ste, ’op zich een mooie leeftijd’, na
een huwelijk van 53 jaar. ‘We hebben veel verdriet dat hij
er niet meer is, natuurlijk, maar opstandigheid en boosheid
zijn emoties die niet aan de orde zijn geweest, ook niet bij
mijn vader.’
Teken toch bij
Na de diagnose komt euthanasie plotseling heel dichtbij,
al dateren de voorbereidingen van 20, 25 jaar geleden.
‘Jaren terug kwam dat onderwerp voor het eerst als maatschappelijke kwestie bij ons thuis aan de orde. Daarna
rees de vraag voor ieder van ons “wat wil je zelf?” Mijn
ouders waren duidelijk. Bij dementie, ongeneeslijke ziekten, ondraaglijke pijnen wilden ze dat aan hun leven een
eind gemaakt zou worden. Mijn broer en ik zeiden: “Alles
goed en wel, maar dan moeten jullie je wensen op papier
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De St. Stevenskerk en de Waalbrug in Nijmegen waren voor Toon Hunink dierbare plekken

zetten.’’ Het is vijftien jaar geleden dat ze de papieren hebben getekend, met de huisarts hebben besproken en hebben achtergelaten. Mijn broer en ik hebben er om de zoveel tijd bij hen op aangedrongen om die papieren te vernieuwen of opnieuw te bekrachtigen. Ondanks onze prachtige euthanasiewet is de wettelijke situatie lastig. Je moet
je wensen opschrijven en van tijd tot tijd bevestigen, anders heb je geen poot om op te staan. Soms kostte het
wat overredingskracht om dit op zich vervelende onderwerp
op tafel te krijgen. Vaak maakten mijn broer en ik een grapje, “teken toch bij” drongen we dan aan.’
Hun ouders hebben dat regelmatig gedaan en dat bleek in
de laatste fase van het leven van hun vader een grote
steun. Voor niemand kwam zijn euthanasiewens als een
verrassing. ‘De huisarts onderhield intensief contact, was
meelevend en meewerkend en bood goede zorg, ook in de
tijd dat de ziekenhuisonderzoeken niets opleverden. Al die
jaren was de huisarts op de hoogte van de ultieme wens
van mijn vader en van het feit dat mijn moeder, mijn broer
en ik hem steunden. Tegen het einde van zijn leven is er
opnieuw uitvoerig over gesproken. De huisarts heeft een
vrije dag opgeofferd om dit proces te begeleiden. Dat zegt
heel wat. Deze arts heeft zich echt ingespannen om het
levenseinde van mijn vader goed gestalte te geven.’
Langs dierbare plekken
De laatste gang van Toon Hunink begon met zijn ontslag uit
het ziekenhuis. Een ziekenauto bracht hem naar huis. Hij
wilde graag thuis overlijden. Iedereen wist dat het zijn laatste rit zou worden. Het ambulancepersoneel bood aan
langs de Waalbrug, zijn kantoor, of andere voor hem dierbare plekken in de Nijmeegse binnenstad te rijden. ‘Wilt u
ergens naartoe, wilt u iets zien? We maken met plezier een
omweg.’ Vincent: ‘Mijn vader wilde dat niet, maar ik vond
het een kostbaar moment in onze bureaucratische samenleving, want die mensen hebben ook hun targets.’ In de
ziekenwagen heeft hij naast zijn vader gezeten en zijn hand

vastgehouden en met hem gesproken over straten, pleinen
en gebouwen die ze passeerden.
Thuis was het de familie gelukt om met enig passen en
meten een bed voor een groot raam te zetten met een
mooi uitzicht waar hij van hield. De naaste familie zat zijn
laatste uren om hem heen. Het gevoel van saamhorigheid
was groot. Ze schonken elkaar een glaasje wijn. Vader Hunink was zwak van lichaam maar helder van geest. Morfine
hield hem pijnloos. Lichamelijk was hij op, geestelijk was
hij de oude, zoals zijn familie hem kende.
‘Mijn vader was geen man van drama of grote emoties of
zware conflicten of vergaande verklaringen. We hebben gepraat zoals we dat in het verleden gedurende vele avonden
en tijdens vele familiediners en bij borrels hebben gedaan.
Veel herinneringen opgehaald aan ditjes en datjes, mensen, Nijmegen, praktische onderwerpen, zijn tennisclub. Hij
was opgelucht, vrolijk.
Tijdens de euthanasie door de huisarts heb ik naast mijn
vader gezeten en zijn hand vastgehouden in de laatste minuut dat hij leefde. De laatste dag heb ik tweehonderd foto’s gemaakt, enkele na zijn dood. Daarmee kunnen we zijn
sterfdag op een mooie manier herbeleven. Ik twijfel er niet
aan dat hij vredig is gestorven. In zijn hand voelde ik geen
spanning. Hij was er klaar voor, wilde het heel graag, voelde geen moment aarzeling. Wij hebben steeds gezegd:
“Dit is zijn laatste wens en dit is het laatste dat we voor
hem kunnen doen.” Ik ben er trots op zoals hij dat heeft
gedaan. Een mooiere dood is bijna niet denkbaar. Zijn
mooie leven is met een mooie dood geëindigd.’
Tijdens de afscheidsdienst zat de kerk bomvol. Een lange
stoet mensen liep mee naar het kerkhof. Daarna volgde
een receptie in een van zijn favoriete restaurants in de
buurt, druk bezocht en goed verzorgd. Zo was het afscheid
van Toon Hunink helemaal in stijl. n
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OPINIE

Naar aanleiding van publiciteit over ‘voortijdig’ overlijden door hoge doses morfine

OPHEF IS OVERDREVEN EN EENZIJDIG
Morfinegebruik kort voor het sterven staat van tijd tot tijd in een kwaad dagicht. Bewust hogere doseringen
zouden een sluipweg zijn naar levensbeëindiging. Onlangs laaide dit debat weer op. Een kritische analyse.
door Hans van Dam

In maart stelde hoogleraar en onderzoeker Agnes van der Heide in het tvprogramma Nieuwsuur dat jaarlijks
ongeveer 550 patiënten voortijdig
overlijden aan een te hoge dosis morfine. Cardioloog Marcel Daniëls reageerde namens de Orde van Medisch
Specialisten geschrokken en hekelde
deze praktijk. Ook specialist ouderenzorg en hoogleraar ethiek Hans van
Delden was kritisch. Antropologe en
hoogleraar langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The ziet het probleem
niet zo. Zij liep lang mee op de afdeling longziekten van het Academisch
Ziekenhuis Groningen en zag daar de
vaak stilzwijgende stap richting oplopende doses morfine bij ernstig lijdende, stervende patiënten. Zij schrijft
dat de bedoeling vaak een combinatie
was van pijn- en symptoombestrijding
(bijvoorbeeld benauwdheid) en het
dichterbij halen van de dood. In veel
gevallen, schrijft zij, was deze handelwijze een uitkomst. De reactie van
The staat in schril contrast met de
nogal tendentieuze berichtgeving en
eerste, wat onvoorzichtige reacties en
analyses in de media.
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Evangelieschrijver Lucas
Inzet en ophoging van morfine(doses)
bij ernstig lijden kort voor de dood is
van alle tijden. De evangelieschrijver
Lucas was een bekende Griekse arts.
Over zijn leven zijn betrouwbare bronnen beschikbaar en Taylor Caldwell
schreef op basis hiervan het indrukwekkende Lucas, de heelmeester, een
biografische roman (1959). Op een
van de scheepsreizen brak onder de
slaven de pest uit. Dat was een ramp.
Zoals gebruikelijk werden de slaven
aan hun lot overgelaten en stierven
velen onder onbeschrijflijke omstandigheden en pijnen.
Lucas trok zich, zoals altijd, het lot
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van deze mensen aan en begaf zich ’s
nachts in het geheim met zijn gezel
Cusa naar het ruim. Daar trof hij vreselijke toestanden aan. Lucas had
nooit eelt op zijn ziel toegestaan en
dus trof het overstelpende lijden hem
diep. Hij kon niet anders dan met zijn
door en door menselijke doktersoog
de situatie overzien, vaststellen dat
een aantal niet meer kon worden
gered en besluiten hun laatste lijden
met drastische middelen draaglijk te
maken. Hij bereidde een sterk verdovende stof en vroeg Cusa al deze
doodzieke zielen elk uur een slok van
dit middel te geven.
Zoals gezegd liet zijn doktershart hem
geen andere keus. Hoe bepaalde hij
wie welke hoeveelheid nodig had? Wat
waren precies zijn motieven? Alleen
pijnstilling, of ook het dichterbij halen

van pijn een iets langer leven mogelijk is? Langer in de zin van enkele
uren, een dag, enkele dagen?
Zo verkrampt vasthouden aan ‘zo lang
mogelijk leven’ heeft de prijs van langer leven in lijden, omdat ook de tijd
van leven een lijdensfactor kan zijn.
De diep biologisch verankerde drang
naar overleven werkt tegen ons op het
moment dat leven niet anders meer
kan zijn dan bitter lijden, ook lijden
aan de lengte van het pad dat moet
worden gegaan.
Vooropgesteld: hoge doses morfine
zijn geen goed middel om het leven te
beëindigen. Punt. Voor dit doel werkt
het vaak niet en iemand ondervindt
alleen de nare bijwerkingen. Laat dat
helder zijn. Inzet van morfine om de
dood te bespoedigen is dus een misser. Tegelijkertijd geldt evenzeer dat

Als de dood vaststaat, telt alleen de weg ernaartoe
van de dood, wetend en letterlijk voor
ogen ziende dat de weg daarheen ook
vanwege de tijdsduur een marteling
was? Uit elke regel van dit boek, en
deze episode in het bijzonder, spat
het laatste. Lucas bedreef geen primitieve geneeskunde, maar geneeskunde van het hoogste niveau. Kennis en
menselijkheid gingen hand in hand en
in die verstrengeling kon hij niet
anders dan deze creperende mensen
aan een zo pijnloos mogelijk, niet langer slepend sterven helpen.
Kwestie van beschaving
De tijdloze wijsheid in dit verhaal is:
als de dood vaststaat, telt alleen de
weg ernaartoe. En die weg is bepaald
niet per definitie de langste weg, de
weg die de dood zo lang mogelijk op
afstand houdt. Dus wat is te veel
pijnstilling? Wanneer sterft iemand
voortijdig? Als met minder verdoving

de verbinding tussen lijden verminderen en de dood wellicht iets dichterbij
halen, zoals Anne-Mei The dat zag,
dus niets minder dan noodzakelijke
geneeskunde is waarop iedereen in
het uur van zijn of haar dood moet
kunnen rekenen! Dat laatste is essentieel en een kwestie van beschaving.
Als de dood zich even onontkoombaar
als grimmig opdringt, moet iedereen
erop kunnen rekenen dat de verantwoordelijk arts alles inzet om het
sterven voor zover mogelijk tandeloos
te maken.
En dan zijn er situaties waarin, zoals
Lucas deed, humaniteit om doortastend ingrijpen vraagt. Hier is geen
keus meer in de zin van dat een arts
het net zo goed níét zou kunnen doen.
Deze situaties zijn aan elke vrijblijvendheid voorbij. Hier staat de ethiek,
de persoonlijke en de beroepsmatige,
op scherp: geen arts zou het voor zijn

Peter de Wit

of haar rekening moeten willen nemen
om dan niet doortastend te zijn, c.q.
het sterven nog wat langer de tijd en
dus de kans te geven om het lijden te
doen opvlammen. Nogmaals: hierop
moet iedereen in zijn of haar uur van
sterven kunnen rekenen. Zo verplichtend zou de zorg moeten zijn.
Schokkende verhalen
Helaas laat de praktijk een ander
beeld zien. Daarom wil ik het omgekeerde dan wat nu is onderzocht aan
de orde stellen. Concreet: graag zou ik
zien dat Agnes van der Heide gaat
uitzoeken hoeveel patiënten morfine
níét krijgen waar zij dat wél nodig hebben. Op voorhand weten we dat hierover in het onderzoek naar sterfgevallen niets te halen is. Daarover is simpelweg nooit iets systematisch onderzocht. Dus moeten we het doen met
wat mensen in de praktijk meemaken
en zien.
En dan zijn er nog steeds schokkende
verhalen. Hierin lijkt zich ook de keerzijde van de mogelijkheid van euthanasie te wreken. Alsof de keus zou zijn:
euthanasie, dus op verzoek iemands
leven in enkele minuten gecontroleerd
beëindigen, of alles in het werk stellen
dat iemand geen minuut eerder sterft
dan de natuur bewerkstelligt. Dat ontwijken van alles wat mogelijk levensbekortend werkt, gebeurt. Vaak uit
angst dat toediening van een middel
dat het sterven mogelijk bekort, in

verband wordt gebracht met levensbeëindiging. (In veel situaties gaat het
immers al niet meer om bekorting van
leven, maar om bekorting van sterven,
en dat is in de belevingswerkelijkheid
iets anders dan leven bekorten!) Of uit
angst dat je als arts straks in een goddelijk oordeel schuldig wordt bevonden aan het ontijdig hebben laten
sterven van iemand.
In beide gevallen telt de leer van de
arts meer dan het (aflopend) leven en
(toenemend) lijden van de patiënt. En
dan ook nog een leer die de patiënt
niet deelt (bijvoorbeeld religie) of waar
hij allang aan voorbij is: onder elke
overtuiging liggen basaal menselijke
gevoelens, ook de onmogelijkheid om
het in lijden te moeten uithouden. Of
een leer in de zin van een opvatting
die op drijfzand is gebouwd (elk stervensbekortend effect zou misdadig
zijn). De menselijke lijdenswerkelijkheid laat zich niet in schema’s, getallen en algemeen geldende opvattingen vangen. De plicht tot lijdensverlichting is wel universeel. De centrale
doelstelling van de geneeskunde is
lijden verlichten. Als het kan door
genezen, als dat niet kan door maximale vermindering van angst, pijn,
benauwdheid en ander snijdend lijden.
Van buitenaf bezien
Het debat over vermeend te veel morfinegebruik en vermeend vroegtijdig
sterven provoceren is behalve overdre-

ven, vooral pijnlijk eenzijdig en zet
morfinegebruik ten onrechte in een
verdacht licht. Het vermeende teveel
en te snel is vaak een daad van barmhartigheid waar iedereen op zou moeten kunnen rekenen als het lijdenswater over de lippen stroomt.
De eenzijdigheid van de kritiek wordt
zichtbaar in de dagelijkse praktijk
waarin mensen in hun laatste lijden
middelen worden onthouden of in
minimale dosering krijgen toegediend
uit misplaatste angst om levensbeëindigend te handelen of uit angst voor
een goddelijk oordeel, waarvan een
ander dan degene die deze overtuiging
heeft, slachtoffer wordt.
Oog in oog met de werkelijkheid van
alledag zouden critici van vermeende
misstanden rondom morfinetoediening zich eerst maar eens moeten
concentreren op het inrichten van een
zorg waarin voor onthouding of minimalisering van lijdensverlichting geen
enkele ruimte meer is. Verlichting van
het laatste lijden moet normaal zijn,
ook als drastische ingrepen nodig zijn.
Dan valt de neiging tot oneigenlijk
gebruik vanzelf weg ten voordele van
andere, passender middelen om lijden
niet onnodig lang te laten bestaan.
De noodzakelijke geruststelling en het
vertrouwen ontstaan pas als de menselijke maat niet alleen beleden,
maar ook en vooral gepraktiseerd
wordt. Waar Lucas nog leeft dus. n
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Wim Vuijk over zijn vrouw die op haar 31ste euthanasie kreeg

‘JOOSKE WAS ZAKELIJK IN HAAR
BESLUIT, ZE HEEFT NOOIT GEAARZELD’
‘Allemaal bedankt’ waren de laatste woorden van Jooske Vuijk-Schreinemakers (31) toen ze op 10 januari dit jaar
euthanasie kreeg na een lange, slopende periode van ziek zijn en pijn lijden. Haar man, Wim Vuijk (54), stond haar
bij in het proces naar een waardig einde dat zes jaar duurde. Natuurlijk had hij haar liever bij zich gehouden, maar
niet tegen elke prijs.

					

door Marijke Hilhorst

Het was in de trein van Rotterdam naar Groningen dat Wim
Vuijk op een zondagochtend in mei 2001 met Jooske aan
de praat raakte. ‘We spraken over het zorgsysteem in Nederland en binnen de kortste keren werd het een verhitte
discussie. Ze had daar een duidelijke mening over ondanks
haar leeftijd. Jooske was net 18, maar op de een of andere
manier maakte ze een oudere, of liever wijzere indruk. Ze
was beslist geen onbezonnen meisje.’
In Zwolle scheidden hun wegen. Voor ze afscheid namen,
wisselden ze mobiele nummers uit. Het gesprek dat in de
trein begon, werd aan de telefoon voortgezet. Maar het ging
niet meer uitsluitend over de gezondheidszorg. Wim en
Jooske werden verliefd, stapelverliefd.
En toen ging het snel. Op 28 augustus van dat jaar haalde
Wim Jooske op in Barendrecht, waar zij bij haar moeder
woonde. Ze zou bij Wim komen logeren maar is nooit meer
weggegaan. Nog geen jaar later trouwden ze. ‘En ze leefden
nog lang en gelukkig’ moet hier dan eigenlijk op volgen.
Maar helaas, zo ging het niet. Gelukkig zijn ze zeker geweest, maar een lang leven samen was ze niet beschoren.
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Hersenbloedingen
Al op haar elfde had Jooske haar eerste hersenbloeding
gekregen. Twee jaar later volgde een tweede; ernstiger, heftiger. Ondanks een speciale behandeling, waarbij bloedvaten in de hersenen werden dichtgebrand zonder de schedel
te lichten, volgde een derde bloeding. Een hersenoperatie
was onvermijdelijk. Gevolg: epilepsie en een halfzijdige verlamming. Medicatie moest epileptische aanvallen voorkomen, om te lopen maakte ze gebruik van een stok.
‘Toen ze bij mij kwam wonen,’ herinnert Wim zich, ‘was
Jooske ook nog eens extreem moe. We dachten dat het wel
over zou gaan. Ze had tenslotte het hele jaar hard gewerkt
om haar havodiploma te halen en er waren grote veranderingen in haar leven opgetreden. De huisarts bevestigde
onze optimistische visie: haar situatie zou ten minste stabiel blijven, waarschijnlijk zelfs vooruitgaan.’
Het tegendeel bleek het geval. Steeds vaker moest Jooske
gebruikmaken van de rolstoel en duidelijk werd dat ze ook
cognitieve stoornissen had. Ze wilde graag studeren, maar
hoofd- en bijzaken in een tekst scheiden leverde al grote
problemen op. Een boek lezen, conversaties volgen, zelf
spreken, alles kostte haar steeds meer moeite. Daarnaast
bleek het systeem dat emoties reguleert, aangetast en
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Wim Vuijk met een van de
hoeden waar Jooske van hield

was haar pijncentrum daardoor van slag. Wim: ‘Ze kon zich
snijden en niets voelen, en als je haar streelde kon ze tegen het plafond vliegen van de pijn. En omdat verrassingen
Jooske dusdanig van slag maakten dat ze letterlijk in paniek raakte, ontwikkelde ze procedures die ze strak aanhield. Alles lag op een vaste plaats, noodzakelijke handelingen moesten in eenzelfde volgorde worden afgewikkeld,
anders was het huis te klein.’
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Samen zochten ze naar wat ze wel kon, naar kwaliteit van
leven, al werd hun wereld steeds kleiner doordat Jooske
hooguit een meter of tien kon lopen. Ook voor Wim, docent
communicatie- en informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, veranderde het leven radicaal. Vervoer, douchen, eten; met elementaire dingen had Jooske
hulp nodig en Wim kon haar die gelukkig geven. Zijn collegeuren lagen weliswaar vast, maar de andere werkzaamheden
kon hij ook ’s avonds thuis, of in de weekenden verrichten.
‘Jooske luisterde graag naar muziek. We gingen samen uit:
ballet, toneel, concerten. Er waren jaren dat we zo’n 25
voorstellingen bijwoonden. Ook gingen we regelmatig uit
eten of we maakten reisjes. Niet ver en avontuurlijk, zoals
Jooske graag had gewild, een vakantiebestemming moest
in een dag te bereiken zijn, anders kostte herstel te veel
tijd. Brugge was ideaal, daar hadden we een hotel in het
centrum, met fitness zodat Jooske haar oefeningen kon
doen en kon zwemmen. Dat deden we thuis ook.’
Ondraaglijke pijn
Het was de pijn die het leven op den duur ondraaglijk maakte. Van alles was er geprobeerd: pijnstillers, warmte, fysio;
niets hielp. Jooske had onbehandelbare, neuropatische
pijn; in het zenuwstelsel dus, niet in de spieren. In januari
2011, zo vertelt Wim, zei het hoofd pijnbestrijding: ‘Ik kan
geen kant meer uit. De volgende stap is u in slaap maken.’
Het was deze anesthesist, die een serieus gesprek met
hen aanging over lijden, leefbaarheid en een menswaardig
bestaan. Wim: ‘Heel professioneel. Jooske had het onderwerp al vaker aangesneden bij de huisarts, maar zijn reactie was: “Ik zie hier geen reden voor euthanasie. Nu niet,
nooit niet.” Toen Jooske de anesthesist vroeg of hij meende
dat ze in aanmerking zou komen voor euthanasie, beaamde
hij dat. Maar hij zei erbij dat er naar stevige ondersteuning
voor zijn standpunt moest worden gezocht omdat het geen
simpel euthanasieverzoek was. Hij wilde collega’s uit diverse disciplines Jooske laten onderzoeken, de zaak dichttimmeren.’
Dat kostte tijd. Veel tijd, zo bleek. Om te beginnen veranderden Wim en Jooske van huisarts. Ze kozen voor een huisarts die ook als SCEN-arts werkzaam is. Tevens moest worden aangetoond dat Jooske medisch uitbehandeld was. De
anesthesist onderbouwde de (on)mogelijkheden van pijnbestrijding, de revalidatiearts moest verklaren dat Jooske
nooit meer beter zou worden. Ze was daar weliswaar onder
behandeling, maar dat was alleen omdat ze voortdurend
iets nodig had om erger te voorkomen, zoals een spalk om
haar spasmen in toom te houden. Om te beoordelen of er
ook neuropsychologisch niets meer voor Jooske te doen
was, werden nieuwe MRI-scans gemaakt en werd Jooske in
Den Dolder uitvoerig getest. Uit de eindrapportage bleek
dat haar hersenen niet beter zouden gaan functioneren, alleen maar slechter. Revalidatie was onmogelijk, rehabilitatie uitgesloten. Tot slot moest een professional kunnen
bevestigen dat Jooske geestelijk voldoende bij zinnen was
om een beslissing te kunnen nemen over het beëindigen
van haar leven.
Hiervoor kwamen Wim en Jooske terecht bij het hoofd Universitair Centrum Psychiatrie van UMC Groningen. ‘Hij las
het hele dossier en heeft twee keer een half uur met Jooske gesproken, meer kon ze achter elkaar niet aan. Vervolgens schreef hij uit niets te kunnen opmaken dat ze een

Jooske en Wim tijdens hun laatste diner in een restaurant

psychiatrische aandoening zou hebben en dat hij dat alleen
kon aantonen na een observatieperiode van twee weken.
Jooske liet zich vrijwillig opnemen in een psychiatrische kliniek op loopafstand van ons huis.’
Veertien dagen lang verveelde ze zich vooral; behalve een
dagelijks gesprek en het invullen van vragenlijstjes had ze
er niets te doen. Om de haverklap belde ze Wim. Hij kwam
haar douchen en ’s avonds gingen ze samen uit eten. Na
twee weken kreeg ze haar verklaring: volkomen toerekeningsvatbaar.
Groen licht
Het is augustus 2012 als Jooske groen licht krijgt voor de
euthanasie. De geraadpleegde SCEN-arts ziet evenmin bezwaren, er wordt een datum vastgesteld. ‘Jooske was zakelijk in haar besluit, precies, helder, ze heeft nooit geaarzeld.
Ik ook niet, al had ik liever dat ze niet dood was. Maar ik
had haar niets te bieden, behalve liefde, en in die twaalf
jaar waren haar fysieke capaciteiten ernstig afgenomen, de
pijn zo ongekend toegenomen dat je het voor een slim
meisje zoals zij was, geen menswaardig bestaan meer kon
noemen.’
Op het laatste moment wilde de anesthesist, die het hele
proces coördineerde, nog een deskundige om bevestiging
vragen. Een geriater, omdat je dit soort complexe aandoeningen – die geen van alle dodelijk zijn, maar door de opeenstapeling een ondraaglijk lijden kunnen veroorzaken –
veelal bij ouderen ziet. De hoogleraar ouderengeneeskunde
kreeg het inmiddels vuistdikke dossier toegestuurd. Ook hij
legde Jooske geen strobreed in de weg, vertelt Wim. ‘Hij
sprak deze wijze woorden: “Het mag, maar u bent beiden
zo intens en intensief bezig geweest met het verkrijgen van
toestemming en de hele procedure heeft zo lang geduurd
dat ik u aanraad eerst eens tot rust te komen. Samen te
zijn en niets te hoeven.”’
Die raad namen Wim en Jooske ter harte. Op 10 januari
2013 vond uiteindelijk de euthanasie plaats. In een hospice, waar ze ‘verstand hebben van het begeleiden van
stervenden’, zoals Wim het uitdrukt. ‘Het klinkt gek, maar
het was mooi. Jooske was standvastig, dronk het dodelijke
drankje zonder aarzeling op. Zei: “Allemaal bedankt” voor
ze tegen me aan in slaap viel. Een uur later overleed ze.
Verlost. Haar lichaam heeft ze ter beschikking gesteld van
de wetenschap. Zo was ze: alles had ze tot in detail zelf
geregeld.’ n
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Hennie Konings over de laatste drie maanden
van het leven van zijn moeder

EEN ONGEWILDE
TOEGIFT IN EEN
ONGEWENSTE ROL
Op 19 december 2012 stierf Nadja (voluit Nadjezhda,
wat ‘hoop’ betekent) Konings Kolesnikowa. Ze was 89
jaar oud en leed onder andere aan vergevorderde osteoporose. De euthanasie die zij zo vurig wenste, kreeg
zij uiteindelijk niet. Haar zoon, Hennie Konings (67),
beschreef het moeizame traject dat zijn moeder moest
gaan.
door Hennie Konings
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Mijn moeder was een sterke vrouw met een positieve
levensinstelling. Ze werd in 1923 in de Sovjet-Unie geboren.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ze in een dwangarbeiderskamp in Duitsland tewerkgesteld. Daar leerde ze mijn
vader kennen en na de bevrijding startte zij met hem een
nieuw leven in Nederland. Ze kreeg drie kinderen, was een
levenslustige moeder en stond als zangeres graag op de
planken. Niet afhankelijk hoeven zijn van hulp was voor haar
een belangrijk streven. Als weduwe leefde ze dertig jaar
alleen en ze kon zich uitstekend redden.
Op een dag sprak ze me aan over haar wens om lid te worden van de NVVE. Ze sprak vaak de hoop uit dat een waardig levenseinde haar deel zou mogen zijn. De gedachte aan
een langdurige laatste levensfase in een verpleeghuis,
afhankelijk van hulp, vervulde haar met afschuw. Moeder
ging zich goed voorbereiden. Ze werd lid van de NVVE, vroeg
een niet-reanimerenpenning aan, ondertekende het euthanasieverzoek, de clausule Voltooid Leven en het behandelverbod. Mijn zus en ik werden gemachtigd om haar wens
kenbaar te maken als ze daartoe zelf niet meer in staat zou
zijn. Ze informeerde haar huisarts over haar beslissing en
gaf hem kopieën van haar verklaringen.
Geen verbetering
Begin 2012 voelde mijn moeder hoe haar conditie in rap
tempo achteruitging. Ze kreeg steeds ergere rugpijn en op
4 september kon ze haar bed niet meer uitkomen. Met een
ambulance werd ze voor een crisisopname naar een tehuis
overgebracht. Haar toestand leek ernstig. Zitten kon ze niet
meer. Ze leed ondragelijke pijn, die met morfine werd
bestreden. Na twee weken zonder noemenswaardige verbeRelevant 3/2013

tering gaf moeder aan dat ze zo niet verder wilde leven. Ze
vroeg of ik de huisarts wilde vragen om langs te komen.
Moeder voelde aan dat er geen verbetering te verwachten
was van haar deplorabele, lichamelijke toestand. Ze was
bijna 89 jaar oud en verder leven als een bedlegerige
patiënt in een verpleeghuis zag ze echt niet zitten. De oorzaak van de ernstige rugpijn kon tijdens die crisisopname
niet vastgesteld worden. Daarvoor was nader onderzoek in
het ziekenhuis nodig. De huisarts, in wie mijn moeder het
volste vertrouwen had, toonde zich begripvol voor haar
euthanasiewens, maar gaf aan dat hij er zonder duidelijke
diagnose niet op in kon gaan.
Hoewel het voor haar allemaal al niet meer hoefde, werd
voor een onderzoek toch een ziekenhuisopname geregeld.
Er werd osteoporose vastgesteld, met twee wervelfracturen. Zicht op genezing of een dusdanige verbetering dat ze
weer mobiel genoeg zou zijn en zichzelf zou kunnen redden, kon ze vergeten. Pijnbestrijding met morfine en medicatie om erger te voorkomen waren het enige wat haar kon
worden geboden. Niet leuk voor haar was dat ze afwijzende
en negatieve reacties en onbegrip bij de behandelende
artsen en het verplegend personeel ontmoette als ze openhartig over haar euthanasiewens sprak.
Ik heb de telefonische hulpdienst van de NVVE in die
periode verschillende malen om advies gevraagd. Maar op
basis van de diagnose bleek de kans op uitvoering van
haar euthanasiewens nihil. Moeder voelde zich in de steek
gelaten. Stoppen met eten en drinken heeft ze overwogen.
Ik heb haar de te verwachten gevolgen in detail beschreven
en voorgesteld dat ik haar in huis zou nemen en haar zou
begeleiden. Ter geruststelling voor haar hield ik buiten

Links de jonge Nadja,
rechts de 89-jarige (l.)

beeld dat deze weg voor haar kinderen zeer confronterend
zou zijn. Maar ze wees mijn aanbod resoluut af. ‘Ik wil jullie
niet tot last zijn’, was haar reactie.
Met moedeloze gevoelens besloot moeder dan maar het
medische traject te volgen. Vanuit het ziekenhuis ging ze
naar een tehuis voor een revalidatietraject. Ze deed haar
best zich bij deze lotsbestemming neer te leggen en probeerde het personeel zo veel mogelijk tegemoet te komen.
In die weken takelde ze geleidelijk verder af. Ze kon nauwelijks een hap naar binnen krijgen en misselijkheid en langdurige, niet te stoppen, diarree speelden haar parten. Ze
bleek ergens in haar lichaam een ontsteking te hebben. De
arts van het tehuis stelde een ziekenhuisopname voor,
maar dat weigerde mijn moeder.
Alles op alles
Nu zich meerdere kwalen voordeden en moeders conditie
steeds verder achteruit was gegaan, vroeg ik haar huisarts
voor de tweede keer om hulp. Hij zag hoe sterk ze achteruit
was gegaan en gaf haar het advies om zo snel mogelijk uit
het tehuis weg te komen. Thuis zou hij haar kunnen helpen,
beloofde hij. Moeder zette alles op alles en hoewel de arts
van het tehuis liever had gezien dat ze zou blijven tot ze wat
sterker was, gaf hij vier dagen later zijn toestemming.
Nu ze na maanden weer thuis in haar vertrouwde omgeving
was, leefde moeder wat op. De volgende ochtend kwam de
huisarts langs. Hij vroeg haar nog een keer uitdrukkelijk of
ze zo echt niet meer verder wilde leven. Toen moeder
opnieuw haar wens om te sterven uitsprak, herzag hij de
medicatie, verhoogde de dosering van de morfine, gaf ons
zijn mobiele nummer en adviseerde ons om hem – ongeacht dag of tijdstip – te bellen als dat nodig was.
Diezelfde avond kreeg moeder last van benauwdheid en
begon ze te hoesten. Toen de huisarts de dag daarop
langskwam, vermoedde hij een longontsteking. ’s Nachts
was ze rusteloos en werd de benauwdheid erger. Ik las haar
korte verhalen voor omdat bleek dat ze daarbij ongemerkt
toch insliep. We konden op momenten nog gesprekken
voeren. Maar haar benauwdheid werd erger en om zes uur
in de ochtend heb ik de huisarts verzocht te komen. Hij zag
de ernst van haar situatie en diende haar een morfineinjectie en een dormicum toe. Ze zakte weg in een staat
van bewusteloosheid.
’s Middags kwam de arts weer langs, om erop toe te zien
dat ze niet meer bij bewustzijn zou komen. Hij stelde ons

gerust dat ze niets meer voelde, ondanks de kreunende en
rochelende geluiden die ze maakte. Die avond om half acht
overleed mijn moeder. Het was 19 december, de zesde
dag na haar thuiskomst.
Grillen van je publiek
Mijn moeder wenste een waardig levenseinde, maar dat
was haar helaas niet gegund. Het traject dat ze moest
gaan, duurde ruim drie maanden. Het was een moeizaam
traject, met veel pijn en vertwijfeling, hoop op hulp en verlossing, en het resulteerde in een ontluisterende laatste
fase. Wat me opstandig maakt, is dat ze het extra zwaar
heeft gehad vanwege haar uitgesproken wens tot euthanasie. Het personeel in de crisisopname (ziekenhuis) en in het
tehuis waar ze werd geacht te revalideren, peperde haar
keer op keer in dat ze voor euthanasie nog ‘te goed’ was.
Ook gaven de meesten aan in principe tegen euthanasie te
zijn. Er werd tijdens het revalidatietraject voortdurend op
haar ingepraat dat ze haar best moest doen om op te knappen. Moeder wilde niet lastig zijn en deed zo goed mogelijk
met de vertoning mee. Ze besefte terdege dat ze beter af
was als ze het verzorgende personeel en de arts naar de
mond zou praten. Toen ze eenmaal thuis was en niemand
haar meer aanpraatte dat ze moest opknappen, bleek ze
het leven veel sneller los te kunnen laten dan we hadden
gedacht.
Of het allemaal anders had gekund weet ik niet. Wat ik wel
heb geleerd is dat de patiënt niet mag bepalen of het eigen
lijden uitzichtloos en ondragelijk is. Dat bepaalt de arts, aan
de hand van de formulering in de wet. Ook over de vraag of
de levensstaat nog de moeite van het leven waard is, of als
onacceptabel of mensonwaardig wordt ervaren, heeft de
patiënt niets te zeggen.
Mijn moeder stond in haar betere jaren graag op de planken
en genoot ervan als ze bij haar publiek goed overkwam.
Maar haar laatste publiek, dat ze in die laatste vertoning
moest behagen, had ze liever niet gehad – evenmin als haar
rol. Zij was liever met medische hulp uit het leven gestapt
op het moment dat het leven voor haar was voltooid. Het
doek viel uiteindelijk toch, maar de ongewilde toegift in haar
laatste rol, in die laatste vertoning, voor dat laatste publiek,
was voor haar een onnodig en droevig makend plichtnummer. Op het schouwtoneel van het leven lijkt het erop dat
je bent uitgeleverd aan de grillen van je publiek. Een kritische discussie hierover zou ik toejuichen. n
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Na een overlijden moet er in korte tijd veel
geregeld worden. Dat gaat gemakkelijker als u
zelf al een en ander heeft bepaald. Veel mensen
vinden het moeilijk 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.

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.
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Henri van Gelder kijkt terug op de euthanasie van zijn demente vrouw Wil

‘HAAR DOOD KWAM TE VROEG’
Hij werd neergezet als de man die zijn vrouw dood wilde. Henri van Gelder deed alles om de euthanasiewens van
zijn gevorderd demente vrouw Wil (64) te vervullen. In zijn boek Wils verklaring doet hij verslag. ‘Ik heb gelukkig
een enorm bord voor mijn kop als het nodig is.’

door Koos van Wees

Haar dood kwam te vroeg, zegt Henri
van Gelder. Toen zijn vrouw Wil op 15
maart 2011 euthanasie kreeg, kon
het verpleeghuis nog wel even wachten. Juist dát was wat zij, toen ze nog
goed was, voortdurend had benadrukt. ‘Als ik in een verpleeghuis
moet, maak er dan maar een eind
aan.’
Dat moment was wat Henri betreft
nog niet aangebroken. Wil kon nog
wel thuis worden verzorgd; maanden,
een jaar misschien zelfs. Wil had
alzheimer. Ze had lichamelijke problemen en was verward, niet meer in
staat haar gevoelens en gedachten
duidelijk te verwoorden.
Vijf jaar eerder vertelden Henri en Wil
hun huisarts euthanasie te willen,
mocht het geestelijk niet meer gaan
met een van hen. Wil weet dan twee
jaar dat ze alzheimer heeft, Henri
heeft als leukemiepatiënt al eens op
het randje van de dood gelegen. In
hun wilsverklaringen geven ze elkaar
een volmacht. In Wils verklaring wordt
expliciet opgenomen dat euthanasie
wordt uitgevoerd als ze naar het verpleeghuis moet. Ze heeft als activiteitenbegeleider met dementen gewerkt,
en gruwelt van dat vooruitzicht.
Geestelijk terminaal
De praktijk is weerbarstiger dan de
duidelijke formulering doet vermoeden. In het contact met de huisarts
en later een GGZ-psycholoog wordt de
euthanasiewens periodiek herhaald.
Het gaat slechter met Wil, maar de
huisarts meent dat er nog tijd genoeg
is. ‘Bij het laatste controlegesprek,
een jaar voor haar dood, vroeg ik de
huisarts of we niet eens met een
SCEN-arts moesten praten. Hij zei:
“Je hoeft je nergens druk over te maken, het is nog lang geen tijd.” Wil en
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Wil, de vrouw van Henri van Gelder, werkte graag in hun tuin

ik gingen ervanuit dat hij wist hoe de
procedure moest verlopen.’
De huisarts gaat af op wat hij ziet. Wil
loopt al jaren bij het Alzheimercentrum van het VUmc in Amsterdam,

maar toont uiterlijk weinig tekenen
van de ziekte. Op het moment dat het
zo slecht met haar gaat dat de euthanasiewens wél in beeld komt, wordt
de huisarts erdoor overvallen, zegt

Van Gelder. ‘Hij had alle laatste verslechteringen gemist. Hij geloofde in
eerste instantie ook niet dat het zo erg
was. Mijn vrouw was geestelijk terminaal, terwijl ze er lichamelijk allesbehalve terminaal uitzag. Het was voor
de huisarts een enorme schok dat ze
in zo’n tempo achteruit was gegaan.
Toen het Alzheimercentrum niets meer
voor haar kon doen, werd hij niet op de
hoogte gesteld. Specialisten en huisartsen koppelen onderling vaak niet
terug.’
Hoewel Henri van Gelder en zijn zoon
Joris als mantelzorgers oordelen dat
met 24 uursthuisverzorging het verpleeghuis nog niet nodig is, voor de
vervulling van Wils euthanasiewens
is het dan eigenlijk te laat. Haar geestelijke vermogens zijn zo achteruitgegaan dat ze haar wilsverklaring niet
kan herhalen tegenover de SCEN-arts
die door de huisarts is ingeschakeld.
‘De SCEN-arts vroeg haar: “Maar wilt u
dan dood? Dit is toch uw euthanasieverzoek?” Wil leefde op dat moment al
helemaal in het verleden. “Ja, die verklaring heb ik geschreven, maar ik wil
nog niet dood, want hoe moet het dan
met mijn kinderen, en met mijn man?”
Ze dacht dat ze nog in de kleine kinderen zat. Dat was voor de SCEN-arts reden te zeggen: “Ik ben ervan overtuigd
dat ze het altijd gewild heeft, maar als
ze niet aangeeft dat ze dood wil, kan ik
geen positief advies geven.” Hij handelde volgens de KNMG-richtlijn.’
De huisarts volgt het advies van de
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Wil maakte vlak voor haar dood dit schilderij van vrouwen zonder ogen
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SCEN-arts. Van Gelder is verbijsterd.
Hij ziet hoe zijn vrouw steeds verder
aftakelt. Vanaf het eerste gesprek had
de huisarts aangegeven te willen
meewerken aan de wens van Wil. Daar
kan hij nu niet van afzien, meent Van
Gelder. Bovendien had hij het ziekteverloop beter in de gaten moeten houden en eerder een SCEN-arts moeten
inschakelen. Henri van Gelder dreigt
met gerechtelijke stappen, en schakelt een in gezondheidsrecht gespecialiseerde advocaat in.
Emotioneel gesprek
Er komt een nieuw gesprek met de
huisarts. Die wil alsnog een oplossing
zoeken. Een andere SCEN-arts, de beter met alzheimer bekende Constance
de Vries, heeft een gesprek met Wil.
Zij rapporteert later ‘dat zij leed onder
het vooruitzicht dat het binnenkort
nog slechter zou gaan en dat zij haar
vertrouwde omgeving zou moeten verlaten. Haar angst en verdriet stonden
ieder levensgeluk dat er nog zou kunnen zijn in de weg’.
‘De Vries zag tijdens dat gesprek letterlijk het enorme lijden in de ogen van
mijn vrouw. Wil liet haar wat schilderijen zien die ze kort daarvoor gemaakt
had van vrouwen die geen ogen hadden. Dat was een van de non-verbale
signalen waaruit zij als SCEN-arts haar
conclusies trok. Het was een heel
emotioneel gesprek. Wil barstte in huilen uit. Het verhaal was zo evident dat
De Vries er eigenlijk helemaal niet aan
twijfelde.’
Na haar positieve SCEN-advies gaat
het snel. De huisarts wil dat de euthanasie binnen drie weken wordt gegeven. Nu had de SCEN-arts kunnen
concluderen dat Wil echt euthanasie
wilde, later kon dat wel eens anders
zijn. Dan zou volgens de huisarts de
wettelijke basis ontbreken. ‘Dat overviel ons wel’, zegt Henri van Gelder.
‘Eerst hoor je dat ze er nog niet aan
toe is, en vervolgens moet het snel.
De huisarts wilde ook dat zo weinig
mogelijk mensen het zouden weten,
want die wilden dan afscheid nemen
en dat zou Wil veel te veel van streek
maken. Maar dat had tot gevolg dat
de mensen die haar snelle achteruitgang toch al hadden gemist, na haar
dood dachten dat het stiekem was gebeurd.’
Voor zijn schoonfamilie bevestigt dat
wat die toch al dacht: Henri wil van Wil
af. De familie vindt dat er geen sprake

is van ondraaglijk lijden en dat euthanasie hoe dan ook te vroeg komt. Het
leidt tot een breuk. Van Gelder, geëmotioneerd: ‘Het contact was altijd heel
warm, ik hoorde bij die familie. Ik deed
ook veel samen met mijn zwagers. We
hadden een intensief familiecontact,
dat is totaal verbroken. Ons hele gezin
heeft met niemand van de schoonfamilie nog contact.’
Geweldige druk
Als de uitspraak van de Regionale
toetsingscommissie euthanasie over
Wils zaak op dat moment al bekend
was geweest, had die snelheid niet gehoeven, denkt Van Gelder nu. Want die
oordeelde dat, ondanks de wilsonbekwaamheid van Wil, haar euthanasie
gerechtvaardigd was. Zoals Van Gelder ook vermoedt dat het anders was
verlopen als de Levenseindekliniek er
al was geweest. ‘Die gaat uit van de
wettelijke criteria, waarin staat dat
iemand die dat schriftelijk heeft vastgelegd, ook euthanasie kan krijgen als
die wens niet meer kan worden geuit.
In tegenstelling tot de KNMG, die vindt
dat het niet mag gebeuren als mensen
die wens niet zelf kunnen uitspreken.
Er is vanuit de KNMG een geweldige
druk op de huisarts uitgeoefend om
het in deze fase van de ziekte niet te
doen.’
De avond voordat de euthanasie wordt
gegeven heeft de huisarts nog een gesprek met Wil. Hij vraagt haar opnieuw
of ze dood wil. ‘Mijn vrouw schreeuwde: “Doe wat! Doe dan wat!” Dat was
voor hem de ultieme bevestiging dat
het kon.’
Na Wils dood ontstaat een polemiek
tussen voor- en tegenstanders van euthanasie bij gevorderde dementie.
Henri van Gelder, maar ook zijn huisarts en de SCEN-arts krijgen er in de
publiciteit ongenadig van langs. Zijn
vasthoudendheid na het afwijzende
advies van de eerste SCEN-arts wordt
hem kwalijk genomen. ‘Die beruchte
column in De Volkskrant, ‘de man die
zijn vrouw dood wilde’, heeft natuurlijk
pijn gedaan. Ik heb gelukkig een
enorm bord voor mijn kop als het
nodig is. Dat is ook de reden dat ik het
heb kunnen doorzetten. Omdat ik
ervan overtuigd was dat ik het goede
deed. Ik heb mijn omgeving een link
gestuurd naar dat artikel. Om aan te
geven hoe ik onder vuur lag. De feedback was: “Jij weet wel beter.” Er waren veel mensen die me een hart on-

der de riem staken. Ik had een netwerk dat erg meeleefde en waarin ik mijn boosheid en frustratie kwijt
kon. Zij wisten dat Wil dit altijd zo gewild heeft.’
Leidraad voor lotgenoten
Het boek dat hij met auteur Hans Smit over Wils dood
schreef, Wils verklaring, ziet hij als leidraad voor lotgenoten, en nadrukkelijk niet als verantwoording. Van
Gelder heeft niet het idee dat hij zich hoeft te verantwoorden, zeker niet na de uitspraak van de vijf regionale toetsingscommissies, die unaniem oordeelden
dat aan alle voorwaarden voor euthanasie was voldaan. ‘Ik ben dankbaar dat ik mijn vrouw mocht helpen haar uitdrukkelijke wens te vervullen. Dat is altijd
een vanzelfsprekendheid geweest. Dit is wat ze heeft
gewild, daarover heb ik nooit enige twijfel gehad.’
De belangrijkste les: ‘Wees je ervan bewust dat euthanasie geen
kwestie is van opschrijven en ervan uitgaan dat het dan ook
wordt uitgevoerd. Bij alzheimer
geldt dat des te meer. Als je dat
traject ingaat met je huisarts, en
periodiek je wens herhaalt, dring
er dan op aan zo vroeg mogelijk
een SCEN-arts in te schakelen.
Zeker als de wilsbekwaamheid
afneemt, is dat ook voor die SCEN-arts veel veiliger.’
Achteraf gezien had ook de communicatie met zijn
vrouw beter gekund, concludeert Van Gelder. ‘Het
bleef beperkt tot het steeds opnieuw uitspreken dat
ze euthanasie wilde als ze naar een verpleeghuis
moest. Maar we hebben samen te weinig gesproken
over wanneer dat dan werkelijk zou moeten gebeuren,
of over dat ze dat dan zelf moest aangeven. Zij heeft
steeds gezegd: “Henri regelt het wel.” En ik heb dat
gesprek ook niet gevoerd met haar. Zo van: zou je het
niet moeten vragen nu. Ik ging ervan uit dat met
schriftelijke vastlegging het geen probleem zou worden, als het zover was. Dat de huisarts het dan zou
overnemen. Aan de andere kant: als de euthanasie
was gegeven op het moment dat ze haar wens nog
wel had kunnen uiten, hadden we haar nog korter bij
ons kunnen houden. Dat is het dilemma waar iedereen met alzheimer en eenzelfde wens mee te maken
heeft. Dat is de kern van dit vraagstuk.’
Henri van Gelder heeft er een paar keer aan gedacht
de strijd maar te staken. De bevestiging dat hij er
goed aan deed, kwam later in een tv-documentaire
van Zembla. Daarin vertelt een man hoe hij er ondanks een schriftelijk euthanasieverzoek van zijn demente vrouw niet in slaagde haar uit het verpleeghuis
te houden. ‘Toen we dat zagen hadden mijn zoon en
ik geen enkele twijfel meer. Als Wil daar had gezeten
was het één brok ellende geweest. Als je vrouw altijd
heeft gezegd dát niet te willen, en het gebeurt toch,
dan zit je de rest van je leven met een ontzettend
schuldgevoel.’ n
Wils Verklaring is te bestellen via wils-verklaring.nl.
Op deze website is ook meer informatie te vinden.
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triagist Levenseindekliniek

TWIJFEL
Een aanmelding van een dame op leeftijd, ze is dementerend maar wil de ellende die dat voor haar met zich meebrengt niet afwachten. ‘Dat nooit’ heeft ze altijd gezegd.
De aanmelding wordt verwerkt en uiteindelijk wordt een
ambulant team ingeschakeld. Ik maak er deel van uit en
we gaan op huisbezoek.
Een mooi, ruim en verzorgd appartement. Twee volwassen
kinderen aanwezig bij hun kleine en tengere moeder. Het
is een warm gesprek waarin moeder bevestigt dat ze altijd
heeft gezegd niet dement te willen worden, niet de regie te
willen verliezen over haar bestaan. Niet geheel en al toevallig is dit ook weer een mevrouw met een bewogen leven
achter de rug. Het type mens dat we vaak tegenkomen. Het
is, denk ik, niet toevallig dat juist mensen met deze aard
zich melden voor euthanasie als ze merken dat hun zelfstandigheid dreigt te verdwijnen. Hun hele leven krachtig
geweest en dan volledig afhankelijk worden van andere
mensen. Mensen die niets van hun leven weten, van de
sfeer waarin ze geleefd hebben. Dat je één keer in de week
in een teil ging om te baden. Prehistorie? Voor de verzorgende jongeren wel. Voor ouderen nog een heel gewone
herinnering.
‘Ik ben zo alleen’, zegt de moeder. Haar kinderen krijgen
tranen in hun ogen. Ze komen allemaal vaak op bezoek
maar kunnen haar eenzaamheid niet wegnemen. Want die
komt voort uit het feit dat haar leeftijdsgenoten weggevallen zijn, de hele wereld is veranderd en ze er niet meer in
mee kan doen. ‘Ik zou zo graag nog iets zinnigs betekenen,
maar ik kan alleen maar hier zitten en wachten en dankbaar zijn voor alles wat er voor me gedaan wordt. En daar
word ik verdrietig van.’
En daarbij komt dan ook nog eens de aandoening die
maakt dat ze de toekomst niet met vertrouwen tegemoet
durft te zien. Alleszins begrijpelijk en passend binnen de
criteria. Overduidelijk, zou je denken. Maar dat is het toch
niet. Want ze twijfelt. Ze spreekt haar wens die ze altijd zo
duidelijk heeft verwoord en opgeschreven niet uit. Ze weet
heel goed waarom we zijn gekomen, waarom de dokter
haar zo veel vraagt. De duidelijkste uitspraak is ‘tja, het is
wel beter dan hè...’. We zien haar strijden, piekeren, ze
heeft het moeilijk met de situatie. ‘Als het nou een tijdje
blijft zoals ik nu ben, dan gaat het nog wel aardig’, zegt ze.
We zien en begrijpen haar twijfel. Het is zo’n ingrijpende
keuze die je moet maken. Je leven beëindigen, wat een
stap is dat! Ook al is het alternatief – doorleven – geen
plezierig vooruitzicht.
We komen een aantal keer op bezoek, komen een paar
weken niet en dan komt het hoge woord eruit: ‘Ik denk dat
ik toch maar door wil leven.’ Met een diepe zucht; de
knoop is doorgehakt, de beslissing genomen. Wat een
moed! Kiezen voor de dood vind ik moedig, maar dat vind
ik ook als je kiest voor het leven met alle te verwachten
beperkingen. n
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Een toekomst voor straatkinderen.
Helpt u hen?
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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 dreigt verloren 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
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.

5-12-2008 14:00:55 Juconi • Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen • President Kennedylaan 19 • 2517 JK Den Haag

Telefoon
(070) 365 56 50
info@juconi.nl
www.juconi.nl •19
Giro
chting Hoop voor Straat- en
Zwerfkinderen
• •President
Kennedylaan
• 4007
2517 JK Den Haag
Telefoon (070) 365 56 50 • info@juconi.nl www.juconi.nl • Giro 4007

KORT

CLW krijgt bijna 1600
aanmeldingen in paar weken
De Coöperatie Laatste Wil (CLW) heeft
in de eerste weken van haar bestaan
bijna zestienhonderd leden, afkomstig
uit het hele land, ingeschreven. Daarnaast heeft de CLW enkele aanmeldingen ontvangen uit Australië, Italië,
Duitsland, Frankrijk, België en de Verenigde Staten.
De initiatiefnemers, Jos van Wijk uit
Apeldoorn en Gert Rebergen uit Zutphen, traden in april naar buiten (zie
Relevant 2-2013). De CLW propageert
de autonome route bij vrijwillige levensbeëindiging. Doelstellingen zijn
het schrappen van artikel 294 lid 2 uit
het Wetboek van Strafrecht, zodat
hulp bij zelfdoding niet langer strafbaar is, en het veilig en legaal beschikbaar stellen van dodelijke middelen
aan personen van 18 jaar en ouder.
Op een handjevol negatieve opmerkingen na waren alle reacties positief.
Wel kreeg de coöperatie vragen over
de gehanteerde leeftijdsgrens van 18
jaar, het wel of geen bedenktijd inbouwen, of een gesprek tevoren noodzakelijk moet zijn en hoe de CLW staat ten
opzichte van depressieve personen.
De leeftijdsgrens is een objectief selectiecriterium, aldus de initiatiefnemers. Een bedenktijd riekt naar paternalisme. Bovendien gaat aan de uit-

voering van een zelfdoding vaak een
langdurig proces vooraf. Het verplicht
stellen van een toetsingsgesprek
druist in tegen de zelfregie bij het levenseinde. Het recht om te kiezen
voor de autonome route mag een depressieve patiënt niet worden ontnomen, aldus de CLW.
Meer informatie op: laatstewil.nu.

Aanvaarding van euthanasie
stijgt in heel Europa
Aanvaarding van euthanasie is tussen
1981 en 2008 in heel Europa gestegen. Het laatste decennium bleef die
stijging in West-Europese landen doorgaan, terwijl dat in de Centraal- en
Oost-Europese landen niet het geval
was. Opvallend is dat de aanvaarding
in Nederland de laatste tien jaar niet
meer steeg, maar in België wel. De gemiddelde aanvaarding bij de zuiderburen is nu zelfs hoger dan in Nederland.
Dit blijkt uit een studie van de professoren Joachim Cohen en Luc Deliens
van de Vrije Universiteit Brussel en
Universiteit Gent. Zij publiceerden er
dit voorjaar over in het vaktijdschrift
European Journal of Public Health. De
professoren analyseerden gegevens
die zijn verzameld bij een reeks internationale surveys, die om de negen
jaar in verschillende Europese landen
worden gehouden.

NVVE zoekt nieuwe
leden voor Medisch
Advies Raad (MAR)
De NVVE is op zoek naar nieuwe
leden voor de Medisch Advies
Raad (MAR). De MAR bestaat uit
vijf tot zeven artsen en komt vier
tot zes maal per jaar bijeen op het
NVVE-bureau in Amsterdam. Eén
keer per jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst met de Verpleegkundige Advies Raad (VAR).
De MAR is een denktank, die met
meningen komt die maatschappelijk van belang kunnen zijn. De MAR
is ook een vraagbaak voor actuele
vragen vanuit de NVVE en kan reactie geven op uitspraken en standpunten van bijvoorbeeld ministers
of instanties als de KNMG. Daarnaast heeft de MAR een voorlichtingsfunctie voor collega’s.
Belangstelling?
Meer informatie bij Petra de Jong,
directeur van de NVVE, telefoonnummer (020) 531 59 16. Sollicitaties kunt u richten aan Kitty de
Ruig, k.deruig@nvve.nl.

Werkgroep ingesteld voor onderzoek naar euthanasie bij dementen
Artsenorganisatie KNMG heeft er onlangs bij minister Schippers van
Volksgezondheid op aangedrongen
de Euthanasiewet aan te scherpen
zodat duidelijk wordt hoe artsen
moeten omgaan met schriftelijke
wilsverklaringen van zwaar demente
patiënten. Dat deed KNMG half mei
in een gesprek met de minister. Uitkomst van dat gesprek is dat een
werkgroep van onder meer artsen en
het ministerie een onderzoek naar
het vraagstuk gaat doen. De euthanasie van de 64-jarige dementiepatiënte Wil van Gelder (lees ook het
artikel op pagina 17 e.v.) droeg ertoe
bij dat de discussie over levensbeëindigend handelen bij demente mensen op de agenda kwam te staan.
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Meneer en mevrouw Cillessen

‘Opgelucht dat het geregeld is’
onze nalatenschap in onze eigen regio wordt
gebruikt. En we hebben de Dierenbescherming
als executeur aangewezen. Dat betekent dat de
Dierenbescherming alles regelt na ons overlijden.
Dat geeft ons een heel goed gevoel. We hebben
alle vertrouwen in de organisatie en staan hele
maal achter hun werk. We vertellen wel eens dat
we de Dierenbescherming in ons testament heb
ben opgenomen, we hopen zo dat meer mensen
er over na gaan denken.

Nalaten aan de
Dierenbescherming

Er is iemand langs geweest die alles heeft uitge
legd en ons hielp bij het papierwerk, dat was erg
prettig. We zijn heel opgelucht dat het nu goed
geregeld is. We laten alles aan de dieren na, tot
aan de laatste knoop van onze jas.
We vinden dierenleed echt verschrikkelijk en met
ons testament geven we dieren een goed leven,
die hebben daar recht op. We willen graag dat

Ja!
Ik wil graag de brochure ontvangen over
“Nalaten aan de Dierenbescherming”.
Ik wil graag gebeld worden om een afspraak
te maken voor een persoonlijk gesprek.
Stuur de bon in een ongefrankeerde envelop naar:
Dierenbescherming, Antwoordnummer 2105
2508 VD Den Haag

De Dierenbescherming is de grootste organisatie
in Nederland die opkomt voor alle dieren.
Tientallen afdelingen in het land zetten zich 24 uur
per dag, samen metduizenden vrijwilligers, in voor
de zorg en bescherming van dieren in nood.
Uw hulp is daarbij hard nodig, nu en in de
toekomst. Wanneer u de Dierenbescherming
besluit op te nemen in uw testament draagt u bij
aan de verbetering van dierenwelzijn. Wilt u meer
informatie over nalaten aan de Dierenbescherming
en wat dat voor u en de dieren kan betekenen, vul
dan onderstaande bon in en stuur deze op of bel
ons voor een afspraak met een van onze relatie
beheerders Wim Koedijk, Jeroen van Dijke of Jana
van Muijden op: telefoonnummer 088 81 13 066.
De Dierenbescherming ontvangt geen structurele subsidie
van de overheid en is geheel afhankelijk van giften.

Achternaam
Voorletters

m/v

Adres
Postcode
Woonplaats
Email
Geboortedatum
Telefoonnummer

05185

We hadden het al langer over een testament.
We zijn wat ouder en gaan regelmatig op
vakantie. Een ongeluk zit dan in een klein
hoekje. We hebben geen kinderen en willen
alles nalaten aan de Dierenbescherming,
maar dat moet je wel vastleggen.

BRIEVEN
Op deze pagina staan reacties van lezers. De
redactie behoudt zich het recht voor brieven in
te korten of niet te plaatsen.

MILDE LEVENSEINDEPIL
Als alleenstaande van 82 jaar heb ik er
al een tijdje geen zin er meer in. Met pilletjes (en hun bijwerkingen) blijft mijn lichaam functioneren. Onder andere mijn
overlevingsinstinct weerhoudt mij ervan
te stoppen. Maar ik zie met angst het
‘Brongersma’-traject tegemoet. Het zou
een hele geruststelling zijn te weten dat
desgewenst een milde levenseindepil
openlijk en legaal ter beschikking zou
staan. Ik roep hierbij iedereen op lid te
worden van de Coöperatie Laatste Wil,
met als doel afschaffing van artikel 294
uit het Wetboek van Strafrecht. Baat het
niet dan schaadt het niet!
Eduard Lumkeman, Almere

TOETSING WÉL NODIG
Na meer dan tien jaar vergeefs zoeken
naar de wettelijk toegestane verstrekking van een laatstewilpil gaat de Coöperatie Laatste Wil (CLW) dit opnieuw proberen. De CLW wijst elke vorm van toetsing van de doodswens door derden af.
Dat betekent dat de CLW vindt dat zelfdodingsmiddelen voor volwassenen vrij verkrijgbaar moeten zijn.
Ik vind dat maatschappelijk volstrekt onverantwoord. Ik denk dat de Nederlandse
bevolking vrije toegang tot dodelijke middelen niet acceptabel vindt. Dat zou immers leiden tot wantoestanden.
Ook in mijn ogen heeft de maatschappij
zich niet te bemoeien met keuzen van de
individuele burger, ook als die zijn sterven betreffen. Maar de maatschappij wil
wél zeker weten dat het om een vrijwillig,
weloverwogen en duurzaam besluit om
te willen sterven gaat. Daarom is toetsing op de genoemde drie criteria noodzakelijk. Dat is geen betutteling, maar
maatschappelijke zorgvuldigheid.
Wouter Beekman, Naarden

FOUTJES
In de vorige Relevant (pagina 8/9) stond
een interview met Tosca Grob en haar
zoon Jeroen, over de euthanasie van hun
man en vader Henk Grob. Daarin zijn tot
onze spijt een paar onjuistheden geslopen. Zo is Jeroen niet één, maar meerdere keren mee geweest als zijn vader
chemo kreeg. Henk heeft slechts één
operatie ondergaan en niet de broers,
maar de broer van Henk en diens man
waren bij de euthanasie aanwezig.
Redactie Relevant

JACOB KOHNSTAMM 
oud-voorzitter NVVE
In het kader van het 40-jarig bestaan van de NVVE
blikken oud-voorzitters terug op hun periode bij de
NVVE en geven hun mening over de stand van zaken.

DUBBELROL PAKTE GOED UIT
Toen mij in 2000 werd gevraagd om voorzitter van de NVVE te worden,
was ik Eerste Kamerlid voor D66. Er lag een wetsvoorstel van Els Borst
(D66) en Benk Korthals (VVD) tot legalisering van euthanasie, dat sommigen binnen de NVVE niet ver genoeg ging. Er was onder meer kritiek
op de verplichte inschakeling van een SCEN-arts, het ontbreken van een
regeling rond de pil van Drion, de onmogelijkheid niet-artsen hulp bij
zelfdoding te laten geven.
Maar het wetsvoorstel was in mijn ogen een geweldige stap in de goede
richting en bovendien het politiek maximaal haalbare. Omdat ik absoluut
niet wilde dat die beide petten – senator én NVVE-voorzitter – elkaar
zouden bijten, heb ik staande de ledenvergadering gezegd dat als de
NVVE oppositie wilde voeren tegen het wetsvoorstel, zij mij niet tot voorzitter moesten kiezen. Desondanks ben ik met een overweldigende
meerderheid gekozen.
Die dubbelrol als senator en voorzitter pakte goed uit. Rond de behandeling van het wetsvoorstel organiseerden tegenstanders indrukwekkende
stille tochten rond het Binnenhof en de Hofvijver. Via Relevant riepen wij
op actie te voeren ten gunste van het wetsvoorstel. Andere maatschappelijke groeperingen sloten zich daarbij aan. Ik geloof dat er bij de Eerste
Kamer na die oproep meer dan 60.000 brieven binnenkwamen vóór het
wetsvoorstel, een novum voor de senaat.
Achteraf gezien had de hulp bij zelfdoding door een niet-arts in de maatschappelijke discussie veel meer aandacht moeten krijgen. Alles draaide om de legalisering van het handelen van artsen. Wat opvalt is dat in
bijna 85 procent van de gevallen waarin sprake is van levensbeëindiging
met hulp van een arts, euthanasie wordt toegepast. Artsen geven zelden
hulp bij zelfdoding. Omdat het hier gaat om een vorm van zelfbeschikking zou ik wensen dat een groter aantal mensen zelf de dodelijke middelen inneemt. Artsen zouden misschien vaker moeten wijzen op die
mogelijkheid.
Toen de wet er was, restte de praktijk. Een NVVE-lid vroeg een van onze
psychologen om haar telefonisch bij te staan, zodat ze nog een stem zou
horen vlak voordat ze een middel innam. Het was bijstaan, niet aanzetten tot zelfdoding, geen actieve rol. Na de dood van die vrouw diende
haar broer een klacht in bij Justitie. Zijn zus zou nóóit kiezen voor zelfdoding, dus moest de psychologe haar wel daartoe hebben aangezet. En
terwijl wij net in bestuursvergadering zaten – met daarin een lid van het
Amsterdamse gerechtshof, de secretaris/jurist van de KNMG, een Eerste Kamerlid en een psychiater – vielen zes agenten binnen om te voorkomen dat wij het dossier rond deze zaak zouden verdonkeremanen. We
moesten onze telefoons afgeven en moesten op die kamer blijven. Het
was de meest curieuze scène uit mijn bestuursperiode. We hebben zo’n
vier uur opgesloten gezeten. De latere rechtszaak werd door de officier
van justitie glansrijk verloren.
De kracht van de NVVE is de actiebereidheid, maar daarbij niets illegaals te doen. Nu wacht de volgende grote stap: legalisering onder
voorwaarden van de laatstewilpil. Het huidige regeerakkoord biedt kleine
openingen. Ik behoor tot degenen die te zijner tijd graag over zo’n pil
beschikt. Om zelf te beschikken over de mogelijkheid eruit te stappen
als je meent dat je leven voltooid is. Ik hoop dat de NVVE daar hard voor
zal vechten. n
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IN BEELD

door Marijke Hilhorst

HET LAATSTE WOORD
‘Het feit dat ik doodga valt niet te veranderen, dat ik onder ideale omstandigheden mag doodgaan, beschouw ik echt als een geschenk.’ Dat zei Jip Keijzer, zes
weken voordat hij in 2012 op 24-jarige leeftijd overleed. Hij was jong, en toch
bereid te sterven. Die laatste weken maakte hij cadeaus voor de mensen die hem
dierbaar waren en regelde hij de afscheidsceremonie. Een euthanasieverklaring
had hij al.
Mr. G. Ph. Helders (1905-2013), oud-minister in het kabinet-Drees en dan 107
jaar oud, wijdde daarentegen zelden een gedachte aan de dood. ‘Mijn geloof
geeft me de zekerheid dat ik niets te vrezen heb. Het is allemaal in Gods hand.
Hij beschikt en ik vertrouw op Zijn oordeel.’
Twee jaar lang, van maart 2011 tot maart 2013, publiceerde NRC Handelsblad op zaterdag een gesprek van
journalist Gijsbert van Es met iemand over de (naderende)
dood. Een selectie uit de rubriek Het laatste woord is nu in
boekvorm verschenen. Het is een leerzaam boek. We gaan
allemaal dood, maar hoe doen we dat zo goed mogelijk?
Mensen spreken openhartig over hun naderend einde en
dat dwingt bewondering af. Vaak zijn de verhalen zeer aangrijpend.
Het merendeel van de geïnterviewden vertelt over de eigen
situatie, enkelen over het verlies van dierbaren en er komen ook een paar mantelzorgers en professionele hulpverleners aan het woord. De meeste mensen die over hun eigen laatste levensfase vertellen, zijn inmiddels overleden.
In het boek is in die gevallen een naschrift opgenomen.
Mensen reageren heel verschillend als ze horen dat hun
ziekte terminaal is. Laura Antkowiak (1980-2012) zei:
‘Shit happens, pech, het heeft geen zin in een hoekje te
gaan zitten janken, ik geniet met volle teugen van het leven in de korte tijd die ik nog heb.’ Ze trouwde zelfs nog
met haar grote liefde Jan.
Esther de Theije-Kors (1971) maakte een ‘bucket list’ met
leuke dingen die ze nog wilde doen, om zo de greep op
haar leven terug te krijgen en de kinderen nog wat mooie
herinneringen te geven. ‘Ik wil niet alleen maar patiënt zijn

en me voortslepen
van afspraak naar
afspraak in het ziekenhuis.’ Boven aan
de lijst stond: de Eiffeltoren beklimmen. Esther zette haar bucket list op een
website, met foto’s en verslagen van de afgevinkte wensen.
Harrie van Gestel (1956-2012) schreef in twee grote boeken voor zijn dochters wat hij allemaal met ze had willen
doen, had hij tijd van leven gehad. Zijn vrouw en hij vonden
daar het woord ‘toekomstspijt’ voor uit.
Heel anders lag het bij Nilgün Büyür (1959), die over de
dood van haar man vertelt. Nooit heeft zij er met hem over
kunnen spreken. ‘Hij accepteerde niet dat hij ging sterven.
Hij geloofde in een wonder. Toen de dokter eenmaal had
gezegd dat hij niets meer voor hem kon doen, is hij binnen
drie dagen overleden.’ Zij raakte in een depressie, maar
geeft nu als ervaringsdeskundige voorlichting over stervensbegeleiding en rouwverwerking, onder andere aan allochtone groepen en verpleegkundigen in opleiding.
Gijsbert van Es • Het laatste woord. De kunst van leven met de
dood • Uitgeverij Nieuw Amsterdam • € 16,95

In de afgrond van het verdriet
De eerste twee delen van Hoogteverschillen van Julian Barnes lijken uitsluitend bedoeld als opmaat voor het
laatste deel. Na de essay-achtige verhalen over ballonvaart en fotografie
hebben we voldoende hoogte gemaakt
om met de Britse auteur mee de diepte in te kijken, in de afgrond van het
verdriet.
De terecht gelauwerde schrijver verloor zijn echtgenote Pat Kavanagh in
2008 aan een hersentumor. In het
derde deel van Hoogteverschillen beschrijft hij wat hij na haar dood meemaakt. Hij vraagt zich af hoe lang hij
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nog moet doorleven en welk geluk er
is gelegen in alleen de herinnering
aan het geluk dat je samen beleefde.
En, als je meer van iemand kan gaan
houden in de loop van jaren, als liefde
kan groeien, waarom kan rouw om het
verlies dan niet toenemen?
Na vier jaar mist Barnes zijn vrouw
nog steeds hevig. Hij praat tegen haar
en ook graag óver haar, maar vrienden
stellen hem teleur omdat ze Pat als
gespreksonderwerp vermijden. De auteur overweegt zelfmoord, tot hij beseft dat hij dan ook zijn herinneringen
aan haar doodt, en zij als het ware
voor een tweede keer sterft. Pas op

IN BEELD

de laatste pagina van deze geraffineerde roman merkt hij op dat het verdriet zijn interesse in hem aan het
verliezen is. Dat is geen verdienste;
het gebeurt gewoon, zoals mist langzaam optrekt.
Julian Barnes • Hoogteverschillen •
Uitgeverij Atlas • € 18,95

Ontroerend stilleven
De moeder van Mohammed Benzakour (Marokko, 1972), vrouw van de
eerste generatie gastarbeiders, belandt na een herseninfarct in een verpleeghuis om daar te revalideren. Ze
is verlamd, zit in een rolstoel en is
haar spraakvermogen kwijt. De logopediste denkt de afasie te bestrijden
met schoolse puzzeltjes waar Yemma
– Marokkaans voor ‘moeder’ – niets
van begrijpt; ze ging nooit naar school
en spreekt geen Nederlands.
Als de zoon voorstelt met de oefeningen aan te sluiten bij de belevingswereld van
zijn
moeder,
vraagt de logopediste: ‘En die
is?’ Om vervolgens bits te reageren als Mohammed
aangeeft dat zijn
moeder diep religieus is en haar hele
leven vijf keer per dag koran-soera’s
uit haar hoofd heeft opgezegd. Die gebeden zouden haar misschien kunnen
inspireren, suggereert hij. Haar reactie luidt: ‘Sorry, maar ik ga me niet
verdiepen in de islam.’
In korte hoofdstukjes beschrijft de
zoon herinneringen aan Yemma, die
vijf kinderen opvoedde, vanaf 1974 in
een voor haar vreemd land. Hij realiseert zich hoeveel hij aan haar te danken heeft, om zich des te meer te ergeren aan het cultureel onbegrip van
personeel en aan de vaak slechte
verzorging die zijn moeder ten deel
valt. Zo vindt hij haar een ochtend ‘als
een dronken smurf in een rolstoel,
huilend van de pijn.’ Een ontroerend
‘stilleven’.
Mohammed Benzakour • Yemma. Stilleven van een Marokkaanse moeder •
Uitgeverij De Geus • € 18,95

Een marteldood
Op 30 maart 2009 sterft Judith, 32
jaar oud, na een getormenteerd
leven. Haar vader, Aloys van der
Stoep, heeft dat leven opgetekend op
basis van zijn eigen herinneringen en
de uitvoerige dagboeken van zijn vrouw
Heleen.
Het boek begint met een schokkende
beschrijving van een verkrachting.
Het slachtoffer is de dan 13-jarige Judith, maar zij rept er met geen woord
over tegen haar ouders. Pas als ze
twintig is, vernemen die wat hun dochter is overkomen en dan valt er veel
op zijn plaats. Bijvoorbeeld dat Judith
niet zomaar een lastig puber was. De
ouders snappen nu dat hun dochter
een gevecht leverde, kampte met
schuldgevoelens en onzekerheid, en
psychisch labiel was.
Judith ontwikkelt boulimia, wordt gediagnostiseerd als borderlinepatiënt en
raakt verzeild in de prostitutie. Geluk
lijkt haar eindelijk ten deel te vallen
als ze een Amerikaan ontmoet met
wie ze drie kinderen krijgt. Tot ook
deze verhouding op de klippen loopt,

hij haar ervan beschuldigt de kinderen te mishandelen en ze ontvoert.
Beroofd van de kinderen voor wie ze
leefde, spuit Judith zichzelf insuline
in. Ze raakt in een diepe coma. Vier
weken lang zitten ouders en zus aan
het bed van Judith die dierlijke geluiden maakt en
zichtbaar pijn lijdt.
Euthanasie krijgt
ze niet omdat ze
geen wilsverklaring heeft achtergelaten.
Dan gaat het medisch team toch
overstag en worden
de
voedingssondes verwijderd. Een gruwelijke stervensproces volgt, het duurt
nog een week voor het lichaam het
opgeeft. ‘Een marteldood,’ noemt de
vader het.
Aloys van der Stoep • Judith • Uitgeverij
De Geus • € 15,99

WAAROM UNNI VAN HET BALKON SPRONG
De roman Het onzichtbare geluk van andere mensen, waarin een vader op
zoek gaat naar de reden voor de zelfmoord van zijn 17-jarige zoon Unni, is
even (zwart)komisch als ontroerend. Het verhaal, dat zich afspeelt in de Indiase stad Madras eind jaren 80, begin 90, gaat over de familie Chacko. Vader
Ousep Chacko, alcoholist, mislukt schrijver en journalist, rekent zichzelf tot
de laatste ‘echte mannen’.
Zijn vrouw Mariamma, getraumatiseerd door een gebeurtenis in haar jeugd,
worstelt met de dood van haar oudste zoon en met haar onbetrouwbare echtgenoot. Ze stort regelmatig in en spreekt tegen de muren. Midden in deze
chaos moet de jongste zoon Thoma zien op te groeien; dat is al lastig genoeg
en dan is hij ook nog verliefd op zijn mooie buurmeisje.
Ieder probeert op zijn manier naar een antwoord te zoeken op de vraag wie
Unni was en waarom hij van het balkon sprong. Was hij schizofreen? Kende
hij de grens tussen waan en werkelijkheid niet? De enige clou die de vader in
handen heeft, zijn de driehonderd cartoons en
strips die de talentvolle, slimme adolescent
maakte. Eén serie tekeningen is bepaald verontrustend: zij tonen familie en vrienden als lijken in hun doodskisten.
De auteur Manu Joseph (1974) woont in New
Delhi. Zijn autobiografische roman is tegelijk
een filosofische en psychologische zoektocht
naar identiteit – wie zijn we, hoe doen we ons
voor, wat vertellen we? – en een studie naar familieverhoudingen.
Manu Joseph • Het onzichtbare geluk van andere
mensen • Uitgeverij Podium • € 22,50
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ENORME BELANGSTELLING VOOR
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Komen er doorgaans honderd leden op de Algemene Ledenvergadering
van de NVVE, bij die van 27 april – met het 40-jarig bestaan in zicht –
waren er maar liefst zeshonderd. De bijeenkomst werd in het Haagse
World Forum gehouden, niet ver van de Levenseindekliniek. Daar konden
de genodigden ‘s middags een kijkje nemen.
Is veertig jaar actievoeren eigenlijk
wel een reden tot feest, vroeg NVVEvoorzitter Margot Andriessen aan het
begin van de bijeenkomst. Haar antwoord was tweeledig: ja, want er is
veel bereikt, en nee, want er is nog
veel om voor te vechten.
Met 145.000 leden is de NVVE de
snelst groeiende vereniging van Nederland, een gegeven om trots op te
zijn, aldus de voorzitter. Andere reden voor trots noemde Andriessen
het dat de media recentelijk een aantal thema’s goed hebben opgepakt.
Over niet-reanimeren en niet-doorbehandelen wordt veelvuldig geschreven en gedebatteerd. Hetzelfde geldt
voor euthanasie bij mensen met dementie. De standpunten over dit onderwerp lopen weliswaar uiteen,
maar het onderwerp is ‘geland’ nadat
het door de NVVE is ‘gelanceerd’. Belangrijke vooruitgang is dat de tendens nu is: zwijg er niet over, terwijl
het onderwerp tot voor kort onbespreekbaar was.
Positief noemde Andriessen het ook
dat er namens de NVVE een bijzonder hoogleraar Levenseindevraagstukken zal komen bij de faculteit
geneeskunde aan de Universiteit van
Amsterdam.
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Psychiatrie
Minder tevreden is de NVVE over een
aantal andere onderwerpen. Over euthanasie in de psychiatrie bijvoorbeeld. Veel psychiaters deinzen ervoor terug om patiënten met een
doodswens bij te staan. Ook zou de
scholing van SCEN-artsen beter kunnen. Dat de KNMG mensen met een
doodswens de (uiterst pijnlijke) autonome route van stoppen met eten en
drinken aanraadt, is de NVVE eveneens een doorn in het oog.
Nog aan het begin staat de NVVE
met acties die tot doel hebben om
hulp bij zelfdoding uit het Wetboek
van Strafrecht te krijgen. De NVVE

Relevant 3/2013

staat Albert Heringa bij in het proces
over zijn hulp bij de zelfdoding van
zijn stiefmoeder Moek en steunt de
Coöperatie Laatste Wil (CLW). Tijdens het middagprogramma presenteerden Gert Rebergen en Jos van
Wijk hun onlangs operationeel geworden CLW op cabareteske wijze.
De ‘Partij voor de Dieren binnen de
politiek’, zoals Van Wijk de club
noemde, gaat zich ervoor sterk maken een dodelijk middel beschikbaar
te stellen voor alle leden van de coöperatie, mits ouder dan 18 jaar, die
de autonome route willen bewandelen. CLW wil los van de NVVE opereren om, als dat nodig is, ‘ordinair
ruzie te kunnen maken met artsen’.
Verdubbeld
Ook werd bekendgemaakt dat de
NVVE 400.000 euro uit haar begroting zal aanwenden om de Levenseindekliniek te ondersteunen. De
kosten zijn hoog en met uitzondering
van Menzis vergoeden de verzekeraars de Levenseindekliniek (nog)
niet. Eerder al droegen NVVE-leden
3 ton bij.
De belangstelling voor een bezoek
aan de Levenseindekliniek was
enorm. In het ruime Haagse pand
huizen alleen staf en telefoonmedewerkers. Ambulante teams voeren de
euthanasie bij de aanvrager thuis uit.
Het aantal teams werd eind mei verdubbeld. De wens is om in het Haagse pand een familiekamer in te richten, waar mensen kunnen sterven
die dat thuis niet kunnen of willen.
Over twee interne vraagstukken, zo
werd meegedeeld, zijn besluiten genomen. Relevant blijft (ook) op papier verschijnen en krijgt – om het
contact met de leden te intensiveren
– volgend jaar een hogere frequentie: zes in plaats van vier keer per
jaar. De NVVE krijgt dit najaar tevens
een nieuwe huisstijl.

Onderzoeker zoekt
ouderen die leven
als voltooid ervaren
In samenwerking met de Leerstoelgroep Zorg en Welzijn van de Universiteit voor Humanistiek doet Els
van Wijngaarden promotieonderzoek naar de thematiek van het
voltooide leven. Doel van dit onderzoek is om – door middel van
diepte-interviews – meer zicht te
krijgen op de ervaring van ouderen
met een voltooid leven, ouderen
die de wens hebben hun levenseinde zelf te regisseren.
De onderzoeker komt graag in contact met ouderen die hun leven
voltooid vinden (of ‘klaar zijn met
leven’).
Er is een aantal voorwaarden:
• U ervaart uw leven als voltooid
en lijdt aan het vooruitzicht verder te moeten leven.
• U bent 70 jaar of ouder.
• U bent wilsbekwaam en hebt een
weloverwogen stervenswens.
• U bent niet terminaal ziek en uw
stervenswens houdt geen verband met een medisch classificeerbare ziekte of aandoening.
Wilt u meewerken aan het onderzoek, dan kunt u contact opnemen
met Els van Wijngaarden, Langegracht 33, 3811 BW Amersfoort
(of stuur een mail aan info@onderzoekvoltooidleven.nl, zie voor meer
informatie www.onderzoekvoltooidleven.nl).
Als het aantal reacties de behoefte overstijgt, zal een selectie worden gemaakt. Alle reacties zullen
in ieder geval worden beantwoord.
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Reactie NVVE op evaluatie Wtl:
meer aandacht voor verankering
van schriftelijke wilsverklaring
De euthanasiewet draagt bij aan het
vergroten van de zorgvuldigheid en
transparantie van levensbeëindigend
handelen door artsen en aan de
rechtszekerheid voor artsen. Maar er
zou meer aandacht moeten zijn voor
de wettelijke verankering van de schriftelijke wilsverklaring, vindt de NVVE.
Strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding (artikel 294, lid 2 in het Wetboek
van Strafrecht) zou bovendien moeten
worden afgeschaft. Dat stelt de NVVE
in reactie op de tweede evaluatie van
de Wet toetsing levensbeëindiging op
verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl),
die eind vorig jaar uitkwam. Later dit
jaar debatteert de Tweede Kamer over
de evaluatie.
In artikel 2, lid 2 van de Wtl staat dat
een arts gevolg kan geven aan een
schriftelijk euthanasieverzoek als
daarnaast aan de zorgvuldigheidscriteria is voldaan. Verwijzend naar de uitzending van Zembla (‘Als ik dement
ben, wil ik dood’), waaruit bleek dat
een euthanasieverzoek bij gevorderde
dementie in de praktijk weinig waarde
heeft, stelt de NVVE dat de medischprofessionele norm van KNMG deze
wettelijke ruimte beperkt. Deze stelt
dat euthanasie of hulp bij zelfdoding
niet geoorloofd is als er geen enkele
communicatie met de patiënt meer
mogelijk is, zoals bij vergevorderde dementie vaak het geval is. De NVVE
zegt het jammer te vinden dat er in de
evaluatie over dit knelpunt in de wet
geen aanbeveling is gedaan.
Ander punt van kritiek is de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding, zoals
vastgelegd in artikel 294, lid 2 SR. De
NVVE bracht dit voorjaar het Manifest
294 uit, waarin voor afschaffing van
dit wetsartikel wordt gepleit. Dat pleidooi herhaalt de vereniging in de brief
aan de minister. Zij merkt op dat afschaffen Nederland juridisch niet in
een uitzonderingspositie zou plaatsen, omdat Nederland een van de weinige landen is waar hulp bij zelfdoding
wettelijk verboden is, terwijl zelfdoding
dat niet is.
De NVVE sluit zich aan bij de aanbeveling in de evaluatie om een onafhankelijk onderzoek naar de praktijk van de
Levenseindekliniek in te stellen. Zij
pleit ervoor dat in dit onderzoek ook
wordt gekeken naar de redenen van

de eigen arts om een euthanasieverzoek af te wijzen, terwijl dat verzoek
door de Levenseindekliniek wel wordt
gehonoreerd.
De integrale brief over de evaluatie van
de Wtl is te lezen op de website van de
NVVE, onder het kopje ‘Nieuws’.

Kun je om euthanasie vragen
als je in het buitenland woont?
Kun je als buitenlander in Nederland
euthanasie krijgen? En als in het buitenland woonachtige Nederlander?
Het zijn vragen die de NVVE regelmatig worden gesteld. Hoe zit het precies? Een korte uitleg.
Een van de voorwaarden om euthanasie te kunnen krijgen is dat de betrokkene ‘ingezetene’ in Nederland is en
hier een behandelrelatie met een arts
heeft. Ingezetene ben je als je vier
maanden of langer in Nederland woont
(als ingezetene sta je ingeschreven in
de Gemeentelijke Basisadministratie). Woont de betrokkene in het buitenland – ook als hij of zij Nederlander
is –, dan is euthanasie dus per definitie niet mogelijk.
De Levenseindekliniek neemt alleen
aanmeldingen in behandeling van een
persoon wiens euthanasieverzoek
door de eigen arts is afgewezen, die
een zorgverzekering in Nederland heeft

én aan een van deze eisen voldoet:

• iemand heeft de Nederlandse nationaliteit en is ingezetene in Nederland;
• o f iemand heeft de Nederlandse nationaliteit, is geen ingezetene in Nederland, maar heeft hier een verblijfplaats en het is mogelijk inzage
in zijn of haar medische gegevens
te krijgen;
• o f iemand heeft niet de Nederlandse nationaliteit, maar is wel ingezetene in Nederland en kan goed over
zijn of haar euthanasieverzoek meteen arts communiceren.
Nederlanders die in het buitenland
wonen of buitenlanders die in Nederland wonen, kunnen wel lid worden
van de NVVE. Zij kunnen informatie
over een zorgvuldige zelfdoding ontvangen, maar die is alleen in het Nederlands beschikbaar. Ook is het in
principe mogelijk om een wilsverklaring aan te vragen. Die is echter gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving en er kan geen recht aan
worden ontleend in het buitenland.
Voor informatie over de mogelijkheden
in het eigen land verwijst de NVVE
naar haar zusterorganisaties. Die zijn
te vinden op de website van The World
Federation of Right to Die Societies,
worldrtd.net/member-organizations.

Wachttijd voor Levenseindekliniek daalt drastisch
De Levenseindekliniek heeft sinds
juni dertig ambulante teams. Dat waren er zeventien. De Levenseindekliniek heeft nu landelijke dekking. Ook
Rotterdam en Zeeland, waar nog
geen teams waren, zijn voorzien. In
Amsterdam, Haarlem en Den Haag is
het aantal artsen en verpleegkundigen uitgebreid.
Door de uitbreiding zullen de wachttijden van de Levenseindekliniek aanzienlijk korter worden. Nu bedragen
die, afhankelijk van de regio, één tot
zes maanden. Voor urgente gevallen
wordt altijd een uitzondering gemaakt. Directeur van de Stichting Levenseindekliniek (SLK), Steven Pleiter, verwacht dat de wachttijd door de
inzet van de extra teams zal afnemen
tot ongeveer vier weken. Die tijd is
nodig om een dossier op te bouwen
en onderzoek naar de patiënt te doen.

De uitbreiding is mede mogelijk geworden door de vele donaties van leden van de NVVE. Bij het vorige nummer van Relevant was een brief bijgesloten waarin om een financiële
bijdrage aan de Levenseindekliniek
werd gevraagd. Dat was een gezamenlijke oproep van SLK-directeur
Pleiter en Petra de Jong, directeur
van de NVVE. Omdat de NVVE initiatiefnemer en oprichter van de SLK is
en de stichting geheel bij haar doelstelling aansluit, vond de NVVE het
gerechtvaardigd om deze oproep te
doen. Enkele leden hebben kanttekeningen geplaatst bij de gang van
zaken, ook omdat voor de brief een
opvallende envelop van de Levenseindekliniek werd gebruikt. Voor de
oproep heeft de NVVE geen gegevens van haar leden aan de SLK
doorgegeven.
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(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.

De antwoordkaart is al gebruikt.
Wilt u ook het erfenisdossier
ontvangen? Vraag het gratis
en vrijblijvend aan via:
www.kwf-erfenisdossier.nl
of bel 0800-23 53 500

DIENSTEN
post
NVVE, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam
telefoon
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
website: 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 op
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

REGIOBIJEENKOMSTEN NVVE 2013
Tijdens de regionale bijeenkomsten kunnen NVVE-leden
en introducés praktische vragen stellen en informatie inwinnen. Op de informatiemarkt (van 13.30 tot 17.30 uur)
vindt u informatie over de vereniging en het lidmaatschap, en onder meer de niet-reanimerenpenning en patiëntenrechten. Vanaf 14.00 uur is er een zaalprogramma.
13.30 aanvang informatiemarkt
14.00 - 15.00 	lezing Een wilsverklaring alleen is echt
niet genoeg
15.15 - 15.30	documentaire (korte versie) Voor ik het
vergeet ... over de laatste jaren van
Paul van Eerde die in een beginstadium
van alzheimer zijn leven waardig wilde
eindigen
15.45 - 16.45	lezing Dementie en het zelfgewilde
levenseinde
17.30 sluiting informatiemarkt
dinsdag 20 augustus • Sofitel Legend The Grand
Oudezijds Voorburgwal 197, 1012 EX Amsterdam
dinsdag 10 september • Hotel Oud London
Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist
dinsdag 22 oktober • Het Turfschip
Schipperstraat 2, 4871 KK Etten-Leur

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

Telefoondienst
De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor
de Telefoondienst uit de regio

Amsterdam
Wij zoeken vrijwilligers voor twee dagdelen per week.
U komt te werken op het verenigingsbureau in het
centrum van Amsterdam.
Wij vragen:
• levenservaring
• goede contactuele eigenschappen
• goede taalbeheersing
• administratieve ervaring
• bezit van pc met internetaansluiting
Wij bieden:
• ruime inwerkperiode
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: Hans Maliepaard, coördinator
Telefoondienst, (020) 530 49 73. Uw
sollicitatie met motivatie en cv kunt u
mailen aan: h.maliepaard@nvve.nl of
sturen naar: NVVE, t.a.v. H. Maliepaard,
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.
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NVVE viert 40-jarig bestaan met groot jubileumfeest in Filmmuseum EYE

‘HET HOEFT ALLEMAAL NIET ZO ZWAAR’
De NVVE bestaat veertig jaar en dat is reden tot feest. Woensdag 28 augustus staat Filmmuseum
EYE in Amsterdam daarom geheel in het teken van de NVVE. Een bigband, lezingen, films en theater staan garant voor een passende mix van vrolijkheid en ernst rond het thema van het vrijwillig
levenseinde.

door Koos van Wees

Het ene telefoontje is nog niet afgewerkt of de volgende e-mail komt
al weer binnen. Reina van Loon, organisator van het jubileumfeest,
werkt ze rustig en vakkundig af. Techniek, catering, theatergroep,
allemaal vragen ze haar aandacht. Veelvuldig grijpt ze in haar kantoor bij de NVVE naar het voorlopige schema van wat voor het feest
allemaal gepland staat.
Van Loon voelt zich in alle hectiek als een vis in het water. Haar ervaring bij onder meer Joop van den Ende en Henk van der Meijdens
organisatiebureau Stardust geeft haar rust. Ze raakt niet zo snel in
paniek. Mooier dan deze opdracht krijg je ze niet snel, weet ze. Ze
kreeg van de NVVE alle ruimte. Met een beetje een dubbel gevoel
ging ze aan de slag. ‘Want als alles goed zou zijn, dan was deze
vereniging niet nodig en waren we allang opgeheven.’ Maar veertig
jaar voortdurend het bestaansrecht te hebben bewezen mag je best
vieren, meent Van Loon. ‘Dus gaan we én feest vieren én dingen
doen die met het onderwerp te maken hebben. En niet alleen maar
serieus, ook met humor.’
Pittige types
Zelf heeft Van Loon één keer met het onderwerp te maken gehad,
toen een vriend met aids op 29-jarige leeftijd euthanasie kreeg. ‘En
ik heb het er wel over met mijn vader, met wie het niet zo goed gaat.’
Ze heeft zich verdiept in wat de NVVE nou precies voor organisatie
is, en wie de leden zijn. Op de ledenvergadering zag ze ‘vooral heel
pittige types’. ‘Het NVVE-lid is niet iemand die achter de geraniums
gaat zitten. Het zijn heel
actieve mensen’, leerde ze.
Ze pakt er het schema bij.
Wat onmiddellijk opvalt, is
dat het een feest in delen
wordt. ‘Dat doen we zodat zo
veel mogelijk mensen het kunnen meevieren. Er kunnen 650 mensen in EYE, maar door het zowel ’s morgens, ’s middags als
’s avonds te vieren, kunnen we bijna tweeduizend leden herbergen.’
Elke keer is het programma grotendeels hetzelfde. Wouter Schrover,
die onderzoek doet naar hoe euthanasie wordt weergegeven in film
en literatuur, geeft een lezing over de invloed van die weergave op
het debat in Nederland. Neurobioloog Dick Swaab, schrijver van Wij
zijn ons brein en pleitbezorger van de zelfgekozen dood, praat over
het door hem uitgevonden ‘uitburgeren’. Ofwel, hoe bereid je je zo
goed mogelijk voor op je sterven. Swaab komt overigens alleen ’s
middags.

www.flowperfo

rmingarts.com

(fotograaf Marce
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Passende mix van vrolijkheid en
ernst rond thema vrijwillig levenseinde
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van Vuren)

De hele dag door worden er films vertoond. ‘We zitten natuurlijk niet
voor niets in het Filmmuseum’, zegt Van Loon. Heeft de NVVE op het
festival This is the End al vele mooie langere films over euthanasie
kunnen laten zien, nu mikt Van Loon op de korte film. ‘Films van vijf
minuten tot een half uur, zodat de mensen die tussen de andere
festiviteiten door kunnen meepikken.’
Ook zijn er exposities, onder meer van de foto’s die zijn gemaakt van
leden tijdens de laatste ledenvergadering, met een opschrift over de
reden waarom ze NVVE-lid zijn.
Reina van Loon is wat huiverig om een hoogtepunt in het programma aan te wijzen. ‘Ik vind alles mooi.’ Ze begint te lachen als wordt
gevraagd naar de Euthanasiebingo. ‘Sommige dingen moet je niet
uitleggen. Ga er maar van uit dat die heel leuk wordt.’ Zoals ze ook
hoge verwachtingen heeft van de Konrad Koselleck Big Band, die
’s avonds optreedt, en van Trio Nocturna, dat de hele dag door ZuidAmerikaanse muziek ten gehore brengt. ‘Muziek waar je vrolijk van
wordt.’
Speciale aandacht is er voor gedichten. Elke week komen er bij de
NVVE gedichten binnen over euthanasie of hulp bij zelfdoding. Het
jubileumfeest haakt daar op in. ‘Ik roep de leden op speciaal voor
deze gelegenheid een gedicht te schrijven en dat hier voor te dragen. Op de antwoordkaart bij dit nummer kunnen ze zich opgeven.
Er zijn geen voorwaarden aan verbonden, het hoeft zelfs niet over
euthanasie te gaan. Ik hoop alleen dat veel mensen kiezen voor
humor als stijlmiddel. Het hoeft niet allemaal zo zwaar.’

ies.nl
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Opgave voor (een dagdeel van) het jubileumfeest kan met de in dit
nummer bijgevoegde antwoordkaart.
www.th

eatergro
epmooiw
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EYE prima bereikbaar met
openbaar vervoer
Filmmuseum EYE is uitstekend bereikbaar met
het openbaar vervoer. Van achter het Centraal
Station in Amsterdam vaart continu een pont die
de bezoeker op enkele honderden meters afstand
van het museum afzet. Voor de resterende paar
honderd meter heeft de NVVE riksja’s ingehuurd
die een pendeldienst onderhouden, speciaal
voor mensen die slecht ter been zijn. Wie toch
met de auto wil komen, moet op de navigatie
Tolhuisweg 5 intikken. Achter het museum is
beperkte parkeergelegenheid.

DJ Puck
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Dick Swaab

(Advertentie)

Jubileumfeest
28 augustus 2013 in het
EYE Filmmuseum
IJpromenade 1, Amsterdam

Op 28 augustus viert de NVVE haar 40-jarig bestaan met een
spetterend feest speciaal voor de leden! Dit feest zal worden
gehouden op een unieke locatie, namelijk het EYE Filmmuseum
in Amsterdam-Noord.
Tijdens dit feest kunt u genieten van film, theater, exposities, muziek
en nog veel meer. Tevens is er speciale aandacht voor gedichten.
Om deze mooie dag met zo veel mogelijk leden te kunnen delen, wordt
het feest in drie dagdelen opgesplitst.
Per dagdeel is slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Dus vul
de bijgevoegde antwoordkaart snel in en geef u op voor het dagdeel van
uw keuze!

U bent als
NVVE-lid welkom

De entreekaarten worden op volgorde van aanmelding uitgegeven.
Dus hoe eerder u de antwoordkaart opstuurt, hoe groter de kans dat u
op het jubileumfeest aanwezig bent. Alle aanwezigen ontvangen de entreekaarten ongeveer een week voor dato per post. Rond die tijd wordt ook de
entree van € 7,50 per persoon afgeschreven.
			
			
			

			

Dagdeel 1: 11.00-14.00
Dagdeel 2: 15.00-18.00
Dagdeel 3: 20.00-00.00
(zie pagina 30 voor meer informatie)

