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‘Het gebeurde in het
holst van de nacht’

• De LOD en de heer Strubbe

• Opinie: euthanasie om vijf over twaalf
• Bep had het goed geregeld
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		 4 	Oud-minister Borst na tien jaar
		 	
De euthanasiewet kwam er toch nog redelijk snel, in 2002,
dankzij de D66-minister van Volksgezondheid. Zelf gunt Els Borst
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die eer graag aan Benk Korthals (VVD). Voor Relevant rakelt ze
de geschiedenis op, ook haar persoonlijke. Wat lukte?

		
		

8 	Comfortabel afscheid
	
‘Een huisarts zal uit zichzelf niet snel euthanasie aanbieden.
Die is veel te bang dat de patiënt denkt: hij wil van me af.’
LOD’er Thea van Dam steunde Ben Strubbe (87). Eerst had
hij willen stoppen met eten en drinken.

10 Opinie Schrijnend en barmhartig

		 	
De vrouw die euthanasie kreeg toen ze haar wilsverklaring al niet
meer mondeling kon bevestigen, is geholpen uit liefde, uit barmhartigheid. Hans van Dam neemt stelling tegen de furieuzen.
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12 	Bep was driftig
		De dochter van Bep van Houten schreef een boek over hoe haar
moeder eindigde op de manier die ze zó had willen voorkomen.
Ze dacht dat ze alles goed had geregeld.
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EXTRA

Het doek is gevallen, er is hoop. Deze regel slaat op de val van het kabinetRutte. Zijn kabinet is het kabinet van de voornemens en stilstand gebleven. Die stilstand gold zeker ook nieuwe initiatieven rond het zelfgewilde
levenseinde. Het was van meet af aan duidelijk dat een initiatief als Uit
Vrije Wil geen kans zou maken. Er was een deal met de SGP en het was
een publiek politiek geheim dat de prijs van ‘geen verandering op medischethische zaken’ contant betaald moest worden. Geen stap mocht er in die
richting worden gezet. En nee, het niet tegenhouden van de Levenseindekliniek was geen zonde, want alle activiteiten van de kliniek vallen binnen
de wet.
Met de val van dit kabinet is er serieus perspectief op een nieuwe paarse
coalitie. Daarin maken initiatieven als Uit Vrije Wil meer kans. Andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld rond stervenshulp aan mensen met psychiatrische
ziekten en dementie, zullen op meer politieke steun kunnen rekenen. Ook
zal de ruimte die de euthanasiewet biedt uit de politieke kramp raken. Intussen gaan ontwikkelingen door. Om te beginnen het voortschrijdend inzicht in
de werkelijke reikwijdte van de wet. Zonder slag of stoot gaat dat niet. De
SCEN-artsen Bert Keizer en Gerrit Kimsma en oud-psychiater Boudewijn
Chabot kregen in NRC Handelsblad tweemaal volop de ruimte om heftige
kritiek te uiten op de euthanasie bij een vrouw die onverwacht haar al
sinds jaren geuite wens niet meer kon bevestigen. Gezien de ruimte van
de wet snijden hun argumenten geen hout. Hooguit zijn er praktische bezwaren aan te voeren, bijvoorbeeld wat te doen bij ‘verzet’. Maar hier passen eerder zuivere vragen (bijvoorbeeld over de interpretatie van dat verzet) dan harde oordelen.
In dit nummer van Relevant benadrukt oud-minister Els Borst nogmaals de
ruimte die de euthanasiewet biedt, inclusief euthanasie in een gevorderd
stadium van dementie. Dat laatste zegt ze ook in een persoonlijk gesprek
tegen Noor Tjallingii, die een boek over haar dementerende moeder schreef
en in dit nummer aan het woord komt. Bij haar moeder peinsde nog geen
arts over euthanasie bij gevorderde dementie. Nu dus wel. Het positieve
oordeel van de regionale toetsingscommissies over de euthanasie bij dementie biedt perspectief voor lotgenoten van deze vrouw. Dat is geen brug
te ver, maar een brug naar de verlangde overkant.
De euthanasiepraktijk landt meer en meer in de praktijk van artsen. Daarmee komen artsen steeds dichter bij hun centrale taak: lijden verlichten.
Die taak houdt in aanleg pogingen tot genezen in, maar ook helpen sterven als er voor iemand geen andere weg meer is. Onderzoekster en antropologe Anne-Mei The vraagt in NRC Handelsblad van 14 april aandacht voor
de lijdende arts bij euthanasie. Zij kan gerust zijn: voor een arts met een
hart zal euthanasie nooit een routineklus worden. Voor een patiënt al helemaal niet. Jammer is wel dat, als het aan The ligt, de patiënt a moment
of joy wordt onthouden. Zij hekelt een laatste wens op het uur van euthanasie: de man in kwestie wil eerst een spannende tennisset van het fameuze tennistoernooi Wimbledon afkijken. Dat klinkt voor sommigen misschien banaal, maar dat is het alleen bij oppervlakkig kijken. Het is erg dat
mensen kennelijk aan een beeld moeten voldoen. Niemand vraagt zomaar
om euthanasie, alsof je het net zo goed niet zou kunnen doen. Elke vraag
om euthanasie ontstaat bij de afwezigheid van een andere mogelijkheid
voor die ene persoon. Willen sterven is altijd: niet verder kunnen leven.
Maar dat wil niet zeggen dat alle licht uit het leven is. Juist niet. Laten we
blij zijn met iemands laatste moment van plezier! Heerlijk, zo’n patiënt. Hij
wil nog één keer wat daarna nooit meer kan. Hij leeft tot zijn dood. Wie wil
dat perspectief niet? n
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‘Doodgaan is een van de moeilijkste
dingen die we moeten doen’
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Tien jaar euthanasiewet. En nu, mevrouw Borst?

‘WE ZIJN ZORGVULDIG BEZIG’
Ze maakte privé en in de politiek intensief mee hoe de tijd rijp werd voor de euthanasiewet. Dat de wet nog niet
voorziet in hulp bij ‘voltooid leven’ noemt ze een tragedie. Een gesprek met Els Borst.
door Leo Enthoven

Begin jaren tachtig klopten verontruste verpleegkundigen
op de deur van haar directeurskamer in het Utrechtse Academisch Ziekenhuis. Ze vertelden dat artsen soms het leven van ernstig zieke en lijdende patiënten beëindigden, op
verzoek van die patiënten zelf. ‘Het gebeurde in het holst
van de nacht. Er mocht niet over gepraat worden, want het
was strafbaar.’
Duidelijke richtlijnen ontbraken. Er lag nog geen uitspraak
van de Hoge Raad. Bij het ziekenhuisbestuur pleitte Els
Borst voor een open euthanasiebeleid. ‘Ik voorzag dat het
bestuur zou zeggen dat we daar niet aan konden beginnen,
omdat euthanasie strafbaar was. Stel je voor dat artsen in
de gevangenis belandden. Dat zou niet goed zijn voor ons
imago.’ Ze besloot zelf met de officier van justitie te gaan
praten. ‘Die zei dat hij de kans gering achtte dat artsen in
moeilijkheden zouden komen, mits ze zich hielden aan de
criteria die op dat moment golden. Wij zouden patiënten laten weten dat we bereid waren hen te helpen. En we zouden
alle euthanasiegevallen melden.’
Als vicevoorzitter van de Gezondheidsraad maakte ze deel
uit van commissies met juristen, ethici en artsen die op
verzoek van de regering adviezen opstelden. ‘Onze aanbeveling was duidelijk. Er diende een formele regeling te komen waarin stond dat een arts niet strafbaar zou zijn als hij,
conform de zorgvuldigheidseisen, euthanasie toepaste.’
Hopeloos
Privé had ze ervaring. Ze vertelt over een familielid, een
boerin in Noord-Holland, waar ze dikwijls had gelogeerd. De
vrouw leed aan darmkanker. ‘Ze vroeg op een bepaald moment om euthanasie en kreeg die ook, omdat haar lijden
ondraaglijk en uitzichtloos was. Dat kan bij darmkanker
heel erg worden. Als de darmen eenmaal dichtzitten en je
gaat je darminhoud uitbraken – die taferelen gun je niemand. Ik werd gebeld om afscheid te komen nemen. Helaas was ik verhinderd. Mijn echtgenoot lag op sterven. Hij
had de ziekte van Kahler, een heel stevige vorm van kanker
met uitzaaiingen in de botten. Mijn man wilde eventueel
euthanasie en besprak het met zijn oncoloog. Die beaamde dat zijn situatie hopeloos was en dat hij wist hoe pijnlijk
deze kankervorm was. Hij zei tegen mijn man: “Als je het
niet meer volhoudt dan bel je maar, dan kom ik je een
spuitje geven en kun je inslapen.”’ Uiteindelijk is dat niet
nodig geweest. Haar man is vanzelf gestorven.
Als lid van D66 volgde ze discussies over euthanasie op de
voet, zowel binnen als buiten haar partij. Een initiatiefwetsvoorstel om euthanasie wettelijk te regelen, ingediend door

D66-politica Elida Wessel-Tuinstra, haalde het in 1985
niet. Een paar jaar later maakte Els Borst deel uit van de
regeringscommissie-Remmelink die in 1991 een rapport
publiceerde over de euthanasiepraktijk in Nederland, getiteld Medische beslissingen rond het levenseinde. Langzaam werd de tijd rijp.
Maar zolang het CDA in de regering zat, was het uitgesloten dat het kabinet een euthanasiewet zou indienen. Een
belangrijke doorbraak kwam met een arrest van de Hoge
Raad in 1984. Dat erkende het conflict van de arts, die de
plicht heeft het lijden te verlichten én het leven te behouden. Els Borst: ‘Die twee gaan op een gegeven ogenblik
botsen. Hij kan niet het lijden verlichten en tegelijkertijd
het leven behouden. Dan is het hem te vergeven als hij
ervoor kiest het leven te beëindigen als de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt en herhaaldelijk om levensbeëindiging heeft verzocht.’
Meerderheid
Met al haar kennis en ervaring op het gebied van het zelfgewilde levenseinde begon Els Borst in augustus 1994 aan
acht jaar ministerschap van Volksgezondheid. Tijdens de
regeerperiode van het eerste paarse kabinet diende D66kamerlid Roger van Boxtel een initiatiefwetsvoorstel euthanasie in. Tot een parlementaire behandeling kwam het niet.
Els Borst: ‘Tijdens de formatie van paars 2 was de conclusie van Wim Kok, en ik kon hem daar alleen maar gelijk in
geven, dat het beter was als het kabinet bij een dergelijk
gevoelig onderwerp een wetsvoorstel bij de Kamer indiende. We waren verzekerd van een meerderheid. Dat is een
zakelijk argument. Daarnaast vonden we het onderwerp te
belangrijk om aan één Kamerlid over te laten. Dat was een
beetje pijnlijk voor Van Boxtel. Maar het beeld had kunnen
ontstaan dat het om zo’n typisch D66-idee ging. Nu wisten
we van tevoren dat PvdA, VVD en D66, de héle coalitie, dit
onderwerp nu eindelijk wettelijk wilde regelen en wilde zorgen dat artsen ongestraft bleven.’
Enquêtes hadden al vaak uitgewezen dat het maatschappelijk draagvlak groeide. Dat vond het kabinet van groot
belang. ‘Zelfs de overgrote meerderheid van de CDA-aanhang in het land vond dat euthanasie moest kunnen. CDApolitici waren strikter in de leer dan hun eigen achterban.’
Ze herinnert zich dat buitenlandse bezoekers haar later wel
eens vroegen om een kopietje van de wet, zodat ze die
thuis ook konden invoeren. ‘Alsof je dat pats-boem op onvoorbereide bodem zou kunnen doen. Nee, het is als landbouw. Soms moet je lang een akker bewerken, voordat je

5

kunt oogsten. In Nederland hebben we er dertig jaar over
gedaan.’
Geen rijtjes
De parlementaire behandeling was geen niemendalletje.
Na een uitgebreide schriftelijke voorbereiding volgden lange en intensieve debatten met beide Kamers. ‘Voor het
principe – laat ik het klassieke voorbeeld noemen van vergevorderde kanker met uitzichtloos en ondraaglijk lijden –
was weinig overredingskracht nodig. De discussie ging
vooral over de reikwijdte, over psychiatrische patiënten,
kinderen die hun wil niet kunnen uiten, wilsonbekwame volwassenen, demente patiënten.’
Ze verdedigde de wet samen met Benk Korthals, VVD-minister van Justitie. ‘Hij was politiek zeer ervaren. We hebben ervoor gezorgd dat niet gewerkt zou worden met rijtjes,
met die ziekte wél en die ziekte niet. We wilden het algemeen houden, zodat in de loop der jaren de praktijk zelf
voor ruimere invulling kon zorgen. Dat was nodig; kijk naar
dementie. En we hebben het voor elkaar gekregen dat psychiatrische ziektebeelden niet werden uitgesloten. De uitzichtloosheid is moeilijk vast te stellen als het lichaam
voortreffelijk functioneert. Alles doet het, behalve dat iemand zó zwaar onder zijn herhaaldelijke depressies lijdt dat
hij niet verder wil leven. Ik vind het onfatsoenlijk zulke mensen buiten te sluiten, louter omdat de ziekte in hun hoofd
zit en niet in nieren of longen of waar dan ook.’
In de voorbereiding van het parlementaire debat voerde ze
overleg met fractiewoordvoerders. Sommige verzoeken om
aanpassing honoreerde ze, maar in contacten met de christelijke partijen stuitte ze op een muur. Tijdens de debatten
in de kamer bleven zij en Benk Korthals erop hameren dat
niemand verplicht is om een verzoek om euthanasie te
doen en dat geen enkele arts verplicht is om euthanasie te
verlenen.
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Uiterste middel
Uit de voorgeschiedenis herinnert ze zich dat ze de palliatieve zorg ‘behoorlijk heeft opgepoetst’. In Engeland, hét
land van de palliatieve zorg, bezocht ze hospices. ‘In Nederland was minder onderzoek en energie in palliatieve
zorg gestoken. Ik heb altijd gezegd: je moet geen euthanasiewet maken zonder de palliatieve zorg op orde te hebben.
Euthanasie is het uiterste middel aan het eind van een
traject dat ook palliatieve zorg omvat. In de debatten speelde dat een grote rol. Met die houding heb ik de christelijke
partijen een wapen uit handen geslagen. Bovendien meen
ik oprecht dat je bij pijn niet dat gevraagde spuitje gaat geven als pijnbestrijding niet tot het uiterste is geprobeerd.’
Ze installeerde een commissie palliatieve zorg onder voorzitterschap van een CDA’er. Die pleitte voor de oprichting
van vier kenniscentra en die zijn er gekomen. Met gepaste
trots: ‘Met de palliatieve zorg heb ik een beetje school gemaakt. Er is tegenwoordig zelfs een Els Borst-prijs verbonden aan de jaarlijkse Internationale Dag van de Palliatieve
Zorg.’
Met voldoening denkt ze aan het zorgvuldige wetgevingsproces, al bleef één heikel onderwerp buiten de wet: de ‘pil
van Drion’. Els Borst: ‘Korthals en ik waren bereid ook op
dat vlak een zekere verruiming toe te laten. We wilden vasthouden aan het criterium van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, maar niet vastleggen dat dat per se moest komen
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Tien jaar euthanasiewet

De euthanasiewet was op 1 april van dit jaar tien jaar van
kracht. Officieel is het de ‘Wet toetsing levensbeëindiging op
verzoek en hulp bij zelfdoding’. De inwerkingtreding was de
afsluiting van dertig jaar discussie. De belangrijkste data:
• 6 augustus 1999 Het tweede paarse kabinet (PvdA, VVD,
D66) dient het wetsvoorstel in.
• 28 november 2000 De Tweede Kamer neemt de wet aan.
• 10 april 2001 De Eerste Kamer neemt de wet aan.
• 12 april 2001 Koningin Beatrix ondertekent de wet.
• 26 april 2001 Het Staatsblad publiceert de wet.
• 1 april 2002 De euthanasiewet treedt in werking.

Minister Els Borst en minister
van Justitie Benk Korthals

Geneeskundige en minister

Dr. E. (Els) Borst-Eilers studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam waar ze later zou promoveren als immunologe. Ze werd achtereenvolgens bijzonder hoogleraar, directeur
van het Academisch Ziekenhuis Utrecht en vicevoorzitter van de
Gezondheidsraad. Daarna, van 22 augustus 1994 tot 22 juli
2002, was ze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Ze bereidde onder meer de basisverzekering gezondheidszorg
voor, die haar opvolger Hoogervorst zou invoeren.
In medisch-ethische kwesties waar ze als bewindsvrouw mee te
maken kreeg, ging het vaak over euthanasie. Ze is Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw en Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Op 8 maart van dit jaar kreeg ze de Aletta Jacobsprijs
2012 van de Rijksuniversiteit Groningen voor de genuanceerde
manier waarop ze medisch-ethische kwesties aan de orde stelde. Mevrouw Borst is erelid van de NVVE.

door een ziekte. Dat woord ziekte staat trouwens ook niet
in de wet. De wet spreekt wél over artsen en hun patiënten;
de Kamer heeft die relatie expliciet afgedwongen. Daarmee
hebben we impliciet in de wet vastgelegd dat er sprake
moet zijn van een medische grond.’
Tijdens het Kamerdebat is concreet gesproken over lijden
aan het leven. Maar daar wou de Kamer niet aan. ‘Op dat
moment speelde de zaak-Brongersma, een enigszins ongelukkige casus. De huisarts had dat zorgvuldig gedaan, was
wel veroordeeld maar zonder strafoplegging. Helaas heeft
hij onvoldoende duidelijk uitgelegd dat zijn patiënt wel degelijk allerlei lichamelijke kwalen had. Het was een medische
grondslag, opgebouwd uit een aantal hinderlijke ouder-

domskwalen. In de Kamer wou men er
niets van weten dat als iemand niet
ziek was hij toch geholpen zou worden.
Korthals zei: Els, we moeten dit loslaten, we dreigen het hele wetsontwerp
te verliezen. Straks gaan Kamerleden
uit de coalitie tegenstemmen.’
Dat het onderwerp is blijven hangen
vindt ze nog steeds een ’geweldige tragedie’. Met krachtige stem: ‘Het lijden
van die mensen is zichtbaar, aangrijpend en invoelbaar.’
Leeftijdsgrens
Toch heeft ze de initiatiefgroep Uit Vrije
Wil niet klakkeloos omarmd. ‘De leeftijdsgrens van 70 jaar vind ik raar. De
grondgedachte steun ik, maar de uitvoering vind ik nog niet bevredigend.
Niet één arts zal bereid zijn een dodelijk middel voor te schrijven voor een
patiënt die hij niet kent, alleen maar
omdat een van die speciaal opgeleide
deskundigen van Uit Vrije Wil hem
komt vertellen dat het een goede casus is. Stel je voor dat de familie na
afloop moeilijk gaat doen. De arts kan
meteen zijn praktijk sluiten, krijgt een
levenslange schorsing.’
Misschien, oppert ze, ligt hier een rol
voor de Levenseindekliniek. ‘Een noodzakelijk kwaad maar een goed doordachte constructie’, noemt ze die.
‘Wellicht kunnen patiënten daar naartoe met een verklaring op zak van hun
huisarts, dat die aan het lijden zoals
zijn patiënt dat ervaart niets meer kan
doen. De kliniek biedt het voordeel dat
dodelijke middelen niet op nachtkastjes bij mensen thuis liggen en dat er
altijd een arts in de buurt is.’
Ze benadrukt nog dat artsenorganisaties beter aan dokters moeten uitleggen wat de wet wel en niet toestaat.
‘De wet is ruimer dan artsen denken.
Ik ben niet bang dat het proces ontaardt. We zijn zorgvuldig bezig. Het
aantal sterfgevallen als gevolg van euthanasie en hulp bij zelfdoding blijft
steken op een paar procent. Artsen
willen het zo min mogelijk doen. Rationeel staan ze erachter, emotioneel ligt
dat anders. Doodgaan is een van de
moeilijkste dingen die we moeten
doen. Maar er zijn heel mooie sterfbedden. In de krant viel me een overlijdensadvertentie op van iemand, niet
eens zo oud, die te midden van familie
was ingeslapen. De laatste woorden
waren: “Bedankt voor alles en ik ga.”
Die had kennelijk de dood aanvaard.
Mooi, hè?’ n

PETRA DE JONG 
directeur NVVE

GRUWEL
In mijn nachtmerries bevind ik me in een zeilboot verwaaid in een windmolenpark. Zwiepende wieken langs de mast. Ik kan de uitgang niet
vinden. Hoewel ik erg voor groene stroom ben, vind ik windmolenparken
op zee angstwekkende gruwelen, afgezien van de horizonvervuiling. In
zo’n gruwel bevind ik me ook op zoek naar structurele financiering voor
de Levenseindekliniek. Maar daarover later.
De Week van de Euthanasie in februari was een succes. Wat goed gaat
na tien jaar euthanasiewet kwam aan de orde, en wat beter kan. De
‘wilsverklaringenestafette’ op 65 plaatsen in het land werd zeer druk
bezocht. Het revers-speldje, uitgereikt aan alle leden om het praten over
een waardig sterven gemakkelijker te maken, werd en wordt door velen
met trots gedragen. Het Film- & Documentairefestival The End was een
wereldprimeur, net als de met spanning omgeven aankondiging van het
begin van de Levenseindekliniek op 1 maart.
Op het moment van schrijven is de Levenseindekliniek ruim een maand
operationeel. Dat de kliniek hard nodig was, blijkt wel uit het gemiddelde
van zes aanmeldingen per dag. Veel, heel veel schrijnende gevallen. Op
basis van één maand kun je geen betrouwbare metingen doen, maar ik
kan stellen dat het voor meer dan de helft mensen zijn met lichamelijke
aandoeningen. Pychische ziekten vormen ongeveer een derde.
Bij de mensen met een lichamelijke aandoening gaat het vaak om kanker of andere dodelijke ziektes, maar meer nog om niet-dodelijke, wel
ondraaglijke en uitzichtloze aandoeningen. Bijvoorbeeld halfzijdige verlamming na een herseninfarct, blindheid door netvliesdegeneratie of
parkinson. Artsen vinden het blijkbaar moeilijk deze ziekten als ondraaglijk te zien. En de mensen met een psychiatrische aandoening hebben
vaak al een jaren durende rondgang binnen de psychiatrie achter de rug,
zonder enig resultaat. Ook hun lijden is blijkbaar moeilijk in te voelen
door artsen.
De zes teams zijn hard aan de slag gegaan, maar de capaciteit bleek al
snel onvoldoende. Inmiddels zijn er al tien teams en dat aantal zal nog
worden uitgebreid. Daarbij komen direct de financiën om de hoek kijken.
Om de Levenseindekliniek te kunnen voortzetten is solide structurele
financiering noodzakelijk. Het meest voor de hand ligt betaling uit de
zorgverzekering. Het probleem is dat het tarief dat huisartsen ontvangen voor het uitvoeren van een euthanasie te laag is voor vergoeding
van een twee leden tellend Levenseindekliniek-team, ook omdat het niet
meer dan een aanvulling is op andere aan de huisarts toegekende vergoedingen.
Een eigen bijdrage lijkt het simpelst. Maar daarom vragen is een economisch delict, omdat er al een basiszorgtarief voor bestaat. Snapt u het
nog? Ik maakte een rondgang in de wetten en regels van onze zorgverzekeringswet. Het aantal instanties dat zich hiermee bemoeit, is ongekend. Het is een gruwel. Ik waan me in een windmolenpark op zee en ik
weet niet meer hoe ik eruit kan komen!
Uw donaties (op banknummer 714018 van de NVVE o.v.v. gift Levenseindekliniek) zijn dus nog van harte welkom, terwijl wij blijven zoeken
naar een structurele oplossing voor financiering. In de tussentijd zijn de
teams gewoon aan het werk. Ze doen hun uiterste best mensen die in
de kou staan zo veel mogelijk te helpen. n
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Euthanasie als ‘comfortabel’ alternatief

‘ALSOF HIJ WATER ZAG BRANDEN’
De heer B.H. Strubbe (1924) wilde, wat hij noemde, zijn voortschrijdende afbraakproces beëindigen. Hij vroeg de
NVVE om informatie over stoppen met eten en drinken. Thea van Dam van de LOD adviseerde hem.
door Anja Krabben

Thea van Dam herinnert zich de heer Strubbe, Ben heette
hij, als een slimme, sympathieke en humoristische man.
En als een man die klaar was met leven en daar zeer vastbesloten over was. Als medewerker van de Ledenondersteuningsdienst (LOD) van de NVVE kwam ze op 9 september 2011 voor het eerst met hem in contact. Hij stierf op
28 oktober 2011 door euthanasie.
Het eerste contact met de NVVE dateerde van juni 2011.
Strubbe had een e-mail gestuurd voor advies over levensbeëindiging door stoppen met eten en drinken. Hij legde uit
dat hij al jaren geen smaak en reuk meer had en stokdoof
was. Ook kampte hij met parkinsonproblemen, zoals moeite met slikken, veel speekselvorming, een spastische
slokdarm ’s nachts en ernstige evenwichtsstoornissen
waardoor hij vaak viel. De 87-jarige weduwnaar had geen
behoefte ‘om dit voortschrijdende afbraakproces langer te
laten duren’.
Het ergst vond hij het verlies van smaak en reuk. Hij at
eigenlijk al jaren nauwelijks. En drinken ging moeilijk. Vanwege de parkinson kon hij zich al in een klein slokje water
verslikken. Hij dacht dan ook weinig moeite te zullen hebben met het geheel stoppen met eten en drinken. Zijn conclusie was dat hij zonder meer viel in de categorie ‘voltooid
leven’ en hij schreef: ‘Het heeft geen enkele zin om mij van
dit voornemen af te brengen; dat is letterlijk tegen dovemansoren praten!’
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Folder
De NVVE stuurde de folder Stoppen met eten en drinken,
had contact met de kleindochter van Strubbe die bij hem in
huis woonde en raadde een gesprek aan met een LOD’er.
Maar dat wees Strubbe af, bang als hij was dat de LOD’er
hem van zijn plan zou willen afbrengen.
Wel hield hij de NVVE op de hoogte en liet enkele dagen
later weten dat hij koos voor opname in een hospice, zijn
verzekering zou het vergoeden. Hij zocht een hospice dat
openstond voor patiënten die willen stoppen met eten en
drinken. De NVVE stuurde adressen en meer informatie;
Strubbe vond een hospice dat bereid was hem op te nemen. Maar helemaal gerust was hij niet, want iemand van
het hospice had zijn dochter verteld dat een patiënt water
zou krijgen als deze ijlde en om drinken vroeg. ‘Ik vind dat
hoogst kwalijk, maar zij vinden dat dat bij “verzorgen”
hoort’, schreef Strubbe.
Nogmaals stelde de NVVE een gesprek voor met een
LOD’er om alles rustig op een rijtje te zetten. Deze keer
stemde Strubbe daarmee in en de NVVE besloot de ervaren Thea van Dam in te zetten.
Relevant 2/2012

Thea van Dam is van huis uit verpleegkundige, ze heeft
ruim veertig jaar in de gezondheidszorg gewerkt. Ze bezocht Strubbe enkele malen en had een intensieve mailwisseling met hem. Zijn iPad noemde hij ‘mijn steun en
toeverlaat’.
Bij het eerste huisbezoek waren ook de dochter, schoonzoon en kleindochter aanwezig. Van Dam: ‘Ik ontmoette
een man die precies wist wat hij wilde. En dat was: niet
meer leven. Hij was op. Hij was inderdaad stokdoof, dus
het gesprek ging schriftelijk, ik moest alles opschrijven.
Maar dat ging eigenlijk heel goed. We begrepen elkaar.
Toen voor mij duidelijk was wat hij wilde en dat zijn wens
reëel was, stelde ik hem voor om eerst te proberen euthanasie te krijgen. Daarop keek hij mij aan alsof hij water zag
branden. Hij dacht dat dat absoluut niet kon, omdat hij niet
terminaal was. Hij dacht dat hij daarvoor nog veel te goed
was. Hij redde zich ook best aardig alleen; hij nam bijvoorbeeld zelf zijn medicijnen. Zijn kleindochter woonde weliswaar bij hem in huis en ving veel op, maar, zo zei hij: “Ze
is er wel en ze is er ook niet, voor jonge mensen gaat alles
te langzaam.” Ik bood aan om mede namens hem een
brief te schijven aan zijn huisarts en euthanasie ter sprake
te brengen. Dat vond hij goed. Ook zijn familie ging akkoord.’
Twee dagen later al belde de huisarts. ‘Die bleek niet afwijzend te staan tegenover euthanasie. Hij zei dat het KNMGrapport De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde
uit 2011 hem meer wettelijke ruimte bood. Hij had als
enige voorwaarde dat het rapport van de SCEN-arts ondubbelzinnig positief zou zijn.’
Dat was zonder meer het geval. De SCEN-arts oordeelde
positief over het euthanasieverzoek.
Wennen
Thea van Dam: ‘Voor de familie ging het opeens heel snel.
De dochter had zich ingesteld op stoppen met eten en drinken en wilde veertien dagen vrij nemen om haar vader bij
te staan. Dochter en kleindochter stonden niet afwijzend
tegenover euthanasie, maar moesten wennen aan de nieuwe situatie.’ En het hospice begreep het niet meer. ‘Daar
voelden ze zich op het verkeerde spoor gezet. Ik ben er
geweest en heb uitgelegd hoe het allemaal gelopen was,
maar heb ook excuses aangeboden, want de communicatie had beter gekund.’

‘Aan dat verdriet komt ook een einde’

‘Het heeft geen enkele zin om mij van dit voornemen af te brengen; dat is letterlijk
tegen dovemansoren praten’
Was het niet beter of logischer geweest als de huisarts
zelf de euthanasie ter sprake had gebracht bij de heer
Strubbe?
Thea van Dam: ‘Een huisarts zal uit zichzelf niet snel euthanasie aanbieden. Die is veel te bang dat een patiënt zal
denken: hij wil van me af. Dat begrijp ik ook wel. Op zichzelf was het contact met de huisarts uitstekend. Hij was
ervan op de hoogte dat de heer Strubbe wilde stoppen met
eten en drinken. En hij was uiterst coöperatief toen euthanasie ter sprake kwam. Het was dat Strubbe zelf dacht
niet in aanmerking te komen. Hij was lid van de NVVE,
ontving Relevant, maar het valt soms tegen wat mensen
oppikken van de informatie die wordt aangeboden.’
Maar is het de rol van een LOD’er om euthanasie te opperen?
‘Ja, dat vind ik wel. En dat doe ik ook niet zomaar. Als
iemand ons om ondersteuning vraagt, dan exploreer ik die
vraag tot in detail. Ik hoor aan en observeer. En wat ik zag
was een man van 87 die heel veel klachten had. Ik keek
naar zijn medicijnen. Ik zag hoe hij liep, hoorde dat hij eigenlijk nooit meer buiten kwam, dat zijn vrouw niet meer
leefde. In zo’n situatie bekijk ik de hele psychosociale en
medische context. En ik hoorde hoe vastbesloten hij was

in zijn wens om dood te gaan. Dan vind ik het niet moeilijk
euthanasie te opperen. Uiteraard is ook de inbreng van de
familie belangrijk en die bevestigde zijn doodswens. Ze
vonden het niet leuk, hadden hem nog wel even bij zich
willen houden, maar respecteerden zijn wens.’
Thea van Dam voelde zich in haar werkwijze gesteund en
bevestigd door de heer Strubbe zelf, onder meer in de
vorm van een prachtig bloemstuk. ‘Dat stuurde hij toen de
euthanasievraag was gehonoreerd. Hij was mij ontzettend
dankbaar. Blij dat hij niet hoefde te stoppen met eten en
drinken, want dat is echt niet zo’n pretje. Ook niet voor de
omgeving. Euthanasie was voor hem een prettige, bij wijze
van spreken comfortabele manier om dood te gaan.’
Twee dagen voor de euthanasie zou plaatsvinden bezocht
Thea van Dam voor de laatste keer Ben Strubbe. ‘Ik zag
aan hem: hij kan niet wachten. Hij sprak er met humor en
nuchterheid over. Hij had de rouwkaarten al laten drukken,
met op de voorkant een margriet. Zijn overleden dochter
heette Margriet. “Aan dat verdriet komt nu ook een einde”,
mompelde hij. Het afscheid was hartelijk.’n

9

OPINIE

Euthanasie bij gevorderde dementie

PLOTSELING VIJF OVER TWAALF
Mag euthanasie bij dementie als de patiënt zijn of haar toestand niet goed meer kan overzien? Is het de verantwoorde honorering van een authentieke wens? De meningen zijn sterk verdeeld. Een stellingname.
door Hans van Dam

In februari ontstond een heftig debat over de positieve beoordeling van de euthanasie bij een dementerende vrouw
die op het moment zelf haar situatie niet goed meer overzag en dus de laatste toestemming niet meer had kunnen
geven. Volgens een reconstructie in NRC Handelsblad
(04.02.2012) zou de vrouw tijdens het inbrengen van het
infuusnaaldje verzet hebben geboden (terugtrekken van de
arm), waarna de arts het zware slaapmiddel Dormicum
zou hebben toegediend om de euthanasie mogelijk te maken. Het verslag waarop de regionale Toetsingscommissies zich baseerden (alle regionale commissies hebben de
casus beoordeeld!), vermeldt hiervan niets.
Nog diezelfde week (NRC Handelsblad 10.02) reageerden
drie prominenten furieus: verpleeghuisarts Bert Keizer (die
de kritiek een dag later in zijn column in Trouw herhaalde),
huisarts en bekend SCEN-arts Gerrit Kimsma en oud-psychiater Boudewijn Chabot. In heftige bewoordingen namen
zij afstand van de gang van zaken. Ze spraken over een
‘afschuwelijk voorbeeld’ en mensen ‘uitboeken als exmensen, die nu huisdier zijn geworden, zodat baasje mag
besluiten ze te laten inslapen’.

Grote woorden voor een situatie die dat niet verdraagt.
Hier was sprake van een sluitstuk van een lijdensweg,
waarvan de persoon in kwestie had gezegd die absoluut
niet tot het einde toe te willen gaan. Het zou de critici gesierd hebben als ze hun woorden hadden geschreven met
de zwarte inkt van deze werkelijkheid. Onbedoeld (hoop
ik!) bevorderen ze een polarisatie die uiteindelijk henzelf
nog het meest beschadigt. Het is niet gewaagd te veronderstellen dat de naaste betrokkenen en de huisarts – in
de onmogelijkheid om haar in deze evidente lijdenssituatie
op een andere manier tegemoet te komen – wel beter weten dan dat zij een mens tot ex-mens zouden verklaren om
hun eigen zin te kunnen doordrijven.
Banaliteiten
Beter dan te vervallen in banaliteiten lijkt het me de kwestie zelf onder ogen te zien en te bezien welke wegen begaanbaar zijn of niet. Deze euthanasie zet drie kwesties op
scherp: de praktische waarde van de wilsverklaring, de rol
van de omstanders en/of gemachtigde en de praktische
uitvoerbaarheid.

Peter de Wit
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De waarde van de wilsverklaring is in de euthanasiewet
duidelijk vastgelegd: die vervangt het mondelinge verzoek
als zo’n verzoek niet meer mogelijk is. De eisen aan de
uitvoering van euthanasie op basis van een wilsverklaring
zijn, voor zover van toepassing, dezelfde als bij een mondeling verzoek. Het belangrijkste verschil bij inwilliging op basis van een schriftelijke wilsverklaring is dat mondelinge
bevestiging op het moment van uitvoering vervalt. Dat is
evident, want de wilsverklaring is pas aan de orde als geen
mondeling verzoek meer mogelijk is en dus is mondelinge
bevestiging een onmogelijke eis (als het onderwerp niet zo
ernstig was, zou die eis lachwekkend zijn).
Toch blijven hameren op mondelinge bevestiging wijst niet
zozeer op gebrek aan gezond verstand als wel op een vorm
van verzet die een motief moet hebben. In zijn column in
Trouw schrijft Bert Keizer dat hier geen sprake was van
euthanasie omdat er geen verzoek was. Maar er was wél
een verzoek: eerst langdurig en consistent mondeling, ondersteund door een schriftelijke wilsverklaring, die in laatste instantie de grondslag voor inwilliging vormde. Niets
mis mee, integendeel: volledig binnen de wet.
Op basis van een volmachtverklaring kan iemand anders
namens de persoon in kwestie optreden als die dat zelf
niet meer kan. Dat is in deze kwestie ook gebeurd. De
echtgenoot heeft de huisarts gehouden aan het uitdrukkelijke verzoek dat zijn vrouw al jaren eerder had gedaan
en had herhaald, en waar de huisarts uitstekend van op de
hoogte was. Hij herinnerde de huisarts hieraan in een situatie waarin de vrouw ook naar het oordeel van de huisarts
duidelijk leed. Ook hier geen probleem, alles volledig binnen de wet.
Bij de praktische uitvoering doemt een aantal vooral begrijpelijke en soms schrijnende problemen op. In de eerste
plaats moet de uitvoering in situaties als deze vrijwel zeker
plaatsvinden zonder dat de persoon in kwestie op het moment suprême haar wens nog kan bevestigen. Dat is niet
fijn. Bij zo’n volstrekt onomkeerbare handeling wil iedereen
een laatste bevestiging. En die kan er dus niet zijn. Nogmaals, dat is akelig en vraagt veel van de arts, maar ook
van de naasten (die de critici op dit punt niet noemen). Er
zou nog een ‘helder’ moment kunnen komen, maar dat ligt
niet in de verwachting, en het is bovendien een moment.
Van consistentie kan geen sprake meer zijn. Nogmaals,
verre van ideaal, maar onontkoombaar als we met elkaar
hebben afgesproken dat de wilsverklaring in onverhoopte
situaties het mondeling verzoek vervangt. De huisarts verdient hier meer steun van zijn vakgroep en artsenorganisatie dan hij aanvankelijk kreeg.
Hersenvermogens
Ten tweede is er, zodra een wilsverklaring de grondslag
vormt, geen sprake meer van dat iemand nog kan willen of
niet willen. Boven het bewuste artikel van Keizer, Kimsma
en Chabot stond ‘Geen euthanasie bij een demente die
zich bedenkt’. Maar dat is in de situatie van deze vrouw
een contradictio in terminis: iemand in gevorderde dementie mist simpelweg de hersenvermogens om te willen, dus
zeker om zich nog te kunnen bedenken. Dat stadium is
voorbij. En in het stadium dat deze vrouw dat nog kon,
heeft ze zich niet bedacht, geen enkele keer! Haar laatste
wens was dus de wens die ze al jaren had: ik wil niet met
gevorderde dementie naar het verpleeghuis.

Het getuigt van respect om alles in het werk te stellen om
aan die wens tegemoet te komen, juist in situaties van
plotselinge verslechtering waarin iemand opeens niet meer
in staat blijkt om nog te kunnen uitstappen om twee minuten voor twaalf, omdat het plotseling vijf óver twaalf is geworden. En de klok kan nu eenmaal niet worden teruggezet.
Die moeite niet doen staat gelijk aan iemand, vanwege een
gril van het lot, te straffen met de plicht om door te leven.
Het derde en meest pijnlijke punt is dat een demente bij de
uitvoering van euthanasie verzet kan bieden of reacties kan
vertonen die als verzet kunnen worden geïnterpreteerd. Dat
is schrijnend, allereerst voor de liefhebbende naasten. Voor
de arts ook, maar hopelijk in mindere mate omdat die kan
weten dat iemand in deze geestestoestand niet meer in
staat is om zich afgewogen te verzetten. En ook dat tekenen die men voor verzet houdt reacties zijn op bijvoorbeeld
de pijn bij aanprikken van de huid of de vieze smaak van
een drankje.
Populisme
In verpleeghuizen wordt dagelijks in duizenden gevallen
verzet genegeerd of geëlimineerd (soms zelfs met geweld)
tegen handelingen van verzorging of tegen pillen innemen.
Hier is geen sprake van tegen iemands wil ingaan, maar
van situaties waarin iemand zijn of haar wil niet meer (adequaat) kan bepalen, zeg maar ‘niet meer kan willen’. Iemand overziet situaties niet en weet niet meer waartegen
hij zich verzet, of toont verzet uit primitieve hersenreacties
op bijvoorbeeld pijn. Met populisme besmette tegenstanders kunnen deze laatste zinnen omsmeden tot een karikatuur waarin mensen met geweld een dodelijk middel krijgen toegediend. Daar neem ik ver afstand van.
Het gaat hier om een serieus probleem, waarin de vraag is
hoe in een onverhoopte situatie waarin het lot zich van zijn
wreedste kant laat zien (opeens is het vijf over twaalf, waar
nog tijd leek te zijn is geen tijd meer) toch recht kan worden gedaan aan iemands authentieke wens en kan worden
voorkomen dat iemand mogelijk nog jaren leeft in een situatie die de persoon zelf absoluut niet heeft gewild. Als er
al een zwaar slaapmiddel voorafgaand is toegediend (wat
niet uit het verslag van de toetsingscommissies blijkt) is
daar niets mis mee, omdat het niets te maken heeft met
‘tegen haar wil’, maar alles met een humaan verloop van
euthanasie in een zeer ongewone situatie.
Conclusie: de ingewilligde euthanasie was een daad van
moed en barmhartigheid, waarmee recht is gedaan aan de
laatste wens. Een wens die deze vrouw jarenlang consistent
had geuit, maar op het allerlaatste moment door een wrede
speling van het lot niet kon herhalen. Voor zover het recht
hier is geschonden – wat mij niet het geval lijkt, hooguit een
interpretatie van het recht – is hier duidelijk dat euthanasie
in laatste instantie niet goed in regels te vatten is.
Hier speelt, in de woorden van oud-hoogleraar kinderchirurgie Jan Molenaar in dagblad Trouw (17.02) – hij kwam ooit
in opspraak toen hij het leven had beëindigd van een baby
met een darmafsluiting – het evenwicht tussen recht en
billijkheid. In laatste instantie heeft, hoop ik, niet het (vermeende) recht het laatste woord, maar de menselijkheid.
Bij dementie heeft euthanasie kort vóór het wegzakken in
‘niet meer kunnen willen’ de uitdrukkelijke voorkeur. Maar
het is beangstigend als in situaties waarin het plotseling vijf
over twaalf is, de deur hard in het slot wordt gegooid. n
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Noor Tjallingii schreef een boek over haar moeder Bep

‘IN OORLOG MET DE HELE WERELD’
Bep van Houten (1908) dacht dat ze het goed geregeld had. Zíj zou niet dement worden. Als een van de eerste
leden van de NVVE had ze al een euthanasieverklaring toen het woord amper bestond. Maar het liep anders.
door Inge Klijn
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De jonge Bep van Houten sloot zich in
de jaren twintig aan bij de anarchistische Mokergroep. Daar leerde ze haar
man Ger kennen; strijdliederen zingend
reisden ze door Europa. In de jaren vijftig kwam hij om door een ongeluk. Ze
stond er met drie kinderen alleen voor.
Toen die het huis uit waren, richtte ze
met anderen de Wereldwinkel in Blaricum op.
‘Ze was een sterke, onafhankelijke
vrouw’, vertelt dochter Noor Tjallingii.
‘Ze was iemand die zich niet neerlegde
bij wat haar overkwam, iemand die gewend was zich te verzetten. Zo leefde
ze en zo werd ze dement.’ In haar boek
Strijdlied beschrijft Tjallingii het leven
en de dood van haar moeder. (Zie ook
de bespreking op pag. 22, red.)
De dementie begon ongeveer tien jaar
voor haar dood. Heel geleidelijk zag de
dochter haar moeder veranderen. ‘Het
ging zo langzaam, dat ik soms niet
meer wist of ze nou zo veranderd was,
of dat ze altijd zo geweest was’, schrijft
ze. Afspraken gingen mis en haar moeder las de krant die een week oud was
zonder dat ze dat door had. De eerste
Relevant 2/2012
1/2010

jaren wist ze haar vergeetachtigheid
goed te camoufleren. Maar dat werd
steeds moeilijker. Ze vergat dat er bezoek was geweest en klaagde dat er
‘nooit iemand kwam’.
Ongemakkelijk
Noor Tjallingii beschrijft de voortschrijdende dementie van haar moeder met
gevoel voor detail. Ze wist niet meer
hoe ze zich hoorde te gedragen in gezelschap. ‘Dan zei ze plotseling met
luide stem: “Kijk eens wat een dikke
benen die vrouw heeft!” En daar wees
ze dan ook bij, heel ongemakkelijk.’
Er was steeds meer hulp nodig. De
drie kinderen kwamen ieder een dag in
de week. Als er in de tussentijd iets
misging, werden ze gebeld door de buren en reed een van hen snel naar
moeder toe. ‘We hielden ons hart vast,
maar zolang ze haar eigen bedoeninkje
had, ging het’, vertelt Tjallingii. Opname in een verpleeghuis was geen optie, daar was haar moeder altijd heel
duidelijk over. En het was niet alleen
kommer en kwel. Bep kon intens genieten van het moment, van de vogels

en het bloeiende onkruid in de tuin.
Stiekem hoopte Tjallingii dat haar moeder op een ochtend niet meer wakker
zou worden. Met tranen in haar ogen
vertelt ze over die ene keer dat ze
dacht dat het zover was. Haar moeder
nam de telefoon niet op en ze dacht:
ze is dood. ‘Ik was zo opgelucht en
voelde me daar tegelijkertijd zo ongelofelijk schuldig over.’
Gevangenis
Echt moeilijk werd het toen Bep in
2007 naar het ziekenhuis moest. Ze
had erge pijn in haar rug en kon zich
niet bewegen, doordat een zenuw knel
zat. Ze was ongelukkig en in de war.
Ze dacht dat ze in de gevangenis zat
en ging tekeer tegen de verpleegsters.
‘Dan zei ze dat er een paar afgeknald
moesten worden en dat ze de boel in
de fik zou steken. Ze was niet voor
rede vatbaar.’
Toen Bep uit het ziekenhuis werd ontslagen, lukte het haar niet om de
draad van het leven weer op te pakken. Ze herkende haar eigen huis niet
en had zelden rust. ‘Ze was in een

geagiteerde toestand terechtgekomen.
’s Morgens was er nog wel contact mogelijk, maar ’s avonds ging ze tieren en
schelden. Ze wilde dood en was tegelijkertijd vreselijk bang dat ze haar dood
zouden maken.’ Ze kon niet meer alleen zijn. De kinderen sliepen om de
beurt op een matrasje op de grond, zodat ze haar goed in de gaten konden
houden. Veel nachtrust kregen ze niet.
‘Moeder wilde elk kwartier naar de wc.
Ze kon nauwelijks meer lopen, maar
wilde niet op de potstoel die naast haar
bed stond. Als ze viel, kon ik haar wel
opvangen zodat ze een zachte landing
maakte, maar dan kreeg ik haar niet
meer in bed. Daar was ze te zwaar
voor.’ Het werd een doffe ellende.
Afspraak
Hun moeder zou niet meer gelukkig
worden, wisten de kinderen, die de
zorg nauwelijks meer konden opbrengen. Een verpleeghuis zou een drama
worden, dat wisten ze na de ziekenhuisopname zeker. Daar zouden haar
verwarring en angst alleen maar groter
worden. Ze praatten met de huisarts.
Bep was altijd heel duidelijk geweest:
als ze dement werd, wilde ze dood.
In de vroege jaren zestig had ze al een
hand-geschreven euthanasieverklaring,
in 1973 verving ze die door de formulieren van de NVVE. En haar huisarts
wist hiervan. ‘Wij hebben een afspraak’,
zei ze regelmatig tegen hem. Het mocht
allemaal niet baten. ‘Ze was niet consistent genoeg voor euthanasie’, vertelt Noor Tjallingii. ‘Ze riep wel de hele
dag dat ze dood wilde, maar ze riep net
zo vaak dat ze bang was vermoord te
worden. Een goed gesprek over euthanasie was onmogelijk, daarvoor was ze
te dement.’ De beslissing van de dokter kwam overeen met die van zijn collega’s. Pas vier jaar later, in 2011, zou
een huisarts besluiten voor het eerst
het verzoek om euthanasie van een
zwaar demente vrouw in te willigen.
Ook voor de vrouw wier dood zo uitvoerig in het nieuws kwam, was het vooruitzicht om naar een verpleegtehuis te
moeten een nachtmerrie geweest.
Het was de eerste keer dat een arts in
zo’n geval euthanasie aandurfde. Het
nieuws raakte Noor Tjallingii diep. De
situatie leek als twee druppels water
op die van haar moeder destijds. Ze
kon het bericht nog net opnemen in de
epiloog van haar boek. Nu heeft het
een hoopvol einde en dat is goed,
schrijft ze.

Driftig
De kinderen gingen uiteindelijk met
lood in de schoenen op zoek naar een
verpleeghuis. Voor Bep, die zoveel zorg
nodig had, was moeilijk een goede plek
te vinden. Maar het lukte.
Eenmaal in het verpleeghuis verloor
Bep alle hoop. ‘Als ze eten kreeg,
zwiepte ze het bord driftig over de tafel’, vertelt Tjallingii. ‘Dat paste bij
haar, ze zei ooit: als ik niet meer thuis
kan wonen, stop ik gewoon met eten
en drinken en dan ben ik zo dood.’ De
kinderen vonden dat ze hun moeder
hierin moesten steunen en vroegen de
verpleging om wel eten en drinken aan
te bieden, maar het niet op te dringen.
Hun moeder at en dronk daardoor nauwelijks meer en was binnen twee weken ernstig verzwakt. De verpleeghuisarts gaf palliatieve sedatie en dat
bracht haar in een diepe slaap. Toen
ging het snel, binnen 24 uur was ze
overleden. Bep van Houten werd bijna
99 jaar.
Had het anders, beter gekund? Na de
dood van haar moeder houdt die vraag
Noor Tjallingii uit haar slaap: ‘Ik vroeg
me af of we haar het verpleeghuis hadden kunnen besparen.’ In haar boek
zoekt ze het antwoord op deze vraag.
De wet
Dementie plaatst mensen voor een
gruwelijk dilemma. Als ze te lang wachten, kan het niet omdat ze niet meer
wilsbekwaam zijn. Noor kon zich er na
de dood van haar moeder niet bij neerleggen en verdiepte zich in de euthanasiewetgeving. Ze ontdekte dat de
wet wel degelijk een mogelijkheid bood
voor euthanasie bij vergevorderde dementie. Ze ging op bezoek bij oud-minister Els Borst die in 2002 de euthanasiewet had ingevoerd. Volgens Borst
stond de wet actieve levensbeëindiging toe bij een ernstig demente patiënt als deze, toen hij nog wilsbekwaam was, een wilsverklaring had
opgesteld over zijn wens tot euthanasie bij gevorderde dementie. De wet
stond het dus toe, maar er was nog
geen arts die het deed.
Net bij het verschijnen van haar boek
stonden de kranten vol met artikelen
over ‘de vrouw die niet meer wist dat
ze dood wilde’. Noor Tjallingii is geschrokken van de venijnige reacties.
In de Volkskrant schreef Aleid Truijens
een column met de kop ‘Haar man besloot dat ze dood moest’ en de zinsnede: ‘Euthanasie is er niet voor de lij-

Foto: Ellen Anhalt

‘Zolang ze haar eigen
bedoeninkje nog had,
ging het’
dende familie.’ Tendentieus, vindt Tjallingii. ‘De naasten van een dementerende hebben het proces van dichtbij
meegemaakt, zij weten hoe die persoon leed. En het was een nadrukkelijke wens van de vrouw zelf.’
Ook de suggestie dat euthanasie niet
nodig zou zijn als de ouderenzorg beter was, wijst ze van de hand. ‘De verwarring en de angst die mijn moeder
voelde, waren zo groot, ze voelde zich
nergens meer veilig. Ze was in oorlog
met de hele wereld. Dat is verschrikkelijk. Dat heeft niks te maken met
goede zorg.’ n

Noor Tjallingii, Strijdlied. Een verhaal
over het leven en de dood van Bep
(E 19,90)
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LEVENSEINDEKLINIEK OP
1 MAART METEEN ACTIEF
Het begon op 1 maart via www.levenseindekliniek.nl.
Vanaf 9.30 uur was het aanmeldingsformulier online. Ook
gingen twee telefoonlijnen (070-352 41 41) open. Er
was direct veel belangstelling, van mensen met een stervenswens, van de pers en van potentiële medewerkers.
Na een dag telde de Levenseindekliniek dertig aanmeldingen van patiënten, na twee dagen al zestig. Het merendeel
kwam van mensen met lichamelijke aandoeningen, terwijl
was gerekend op veel meer psychiatrische problematiek.
Ook belden journalisten, onder andere uit Duitsland, Oostenrijk en Turkije. Vaak moest worden uitgelegd dat de kliniek weliswaar een fysiek adres heeft in Den Haag, maar
dat het werk door ambulante teams wordt gedaan.
Twee weken voordat het werk van de Levenseindekliniek
begon, werd in de Tweede Kamer nog gestemd over de
vraag of de ambulante teams een ‘zorgvuldigheidstoets’
moesten ondergaan. Het CDA had daarvoor een motie ingediend, mede op aandringen van artsenorganisatie KNMG.
De vraag was of de teamartsen in staat zouden zijn om euthanasieverzoeken zorgvuldig te beoordelen, als met de bewuste patiënt ‘geen integrale, duurzame zorgrelatie’ bestond. Een meerderheid van de Tweede Kamer vond de
toets overbodig. Alleen SGP, ChristenUnie en SP sloten zich
aan bij het CDA.
Ook een meerderheid van de bevolking toonde vertrouwen.
In de rubriek ‘Stelling van de Dag’ in De Telegraaf bleek 87
procent van de stemmers de Levenseindekliniek ‘te zien zitten’ en 90 procent zei te geloven dat de kliniek in een be-

Burgerinitiatief Uit Vrije Wil
blijft de politiek beheersen
Uiteindelijk stemde de meerderheid
van de Tweede Kamer in maart tegen
het burgerinitiatief van Uit Vrije Wil
voor stervenshulp aan zeventigplussers die hun leven voltooid achten.
Een voorstel van D66 voor stervenshulp aan deze ouderen onder strikte
voorwaarden kreeg alleen steun van
de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Daarmee is het onderwerp niet
van de politieke agenda gewist. Het
14
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hoefte voorziet. Zelfs Story schreef serieus over de ‘euthanasiekliniek’ en besloot: ‘Als artsen dat gaan doen wat wij
van ze verwachten, worden deze teams hopelijk overbodig.’
De druk op de zes ambulante teams werd intussen al vrij
snel zo groot, dat extra teams moesten worden gevormd.
De financiering is nog een probleem. (Zie ook de column van
directeur Petra de Jong op pag. 7.) De Nederlandse pers
vroeg zich onder meer af wie in deze ambulante teams wilden werken en of het misschien een apart medisch specialisme zou worden. In een column in Nursing werd gesteld
dat betrokken verpleegkundigen vast niet geneigd waren om
met trots over hun verrichtingen te vertellen, maar dat het
wel een bijzonder beroep is. Voor een parttime functie in
een van de mobiele teams meldden zich al bijna vijftig verpleegkundigen.
The New York Times en Der Spiegel schreven genuanceerd
over het nieuwe Nederlandse fenomeen. Insinuaties waren
er zo als altijd ook. Zo schreef de Britse krant The Independent over ‘euthanasia squads’, een variant op het Engelse
woord voor doodseskaders. Ook een Iraakse journalist had
zich een merkwaardige voorstelling van de Levenseindekliniek gemaakt. (Zie de column op pag. 18.)

PvdA-kamerlid Jetta Klijnsma diende
een motie in voor een nieuw debat
over het burgerinitiatief zodra in de
herfst de evaluatie van de euthanasiewet aan de orde is.
Het initiatief heeft weliswaar nog niet
tot een nieuwe wet geleid, maar wel
tot nieuwe inzichten. Zo stelde artsenorganisatie KNMG een nieuwe
richtlijn op waarin staat dat een opeenstapeling van op zichzelf niet dodelijke ouderdomskwalen ook onder
de criteria voor euthanasie valt. Bovendien vermeldt de richtlijn dat artsen met bezwaren tegen euthanasie
de morele plicht hebben om deze patiënten door te verwijzen.
Jetta Klijnsma zei in NRC Handelsblad, voorzichtig formulerend: ‘Dertig
jaar geleden begon je op een verjaardag niet zomaar over je levenseinde.
Terwijl we allemaal zien dat voor iemand die de negentig gepasseerd is,
het leven soms echt niet zo swingend

meer is.’ Het Reformatorisch Dagblad
en het Nederlands Dagblad, twee bevindelijke kranten, reageerden verbolgen. De laatste schreef in een commentaar: ‘Hoe kunnen we voorkomen
dat medemensen – ook binnen de
kerk – het gevoel krijgen dat ze er niet
meer mogen zijn?’

Massamoord in Nederland
Hij is nu geen kanshebber meer op
het kandidaatschap voor de presidentsverkiezingen, wel zal het beeld
dat de republikein Rick Santorum van
Nederland schetste nog even blijven
hangen in de Verenigde Staten. Een
YouTube-filmpje laat zien hoe hij beweerde dat Nederlandse ouderen uit
pure angst een rood polsbandje dragen met de tekst ‘Pleeg geen euthanasie op mij!’ Van de sterfgevallen
hier zou 10 procent het gevolg zijn
van euthanasie (in feite 2 tot 3 procent) en van hen zou de helft onvrijwil-
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lig de dood in worden gejaagd door
killer doctors. Ook zouden veel Nederlanders naar ziekenhuizen in het buitenland vluchten, omdat ze ‘bang zijn
dat ze vanwege de kosten het ziekenhuis nooit meer uitkomen’. Niet een
van de beweringen klopte en Santorum, alias Krankjorum, kreeg veel kritiek – die door zijn aanhangers weer
als propaganda werd afgedaan. In
april moest Santorum voorrang verlenen aan Mitt Romney.

Terminale kandidaten
De Franse vereniging voor het recht
op een waardige dood, l’Association
pour le Droit de Mourir dans la Dignité, heeft de aanval geopend op de
politiek. Van Nicolas Sarkozy en
twee andere kandidaten in de komende presidentsverkiezingen zijn
fotomontages verspreid waarop zij
terminaal ziek lijken. Met de tekst:
‘Moet men u in zo’n toestand brengen voordat uw mening over euthanasie evolueert?’

PUBLIEK DEBAT OVER ‘LATE
EUTHANASIE’ SMEULT NA
In februari, rond de Week van de Euthanasie en kort voor de opening van de
Levenseindekliniek, vlamde de discussie op over de euthanasie van een 64jarige demente vrouw, vorig jaar maart.
In NRC Handelsblad schreven Bert Keizer, Gerrit Kimsma en Boudewijn Chabot
een gezamenlijk, afkeurend commentaar over de euthanasie van de wilsonbekwame vrouw. De 64-jarige had al lange tijd een euthanasieverklaring en herhaaldelijk verklaard dat ze niet dement wilde worden. Toen de huisarts op 15
maart 2011 de doodswens vervulde, was de vrouw niet meer in staat geweest
om haar verzoek mondeling te herhalen.
Ze zou bij de uitvoering zelfs afwerend hebben gereageerd. Toch oordeelden
later alle toetsingscommissies dat er zorgvuldig was gehandeld. Voor Chabot,
Keizer en Kimsma is dat niet doorslaggevend; zij twijfelen aan de zorgvuldigheid
van de toetsingscommissies zelf. Eén van hun zorgen is de precedentwerking:
‘Mensen met beginnende dementie zullen het tijdstip van euthanasie voor zich
uit schuiven, totdat geen verzoek meer mogelijk is en de huisarts wordt opgezadeld met een onmogelijk probleem.’
Een heel andere visie kwam een week later, in dezelfde krant, van Guy Widdershoven en Ron Berghmans. Zij gaan in op de zaak zelf, niet op mogelijke tendensen, en het vermeende verzet van de patiënte. ‘Het is niet ongebruikelijk’,
schrijven zij, ‘dat een pijnprikkel weerstand oproept. Dit opvatten als herroeping
van de vroegere wil is wel erg kort door de bocht.’ Ook noemen zij het ‘onheus
en oncollegiaal’ van de drie eerdergenoemde critici om het werk van de toetsingscommissies te betitelen als onzorgvuldig.
In andere commentaren, met name ook in de Volkskrant, werd gesuggereerd
dat deze euthanasie niet de patiënte, maar de familie had gediend. Veel grondiger ontrafelt Hans van Dam de kwestie in dit nummer van Relevant (zie pag.
10-11).

huisarts aan dat een eerder geval van
euthanasie hem te zeer had aangegrepen.

Toetsingscommissies
krijgen versterking

Waarschuwing van medisch
tuchtcollege voor lakse huisarts
Een huisarts in Appingedam heeft
een waarschuwing gekregen van het
medisch tuchtcollege. Een ernstig
zieke man met alvleesklierkanker en
diens familie waren door hem in martelende onzekerheid gelaten.
De patiënt voldeed aan de criteria
voor euthanasie, er was een wilsverklaring van de NVVE en de huisarts
had de indruk gegeven dat hij op het
verzoek zou ingaan. Maar hij schrok er
te elfder ure om persoonlijke redenen
voor terug, waardoor aan het sterfbed
van de patiënt een ernstig conflict
ontstond. Als verdediging voerde de

De vijf toetsingscommissies die bij euthanasie en hulp bij zelfdoding oordelen of een arts zorgvuldig heeft gehandeld, krijgen versterking. Elk van de
commissies krijgt er een arts, een ethicus en een jurist bij. De vijf toetsingscommissies hadden elk zes leden, nu
negen.
De versterking moet helpen om de
wachttijden terug te dringen nu het
aantal meldingen van euthanasie toeneemt: in 2010 bijna 20 procent meer
dan in 2009. Behandelend artsen
moesten de laatste tijd relatief lang
wachten op beoordeling. Door artsen
zo lang in onzekerheid te laten, zouden
deze mogelijk eerder gaan twijfelen
over volgende euthanasieverzoeken.
Ook vreesden de zittende commissieleden dat zij, door de lange wachttijden,
het contact met de praktijk zouden verliezen.

Voorwaardelijke celstraf
voor hulp bij zelfdoding
Eind februari veroordeelde het gerechtshof in Arnhem Gerard Schellekens (75)
tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf vanwege de hulp bij zelfdoding
aan een 80-jarige vrouw in 2007. De
toenmalige voorzitter van de Stichting
Vrijwillig Leven had, als niet-arts, de
vrouw een dodelijk drankje gegeven.
Volgens de euthanasiewet mogen alleen artsen deze hulp geven na uitvoerig onderzoek naar de echtheid van de
doodswens en naar de ondraaglijkheid
en uitzichtloosheid van het lijden. Schellekens was te hulp geschoten, omdat
de vrouw geen gehoor kreeg in het verpleeghuis waar ze woonde. Na het overlijden vernietigde Schellekens het bewijsmateriaal en vervalste een deel van
een brief.
Het gerechtshof stelde dat hij een
andere ar ts had moeten inschakelen, waarop Schellekens zei dat hem
dat niet was gelukt. Als zijn gezondheid
beter was geweest, zou hij onvoorwaardelijke celstraf hebben gekregen.
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Geachte heer, mevrouw,
MAX maakt o.a. programma’s als Dokter Deen, Sterren op het Doek, Tijd voor MAX en
Nederland in Beweging op televisie en op radio o.a. programma’s als Wekker Wakker, de Perstribune
en de TinekeShow. Om deze programma’s in de toekomst te kunnen blijven maken moeten we de politiek ervan
overtuigen dat MAX moet blijven bestaan en dat wij onze programma’s uit kunnen blijven zenden. Om de politiek
hiervan te overtuigen is het een noodzaak dat we meer leden hebben, met meer leden staan we sterker!
Naast het maken van televisie en radioprogramma’s komt MAX ook op voor uw belangen. Zo kan ik me goed
voorstellen dat velen van u zich zorgen maken over de toekomst. Veel vijftigplussers zijn afhankelijk van voorzieningen
zoals de AOW, het pensioen en de gezondheidszorg. Het is een taak van de overheid om ervoor te zorgen dat
juist de ouderen, die na een leven van hard werken, gespaard worden en volop kunnen
genieten van hun oudedagsvoorziening. MAX zal in haar programma's op radio en
tv aandacht blijven vragen voor deze thema’s. Ook dat is MAX!
Samen kunnen we het verschil maken!

Met vriendelijke groeten,

Jan Slagter
Directeur MAX
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Word nu lid van MAX en maak het verschil met ons.
Hartelijk dank voor uw steun.
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en ontvang een geweldig

WELKOMSTGESCHENK!

Vul nu de antwoordkaart in of bel 0900 - 55 55 000 (tijdens kantooruren € 0,10 pm)
of ga naar www.ikwordlidvanmax.nl

Ik meld mij aan als lid van Omroep MAX:
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Achternaam dhr/mw:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoon:

E-mailadres:
Hierbij machtig ik Omroep MAX per kalenderjaar € 5,72 van mijn
rekening af te schrijven van rekeningnummer:



Ik geef de voorkeur aan een acceptgiro.
Plaats:
Datum:

‘Dana Winner’ DVD
‘The Twelve Irish Tenors’ CD

Adres:
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1 geschenk aankruizen welke
u graag ontvangt:

‘Oorlogswinter’ DVD

Voorletters:

www.ikwordlidvanmax.nl

Welkomstgeschenken

Handtekening:

‘Onvergetelijke jaren ‘50’ CD

U kunt deze bon zonder
postzegel in een envelop
versturen naar:
Omroep MAX
Antwoordnummer 10409
2700 WB Zoetermeer

Sinds mei 2011

LEVENSTESTAMENT BIJ DE NOTARIS
Sinds anderhalf jaar is het ook in Nederland mogelijk om bij de notaris een levenstestament te laten opmaken.
Geen testament voor na de dood, maar voor tijdens het leven, als je je wensen zelf niet kenbaar kunt maken.
door Els Wiegant

Dat de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat
(EPN) drie jaar geleden een ‘commissie Levenstestament’
in het leven riep, gebeurde eigenlijk op verzoek van de
kantonrechters, vertelt commissievoorzitter en notaris
René Meyer uit Naarden. ‘Steeds vaker komt het voor dat
zij in bewindvoeringszaken de mening van de volmachtgever zelf willen weten, maar het niet kunnen vragen omdat
de betrokkene zijn wil niet meer kan uiten. In die gevallen
kan een levenstestament duidelijkheid geven.’
Bij de ontwikkeling van het nieuwe notariële product, dat in
landen als Duitsland en Amerika al langer bestaat, waren
artsen (KNMG), notarissen en banken betrokken. Ook met
de NVVE was er overleg. Toen het levenstestament eind
2010 ‘op de markt’ kwam, bleek er veel belangstelling.
Meyer: ‘Sinds mei 2011 zijn er 3500 levenstestamenten
ingeschreven.’
Kern van het levenstestament is een of meer volmachten:
je wijst een vertrouwenspersoon (of meerdere) aan die bepaalde (rechts)handelingen mag verrichten als je dat zelf
niet meer kunt. ‘Of niet wilt, bijvoorbeeld omdat je langere
tijd in het buitenland bent.’
Maatwerk
De onderwerpen die je in het levenstestament kunt regelen, zijn divers en onder te verdelen in twee categorieën:
medische en vermogensrechtelijke zaken. ‘Een levenstestament is maatwerk’, benadrukt Meyer. Zo kun je erin vastleggen of je je organen na je dood wilt doneren, of je bij
ziekte of na een ongeluk wel of niet behandeld wilt worden,
en onder welke omstandigheden. In een levenstestament
kun je ook kenbaar maken dat je – als dat binnen de wettelijke kaders geoorloofd is – euthanasie wilt. ‘Maar dat
onderwerp moeten cliënten ook met hun huisarts bespreken’, aldus Meyer.

In de toelichting bij de wilsverklaringen rond het levenseinde die de NVVE aan haar leden verstrekt, wordt bespreking
met de arts eveneens geadviseerd. Woordvoerder Walburg
de Jong: ‘Het is heel belangrijk dat de arts en de naasten
op de hoogte zijn van een eventuele euthanasiewens en
deze regelmatig bespreken.’
Register
Anders dan de wilsverklaringen van de NVVE, die zich beperken tot medische (zorg)zaken, regelt een levenstestament dus ook vermogensrechtelijke aangelegenheden.
Wie beheert je bankrekening als je dat niet meer kunt?
Aan wie wil je geld schenken? Wie mag je huis of inboedel
verkopen? Het zijn vooral die aspecten die mensen in een
levenstestament willen opnemen, heeft Meyer tot nu toe
ervaren. ‘Over medische zaken, vooral vragen omtrent
euthanasie of behandelverboden of -geboden, moeten ze
langer nadenken. Ik raad ze vaak aan om twee levenstestamenten op te stellen: een vermogensrechtelijk en een
medisch.’
Net als een gewoon testament wordt een levenstestament
vastgelegd in een notariële akte. En ook het levenstestament kan worden gedeponeerd in een register, het Centraal
Levenstestamentenregister (CLTR) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in Den Haag.
Wettelijk is de registratie van het levenstestament (nog) niet
verplicht, maar Meyer raadt het zijn cliënten wel aan.
Artsen, notarissen en banken kunnen namelijk via een notaris bij het CLTR nagaan of hun patiënt of cliënt een levenstestament heeft opgesteld en zo ja, bij welke notaris. Heeft
de betrokkene daarvoor in zijn levenstestament toestemming gegeven, dan kunnen ze daar bij de bewuste notaris
inzage in krijgen. ‘Dan is direct duidelijk wat zijn of haar
wensen zijn.’ n
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WALBURG DE JONG 
voorlichter NVVE

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

DO YOU KILL THEM HERE?
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Het zal u niet zijn ontgaan dat het werk van de Levenseindekliniek op 1 maart is begonnen. De kliniek, voorlopig nog werkend
met ambulante teams, is bedoeld voor mensen met een actueel
euthanasieverzoek die aan de zorgvuldigheidscriteria van de wet
voldoen en geen gehoor vinden bij de eigen arts. De Nederlandse pers besteedde er niet overdreven veel aandacht aan. De
discussie in de media was vorig jaar al grotendeels gevoerd.
Maar de buitenlandse pers had de datum grondig genoteerd.
Een overweldigend aantal verzoeken om interviews bereikte het
bureau van de NVVE. De telefoon stond veertien dagen lang
roodgloeiend, e-mails stroomden binnen en nog steeds is de
rust niet helemaal weergekeerd.
Natuurlijk wilden alle journalisten praten met de artsen van de
teams en met de verpleegkundigen. Ja, en ook nog graag met
patiënten die zich bij de kliniek hadden aangemeld. De kunst is
dan om uit te leggen waarom dat niet tot de mogelijkheden behoort en dat ook de woordvoerders van de NVVE en de voorzitter
van de Levenseindekliniek prima uitleg kunnen geven. Verder zijn
er twee nabestaanden van een ouder die door euthanasie is
overleden, die de NVVE een warm hart toedragen, en de pers te
woord willen staan. Ook zij maakten overuren.
Als voorlichter van de NVVE denk je wel wat gewend te zijn, maar
neemt u van mij aan, dit had ik nog nooit meegemaakt. De wereldwijde aandacht overtrof zelfs de media-aandacht bij de aanname van de euthanasiewet in de Tweede en Eerste Kamer in
2000 en 2001. Een selectie van de media: CNN, The New York
Times, The International Herald Tribune, Al Jazeera (Engelstalig)
naast Russische, Japanse, Franse, Duitse, Engelse, Oostenrijkse, Tsjechische, Kroatische en Australische kranten, televisie- en
radioprogramma’s.
De meest bijzondere ervaring was het bezoek van de Iraakse
televisie. De bewuste journalist bediende twee zenders, Irak 1
en Irak 2. Dat betekende steeds twee keer dezelfde vraag en
twee keer hetzelfde antwoord, met als enige verschil dat de plopkap, het schuimrubberen omhulsel van de microfoon, moest worden verwisseld. Voor het ene kanaal blauw en voor het andere
kanaal geel.
Verrassender nog was de ontsteltenis van deze journalist. Waarom wilden mensen dood? Dat was voor hem niet te begrijpen. Bij
een aantal kamers op ons bureau vroeg hij of we daar nu die
mensen dood maakten. U begrijpt dat er ontkennend werd geantwoord. Zijn Engels was af en toe moeilijk te verstaan, maar gelukkig is ons bureau multicultureel bemenst en kon onze facilitair
medewerker het gesprek in het Arabisch overnemen, wat uiteindelijk resulteerde in een interview met hem.
Soms krijg ik nu artikelen onder ogen, zoals uit een Indonesische krant, waarin het woord Levenseindekliniek niet is vertaald,
maar letterlijk overgenomen. Zou het net als ‘apartheid’ in het
Engelse woordenboek terechtkomen? n
Relevant 2/2012

GOEDE DOOD ZONDER GOD
Relevant van januari 2012 was weer zeer bijzonder. Speciaal ook het interview met Huub
Stapel, vooral over het bidden in een concentratiekamp dat niets opleverde, omdat er
geen God bestaat. Kijk ook naar de ontwikkelingslanden, eenmaal armoede, altijd armoede, of je nu tot God bidt tot Jahweh of tot
Allah. Niemand luistert. Integendeel, onze
regering schaft hulp aan die landen het liefst
zo snel mogelijk af. (...)
Ik kon helaas geen gebruik maken van de
uitnodiging voor de filmpremière in Tuschinski. Ik hoop dat de film ook op televisie komt.
Ik ben 83 en beweeg me moeizaam. Mijn geloof in God ben ik
allang kwijt, maar
ik hoop wel op een
goede dood, met
hulp van de NVVE.
Mag ik u naar aanleiding van de film
wijzen op het geHuub Stapel:
dicht ‘Goede dood’
‘Deze film is een moment
van P.C. Boutens?
in de geschiedenis’
NVVE • nummer 1 • januari 2012

A.M.G. Vuister,
Utrecht

• Jan Suyver: ‘Levenseindekliniek komt snel van de grond’
• De rol van arts en familie volgens Dorothea Touwen
• Beneluxconferentie eensgezind over verwijsplicht
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TOCH GEREANIMEERD
In het naschrift van Martijn Maas over reanimatie in Relevant 1 staat dat de leeftijd van
het slachtoffer niets zegt over blijvende
schade door reanimatie. Op België 2 zag ik
een documentaire met uitlatingen van verpleegkundigen en artsen die daar haaks op
staan. (...)
Mijn eigen moeder is op 17 februari overleden. Zij had een niet-reanimerenverklaring.
In het ziekenhuis waar zij haar specialisten
had, was men daarvan op de hoogte. Zij
werd echter van huis met de ambulance
naar een ander ziekenhuis gebracht, waar
zij al voor de komst van mijn zus geanimeerd
werd. Kort erna overleed zij.
Ze had de penning niet, omdat ze dacht ‘veilig’ te zijn in haar eigen ziekenhuis. Ik wil
iedereen die de niet-reanimerenwens heeft,
erop wijzen dat alleen die penning rechtsgeldig is en dat hij, als hij niet gedragen
wordt, op een plek moet liggen die de betrokken familie kent.
E.P. Geuzenbroek, Amsterdam

UNIEK FILMFESTIVAL THE END VAN BINNENUIT
In de Week van de Euthanasie (9-12 feb) organiseerde de NVVE het Film & Documentaire Festival THE END. Wereldwijd het eerste in zijn soort met in totaal 38 speelfilms, documentaires en korte films in Tuschinski in Amsterdam.
Een dagboekverslag van initiatiefnemer Marleen Peters.

Donderdag 9 februari

• Op de openingsavond van
THE END laat niemand zich afschrikken door de snijdende
kou. 650 gasten passeren de rode loper voor de première
van de speelfilm De Goede Dood. Paparazzi verdringen elkaar om de beste foto’s te schieten van de vele BN’ers.
Als alle gasten hun plekje in de zaal hebben gevonden lijkt
iedereen toch wat nerveus over wat komen gaat. Raar eigenlijk. Zet de televisie op een willekeurige avond aan en
in de eerste de beste serie vallen de lijken bij bosjes. Maar
een film over een man op leeftijd, die ernstig ziek is en
kiest voor een waardig levenseinde ligt dan toch weer gevoelig. De film De Goede Dood zorgt op zijn tijd voor een
bulderende lach, maar grijpt nog vaker naar de keel (en
toeschouwers alom naar de Kleenex!). De cast krijgt na
afloop een staande ovatie. ‘Oprecht tot op het bot’, schrijft
de Volkskrant.

Vrijdag 10 februari

• De eerste bezoekers staan een
uur voor aanvang al voor de deuren van Arthouse Tuschinski. ‘Niets fijner dan een paar dagen rondstruinen op een
filmfestival waar de mensen om je heen dezelfde passie
delen’, zegt een dame van naar ik schat dik in de zeventig.
De aanwezigheid van regisseurs is een belangrijke toevoeging. Het publiek krijgt uitgebreid de kans hen beter te leren kennen en vragen te stellen. Naast een scholierenvoorstelling en een masterclass van de beroemde en tegelijk
beruchte Oscar-winnende regisseur John Zaritsky, heerst
er vooral spanning rond de première van de NVVE-documentaire Medeleven. De film geeft voor het eerst een blik
achter de schermen van onze vereniging. Een van de hoofdrolspelers, de 90-jarige meneer Jiskoot, steelt de harten.
Te zien is hoe hij op gewiekste wijze in Belgische apotheken medicijnen verzamelt om op een zelfgekozen tijdstip
een einde aan zijn leven te maken. Tijdens de Q&A en de
borrel na afloop is de spotlight dan ook terecht vooral op
hem gericht.

Zaterdag 11 februari

Foto: Anne Meyer

• Als ik ’s morgens de kranten
opensla, zie ik dat de aankondiging van het begin van de
Levenseindekliniek op 1 maart in Den Haag de gemoede-

Leden van de cast van De Goede Dood

ren in de hele wereld bezighoudt. Toch is het idee van een
dergelijke kliniek niet nieuw. Zo schetsen de speelfilm A
Short Stay in Switzerland en de documentaire The Suicide
Tourist, die vandaag op het programma staat, de aangrijpende relazen van mensen die vanuit de hele wereld naar
de al jaren bestaande Zwitserse kliniek Dignitas afreizen
voor hulp bij zelfdoding.
’s Avonds is de première van de Belgische speelfilm Tot
Altijd, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Mario
Verstraete die in België jarenlang vocht voor een wet die
euthanasie toestaat. Hij zou er ook als eerste gebruik van
maken. Op de vraag uit het publiek of hij zelf al iets geregeld heeft, antwoordt regisseur Nic Balthazar dat hij onlangs een euthanasieverklaring heeft aangeschaft. ‘Ik vond
dat een bevrijdende ervaring. Als je de dood in handen
neemt voordat je eraan toe bent, neem je ook je leven in
handen.’

Zondag 12 februari • Vandaag worden de Publieks-

prijzen uitgereikt voor de beste speelfilm, korte film en documentaire. Bezoekers kregen bij elke vertoning een briefje waarop ze de bewuste film een cijfer konden geven. De
prijs voor de ‘Beste documentaire’ wordt gewonnen door
regisseur Nan Rosens voor de documentaire Voor ik het
vergeet, over Paul van Eerde die besloot uit het leven te
stappen voordat hij diep dement zou worden. De Publieksprijs voor ‘Beste korte film’ gaat naar Het Vijfde Seizoen
van Aytan Karatas, over vier vrienden die worden geconfronteerd met het zelfgewilde levenseinde van een vriend.
De prijs voor de ‘Beste speelfilm’ gaat naar de Vlaamse
film Tot Altijd van regisseur Nic Balthazar met een nipte
voorsprong op De Goede Dood. Regisseur Balthazar benadrukt dat Tot Altijd vooral moet worden gezien als een ode
aan het leven en de vriendschap, er voor elkaar zijn. Daarmee vat hij wat mij betreft meteen het hele filmfestival THE
END samen. n

Via www.ThisIsTheEnd.nl is uitgebreid informatie te vinden over films met het onderwerp ‘het zelfgewilde levenseinde’. Ook zijn er documentaires te zien.

(Advertentie)

Angélique Bornet

‘Buitengewoon zorgvuldig’
Dierenbescherming ook de zorg voor mijn
twee honden kan opnemen als ik overlijd.
Dat vond ik zo’n geruststellende gedachte.
Ik heb zelf geen kinderen en laat nu alles aan
de Dierenbescherming na, ook de zorg voor
mijn dieren.

I

k steun de Dierenbescherming al
van kinds af aan, dat heb ik van mijn
ouders meegekregen. Ik liep al jong
de collecte. De Dierenbescherming is heel
vertrouwd voor mij. Ik zie zoveel dierenleed,
waar nog veel aan gedaan moet worden.
Daarom heb ik de Dierenbescherming
opgenomen in mijn testament.
In het tv-programma De Nalatenschap* zag ik
hoe de nalatenschap van een mevrouw werd
afgewikkeld. Dat gebeurde buitengewoon
zorgvuldig, ik was daar erg van onder de
indruk. Na contact te hebben opgenomen
met de Dierenbescherming hebben we, in
een aantal persoonlijke gesprekken, alles
doorgesproken. Ik ontdekte toen dat de
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De Dierenbescherming is tevens executeur,
samen hebben we de inhoud van mijn testament doorgenomen. Er staat bijvoorbeeld in
dat mijn nalatenschap bestemd is voor dieren
in nood, maar ook dat mijn twee honden
bij elkaar moeten blijven. Ik weet nu dat
alles goed geregeld is en dat er
uitstekend voor mijn honden wordt
gezorgd. En natuurlijk help ik met mijn
erfenis veel dieren die onnodig lijden.

Nalaten aan de
Dierenbescherming
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
met duizenden 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, neem dan
contact op met onze relatiebeheerder
Wim Koedijk.
Telefoonnummer 088-811 3066 of kijk
op www.dierenbescherming.nl/nalaten
*De uitzending is terug te zien op onze site.

De Dierenbescherming ontvangt geen structurele subsidie van de overheid en is geheel afhankelijk van giften.
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INDRINGENDE
DOCUMENTAIRE
OVER LOD
Bij de beelden van een aantrekkelijke 87-jarige vrouw
verliet de buurman van redacteur Marijke Hilhorst de
zaal. De documentaire Medeleven, over de Ledenondersteuningsdienst van de NVVE, maakt diepe indruk.
door Marijke Hilhorst

‘Het is tijd om te stoppen. Ik ben niet meer blij dat ik leef.
Het heeft geen zin meer. Het is over. Het is op. Ik heb een
interessant leven gehad, maar ik zit nu alleen in een flatje,
zonder toekomst. Het zijn allemaal jonge mensen die over
mijn leven beslissen. Het is toch niet te filmen!’
Dat is het wel, want de 91-jarige mijnheer Jiskoot zegt het
voor de camera. Hij werd in de zomer van 2011 gefilmd
voor de documentaire Medeleven die op 28 april te zien
was in het middagprogramma van de Algemene Ledenvergadering van de NVVE. De film, gemaakt door Gerald van
Bronkhorst, geeft een indrukwekkend beeld van wat dagelijkse praktijk is voor vrijwillige en vaste medewerkers.
Elk jaar bereiken de NVVE zo’n 30.000 uiteenlopende vragen. In de film is te zien hoe de Ledenondersteuningsdienst
(LOD) op verschillende verzoeken ingaat. We volgen mannen en vrouwen van de LOD op huisbezoek, onder andere
aan mijnheer Jiskoot.
Jiskoot vindt zijn leven voltooid. De vrouw met wie hij 65
jaar getrouwd was, kreeg alzheimer en stierf. ‘Maar ik was
haar al jaren daarvoor kwijt’, zegt hij. Verschrikkelijk vond
hij het toen hij zijn rijbewijs moest inleveren. De man die
ooit op de grote vaart zat, constateert dat zijn wereld heel
erg klein is geworden en schenkt zichzelf in arren moede
om elf uur ’s morgens een glas sherry in.
Hij staat naar eigen zeggen overal buiten. Niet door fysieke
mankementen, nee, hij vindt gewoon geen aansluiting
meer. Omdat de dood hem geen angst inboezemt, maar de
toekomst wel, verlangt Jiskoot naar de ‘laatstewilpil’. Als
hij hoort dat die niet bestaat, verzamelt hij op slinkse wijze
een grote hoeveelheid dodelijke medicijnen in het buitenland. De LOD’er die hem bezoekt, heeft de benodigde medicatie eerder met hem besproken.
Bergbeklimster
Een ander aangrijpend verzoek is dat van een dementerende vrouw van 87 die haar situatie uitstekend overziet
en absoluut niet als hulpbehoevende in een verpleeghuis
wil eindigen. Ze is altijd een enthousiast bergbeklimster
geweest en heeft op latere leeftijd nog theologie gestudeerd. Nu ze de diagnose alzheimer heeft, weet ze dat
als ze te lang wacht, haar wens kan worden doorkruist
door wilsonbekwaamheid. De huisarts wil niet op haar
euthanasieverzoek ingaan; de neuroloog wel.

Op 2 februari was Medeleven te zien op de NVVE-persconferentie in het bijzijn van de heer Jiskoot.

Even later verlaat mijn buurman de zaal. Hij kan niet aanzien hoe de noodzakelijke voorbereidingen worden getroffen, afscheid wordt genomen van de kinderen en een laatste brief wordt verzonden. ‘Is ze al dood?’, vraagt hij even
later bij terugkeer. Hij vindt het zonde, legt hij uit, ‘zo’n
mooie vrouw.’ Inderdaad, het was een knappe, charmante
vrouw, maar ze was ook vastberaden: de verdere mentale
aftakeling die haar zonder enige twijfel wachtte, wilde ze
voor zijn. Omringd en omhelsd door haar kinderen dronk ze
de beker leeg. ‘Ik ben blij dat mama de keus heeft en
dankbaar dat haar lijden bespaard blijft, maar het is ook
moeilijk haar te laten gaan,’ zegt een van de dochters.
Trapje
De film biedt inzicht in de zware taak die vrijwillige en vaste
medewerkers op zich nemen. Hun inzet wekt grote bewondering. Soms staan LOD’ers machteloos. ‘Als je een vrouw
van in de negentig moet achterlaten op dertienhoog en ze
heeft je net gevraagd haar trapje uit de berging te halen,
omdat ze een lamp op de galerij wil vervangen, dan voel je
je eenzaam als je buiten staat. Nee, die trap zet ik natuurlijk niet klaar’, zegt een van de medewerkers in de film.
Na afloop van de film vertelde NVVE-directeur Petra de
Jong dat mijnheer Jiskoot leeft en binnenkort de cruise
gaat maken naar Sint Petersburg waarover hij in de documentaire al sprak. Half grappend kondigde hij aan onderweg misschien wel overboord te springen. ‘Geniet van het
leven,’ zegt mijn buurman als we de zaal verlaten. Ik wens
hem hetzelfde. n

GEZOCHT MET SPOED

Politiek actieve leden
Op 12 september zijn er weer landelijke verkiezingen. Dat
biedt ons nu de kans om invloed uit te oefenen. Bent u lid
van een politieke partij en bent u bereid en in staat om in
die partij mee te praten over het verkiezingsprogramma?
Laat u dit dan voor 1 juni weten via k.jager@nvve.nl of
postbus 75331, 1070 AH t.a.v. K. Jager.
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IN BEELD

door Marijke Hilhorst

WIE ZOU ZICH GEEN BEUL VOELEN?

T

ien jaar na de dood van Bente sprak journalist Roos
Schlikker met de ouders, behandelend artsen en hulp-

verleners over dit korte, gruwelijke leven. Bente Hindriks
werd geboren met epidermolysis bullosa (EB).
Bij patiënten met EB ontbreken eiwitten in de huid, die daardoor bij de minste of geringste aanraking loslaat. Edwin en
Karin Hindriks realiseerden zich direct dat hun dochtertje
een leven van pijn tegemoet zou gaan. En dat niet alleen.
Behalve pijn hebben EB-patiënten altijd jeuk, ze kunnen
slecht tegen warmte, zijn ingezwachteld en bij het verwisselen moet het verband
soms met een pincet uit de
huid worden getrokken. Ze
kunnen zich niet normaal
ontwikkelen, geen vast voedsel eten omdat de mond vol
blaren zit, krijgen vergroeiingen door littekenweefsel en
ze lopen een grote kans
huidkanker te krijgen.
De ouders smeekten medici
in het Universitair Medisch
Centrum Groningen, waar
Bente direct na de geboorte
naartoe werd gebracht, om
haar leven actief te beëindi-

‘Als het overleven wordt,
valt dat niet mee’
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In 2008 pleegde de 48-jarige Ernst
Kamphuis, broer van de auteur, zelfmoord. De wegen van de broers waren
al eerder uiteengegaan: Alje was de
spartaans levende, fanatieke sporter
en student die journalist werd, Ernst
de onhandelbare adolescent, oprichter
van punkband Ivy Green, stuurloos en
self-made beeldend kunstenaar.
Alje onderneemt een postume zoektocht naar het wezen van zijn broer. Hij
leest wat Ernst opschreef, gaat praten
met zijn vrienden, die met liefde over
hem
spreken,
met
hulpverleners die inzicht
geven in zijn psychiatrische geschiedenis, met
lotgenoten, familieleden en partners van mensen
die ook zelf voor
Relevant 2/2012

gen. De artsen weigerden; het kind was immers wilsonbekwaam. ‘Nou dan doe ik het zelf wel’, zei de wanhopige vader. ‘Dat is moord,’ reageerde de arts. ‘Dan heb ik tenminste één iemand geholpen. Mezelf niet, maar haar wel’, besloot de vader die zijn dochter de ellende die ze tegemoet
ging, wilde besparen. Uit liefde.
Maar hij kan het niet. De arme Bente moet nog maanden,
voor alle partijen afschuwelijke maanden, leven. Afschuwelijk, ondanks de pijnstilling, de slaapmiddelen en een middel tegen de jeuk. De moeder noemt de kleine Bente ‘een
chemische fabriek’. En het wordt nog erger. Op een kwade
dag moet ze haar baby baden in water waarin een bijtend
azijn is opgelost, omdat Bente, vatbaar als ze is, een bacteriële infectie heeft opgelopen. Wie zou zich geen beul voelen? Uiteindelijk geeft een mee- en inlevende arts het meisje een morfinepompje. Al was het niet de intentie, Bente
sterft kort daarna, tien maanden oud.
Het goede nieuws is dat de ouders inmiddels een gezin met
twee gezonde kinderen hebben en dat naar aanleiding van
de zaak-Bente in 2004 een protocol is opgesteld dat beschrijft aan welke eisen moet worden voldaan om het leven
van een kind te mogen beëindigen. Volgens de auteur blijft
helaas veel onduidelijk en rust nog een groot taboe op het
helpen van kinderen die ernstig en uitzichtloos lijden.

Roos Schlikker • Ik wens je het onmogelijke. Wie beslist over het
leven van je kind? • Uitgeverij Nieuw Amsterdam • E 15,95

de dood kozen, en met psycholoog Ad
Kerkhof die gespecialiseerd is in suïcidepreventie. Nee, weet Alje uiteindelijk, de zelfdoding was niet te voorkomen geweest. Ook de verslaving van
zijn broer had hij nooit kunnen oplossen, maar hij had er wel meer voor
hem kunnen zijn. Ernst stierf een gruwelijke en eenzame dood; hij hing zich
op in zijn eigen huis en werd pas drie
dagen later gevonden. Alleen daarom
al vindt Alje Kamphuis de discussie
over een ‘waardig slot’ voor mensen
die uit het leven willen stappen belangrijk. Xandra Brood, de weduwe van Herman, zegt het in dit boek zo: ‘Het merendeel van de mensen wil leven. Maar
als het overleven wordt, valt dat niet
mee. Die personen moet je niet aan
hun lot overlaten, maar hulp bieden.’
Alje Kamphuis • Verdwaald in alle vragen.
Een zoektocht na de zelfdoding van mijn
broer • Uitgeverij Van Praag • E 19,95

Strijdvaardige moeder verliest
toch nog haar vrijheid
Als Bep van Houten, bijna honderd jaar
oud, sterft, laat ze schriften vol dagboekaantekeningen,
herinneringen,
gedachten, verhalen en tal van documenten na. De door haar zelf – lang
voor de NVVE bestond – opgestelde
euthanasieverklaring, zat daar niet bij.
Maar de kinderen wisten wel dat ze
daarin om hulp had gevraagd bij het
sterven, mocht ze ooit dement worden. Ze was een sterke, onafhankelijke vrouw. Vrijheid en autonomie waren
kernwaarden voor haar. Als anarchiste
huldigde ze het motto: ‘Geen god,
geen meester’.
In een onbewaakt ogenblik was het
toch gebeurd. ‘Evenmin als Bep zelf
zagen wij hoe geruisloos dementie het
leven binnensluipt’, schrijft dochter
Noor. Als thuis verzorgen na jaren geen
haalbare kaart meer is, wordt de moeder naar een verpleeghuis gebracht
waar ze drie weken later sterft. Haar
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laatste krachten
heeft ze gebruikt
om voedsel te
weigeren.
Het boek hinkt
op meerdere gedachten en het
woord euthanasie, dat later een zo belangrijk begrip lijkt en kennelijk aanleiding tot het schrijven heeft gevormd,
valt pas voor het eerst op pagina 223.
Met de moeder is er nooit openlijk
over gesproken, zo blijkt dertig pagina’s later. Dan nog, wie helpt een
vrouw te sterven die, eenmaal dement, herhaaldelijk zegt ‘bang te zijn
dat ze wordt vermoord’?
Noor Tjallingii-van Houten meent dat
ze tekortgeschoten is. Dat lijkt mij
niet. Het schuldgevoel is veroorzaakt
door de woorden van haar moeder: ‘Ik
wil niet kinds worden, dan wil ik dood
en daar moet jij voor zorgen.’ (Zie ook
het interview met Noor Tjallingii op
pag. 12-13.)
Noor Tjallingii • Strijdlied. Een verhaal
over het leven en de dood van Bep •
Uitgeverij Mijn Eigen Boek • E 19,90

Uit Vrije Wil: om alles nog
eens na te lezen
Het vrijwillige en weloverwogen besluit
om te sterven verdient ons respect,
vindt Wouter Beekman (1941) lid van
de groep Uit Vrije Wil, die in 2010 het
burgerinitiatief ‘voltooid leven’ organiseerde. Maar liefst 117.000 Nederlanders betuigden toen hun steun. Het
maatschappelijk debat over stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten, barstte los.
Een kamermeerderheid zat er nog niet
in, zo bleek toen Pia Dijkstra van D66
een motie indiende om stervenshulp
aan ouderen, onder strikte voorwaarden, mogelijk te maken. Het voorstel
kreeg steun van GroenLinks en de Partij voor de Dieren, maar dat was niet
genoeg. Wel werd
een motie van
Jetta
Klijnsma
(PvdA) aangenomen waarin werd
gepleit om het legaliseren
van
stervenshulp aan
ouderen die hun
leven
voltooid

vinden op de politieke agenda te houden, dankzij de steun van D66, VVD en
PVV.
Zelfdoding is niet bij wet verboden,
maar hulp daarbij, door een arts of
leek, is dat wel. Dit dwingt mensen
vaak om gruwelijke methodes te gebruiken en om in eenzaamheid te sterven. ‘Op grond van welk principe mag
de overheid die hulp ontzeggen?’
vraagt Jan Terlouw zich in het voorwoord af.
Voor wie nog eens wil nalezen wat aan
het burgerinitiatief voorafging, wat de
groep Uit Vrije Wil precies beoogt, wat
er al is bereikt en welke aspecten allemaal bij dit vraagstuk komen kijken,
is dit overzichtelijke, heldere en zakelijke boekje geschreven. Voor wie tegen is, voor wie voor is en voor wie nog
geen standpunt heeft bepaald.
Wouter Beekman • De zelfverkozen dood
van ouderen • Uitgeverij Free Musketeers
• E 15,95

Voor troost moet je niet bij
de filosofie zijn
‘Waar stervenden behoefte aan hebben, is goede
zorg en als onderdeel daarvan bovenal troost. En
voor troost moet
je niet bij de filosofie zijn’, schrijft
filosoof-arts Bert
Keizer in zijn bijdrage aan deze
bundel. Van verpleegkundigen, niet van filosofen,
heeft hij geleerd hoe zich als arts aan
een sterfbed te gedragen.
Keizer en acht andere auteurs zetten
op verzoek hun gedachten op papier
over drie vragen rond de dood: Wat is
de dood? Hoe kennen we haar? En
welke plaats heeft de dood in het leven? In hun antwoorden leggen de artsen en filosofen een verband tussen
filosofie, geneeskunde en het maatschappelijk debat over levensbeëindiging. Immers, door de toegenomen
technologische mogelijkheden en het
dwingend verlangen naar autonomie
van patiënten, moet steeds vaker gekozen worden waar, wanneer en hoe
iemand overlijdt.
Het zijn uiteraard voorlopige antwoor-

den op de drie vragen, want uiteindelijk laat de dood zich niet kennen. Dat
maakt het boek alleen maar prikkelender. De verschillende invalshoeken
bieden veel stof tot nadenken. Neem
patholoog Wolter Mooi. Volgens hem
zijn wij ‘de tijdelijke gebruikers van een
eindeloos over de levende natuur circulerende moleculaire biomassa’. Alles waaruit we bestaan, is al eens van
anderen geweest. Je kunt dus rustig
stellen dat ons materiële lichaam uit
de Grote Kringloopwinkel komt, zonder
dat je ‘gelooft’ in reïncarnatie.
Eric Witte en Theo Wobbes (redactie) •
Filosofie, geneeskunde en de dood •
Uitgeverij De Tijdstroom • E 25,-

Eerst dan maar een biertje,
kind?
Vader is alweer
vier weken thuis
uit het ziekenhuis
om in zijn eigen
omgeving te kunnen sterven, als
hij zijn dochter
laat weten dat
het welletjes is.
‘Dit is niks hoor.
Je moet echt met
de dokter gaan praten over euthanasie.’ Dochter legt uit dat hij dat zelf
moet doen. ‘Dat is aan jou. Als jij dat
kan beslissen en als je daar klaar voor
bent.’ Vader kijkt haar aan en zegt:
‘Eerst dan maar een biertje, kind?’ En
ze drinken een biertje.
Vlak voor de toegediende middelen
hun werk doen, steekt de vader zijn
duim op, zegt: ‘Jongens, dokters, bedankt!’ en is weg. Dood. Dochter zet
het zuurstofapparaat uit.
Die dochter, Elisabeth Bakker, is gaan
schrijven ‘omdat de wetenschap dat er
een eind ging komen aan het leven
van mijn vader te veel voor me was’.
En toen hij dood was, het boek klaar,
realiseerde ze zich hoe bijzonder hij
was. ‘Hij was er gewoon altijd.’ Een
goedbedoeld boekje over een lieve vader.
Elisabeth Bakker • Liever thuis • uitgave
in eigen beheer (ISBN /EAN 978-90818359-0-9)
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(Advertentie)

De Goede Dood ging op 9 februari in première
op het Film- & Documentairefestival The End.
Het publiek was zichtbaar onder de indruk en
ook de dagen daarna zat de zaal steeds vol.
Op 5 juli komt deze prachtige film uit op dvd.
NVVE-leden kunnen deze tegen gereduceerde
prijs bestellen. De Goede Dood is geproduceerd
door Wallis Filmproducties en Electric Zoo,
met steun van de NVVE.

Geolied, gevat en nog steeds actueel
(NRC Handelsblad)

Intens spel van de acteurs
(De Telegraaf)

‘De Goede Dood is een film die je diep raakt,
met een prachtige mix van ernst en humor. Het
verhaal is authentiek en geeft een herkenbaar
beeld van alle emoties en dilemma’s die mensen
bij een euthanasieproces kunnen ervaren. Een
aanrader voor mensen in binnen- en buitenland.’
Els Borst-Eilers, voormalig minister VWS

Oprecht tot op het bot

De winkelprijs van de dvd is E 14,95,
u betaalt als lid slechts E 10,-

De dvd wordt u in de tweede
week van juli toegestuurd.
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‘Samen met mijn man was ik bij de première
van de film De Goede Dood. Het is een film die
ons bijblijft, omdat op een heel natuurlijke manier de eigen keuze rond het levenseinde aan de
orde wordt gesteld door uitstekende acteurs. Tal
van thema’s rond het zelfgekozen levenseinde
passeren de revue op een indringende, maar ook
humoristische manier. Deze film helpt je bij de
gedachtevorming over je eigen levenseinde en
dat van degenen die dicht bij je staan. Wij vinden het een echte aanrader, want het mooie
van de dood is, dat hij voor ons allemaal
geldt.’
Jetta Klijnsma, PvdA-woordvoerder
ethische vraagstukken
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Bestellen:
• via www.nvve.nl/degoededood
• via een e-mail aan euthanasie@nvve.nl
• via een kaartje aan de NVVE,
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam
	Geef duidelijk aan dat u de NVVE machtigt om E 10,van uw rekening af te schrijven. Wenst u dit niet dan zal
een acceptgirokaart worden toegezonden.

Foto: Anne Meyer
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In memoriam
Jeane Tromp
Meesters
11 maart 2012 is
Jeane Tromp Meesters (1927-2012)
overleden. Kort daarvoor had ze gezegd dat ze uitzag naar de dag waarop
ze, zelfgewild, zou sterven. Ook werd
ze nog geïnterviewd voor de rubriek
‘Het laatste woord’ in NRC Handelsblad. Daarin zei ze: ‘Nerveus ben ik alleen over de vraag of ik wel aan alles
heb gedacht: of alles is geregeld voor
mijn uitvaart, of ik niemand heb vergeten nog iets te zeggen of mee te geven.’ In 1980 was Jeane de eerste die
als professionele coördinator van de
Ledenhulpdienst, nu Ledenondersteuningsdienst, bij de NVVE in dienst trad.
Ze was een pionier, vergaarde onmisbare kennis en trad later toe tot de wereldfederatie van zusterverenigingen.
Op haar begrafenis zei NVVE-woordvoerder Walburg de Jong onder meer:
‘Wat jij, Jeane, ons bij de NVVE vooral
geleerd hebt, is dat je moet luisteren.’

NVVE is ’s werelds grootste vereniging voor euthanasie
De Nederlandse Vereniging voor een
Vrijwillig Levenseinde is nu officieel de
grootste euthanasievereniging ter wereld. Meer dan 134.000 Nederlanders
zijn lid. Alleen al in de Week van de
Euthanasie werden duizend nieuwe leden geworven. Dagelijks worden gemiddeld zestig mensen lid.
Het ledental van de NVVE is sinds
2009 explosief gestegen. Voor die tijd
bleef het lange tijd zweven rond de
104.000, maar binnen twee jaar zijn
er 30.000 bijgekomen. Steeds meer
mensen zijn zich bewust van de noodzaak hun wensen voor het levenseinde
grondig vast te leggen. De groei is onder meer te danken aan campagnes
van de NVVE en allerlei vormen van publiciteit. Waarschijnlijk speelt de laagdrempelige manier van aanmelden
mee: sinds twee jaar kan dat via de
website van de NVVE. Meer dan 60
procent van de nieuwe aanwas komt
tegenwoordig digitaal binnen.
De NVVE is de grootste, gevolgd door

de zusterorganisatie in Japan die ruim
125.000 leden telt. Maar Japan heeft
127 miljoen inwoners, tegenover nog
geen 17 miljoen Nederlanders.

Rectificatie
Sinds maart 2011 heeft het Nederlandse ambulancepersoneel een nieuw protocol. Hierin is ook de niet-reanimerenpenning opgenomen. In haar column in
Relevant 1 schreef Walburg de Jong bij
vergissing dat dat protocol nog op zich
liet wachten.

Het Nalatenschapsdossier

Informatiebijeenkomsten in
de regio
Op de regionale informatiebijeenkomsten van de NVVE
kunnen leden en introducés informatie inwinnen. De algemene informatiemarkt is geopend van 13.30 tot
17.30 uur. U vindt er folders over wilsverklaringen, de
niet-reanimerenpenning en patiëntenrechten, naast zaken over het lidmaatschap en de vereniging. Ook is er
een ‘stamtafel’ waar leden ervaringen kunnen uitwisselen. Het kan nuttig zijn om leden uit de eigen regio te
leren kennen.
In de zaal is van 14.00-15.00 uur de lezing Een wilsverklaring alleen is echt niet genoeg. Van 15.15-15.31 uur
is de verkorte documentaire Voor ik het vergeet... te
zien, over de laatste jaren van Paul van Eerde die in een
beginstadium van de ziekte van Alzheimer zijn leven
waardig wilde eindigen. Dan volgt van 15.45-16.45 uur
de lezing Dementie en het zelfgewilde levenseinde, onder andere over de clausule dementie in de wilsverklaring, het belang van een vertrouwensband met de huisarts en vragen over wils(on)bekwaamheid.
Data en locaties
• dinsdag 22 mei: Restaurant Groot Kievitsdal,
Hilversumsestraatweg 19, 3744 KB Baarn
• dinsdag 17 juli: Kasteel Nienoord,
Nienoord 2, 9351 AC Leek

Goed geregeld, een rustig gevoel !
Via Verspoor stelt samen met u uw Nalatenschapsdossier
samen om t.z.t. uw dierbaren te ondersteunen bij alles wat
er ten gevolge van ziekte, vergeetachtigheid of overlijden
door hen geregeld of afgewikkeld dient te worden.
Alle informatie bij elkaar in een overzichtelijke map!Banken,
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verzekeringen, lidmaatschappen, abonnementen, vindplaatsen
en huisdieren worden beschreven, evenals eventuele
uitvaartwensen.

®
www.viaverspoor.nl • 088 0700 900

ViaVerspoor_Relevant_85x135mm_16122011.indd 1
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d.
Uw geld helpt
kinderen van de straat.

even.

zieke
Uchrkingen,
schenkt
straatkinderen hoop met Juconi.

Stinafo
Latijns-Amerika leven veel kinderen op straat.
derzoek.
nder vooruitzichten, onder erbarmelijke ommaken?
andigheden. Juconi (kort voor ‘Junto con los
ños’ wat ‘samen met de kinderen’ betekent)

nateurs.
er leven
pelen.
de hoop om vol

aantreknafo uw
eeft

zorgen. Om uiteindelijk weer te functioneren in
de maatschappij.

Bijdrage Fiscaal aftrekbaar
Juconi is voor dit opbouwende werk afhanke -

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

Geroemde methode

ver
l.

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.

26

15-12-2008 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
i • Stichting 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

dd 1

Relevant 1/2012

15-12-2008 13:59:26

w
DIENSTEN
post
NVVE, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam

Bestuur NVVE:
mr. dr. M.F. Andriessen
(voorzitter)
drs. A. Baars-Veldhuis
(vicevoorzitter)
mr. A.V. van Nierop (secretaris)
drs. A.H.B.M. van den Wildenberg
(auditcommissie)
dr. D.J.B. Ringoir (auditcommissie)
drs. C.M.J.C. Pauw-van Doormalen
dr. ir. R.D. Woittiez

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
websites: www.nvve.nl
e-mail:
euthanasie@nvve.nl

Directeur:
dr. P.M. de Jong

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 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).

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.

n

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 worden aangepast aan de wens van de
te bezoeken organisatie. Verder staat de
Presentatiedienst met de NVVE-stand of
n

DOCUMENTATIE
Kwartaalblad Relevant is een voorlichtend
en opiniërend tijdschrift dat viermaal per
jaar verschijnt. Gratis voor leden. Jaarabonnement Nederland voor niet-leden (h 10,overige landen op aanvraag). Voor visueel
gehandicapten is Relevant op cd-rom verkrijgbaar.
n Bijsluiter Europees Medisch Paspoort (EMP)
	
In het EMP is geen ruimte gelaten voor wensen omtrent het levenseinde. De NVVE geeft
bijlagen uit – opgesteld in acht talen – die
kunnen worden toegevoegd aan het EMP.
Te downloaden via www.nvve.nl/emp.
n Brochures
> Dementie en het zelfgewilde levenseinde
Informatie over dementie en vragen als:
Is een dementerende wilsonbekwaam? Mag
euthanasie bij dementie? (h 3,50 leden,
h 4,50 niet-leden).
> Voltooid leven. Waar praten we over? Vragen en antwoorden, feiten, achtergronden,
jurisprudentie en uitkomsten van bijna twintig jaar debat (h 2,50).
> Wil en wet Geeft een overzicht van de keuzes die u kunt maken rond uw levenseinde
(h 5,- leden, h 6,- niet-leden).
> Het laatste stuk Aan de hand van vragen en
antwoorden geeft deze brochure een uitgebreid beeld van beslissingen rond het levenseinde (h 2,- leden, h 3,- niet-leden).
> Stoppen met eten en drinken Info over versterven, de keuze voor de dood door te
stoppen met eten en drinken (h 3,- leden,
h 4,- niet-leden).
n

De brochures kunnen worden gedownload of besteld via
www.nvve.nl/uitgaven of vraag een bestelformulier aan: 020 - 620 06 90

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

de regio Amersfoort-Hilversum
en de Zuid-Hollandse eilanden
rondom Hellevoetsluis
De LOD bestaat uit vrijwilligers die
informeren, adviseren, ondersteunen
en zo nodig bemiddelen bij vragen
of problemen rondom het vrijwillig
levenseinde.
Wij vragen:
• relevante werkervaring, bij voorkeur maatschappelijk werk of
gezondheidszorg
(ervaring met psychiatrische
patiënten is een pre)
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over een computer
en auto
• bij voorkeur 35 jaar of ouder
Wij bieden:
• t raining en begeleiding
• begeleiding en deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Nadere informatie is te vinden op
www.nvve.nl/vacatures.
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Wie koestert
uw kleinood als
u er niet meer bent?

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

www.kwf-erfenisdossier.nl

