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		 Euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie is een daad
van barmhartigheid, zegt Hans van Dam. ‘Onfatsoenlijk’, noemt
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ONTWIKKELING
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Het is met maatschappelijke ontwikkelingen zoals met de tijd: ze staan
nooit stil. Zo is het ook met de praktijk van euthanasie. Het is in dit blad
al eerder gezegd: de ruimte die de euthanasiewet kent, wordt meer en
meer benut. Aanvankelijk was de toepassing krap, artsen willigden vooral
‘veilige’ verzoeken in en veilig was wat ruim binnen de grenzen van de wet
viel, vooral mensen met uitgezaaide kanker die nog hooguit een aantal
weken te leven hadden. Geleidelijk werd de praktijk verruimd. Nog maar
enkele jaren terug vroeg de NVVE aandacht voor de zogeheten ‘vergeten
groepen’: mensen met dementie, mensen met ernstige psychiatrische
ziekten en mensen die hun leven als voltooid ervaren. In alle drie deze
‘pijngroepen’ is nu vooruitgang geboekt.
Eerst bij mensen met dementie. Was dat bij de totstandkoming van de wet
in 2002 nog amper bespreekbaar, nu worden elk jaar meer mensen geholpen: 25 in 2010, 49 in 2011. In 2010 werd aan twee psychiatrische
patiënten hulp bij zelfdoding gegeven, in 2011 waren dat er 13 (cijfers
komen uit het jaarverslag van de Regionale toetsingscommissies euthanasie). Vooral de ontwikkeling bij psychiatrische patiënten valt op. Jarenlang
was deze hulp er niet en niet of nauwelijks bespreekbaar. Ongetwijfeld
heeft de Steungroep Psychiatrie die door de NVVE is opgericht aan verandering bijgedragen. Die groep biedt steun aan artsen, veelal psychiaters,
die een verzoek tot hulp bij zelfdoding krijgen. De artsen uit de Steungroep
nemen niets over, maar ondersteunen hun collega’s die een vraag krijgen.
Deze steun voorziet in een belangrijke behoefte. Daarnaast blijkt er ook
onder psychiaters zelf een eerste kentering, anders zou men niet aankloppen bij de Steungroep maar het verzoek gewoon afwijzen. Daarbij komt dat
niet elke hulp die is gegeven bij de Steungroep bekend is. Kortom, er verandert ook in psychiaterland iets. In de hulp aan mensen met dementie
verandert ook iets: niet alleen het aantal gevallen van hulp is gestegen,
maar er is ook hulp gegeven aan een vrouw met gevorderde dementie. In
dit nummer discussiëren verpleeghuisarts Bert Keizer en Hans van Dam
over de toelaatbaarheid van deze hulp.
Een andere belangrijke ontwikkeling is het functioneren van de Levenseindekliniek. Op 1 november organiseert de NVVE hierover een symposium,
waar aantallen en manier van hulp aan de orde komen. Duidelijk is dat de
kliniek in een belangrijke behoefte voorziet: steun aan artsen die problemen hebben met een euthanasieverzoek. In veel gevallen willigt de eigen
arts, nadat de Levenseindekliniek zich over een situatie heeft gebogen, het
verzoek alsnog in.
Zowel uit de ervaringen van de Steungroep Psychiatrie als van de Levenseindekliniek blijkt dat de steunfunctie voor artsen belangrijk is. In dit nummer is veel aandacht voor de Levenseindekliniek: interviews met oncoloog
Wim Distelmans over hoe het in België gaat – waar een voorziening is die
enigszins vergelijkbaar is met de Levenseindekliniek –, Roelie Dijkman,
SCEN-arts en specialist ouderengeneeskunde en Lode Wiegersma, directeur KNMG. Het debat is gaande en dat leidt zonder enige twijfel tot belangrijke verdergaande ontwikkelingen.
Een ander punt is het nut van de toetsingscommissies euthanasie. Die zijn
destijds ingesteld om de praktijk te toetsen op zorgvuldigheid, zoals die in
de euthanasiewet zijn vastgelegd. We zijn nu tien jaar verder en er is slechts
viermaal hulp als onzorgvuldig beoordeeld (1 promille) en in geen van de
gevallen is door het Openbaar Ministerie besloten tot vervolging. Dat heeft
de NVVE tot de oproep gebracht om de discussie te voeren of de toetsingscommissies in deze vorm nog wel noodzakelijk zijn. Dat klinkt radicaal,
maar de tijd heeft intussen wel bewezen dat artsen zorgvuldig te werk gaan
en voorzieningen als SCEN en voor – ingewikkelde situaties – mogelijk de
Levenseindekliniek voldoende waarborg vormen voor zorgvuldigheid. Daarbij is er in de samenleving voldoende vertrouwen. Er is nog volop werk,
maar de praktijk ontwikkelt zich gestaag en zorgvuldig. n
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Keizer: ‘Wanneer zeggen we van
een mens dat hij een ex-mens is?’
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Dialoog tussen twee mannen met een uitgesproken mening

‘ONS BREEKPUNT LIGT BIJ EUTHANASIE
BIJ GEVORDERDE DEMENTIE’
Een cartoon van Peter de Wit was aanleiding om Bert Keizer, specialist ouderengeneeskunde en filosoof, en Hans
van Dam, publicist en prominent medewerker van dit blad, uit te nodigen voor een dialoog. Het werd een pittig
gesprek, want over euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie verschillen ze hartgrondig van mening.
door Fred Verbakel

Samen met twee anderen had Bert Keizer zich in NRC
Handelsblad kwaad gemaakt over de euthanasie op een
64-jarige demente vrouw uit Brabant (zie kader). ‘Dit afschuwelijke voorbeeld mag niet worden herhaald, tenzij we
dementen biologisch één verdieping laten zakken en hen
uitboeken als ex-mensen, die nu huisdier zijn geworden,
zodat baasje mag besluiten ze te laten inslapen.’
Peter de Wit maakte in het vorige nummer van dit blad een
cartoon over dit standpunt waarin hij verwijst naar Keizers
laatste boek Waar blijft de ziel? Bij de hemelpoort beklaagt
de vrouw zich over Keizer, waarop Petrus zegt: ‘Ach, die man
heeft geen ziel.’ Keizer kon er hartelijk om lachen.
Hans van Dam is het oneens met Keizer en schreef in
Relevant: ‘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.’
Stadia van dementie
Hoogste tijd voor een gesprek tussen beide mannen, die
elkaar goed kennen en elkaar herhaaldelijk tegenkomen in
het lezingencircuit. Keizer heeft altijd geageerd tegen euthanasie bij demente verpleeghuispatiënten. ‘Alleen vergat ik
de categorie van beginnende dementen. Minister Borst
wees me daar indertijd op. Ik heb geleerd dat er ook stadia
van dementie zijn waarbij je moet zeggen: verdorie, dán kan
het wel. Maar in het geval van gevorderde dementie, als
iemand niet meer weet waarover het gaat, kan het wat mij
betreft nog steeds niet.’
Keizer ziet een overeenkomst tussen dementie en alcoholisme. ‘Het zijn twee ziektes die je wijsmaken dat je het niet
hebt. Dementen hebben dikwijls geen ziektebesef. Ze zeggen: “Het is niet zo dat ik niet weet waar mijn sleutels liggen, maar die ellendelingen verstoppen ze steeds.” Als
iemand een wilsverklaring over euthanasie bij dementie
heeft en de arts stelt voor erover te praten, dan is de kans
groot dat zo iemand zegt: “Bent u gek geworden, ik ben niet
dement, ik wil helemaal niet dood.” Die patiënt gaat een
lange lijdensweg tegemoet, maar ik kan niets doen.’
Van Dam: ‘Bert reageerde destijds als verpleeghuisarts en
het siert hem zeer dat hij dat inziet en zijn visie heeft bijgesteld. Er zijn mensen die beseffen dat ze dementeren en
dan de grens trekken. Bert en ik vinden allebei dat ster-

venshulp moeten kunnen. Ons breekpunt ligt bij de vraag
of euthanasie ook kan bij gevorderde dementie. Ik vind dat
we daar zeer serieus naar moeten kijken, in de zin van: wat
is er precies op tegen?’
Langdurig inzicht
Van Dam is het eens met de beslissing van alle vijf toetsingscommissies dat de huisarts in het geval van de
Brabantse vrouw zorgvuldig en volgens de wettelijke normen heeft gehandeld. ‘De vrouw had een langdurig inzicht.
Zeven jaar lang gaf ze consistent aan dat ze nooit naar een
verpleeghuis wilde. Toen het twee voor twaalf was, werd
het door een onverwachte gebeurtenis plotseling vijf óver
twaalf. Los van andere particuliere omstandigheden van die
vrouw: in de regel heb je dan nog niet te maken met mensen die helemaal niets meer snappen. Ook bij deze vrouw
was dat niet zo. Deze mensen belanden pas echt in het
schemergebied. Ik heb er geen pasklare oplossing voor.
Bert wel, die zegt dat het niet kan.’
Keizer: ‘Deze huisarts heeft een verpletterende demonstratie gegeven van hoe je níét moet omgaan met een verzoek
om euthanasie bij dementie. Na een, overigens onverstandige, reis naar Italië gingen alle alarmbellen rinkelen. De
gezondheid van de vrouw duikelt omlaag, haar man raakt in
paniek. Pas zeven maanden later, in maart 2010, krijgt ze
haar euthanasie. Die periode is veel te lang. De huisarts
heeft op onverantwoorde wijze maandenlang geaarzeld en
niks gedaan. Acht weken nadat het alarm was afgegaan,
heeft hij pas een SCEN-arts om de second opinion gevraagd.
Na diens afwijzing volgden er weer maanden van nietsdoen.
Onder druk van de echtgenoot heeft de huisarts dan eindelijk een tweede SCEN-arts ingeschakeld. Die zei: “Laten we
nou kijken naar haar wilsverklaring, naar haar voorgeschiedenis.” Die wilsverklaring treedt in de plaats van haar actuele wil en de echtgenoot had haar autonomie overgenomen,
meende zij. Op zich vind ik dat geen krankzinnig standpunt.
Als verpleeghuisarts baseer ik mijn handelen ook heel vaak
op wat de familie vindt. De SCEN-arts ziet een wanhopige
echtgenoot, een doodsbange huisarts en een doodongelukkige demente vrouw.’ Van Dam: ‘Zoveel wanhoop was voor
de SCEN-arts blijkbaar voldoende. Dat is hoopvol. Een dokter die een doodongelukkige vrouw zonder uitzicht de ruimte
biedt tot wat ze – oog in oog met deze situatie – altijd heeft
gewild: sterven.’
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Vrouw uitte euthanasiewens al vanaf haar 53ste
De Brabantse diep demente vrouw die uiteindelijk euthanasie kreeg, is 53 jaar oud als ze geheugenproblemen krijgt. Er
wordt alzheimer, een ongeneeslijke ziekte van de hersenen,
vastgesteld. Ze verklaart schriftelijk dat ze niet meer wil
leven als zij haar menswaardigheid verliest en naar een verpleeghuis zou moeten.
Vier jaar later, eind 2009, krijgt ze een epileptische aanval.
Niet lang daarna bevestigt ze haar wilsverklaring tijdens het
jaarlijkse gesprek met haar huisarts en een psycholoog. In
de zomer van 2010, na een vakantie in Italië, gaat het plotseling veel slechter met haar. Volgens haar man is een verpleeghuisopname nabij. Hij vindt dat de huisarts nu gehoor
moet geven aan de wens van zijn vrouw.

De huisarts twijfelt want inmiddels kan de vrouw zich niet
meer herinneren dat zij een euthanasieverzoek heeft opgesteld. Zij is niet meer wilsbekwaam en dat is voor de SCENarts reden om zich tegen de mogelijkheid van euthanasie uit
te spreken. Onder druk van de familie schakelt de huisarts
enkele maanden later een tweede SCEN-arts in en die gaat
– ook al krijgt ze geen contact met de patiënte – wél
akkoord. De eerdere wilsverklaring kan het mondelinge verzoek om euthanasie vervangen, vindt ze.
Daarna beëindigt de huisarts het leven van de Brabantse. Ze
is dan 64 jaar oud. Alle vijf de toetsingscommissies oordelen
dat de huisarts zorgvuldig en volgens de wettelijke normen
heeft gehandeld.

Van Dam: ‘Waar het mij om gaat is
het bestrijden van vermijdbaar lijden’
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Keizer: ‘Ik begrijp die arts, maar ben het niet met haar
eens. Omdat het over de dood gaat. Ik ga niet iemand
doodmaken die mij aankijkt zonder dat ik kan zeggen wat
ik aan het doen ben. Dat verdom ik.’ Van Dam: ‘Als iemand
duidelijk lichamelijk lijdt, dan zou je het wel doen?’ Keizer:
‘Nee, dan zou ik hem palliatieve sedatie geven. Er zijn
mensen die zeggen: “Wat maakt dat nou uit, want ook als
je iemand diep sedeert gaat-ie dood.” Dat vind ik een
stomme reactie. Dan kun je net zo goed zeggen dat elke
verwekking van een kind moord is, want op termijn gaat
iedereen dood.’ Van Dam: ‘Vind jij dat de algemene regel
moet zijn dat euthanasie bij gevorderde dementie niet
mag?’ Keizer: ‘Ja!’ Van Dam: ‘Dan dreig je af te glijden tot
fundamentalisme: het mag niet omdat ik of een beperkte
groep, bijvoorbeeld verpleeghuisartsen, dat vindt. Punt uit.’
Keizer: ‘Waarom is, wat ik aanduid als mijn “ethisch
atoom” – je mag niet een mens doodmaken die niet weet
waar het over gaat –, verkeerd? Waarom zeg jij dat ik die
mening aan anderen opleg?’ Van Dam: ‘Omdat je een
mens die er anders over denkt het recht ontzegt om
iemand te helpen sterven. Die veroordeel je. Ik heb moeite
met jouw, zoals jij dat noemt, ethisch atoom bij dementen.
Zo dachten we vroeger ook over abortus en over euthanasie en recent bij “late” abortus en hulp bij zelfdoding bij
ernstig en uitzichtloos lijdende psychiatrische patiënten. Er
is inmiddels voortschrijdend inzicht en daarmee ruimte.
Het gaat niet aan dat een beperkte groep, laat staan één
mens, mogelijkheden zonder meer blokkeert.’
Keizer: ‘Waarom zeg je dat het om een beperkte groep
gaat?’ Van Dam: ‘Omdat jij jouw visie zo dwingend stelt en
als steun alleen naar verpleeghuisartsen kijkt. Mijn punt is
of iemand die een andere opvatting heeft, onfatsoenlijk is.’
Relevant 4/2012

Keizer: ‘Ja, ik zou zeggen dat is niet goed.’ Van Dam:
‘Onfatsoenlijk?’ Keizer: ‘Ja, onfatsoenlijk.’ Van Dam: ‘Hier
scheiden onze wegen. We moeten áf van de ons opgelegde
moraal met z’n absolute standpunten.’ Keizer: ‘Elke moraal
is opgelegd.’ Van Dam: ‘Voor zover dat nog waar is, moeten we daar snel vanaf. Moraal maken we samen, daarin
hebben we gelukkig belangrijke stappen gezet.’
Gevoelig punt
Keizer waagt het om een fundamentele kwestie aan de
orde te stellen. ‘Zelfs comapatiënten, die ver weg zijn uit
het menselijk gezelschap en die niet meer terugkeren, spuiten we niet dood. Ik raak nu een gevoelig punt, maar wil de
kwestie toch stellen: wanneer zeggen we van een mens dat
hij een ex-mens is? Ex-mens, zodat de naasten, net als bij
huisdieren, over dat leven mogen beslissen? Ik weet niet of
we het als gemeenschap aandurven om diep dementen “uit
te boeken” als mens.’ Van Dam: ‘Ja, misschien moeten we
dat debat aangaan. De theoloog en ethicus Harry Kuitert zei
over patiënten in langdurig coma: deze mensen zijn door de
bodem van het menselijke bestaan gezakt.’ Keizer: ‘Dat
vind ik mooi gezegd, daar kan ik me in vinden. Als de kans
om terug te keren naar een menselijk leven nul is, zoals bij
patiënten in langdurig coma, dan mag dat leven wat mij
betreft worden beëindigd.’ Van Dam: ‘Oké, wat is er dan op
tegen om het gesprek aan te gaan over euthanasie in geval
van dementie, ook als het vijf over twaalf is en mensen
vooraf consequent hebben aangegeven niet tot het eind in
dit proces te willen leven? Is ruimte voor euthanasie dan
geen kwestie van barmhartigheid of, beter nog: respect
voor authentieke keuzes?’
Keizer: ‘Het lijkt wel of Hans van al het menselijk lijden af

wil.’ Van Dam: ‘Waar het mij om gaat
is het bestrijden van vermijdbaar lijden.
Mij lijkt dát het ultieme doel van de
geneeskunde. Er bestaan geen leuke
dementen, dat zegt Bert zelf ook altijd.
En die ongelukkigen onthouden wij een
zachte dood terwijl ze daar in hun
betere dagen wel aanhoudend om hebben gevraagd. Dat kan niet, vind ik.
Ook voor die mensen moeten we een
oplossing vinden.’
Moreel laakbaar
Keizer: ‘Als steeds meer mensen zeggen dat ze niet willen eindigen in een
verpleeghuis, dan zou je wel eens een
andere cultuur kunnen krijgen.’ Van
Dam: ‘En dan vind jij wel dat artsen
euthanasie mogen toepassen bij diep
dementen? Tot nu vind je het moreel
laakbaar.’ Keizer: ‘Er zijn situaties…
We hadden een diep demente man, 67
jaar oud, met een darmcarcinoom.
Niemand wilde een operatie en hij was
heel onrustig. We gaven hem eten door
met hem mee te lopen. Toen hij onhoudbaar begon te vallen, waren we blij. We
konden hem in overleg met zijn vrouw
en zoon palliatief sederen. Dan ben je
zo’n leven ook wel min of meer kunstmatig aan het beëindigen, maar dat
voelt toch anders dan euthanasie. Ik
blijf vinden dat we bij gevorderde
dementie de weg van euthanasie niet
op moeten gaan.’
Van Dam: ‘Bert blijft uit de bocht vliegen. Hij blijft zeggen: “Ik vind dat het
niet mag, dus mag jij het ook niet.”’
Keizer: ‘Ja, ja, dat is een goede kanttekening.’ Is hij nu dan overtuigd van
Van Dams standpunt? ‘Nee, het gaat
erom dat het belangrijk is om als je een
standpunt hebt – en dat heb ik – dat te
laten botsen met dat van anderen.’ Van
Dam: ‘Het zou mij een lief ding waard
zijn als Keizer zou zeggen: “Ik doe het
niet, maar wat anderen vinden is niet
per definitie een onfatsoenlijke opvatting en daarin wil ik me verdiepen.’
Keizer: ‘Ik ben geen zendeling, dus dat
wil ik wel, maar dan via de discussie
over ex-mensen. Voor mij horen diep
dementen niet tot die categorie.’ Van
Dam: ‘Maar je wilt discussie, dat is
mooi. Ik hoop dat voor jou de uitkomst
niet vastligt. Deze casus kan een
bestaand lijden zichtbaarder maken en
voor euthanasie een nieuw gebied ontsluiten, een nieuw gebied dat overigens wel binnen de wet valt.’ n

PETRA DE JONG 
directeur NVVE

Zorgvuldige noodoplossing
De scheiding tussen de NVVE en de dagelijkse leiding van de
Levenseindekliniek is per 1 november een feit. Vanaf die datum is de
manager van de Levenseindekliniek verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken. Dan stopt voor mij ook mijn rol als projectdirecteur van
de Levenseindekliniek en kan ik me weer helemaal wijden aan nieuwe
plannen van de NVVE. Het bestuur van de stichting Levenseindekliniek
stuurt vanaf die datum de manager aan en controleert de resultaten. In
dat bestuur zit ook een bestuurslid van de NVVE. Op die manier blijven de
twee organisaties toch aan elkaar gelinkt.
De Levenseindekliniek is opgericht omdat er zoveel mensen met ondraaglijk en uitzichtloos lijden bij de NVVE aankloppen. Zij vragen onze hulp
omdat hun (vaak gegronde!) euthanasieverzoek niet gehoord wordt door
de eigen dokter. In de eerste weken stroomden de aanvragen bij de
Levenseindekliniek binnen. Alsof er een stuwmeer leegliep. In de loop der
maanden veranderde het in een meer gelijkmatige stroom van twee tot
drie aanmeldingen per dag.
Zo’n aanmelding komt eerst bij een van de triagisten terecht. Dat zijn
medewerkers die beoordelen of een aanmelding aan de gestelde criteria
voldoet. Als zij een machtiging van de aanvrager hebben ontvangen, vragen zij diens medische gegevens op bij de betreffende (huis)arts. Met
deze en eerdere gegevens die de aanmelder heeft verstrekt beoordelen
de triagisten of een casus aan een team van de Levenseindekliniek,
bestaande uit een arts en een verpleegkundige, wordt toegewezen. Op
grond van de woonplaats van de aanmelder en de specifieke deskundigheid van de artsen en verpleegkundigen verbonden aan de kliniek, wordt
een keuze gemaakt voor een bepaald team.
Een team maakt vervolgens een afspraak bij de aanmelder thuis. Ook
wordt met de eigen arts(en) gesproken en gevraagd naar de reden voor
de weigering. In een aantal gesprekken worden ook de vrijwilligheid en
weloverwogenheid van het verzoek beoordeeld. Als dat mogelijk is, worden daar altijd naasten bij betrokken. Zo ontstaat een beeld van het
ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Daarna wordt de SCEN-arts (Steun en
Consultatie bij Euthanasie in Nederland) die dienst heeft geconsulteerd.
Deze SCEN-arts beoordeelt aan de hand van een checklist of aan alle
criteria is voldaan en geeft daarover zijn oordeel. Daarop volgt multidisciplinair overleg met het betrokken team en een aantal ‘onafhankelijke’
collega’s uit andere teams. Zij nemen de procedure door; bij groen licht
maakt het team een afspraak voor uitvoering van de euthanasie.
Mede vanwege het grote aantal aanvragen is het aantal teams inmiddels
uitgebreid naar zestien. Opvallend voor mij is de enorme bevlogenheid en
betrokkenheid van alle teamleden. Zonder hun professionaliteit te verliezen, zijn ze zeer begaan met de aanmelders. Ze zijn niet alleen bereid in
een zorgvuldige afweging de patiënten bij te staan, maar ook de dokters,
die om welke reden dan ook het verzoek niet willen of kunnen uitvoeren.
Een aantal artsen heeft zich door het team zodanig gesteund gevoeld, dat
zij het verzoek om levensbeëindiging alsnog zelf aankonden.
Artsen doen relatief weinig ervaring op met euthanasie, omdat zij gemiddeld maar eens in de drie jaar een verzoek hiertoe krijgen. De steun die
de teams van de Levenseindekliniek kunnen geven, is mede daarom tot
op heden als zeer welkom ervaren. De vraag is of de Levenseindekliniek,
geboren als noodoplossing, dat in de toekomst zal blijven. De ervaring
zal het leren.
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Levenseindekliniek vanuit verschillende invalshoeken

‘DE KLINIEK IS EEN UITKOMST’
Op 1 november organiseert de NVVE het Congres Levenseindekliniek: noodoplossing of dé oplossing. Acht maanden
na de start van deze kliniek wordt met verschillende sprekers de balans opgemaakt. Relevant vroeg enkele van de
sprekers alvast naar hun bijdrage.
door Inge Klijn

Oncoloog Wim
Distelmans is oprichter
van het ULteam, het
team Uitklaring
Levenseindevragen in
Brussel, een instelling
die te vergelijken is met
de Nederlandse Levenseindekliniek. Op het
congres zal hij vertellen
hoe ze dat aanpakken
in Vlaanderen.

‘Net als de kliniek in Nederland zijn wij er voor mensen die
buiten de boot vallen, voor mensen die wettelijk wel in aanmerking komen voor euthanasie maar die daarvoor bij hun
eigen arts niet terechtkunnen. Wij staan open voor alle problemen rondom het levenseinde. Bijvoorbeeld ook voor het
bespreken van het stopzetten van een behandeling bij kanker.’
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Wat is het verschil met de Nederlandse Levenseindekliniek?
‘We zijn verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Brussel.
Als het niet thuis of in het verzorgingshuis kan, worden
mensen daar opgenomen om euthanasie toe te passen.
We werken ook samen met de Universiteit van Gent. En in
onze adviesraad zitten mensen die werkzaam zijn aan de
Katholieke Universiteit van Leuven en de Universiteit van
Antwerpen. Alle vier de Vlaamse universiteiten zijn erbij
betrokken. Dat hebben we bewust gedaan om kritiek te
vermijden.’
Heeft u overwogen om een aparte kliniek op te richten,
net als in Nederland?
‘Wij hebben wel met het idee gespeeld om een Levenseindekliniek op te richten, maar we zagen daar vanaf omdat
we bang waren dat ziekenhuizen en verpleeghuizen dan zelf
geen euthanasie meer zouden willen doen. Er is bij ons in
de ziekenhuizen en de verpleeghuizen veel weerstand, ze
zouden makkelijk kunnen denken: we sturen patiënten met
die vraag gewoon door en dat is niet de bedoeling. Wij wilRelevant 4/2012

len juist graag zorgen dat ze het op termijn wel zelf willen
doen. Misschien is de arts met een klein duwtje van ons
wel bereid tot euthanasie en dan hoeft hij de volgende keer
niet te verwijzen. We koppelen daarom altijd terug naar de
behandelend arts, met toestemming van de patiënt natuurlijk, om te kijken of er geen misverstand is, maar vooral
met de bedoeling om emancipatorisch te werken.’
Waar komt het geld voor het ULteam vandaan?
‘Wij zijn in vergelijking met de Nederlandse Levenseindekliniek goedkoop. We hebben alleen de kosten van de
consultatieruimte; de verzekering betaalt de consulten en
ook opname in het ziekenhuis valt in de reguliere zorgverstrekking.’
Het ULteam bestaat sinds januari, hoeveel mensen
deden een beroep op u?
‘Het aantal aanmeldingen groeit gestaag. Ik had gedacht
dat er elke week een paar mensen zouden komen, maar het
zijn er veel meer. Wekelijks doen ongeveer tien mensen een
beroep op ons met een ernstige vraag. Twintig procent van
de mensen krijgt finale euthanasie. En dat terwijl veel mensen nog niet weten dat we bestaan. Op de dag van de
oprichting was er groot ander nieuws in de kranten, daardoor was er weinig aandacht voor ons initiatief. Desondanks
doet de mond-tot-mondreclame zijn werk.’
Wat vindt u beter, de Nederlandse Levenseindekliniek
of het Vlaamse ULteam?
‘Het is te vroeg om daar een zinnig oordeel over te vellen,
het zijn allebei embryonale projecten. Het gaat erom zo
veel mogelijk mensen te helpen die buiten de boot vallen.
Het zal me eigenlijk een worst wezen hoe dat gebeurt, als
het maar gebeurt.’

‘Alle vier de Vlaamse universiteiten
zijn bij het ULteam betrokken.
Dat hebben we bewust gedaan
om kritiek te vermijden’

Lode Wigersma, directeur
beleid van artsenorganisatie KNMG, volgt de ontwikkelingen rond de
Levenseindekliniek
kritisch. In zijn speech
op het congres vraagt
hij zich af of er wel echt
behoefte is aan de kliniek.

‘Er is een probleem, namelijk dat sommige mensen die
voldoen aan de criteria voor euthanasie, niet door hun arts
geholpen worden. Dat erkent de KNMG. Ik wil het hebben
over de vraag welk probleem de Levenseindekliniek eigenlijk oplost. Als je naar de cijfers kijkt, zie je dat in de eerste
drie maanden de kliniek 254 aanmeldingen had. Dat is
aanzienlijk. Maar er werd in slechts zes gevallen euthanasie uitgevoerd. En dat is wel erg weinig als je bedenkt wat
de pretenties van de kliniek bij de oprichting waren. Het
idee van de Levenseindekliniek was toen om de “grote
aantallen mensen die in de kou staan” aan euthanasie te
helpen. Dat gaat dus blijkbaar niet. Je kunt je afvragen of
er wel echt behoefte aan de kliniek is, nu het aantal euthanasiegevallen zo laag is.’
In Nieuwsuur zei u dat de kliniek onwenselijk is.
Vindt u dat nog steeds?
‘In principe wel. De KNMG is altijd kritisch geweest omdat
de indruk gewekt werd dat het proces van aanvraag tot
uitvoering van euthanasie heel snel zou gaan. Dat vonden
wij niet juist en niet haalbaar. Kennelijk hebben ze dit nu
aangepast: van de meeste cliënten van de kliniek zijn de
verzoeken namelijk nog in behandeling. De harde werkelijkheid is dat een weloverwogen beslissing over euthanasie
tijd kost. Dat blijkt ook uit de cijfers van de Levenseindekliniek.’
De Levenseindekliniek helpt mensen die in aanmerking
komen voor euthanasie van wie de arts het niet wil doen.
Wat vindt de KNMG daarvan?
‘Wij vinden ook dat daar een voorziening voor moet zijn en
we bedenken zelf samen met artsen in het land oplossingen voor dat probleem. In Drenthe hebben artsen onderling
afspraken gemaakt om door te verwijzen als ze een euthanasie niet willen uitvoeren. Je kan ook denken aan een
buddyproject: een arts die twijfelt of hij de euthanasie wel
wil uitvoeren, laat dan een collega een tijd meelopen zodat
deze de patiënt kent en het zo nodig kan overnemen.’
Niet alle huisartsen verwijzen door, hoe lost u dat op?
‘Een deel van de huisartsen heeft daar moeite mee en ze
hoeven ook niet door te verwijzen want er is geen wettelijke verplichting. Wij proberen deze artsen mee te krijgen
bij het bedenken van oplossingen. Je kunt artsen die
tegen euthanasie zijn, bijvoorbeeld wel vragen om daar al
bij de intake van een nieuwe patiënt duidelijk over te zijn.
Dan kan de patiënt een andere huisarts kiezen.’

Roelie Dijkman is SCENarts en specialist ouderengeneeskunde. Op het congres zit zij in hetzelfde
blok als Lode Wigersma
van de KNMG en zal zij op
zijn kritische opmerkingen
reageren.

‘Ik werk in verpleeg- en verzorgingshuizen en kom ook bij
ouderen thuis. Ik zie mensen die zo veel aandoeningen hebben, zo veel medicijnen gebruiken, dat ze snel uit balans
raken en in hun dagelijkse functioneren achteruitgaan.
Soms kun je de situatie verbeteren en soms niet en dan
geven veel ouderen aan dat ze vinden dat ze te lang leven.’
Is er behoefte aan de Levenseindekliniek?
‘De kliniek is een uitkomst voor patiënten én artsen omdat
daar de expertise op het gebied van euthanasie gebundeld
is. Artsen hebben het moeilijk met euthanasie. Als het
“gewoon kanker” is, dan weten de meeste doktoren het
wel, maar bij chronische of psychiatrische aandoeningen of
bij dementie wordt het moeilijk. Bij zulke complexe euthanasievragen kunnen zij via de Levenseindekliniek een
buddy krijgen: een arts die met hen meedenkt. De meeste
artsen zijn niet tegen euthanasie, maar ze hebben een
grens. Bij een chronische aandoening zeggen ze bijvoorbeeld: “Ik vind u nog wel heel vief” en dan bedoelen ze dat
het nog te vroeg is voor euthanasie. Terwijl mensen zelf
moeten bepalen of hun lijden ondraaglijk is geworden.’
Begrijpt u dat artsen een grens hebben?
‘Ja, ik merk zelf ook dat ik een grens heb. Soms krijg ik een
aantal euthanasievragen achter elkaar, dat is belastend.
Vorig jaar had ik acht euthanasiegevallen, waarvan twee in
een week. Dat doet veel met je, dan voel je je een beetje
Doctor Death. Ik moest toen echt even een paar dagen vrij
nemen om mijn hoofd te verzetten. Dan is het ook fijn om
te weten dat je eventueel een beroep zou kunnen doen op
een collega of, als die er niet is in je maatschap, op de arts
van de Levenseindekliniek.’
De KNMG stelt voor dat artsen al bij de intake van een
patiënt uitleggen hoe ze over euthanasie denken. Is dat
een oplossing?
‘Ik denk dat een huisarts dan een algemeen verhaal houdt
waarbij de patiënt concludeert dat het wel goed zit. Het
probleem is dat de grens van de arts niet hard is: je kunt
moeilijk van tevoren afspreken wanneer je niet vief genoeg
meer bent. De patiënt kan denken dat alles geregeld is,
terwijl de visie van de arts verschilt over wanneer het lijden
ondraaglijk is.’ n
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OPINIE

Op weg naar autonomie rondom de eigen dood

DE LEVENSEINDEKLINIEK
ALS NORMALE VOORZIENING
Er was steun en er was kritiek. En niet alleen van burgers, maar vooral van artsen. Wat de Levenseindekliniek
moet zijn, volgens Hans van Dam, is niet een noodoplossing, net zomin als dé oplossing, maar een oplossing.
Een die er gewoon is.
door Hans van Dam
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waren geen ‘dubieuze’ situaties, maar
mensen die in beginsel zeker in aanmerking kwamen voor euthanasie (zie
Relevant 2012 nummer 1). Mensen
zijn voor de realisering van hun verlangen om te sterven afhankelijk van een
arts en in veel gevallen is dat slechts
hun arts. Dat beperkt zozeer dat een
aantal mensen tegen hun uitdrukkelijke wens in worden gedwongen tot verder leven of sterven op een manier die
zij absoluut niet hebben gewild, niet
voor zichzelf en niet voor hun naasten.
Vangnet
Het bestaan van de Levenseindekliniek laat zien dat mensen in de realisering van deze ultieme keuze niet
langer overgeleverd zijn aan hun eigen
arts. Die kan weigeren en niet verwijzen en dan staat de patiënt daar. Een
aantal zal zelf nog een andere arts vinden, een aantal niet of die zoektocht
niet meer aankunnen. Voor deze mensen is er de Levenseindekliniek. Een
vangnet voor wie nul op het rekest

voor ogen toen zij in Relevant 2011
nummer 3 zei dat voor de NVVE de Levenseindekliniek een ‘noodoplossing
is die de NVVE zelf liever ook niet
heeft’, maar ‘noodzakelijk is zolang
mensen in de kou blijven staan’. Ongetwijfeld hebben deze woorden goodwill
gekweekt, maar het zou toch wel eens
anders kunnen gaan en ik hoop ook
dat het anders gaat. De vraag of het
een noodoplossing of dé oplossing is,
vind ik een valse tegenstelling. Mij lijkt
dat de kliniek geen van beide is en
geen van beide moet worden. Ik hoop
dat het een mogelijkheid is én blijft.
De behoefte blijft
Zoals gezegd is de kliniek bedoeld om
te bekijken of mensen de hulp die hun
eigen arts weigert toch kunnen krijgen. En zo zal de kliniek in een aantal
gevallen ook functioneren. Artsen hebben het recht om de gevraagde hulp te
weigeren en zijn niet verplicht om te
verwijzen. Of hiermee niets mis is
staat nog te bezien, maar dat is een
andere discussie. Nu is het zoals het

Het ligt voor de hand dat de
Levenseindekliniek een
belangrijke steunfunctie krijgt
krijgt. In dit licht lijkt de kliniek een
noodoplossing. Als euthanasie nauwelijks meer wordt geweigerd en weigering altijd gepaard gaat met verwijzing,
dan lijkt de kliniek overbodig. Mogelijk
had NVVE-directeur Petra de Jong dit

is. Zolang verwijzing niet gewoon is,
zal de kliniek sowieso in een behoefte
voorzien.
Maar los hiervan ook. Ten eerste zullen
er situaties blijven die artsen doen aarzelen en daarin kan de kliniek belang-

Peter de Wit

De Levenseindekliniek ontleent haar
legitimatie aan de fundamentele bedoeling van de euthanasiewet: mensen
de mogelijkheid geven om hun sterven
in eigen hand te nemen en daar humane hulp bij te krijgen. Veelgehoorde kritiek op de euthanasiewet is dat die
vooral voor artsen zou zijn geschreven,
maar linksom of rechtsom is de wet
bedoeld voor wie ondraaglijk lijdt en
om hulp bij sterven vraagt. Op deze bedoeling dient de hantering van de wet
te worden bekeken.
Belangrijker is daarom de kritiek dat
de ruimte die de wet biedt lang niet
altijd wordt gebruikt. Dat is al een probleem sinds de wet in 2002 van kracht
werd. Tegelijk is het zo dat in de laatste jaren de ruimte duidelijk veel en
veel meer wordt benut. De jaarverslagen van de Regionale toetsingscommissies euthanasie laten op dit punt
geen twijfel. Steeds vaker wordt bijvoorbeeld de stervenswens van mensen met dementie ingewilligd en door
de commissies als zorgvuldig beoordeeld (49 in 2011, bijna een verdubbeling in vergelijking met 2010), hetzelfde geldt voor hulp bij zelfdoding bij
mensen met een psychiatrische ziekte
(13 in 2011, tegen 2 in 2010). Artsen
lijken meer inzicht te krijgen in de reikwijdte van de wet en voelen zich blijkbaar veiliger om de gevraagde hulp
ook te geven.
Dit laat onverlet dat euthanasie nog
vaak wordt geweigerd en dat ook in
evidente lijdenssituaties zonder uitzicht. Voor Jan Suyver, voorzitter van
de Levenseindekliniek, ging een wereld open toen hij de verhalen las van
mensen die geen gehoor vonden: het

steunfunctie krijgt. Nu staat een arts
nog goeddeels alleen voor deze taak.
Van hem of haar wordt verwacht dat
het allemaal in één keer goed gaat en
dat zonder gedegen scholing in de basisopleiding, zonder steun (behalve
misschien in de maatschap, maar ook
dat valt vaak tegen), met een boekje
van de KNMG en met een SCEN-arts
die in de praktijk in een laat stadium
wordt ingeschakeld, wanneer de cruciale beslissingen in principe al zijn genomen (en de SCEN-arts wordt voor
de S-functie – Steun – niet betaald,
wat de mogelijkheden ook beperkt).
De Levenseindekliniek voorziet in veel
van deze leemten. Daar zijn deskundigheid en ervaring laagdrempelig beschikbaar en zullen artsen zeker beslissende steun kunnen bieden die
hen over de streep van aarzeling of onzekerheid trekt, hoe de beslissing dan
ook uitvalt! Hiermee zou de kliniek
zelfs een voorbeeldfunctie kunnen
hebben voor elk medisch handelen
met vergaande consequenties: bij elkaar te rade gaan, samen kijken en
denken. Er zijn zeker medische situaties waarin minder fouten zouden worden gemaakt als deze aanpak normaal
zou zijn. De Levenseindekliniek zou
dus zelfs een mooi voorbeeld kunnen
zijn van de voorsprong van de achterstand.

rijke steun bieden. Daar zijn immers
deskundigheid en ervaring opgebouwd
en die zijn dan breed beschikbaar.
Deze steun zal ertoe kunnen leiden dat
eigen artsen de gevraagde hulp alsnog
geven. Of niet en dan kan de hulp via
de Levenseindekliniek worden geboden. Een derde mogelijkheid is dat iemand de hulp niet aan de eigen arts
wil vragen. Nu nog neemt de Levenseindekliniek een vraag alleen in behandeling als iemand de hulp al aan de
eigen arts heeft gevraagd en die heeft
geweigerd. De vraag is of dit op termijn
een reële eis is. Ik kan me ook voorstellen dat de Levenseindekliniek openstaat voor mensen die hun eigen arts
hier niet voor willen vragen. Dan kan
zelfs een situatie ontstaan waarin iemand voor alles bij zijn of haar eigen

arts blijft – er is vaak veel vertrouwen!
– maar voor de stervenshulp aanklopt
bij de Levenseindekliniek. Bijvoorbeeld
omdat de arts tijdig zijn weerstand
kenbaar heeft gemaakt en de patiënt
alleen daarom al het traject met zijn
eigen arts niet wil ingaan. Maar ook
andere redenen zijn denkbaar. Het
gaat hier steeds om zeer persoonlijke
afwegingen en keuzes, waarin van alles kan spelen.
Steunfunctie
De potentiële steunfunctie van de Levenseindekliniek wordt in de beeldvorming en door individuele artsen wellicht nog onderschat. De tijd zal leren
hoe de kliniek werkt en welke ervaringen men opdoet, maar het ligt voor de
hand dat de kliniek een belangrijke

Normaal
Ten slotte: zojuist viel het woord ‘normaal’. De Levenseindekliniek kan een
normale voorziening worden: een vangnet voor mensen die door hun eigen
arts niet worden geholpen en niet worden verwezen, of die de vraag om hulp
niet aan hun eigen arts stellen, en een
belangrijke steun voor individuele artsen die om wat voor reden dan ook
aarzeling hebben bij de gevraagde
hulp. Zo is het destijds ook gegaan
met de abortusklinieken. Een normale
voorziening dus. Niet een noodoplossing, niet dé oplossing, maar een oplossing. Een die er gewoon is. Dat kan
als autonomie rondom de eigen dood
een normale plaats krijgt in ons maatschappelijke, politieke en zorgbestel.
Dan wordt het eindelijk gewoon dat
hulp bij sterven beter is dan dwang tot
doorleven of eenzame zelfdoding, hoe
mooi ook opgetuigd. Dan ontstaat de
vrijheid om op eigen tijd en manier te
sterven zonder belemmeringen als onbereikbaarheid van humane hulp en
middelen. n
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Gesprek met karmeliet Gerard Westendorp

GELOVIGE KAN HET LEVEN
‘TERUGGEVEN’
‘De mens is naar mijn mening geen heer en meester over het leven, maar hij is er wel verantwoordelijk voor’, zegt
karmeliet Gerard Westendorp. Hij vindt dat je als belijdend rooms-katholiek best een euthanasieverklaring kunt
hebben.
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Gerard Westendorp (1939) was het
tiende van twaalf kinderen in een
gezin in Haaksbergen. Als jongetje al
wilde hij priester worden. ‘Heb je een
goeie onderwijzer, dan wil je onderwijzer worden; wij hadden een karmeliet
in de parochie die mij inspireerde.’
Zijn vader stelde als voorwaarde dat
hij in plaats van naar de dure priesteropleiding naar het kleinseminarie van
de karmelieten zou gaan. Twaalf jaar
oud vertrok Gerard naar het internaat.
‘Belangrijk voor mij was dat ik de
kans kreeg om te studeren’, zegt de
zacht, maar indringend sprekende
pater terwijl hij thee inschenkt. Pater
Westendorp, zo wil hij niet worden
genoemd. ‘Gewoon Gerard. Gerard
Westendorp.’
‘Alles was zeker in die tijd. Wij waren
katholiek en dus behoorden we tot de
ware kerk. Gezag was vanzelfsprekend. De catechismus bevatte vragen
en antwoorden. Die leerde je uit het
hoofd. Zelf vragen opwerpen werd
niet op prijs gesteld.’ Hij herinnert
zich dat hij een keer vroeg waarom
Jozef de ‘voedstervader’ van Christus
werd genoemd. ‘De juffrouw op school
legde uit dat Jozef zorgde dat het
gezin, Maria en het kind Jezus, te
eten en drinken hadden. Waarop ik
vroeg of mijn vader dan ook voedstervader was. Een tikkeltje nijdig werd
me het zwijgen opgelegd.’
Geen aandacht
Gerard was graag buiten. Hij kon uren
kijken naar een rups. ‘En dan kreeg je
te horen “doe weg dat vieze beest”.
Verwondering, verbazing en nieuwsgierigheid werden de kop ingedrukt.’
Zijn gezichtsuitdrukking bij het uitspreken van die woorden is een foto
waard: hij is verwondering, verbazing,
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door Marijke Hilhorst

nieuwsgierigheid. ‘Vooral wat het
geloof betreft, vond ik het merkwaardig dat een kind geen aandacht kreeg
als het vragen stelde. Maar nee, God
schiep hemel en aarde, en daarmee
had je het te doen.’
Het gymnasium voltooid, maakte de
achttienjarige een jaar door bij de
karmelieten, het noviciaat. Daarna
legde hij de geloften af en trad in tot
de orde. Hij studeerde twee jaar filosofie in Dordrecht, waar de orde een
eigen opleiding verzorgde en vanaf
1960 nog eens vier jaar theologie in
Rome. ‘De filosofie leert je vragen
stellen. Alles, maar dan ook alles mag
en moet je bevragen. En in Rome vond
in die tijd het Tweede Vaticaanse

Fortmann (1912-1970) vroeg zich
openlijk af waarom een kerk met zó’n
boodschap van heil en genezing zoveel
ongezondheid teweegbracht; hij constateerde dat de omgang met mensen
het zwakste punt van die kerk was.
Gerard Reve
Ook naamgenoot Gerard Reve was
inspirerend. ‘Hoe hij sprak over religie, over het geloof. Hoe hij zichzelf
verdedigde in het Ezelproces.’ In 1966
werd de schrijver Gerard Reve gerechtelijk vervolgd, omdat hij had beschreven hoe hij gemeenschap had met
God in de gedaante van een ezel. In
zijn verdediging betoogde Reve dat
het juist om een uiting van zijn gods-

‘Verwondering, verbazing, nieuwsgierigheid
werden de kop ingedrukt’
Concilie plaats, later bekend als de
kerkvergadering van het aggiornamento, het bij de tijd brengen of moderniseren van de kerk. De wereld kwam
binnen, de ramen gingen wijd open.
We móchten niet alleen verantwoordelijkheid nemen, we moesten het. Het
was de tijd van de charismatische
paus Johannes XXIII en van buitengewone theologen als Schillebeeckx,
Rahner en Küng. Geweldige mensen.’
Na zijn priesterwijding in 1964 liep
Gerard Westendorp stages, onder
meer bij een voogdijinstelling. Hij werkte twee jaar in een parochie voor hij in
Nijmegen godsdienstwetenschappen
ging studeren. ‘Daar ben ik in aanraking gekomen met de psycholoog en
priester Han Fortmann die honderden
artikelen schreef over godsdienstonderwijs, geloofstwijfel, gewetens- en
wilsvorming en seksualiteitbeleving.’

beleving ging. ‘Wat ik van Gerard Reve
leerde, is dat taal veel meer is dan de
letterlijke betekenis. Dat was een
openbaring voor me. Toen ik daarna
de Bijbel opnieuw las, werd het een
ander boek.’
Ter illustratie citeert hij een gedichtje
van Multatuli: Maria moet van twee
mannen tegelijk bevallen/ De een timmerde kasten, de andere maakte heelallen/ Maar wat de boze wereld ook
zei/ Het kind dat ze baarde was van
allebei. Een tikkeltje spottend en van
een enorme diepzinnigheid tegelijk,
noemt Westendorp het. ‘Maria baarde
het kind van God, maar haar maagdelijkheid moet je niet zo letterlijk nemen.
Zij en Jozef leefden als man en vrouw,
ook hij was de vader.’
Na een een pastoraal-klinische training in het Radboudziekenhuis in
Nijmegen werkte hij tot 1989 in het

betekenis van geloof. ‘Hij werd in de
jaren zestig verboden door het Sovjetregime en nu, onder Poetin, is het
weer even beroerd als toen. De
Russisch-orthodoxe kerk en Poetin en
consorten zijn dictatoriale machthebbers.’ Er klinkt duidelijk opwinding
door in zijn stem. ‘Ook de katholieke
kerk gaat dictatoriaal te werk. De tijd
van Johannes XXIII is voorbij, de luiken
zijn potdicht en daar verzet ik me
tegen.’
In 1985 schreef hij kardinaal Simonis
een brief over een vrouw die niet
mocht scheiden van de kerk, terwijl ze
in een hel op aarde leefde met een
man die homoseksueel was. Hij pleitte
voor haar, maar kreeg geen antwoord.
‘Op geen van mijn brieven aan het
kerkelijk gezag kreeg ik antwoord. Of
het was een flutantwoord waarin niet
werd ingegaan op mijn argumenten. Ik
schrijf brieven uit kwaadheid en zorg.
Hier was het uit zorg. Deze vrouw was
te goed, ze ging voorbij aan zichzelf.
Uiteindelijk pleegde ze zelfmoord.’

Gerard Westendorp: ‘Als communiceren niet mogelijk is,
vind ik het leven niet menswaardig.’

Amsterdamse OLVG en later in het VU
Medisch Centrum. Hij praatte met
patiënten, luisterde naar hen, zat in
medisch-ethische commissies over
onderwerpen als abortus en euthanasie en maakte deel uit van de werkgroep ‘Doen of laten’, waarin hij samen
met psychologen en medisch-maatschappelijk werkers discussieerde over
kwesties als wel of niet doorgaan met
behandelen.
De mens is verantwoordelijk
‘De mens is naar mijn mening geen
heer en meester over het leven, maar
hij is er wel verantwoordelijk voor. Er
zijn situaties waarin patiënten ondraaglijk lijden zonder uitzicht op verbetering.
Dan kun je als gelovige zeggen: ik geef
mijn leven in verantwoordelijkheid en
met hulp van anderen aan God terug.’
Sinds 1999 is Gerard Westendorp met

de VUT. Hij woont in de Karmel, het
karmelietenklooster, in Boxmeer en zit
zeker niet stil. Op verschillende locaties vertoont hij films waarin moraal en
religie een grote rol spelen. De bijeenkomsten zijn drukbezocht. Enthousiast
noemt hij titels: ‘Signes de Vie, een
documentaire over een Brussels palliatief centrum, gaat over onderwerpen
als afscheid, leven en dood, geluk en
ongeluk, wanhoop en verlangen. Of
Mar Adentro, waarin de vraag doorklinkt of de dood iets goeds kan zijn en
waarin de doodzieke man zegt: “Wie
echt van mij houdt, zal mij helpen.”
Een gesprek na afloop kan mensen
helpen hun gedachten te nuanceren.’
Hij noemt ook de Russische film Andrej
Roebljov, over een veertiende-eeuwse
iconenschilder die leeft in een tijd van
ernstige onderdrukking. De film vraagt
naar het wezen van de kunst en de

Concurrentie met God
Het komt voor dat een katholieke
begrafenis en ook de laatste sacramenten worden geweigerd aan iemand
die zichzelf het leven benam. ‘De
gezagsdragers van de kerk spelen hier
voor God. Ze nemen andere mensen
niet serieus. Ze luisteren niet.’ Het
doet hem verdriet en het maakt hem
opstandig, dat zie je. Ook over euthanasie denkt hij anders dan de kerkleiding. Euthanasie mag niet, omdat
mensen niet zo ingrijpend en zo definitief mogen beschikken over leven en
sterven van de mens. Begin en einde
liggen in Gods hand. ‘Maar’, zegt
Westendorp, ‘er is geen concurrentie
met God, zoals er tussen twee mensen die van elkaar houden geen concurrentie bestaat. God is niet alleen
heer en meester over begin en einde,
ook over alles daartussen. Hij gaf ons
wel eigen verantwoordelijkheid; zelfbeschikking is geenszins uitgesloten.
Natuurlijk is het mogelijk leven en
dood eigenwillig en eigenzinnig in eigen
hand te nemen. Door het leven kunstmatig te rekken, nemen we ook het
heft in handen, evenzeer door moedwillig níét mee te werken aan een
genezingsproces en soms door leven
niet af te breken.’
Op de brief die hij in 2011 schreef aan
aartsbisschop Eijk, waarin Westendorp
laat weten dat de argumenten over
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Steun ons nu en later
Wereldwijd zijn er ruim 40 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Stichting Vluchteling zet zich al meer dan 35 jaar in voor vluchtelingen en ontheemden – vluchtelingen binnen de eigen landsgrenzen. In meer dan 20 landen in Afrika,
Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa zorgt Stichting Vluchteling voor onder andere
onderdak, voedsel, sanitaire voorzieningen en medische zorg.
Stichting Vluchteling richt zich op het geven van noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden die zich in een humanitaire crisis bevinden. Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling
voor directe hulp, zoals onderdak en voedsel, medische zorg, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Na de noodhulpfase is er aandacht voor langlopende hulp, gericht op
het verhogen van de zelfredzaamheid en het bieden van kansen op het opbouwen van een
zelfstandig en menswaardig bestaan. Ook bij langlopende crises biedt Stichting Vluchteling hulp in vluchtelingenkampen. Met medische zorg, onderwijs en het bevorderen van
economische activiteiten, zoals het opzetten van bedrijfjes in vluchtelingenkampen.

Nalaten aan Stichting Vluchteling
Vluchtelingen willen maar één ding; zo snel mogelijk terug naar hun veilig en vreedzame
bestaan. Misschien deelt u onze zorg voor vluchtelingen al met giften. Maar u kunt ook
Stichting Vluchteling op nemen in uw testament. Iedere nalatenschap betekent meer hulp
aan vluchtelingen wereldwijd en is daarom onmisbaar. Een mooie gedachte dat u de
wereld iets nalaat en zo een beetje rechtvaardiger maakt.

Meer Informatie
Heeft u nog vragen of wilt u eerst een gesprek met ons over uw nalatenschap?
Neem dan contact op met
Kim de Vries Stichting Vluchteling Stadhouderslaan 28 2517 HZ Den Haag,
bereikbaar via kimdevries@vluchteling.nl of 070-3468946.
U kunt uiteraard ook uw eigen notaris raadplegen.

Geef vandaag nog op giro 999
Of doneer online op www.vluchteling.nl

DIRECTE HULP BIJ ACUTE NOOD
Relevant 1/2010

euthanasie niet deugen, kreeg hij een ‘snertreactie’: ‘Fijn
dat je meedenkt, of zo. Het is eigen aan de dictator dat je
niet weet of het domheid is of sluwheid. Ik vind het van het
grootste belang dat we een dialoog aangaan. God betekent: aangeroepene. In uiterste nood roep ik. Kardinaal
Simonis zei eens: “Ik heb veel fouten gemaakt, maar ik ben
heel mijn leven gehoorzaam geweest.” Alsof gehoorzaamheid aan het gezag een verdienste is. Hij luisterde niet naar
de mensen onder hem; hij trapte ze van zich af.’
Folterkamer
Behalve een kopie van het schrijven aan monseigneur Eijk
geeft hij een stuk mee uit een van de vroegste pleidooien
voor euthanasie in onze beschaving. Het komt uit Utopia
(1516) van Thomas More, vriend van Erasmus. Hij zegt dat
zieken met de grootst mogelijke zorg moeten worden
omgeven om hun herstel te bewerkstelligen, maar als de
ziekte ongeneeslijk is en gepaard gaat met voortdurend en
ondraaglijk lijden, krijgt de patiënt bezoek van een priester
en een overheidsfunctionaris. ‘Zij zeggen in te zien dat het
leven een kwelling is geworden. “Je zit opgesloten in een
folterkamer. Geef ons een teken en wij zullen voor je bevrijding zorgen”.’ De patiënt zal, volgens Utopia, dan zelf zijn

‘Het is eigen aan de dictator dat je niet
weet of het domheid is of sluwheid’
leven beëindigen door te vasten. Of
anders dient men hem een sterk slaapmiddel toe. Dit op strikt vrijwillige
basis. Wil hij verder leven dan zal iedereen hem met evenveel zorg en liefde
blijven omringen. ‘Deze zelfde Thomas
More is door de rooms-katholieke kerk
in 1935 heilig verklaard’, zegt
Westendorp. Het klinkt niet eens
cynisch.
Een voorval in 1980, hij was nog ziekenhuispastor, heeft veel indruk op hem gemaakt. ‘Een
vrouw lag al drie maanden in coma door een narcosefout.
Ze zou geopereerd worden aan een licht schoonheidsfoutje
in haar gezicht, maar door balorigheid in de operatiekamer
was het misgegaan. Het ziekenhuis zat ermee in de maag.
Ze hebben, ter compensatie, de vrouw in het ziekenhuis
gehouden in plaats van haar naar een verpleeghuis te laten
brengen. Ze was veertig, precies even oud als ik toen. Haar
vader vroeg zich hardop af wat dit leven nog voor betekenis
had. Ik moest het antwoord schuldig blijven. Euthanasie
was onmogelijk. Het leven mensonwaardig.’
Na lang nadenken besloot Gerard Westendorp voor zichzelf
een euthanasieverklaring op te stellen. ‘Als ik in een vegetatieve toestand raak, in een onomkeerbaar coma, dan wil
ik euthanasie. Of, als dat niet mag, dat ze me laten versterven. Als communiceren niet mogelijk is, vind ik het leven
niet menswaardig. Ook vind ik het economisch niet verantwoord om mijn lichaam door kostbare zorg in leven te houden waar anderen zo tekortkomen. Als ik in een terminale
fase ben, is het behandelverbod van kracht. We moeten de
waarde van de dood in durven zien. Dat we eindig zijn, heeft
positieve kanten.’ n

YVON VAN BAALEN 
triagist Levenseindekliniek

VOORRANG
9.00 uur: computer aan, kasten open, to-do-lijstje
bekijken. En koffie! Er staat een bericht op het antwoordapparaat. Ik herken het nummer. De berichten
van deze mevrouw klinken altijd hetzelfde. Met
zwakke stem vraagt ze ons om haar te helpen. ‘Ik
houd het niet meer vol.’ Ik ken haar nu en weet dat
ze waarschijnlijk niet eens aan de wettelijke criteria
voldoet. Maar haar wens is volkomen begrijpelijk.
Verdriet, eenzaamheid en ook nog lichamelijke
klachten. Ze is in de tachtig, het is mooi geweest,
verder leven hoeft wat haar betreft niet meer. Maar
ze heeft zich pas vier weken geleden aangemeld. En
onze wachttijd is al een stuk langer. Dus bel ik haar
op en praat met haar. Hoor haar verhaal, geef haar
het mijne: wachttijd, te weinig artsen, veel aanmeldingen.
Mevrouw luistert geduldig. Ze weet het en ik weet
dat ik haar nog niets kan bieden, maar even praten
geeft al wat opluchting. Soms klinkt in haar reactie
een soort medeleven, in de trant van ‘jullie doen
ook je best om iedereen tevreden te stellen’.
Al spreken we mensen alleen per telefoon, het contact wordt steeds persoonlijker. En daardoor wordt
het steeds moeilijker om keer op keer te moeten
zeggen: ‘Uw dossier ligt klaar om toegewezen te
worden aan een team, maar voordat er een arts
beschikbaar is, duurt het nog wel even.’ Hoe beter
je, als triagist, de mensen leert kennen, des te groter wordt je eigen behoefte om iemand te helpen, op
welke manier ook. Als ik mijn hart had gevolgd dan
zou ik nu al een heel clubje hebben van mensen om
te bezoeken, iets mee te ondernemen, de eenzaamheid een beetje te verzachten. Nog afgezien van de
praktische onhaalbaarheid zou dat grote invloed
hebben op mijn objectiviteit.
We doen ons best om uit te gaan van de medische
situatie en de feitelijke gegevens, maar we lezen en
horen veel persoonlijke emoties en ervaringen in de
aanmeldingen en dossiers. Soms zou je iemand per
direct voorrang willen geven en juist dat moeten we
voorkomen. Achter iedere aanmelding zit een eigen
verhaal, eigen problematiek. En voor iedere aanmelder is de nood even hoog.
‘Eigen leed telt het zwaarst’, zei mijn vader vroeger
wel eens. Om te voorkomen dat al dat eigen leed
ook bij ons om voorrang gaat strijden volgen we
keurig de volgorde van aanmelding, hoe moeilijk dit
soms ook is en hoe vaak we elkaar ook wel eens
spijtig aankijken.
– ‘Kan er echt niet....’
– ‘Nee, kan echt niet.’
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REACTIE NVVE OP JAARVERSLAG Rte’s:
ZIJN DE COMMISSIES NOG WEL NODIG?
In 2011 is het aantal gevallen van euthanasie met 18 procent gestegen ten opzichte van
het jaar daarvoor. Daarvan werden vier gevallen als medisch onzorgvuldig beoordeeld, slechts
1 promille van het totaal. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2011 dat de vijf Regionale toetsingscommissies euthanasie (Rte’s) op 25 september hebben gepresenteerd.
Voor de NVVE vormt dit een reden om het voortbestaan van
de Rte’s ter discussie te stellen. Sinds de invoering van de
euthanasiewet in 2002 is het aantal onzorgvuldige uitvoeringen namelijk altijd te verwaarlozen geweest. Artsen zijn
zeer zorgvuldig in het uitvoeren van euthanasie, ze denken
er als een professional over na. Er is in de afgelopen tien
jaar dan ook nog nooit een arts vervolgd.
Ethicus Gert van Dijk van artsenfederatie KNMG reageerde
kritisch op het voorstel via Twitter. Hij vindt dat de NVVE een
‘rare conclusie’ verbindt aan de cijfers. Hij vergeleek de gedachtegang van de vereniging met een redenering als in ‘er
is weinig misdaad, dus de politie kan wel weg’. Het Nederlands Dagblad refereerde aan deze tweet in de berichtgeving over het jaarverslag van de Rte’s.
Schriftelijke wilsverklaring
Opvallend zijn de relatieve toenames van euthanasie bij
psychiatrische ziekten (13 gevallen ten opzichte van 2 in
2010) en bij dementie (49 ten opzichte van 25 in het jaar
daarvoor).
Toch blijft op een jaarlijks totaal van bijna vierduizend euthanasiegevallen het aantal demente patiënten dat euthanasie
krijgt relatief klein. De toetsingscommissies onderstrepen
daarom dat een schriftelijke wilsverklaring een mondeling
euthanasieverzoek kan vervangen. In 2011 heeft één wils-

Richtlijn artsen en apothekers
over uitvoering euthanasie
Eind augustus hebben de artsenfederatie KNMG en de apothekersorganisatie KNMP een gezamenlijke richtlijn
gepubliceerd: ‘Uitvoering euthanasie
en hulp bij zelfdoding’. Deze richtlijn
vervangt de Standaard Euthanatica uit
2007, die alleen door apothekers was
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onbekwame patiënt euthanasie ontvangen; de toetsingscommissies beoordeelden de uitvoering als zorgvuldig.
Psychiaters terughoudend
Slechts dertien van de ruim vijfhonderd verzoeken door
psychiatrische patiënten leidden in 2011 tot euthanasie.
Rutger Jan van der Gaag van de Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie (NVvP) gaf op 8 september in een gesprek
met de Volkskrant al aan te vinden dat dat aantal omhoog
moet: ‘Als een psychiater een patiënt heeft met een weloverwogen verzoek, moet hij veel vaker de procedure
ingaan en het verzoek extern toetsen’, aldus de voorzitter
van de NVvP.
Dat psychiaters vaak terughoudend zijn bij euthanasie komt
volgens Van der Gaag doordat het lastig is te zeggen of een
patiënt ‘onbehandelbaar’ is. Psychiaters hebben immers
bijna dagelijks te maken met patiënten in een crisis die
dood willen en wél behandeld kunnen worden. Hij verwacht
dat psychiaters juist door vaker onderzoek te doen, de
expertise opbouwen om hierin beter onderscheid te kunnen
maken. Speciaal voor euthanasie bij psychiatrie heeft de
NVVE in 2011 een Steungroep Psychiatrie in het leven
geroepen. De steungroep biedt collegiale ondersteuning
aan psychiaters en huisartsen die geconfronteerd worden
met een vraag om hulp bij zelfdoding.

opgesteld. Artsen en apothekers benadrukken in de nieuwe richtlijn de
persoonlijke én gedeelde verantwoordelijkheid van artsen en apothekers.
De richtlijn heeft betrekking op het
hele traject vanaf het verzoek aan de
apotheek voor de levering van medicatie tot en met het retourneren van restanten en lege ampullen en flacons. Er
zijn onder meer aanwijzingen opgenomen voor te gebruiken euthanatica,
doseringen, wijze van uitvoering en
toedieningsmaterialen.
Voor de opstelling ervan hebben de
KNMG en de KNMP een aparte expertgroep opgericht. De richtlijn moest
goed aansluiten bij de praktijk. Daartoe is hij gebaseerd op de vragenformulieren die artsen en apothekers invullen na uitvoering van euthanasie.
Om de richtlijn continu te evalueren en
te verbeteren zijn bovendien nieuwe
vragenformulieren samengesteld waarmee arts en apotheker hun ervaringen

wederom kunnen terugkoppelen naar
de expertgroep. Het is de bedoeling
dat arts en apotheker deze vragenlijsten gezamenlijk invullen. De richtlijn
adviseert hen ook om de euthanasie
gezamenlijk voor te bereiden en na te
bespreken. De vragenlijsten zijn alleen
bedoeld voor de expertgroep en gaan
niet naar de Regionale toetsingscommissies euthanasie.

Nog steeds geen proces voor
Albert Heringa
Begin september liet het Openbaar
Ministerie weten op korte termijn te
besluiten of het Albert Heringa voor de
rechter zou leiden voor hulp bij zelfdoding. Daarmee zou voor Heringa,
tweeënhalf jaar nadat hij zijn 99-jarige
moeder hielp sterven, een einde
komen aan het wachten op het door
hem gewenste (proef)proces (zie ook
Relevant 3, ‘Albert Heringa, gevaar
voor de samenleving’).
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Bij het ter perse gaan van dit nummer
heeft het OM echter nog steeds geen
besluit bekendgemaakt. Heringa’s
advocaat Willem Anker beklemtoonde
op 5 september in een uitzending van
EenVandaag dat nu toch echt een
knoop doorgehakt moet worden.
‘Tweeënhalf jaar is zelfs voor een
gevoelige, lastige zaak als deze, die
op zeer hoog niveau wordt behandeld,
veel te lang’, aldus de advocaat.
Albert Heringa gaf in diezelfde uitzending aan te hopen op vervolging zodat
verdere actie voor afschaffing van art.
294, lid 2 (strafbaarheid van hulp bij
zelfdoding) ondernomen kan worden.
Met een uitspraak van de rechter zullen Anker en Heringa hun beroep op
de politiek kracht bijzetten.
Om Heringa te steunen opende de
NVVE in augustus een telefonische
meldlijn ‘Hulp bij zelfdoding’ en werden mensen opgeroepen via de website www.geachtekamerleden.nl hun
verhaal of mening over hulp bij zelfdoding te delen. Er kwamen alleen al op
de site honderden reacties binnen en
de NVVE ontvangt nog steeds dagelijks brieven van mensen die, vaak
vanuit een persoonlijke ervaring, pleiten voor een soepeler beleid rond hulp
bij zelfdoding.
Wilt u uw verhaal of mening over hulp
bij zelfdoding ook kwijt? Ga dan naar
de site www.geachtekamerleden.nl en
vertel uw verhaal.
De documentaire De laatste wens van
Moek is hier te zien: www.thisistheend.
nl/programma/documentaires/delaatste-wens-van-moek/

Overzeese eilanden krijgen
Nederlandse helpdesk euthanasie
Eind september heeft de KNMG een
telefonische hulplijn geopend waar
artsen en verpleegkundigen uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba terechtkunnen met vragen over euthanasie. Vanaf 10 oktober 2010 is euthanasie op
de Benedenwindse Eilanden wettelijk
toegestaan.
Overzeese medici kunnen verzoeken
van patiënten telefonisch bespreken
met Nederlandse collega’s die ervaring hebben in het Caraïbisch gebied.
Ze kunnen dan samen nagaan of de
arts bereid is de euthanasie zelf uit te
voeren. Eric van Wijlick van de Nederlandse artsenorganisatie verwacht
niet direct veel vraag naar deze diensten: ‘De cultuur is daar heel anders.
De mensen zijn erg gelovig en hebben

STERFGEVALLENONDERZOEK 2010:
VAKER PALLIATIEVE SEDATIE
Euthanasieverzoeken kwamen in 2010 vaker tot uitvoering dan vijf jaar geleden
en artsen passen steeds vaker pijn- en symptoombestrijding toe in de stervensfase, zo blijkt uit het Sterfgevallenonderzoek 2010. Dit onderzoek naar de
praktijk van medische besluitvorming rond het levenseinde wordt sinds 1990
elke vijf jaar gehouden.
In vergelijking met 2005 komen euthanasieverzoeken vaker tot uitvoering. Dit
percentage is gestegen van 37 procent in 2005 tot 45 procent in 2010.
Bekendheid met de praktijk van euthanasie en de geldende zorgvuldigheidseisen kunnen hierin volgens de onderzoekers aan hebben bijgedragen.
Tegelijkertijd is het aantal gevallen van levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk
verzoek gedaald van circa 0,7 procent in de periode 1990-2005 naar 0,2 procent in 2010.
Ook passen artsen vaker pijn- en symptoombestrijding toe bij patiënten in een
terminale fase (in ruim een derde van alle gevallen) en is er sprake van een
opvallende toename van palliatieve sedatie; in 2010 is bij 12,5 procent van
alle overledenen de stervensfase bekort door het staken van de behandeling
gecombineerd met het toedienen van slaapmedicatie. In 2005 bedroeg dit
percentage nog maar 4,3 procent. Het feit dat artsen pijn- en symptoombestrijding hebben geïntensiveerd, kan erop wijzen dat de richtlijnen voor palliatieve
sedatie beter bekend zijn geworden.
Het Sterfgevallenonderzoek wordt uitgevoerd door het Erasmus MC, het VUmc,
het UMC Utrecht en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

morele bezwaren tegen Nederlandse
wetten als euthanasie, abortus en het
homohuwelijk.’

Zesdelige collegereeks
‘Ethiek van leven en dood’
In een lezingenreeks aan de UvA
brengt emeritus hoogleraar ethiek prof.
dr. Govert den Hartogh filosofische
vragen in verband met actuele praktische kwesties over levensbeëindiging.
De lezingen vinden plaats vanaf dinsdag 13 november (19.30 - 20.30 uur)
in het Bushuis (Kloveniersburgwal 48,
Amsterdam). Het volledige programma
vindt u op www.is.uva/publieksbijeenkomsten. Wilt u meer weten? Illustere
School van de UvA: (020) 525 45 94,
illustereschool-fgw@uva.nl.

Gevangene in België krijgt
euthanasie
Een man die al ruim twintig jaar in een
Belgische gevangenis zit, mag euthanasie krijgen. Het gevangeniswezen
gaat akkoord en ook de doktersadviezen zijn gunstig. Het zou de allereerste keer zijn dat een gedetineerde in
België euthanasie krijgt. De 48-jarige
Antwerpenaar kampt met een ongeneeslijke psychische aandoening. Als
de euthanasie doorgaat, wordt die
buiten de gevangenis uitgevoerd.

Telefoondienst

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

Amsterdam
Wij zoeken vrijwilligers voor twee
dagdelen per week. U komt te
werken op het verenigingsbureau
in het centrum van Amsterdam.
Wij vragen:
• levenservaring
• goede contactuele eigenschappen
• goede taalbeheersing
• administratieve ervaring
• bezit van pc met internet
Wij bieden:
• ruime inwerkperiode
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: Hans Maliepaard, coördinator
Telefoondienst, via 020 - 620 06 90.
Uw sollicitatie met
motivatie en CV kunt
u richten aan: NVVE,
t.a.v. H. Maliepaard,
Postbus 75331, 1070
AH Amsterdam.
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De NVVE is een vereniging met bijna 140.000 leden en heeft een bureau met 23 medewerkers. Wat een verschil met de tijd dat ik bij de
vereniging kwam, ruim dertig jaar geleden. Vier parttimers runden een
bureautje in een souterrain in Amsterdam en deden alle noodzakelijke
werkzaamheden, zoals het uittypen van wilsverklaringen (met carbonpapier ertussen!). Ook toen al kregen de leden de verklaringen in viervoud. Kunt u het zich voorstellen? Daar ging wel eens iets mis. Een
typefout was snel gemaakt, de verklaring moest opnieuw. We zitten inmiddels in een ander tijdperk. Alles is gedigitaliseerd en er belanden
geen mislukte verklaringen meer in de prullenbak: lang leve de moderne tijd!
De doelstelling van de NVVE, legalisatie van euthanasie, dat was de
insteek van de jaren ’80 en ’90. Voor het gevoel heeft die discussie
lang geduurd, maar vergeet niet dat ze uitzonderlijk in de wereld was.
In 2000 werd de euthanasiewet uiteindelijk door de Tweede Kamer
aangenomen, in 2001 door de Eerste Kamer en in april 2002 werd de
wet van kracht. Een uniek gebeuren! Nederland was het eerste land
met een euthanasiewet. Media uit de hele wereld waren in Den Haag
vertegenwoordigd. De aandacht voor de vereniging was nog nooit zo
groot geweest. Ik dacht: dit is het hoogtepunt van mijn carrière, zo veel
journalisten zul je nooit meer te woord staan.
Ik ben geen echte ‘ziener’ gebleken. De invoering van de euthanasiewet
was een mijlpaal, maar betekende nog niet dat alle wensen van onze
leden gerealiseerd waren. Op de vraag of we de vereniging nu konden
opheffen, kwam een duidelijk antwoord: nee! De ‘pil van Drion’, oftewel
de ‘laatstewilpil’, voor mensen die hun leven voltooid vinden, moest er
komen, dementie en euthanasie hielden velen bezig en euthanasie in
de psychiatrie bleek een onderwerp waarover op dat moment nauwelijks te praten viel. Dat wilden velen veranderd zien.
Inmiddels zijn er in 2011 dertien meldingen gedaan van euthanasie in
de psychiatrie en 49 van euthanasie bij dementie. Aan het eind van het
jaar bespreekt de Tweede Kamer de evaluatie van de euthanasiewet.
Politici hebben beloofd daar ook het debat over voltooid leven weer aan
de orde te stellen. Er gebeurt wel degelijk nog steeds veel, al is het niet
altijd zichtbaar.
En de media-aandacht…? Die werd alleen maar meer en meer. Er gaan
weinig dagen voorbij dat de NVVE of een van haar onderwerpen níét in
het nieuws zijn. Ik heb van nabij meegemaakt dat er veel is veranderd,
al gaat het voor u soms niet hard genoeg. Maar het publiek – dat merken wij bijvoorbeeld op de 50plusbeurs – denkt steeds bewuster na
over de keuzes ten aanzien van het levenseinde. U kunt als ambassadeur van de vereniging ook uw steentje bijdragen: verspreid ons gedachtegoed.
Ik heb me dus vergist wat de media-aandacht betreft, maar ik denk niet
dat ik me vergis in de kracht van de leden van de NVVE. Ik ga met pensioen, maar hoop dat ik op een dag zal lezen: ‘NVVE heft zich op!’ Dan
hebben u en ik bereikt waarvoor we hebben gestreden. n
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HET IS MOOI GEWEEST
Ik volg de discussie over een waardig levenseinde op de voet. Het onbegrip voor
een weloverwogen besluit dat ik daarin
tegenkom bij jongere mensen die in de
bloei van hun leven zijn, vind ik buitengewoon storend.
De oordelen vanuit hun perspectief waarin nog veel levensjaren zijn te gaan, vormen een miskenning van de ervaringen
van mensen op gevorderde leeftijd. Met
de betuttelende inhoud van hun verhaal
over hulp bij een weloverwogen en waardig einde, degraderen deze jongere personen de mens met een voltooid leven
tot een infantiele medemens.
Jan Jaco van Rijn, Alkmaar

TATTOO TABOE?
Om persoonlijke redenen heb ik besloten
vlak boven de maagstreek een tattoo te
laten zetten met de tekst ‘Reanimeer mij
niet’. Via e-mail had ik geïnformeerd bij
een tattooshop of het mogelijk was deze
tekst, zonder franjes, te laten zetten. Dit
was geen enkel probleem. Maar bij aankomst in de shop werd toch gesuggereerd dat de tekst wellicht was bedoeld
als een cynische grap. Ik legde uit dat
het mij ernst was. Degene die mij zou tatoeëren, bleek daar toch wel moeite mee
te hebben.
Op dat moment voelde ik mij verantwoordelijk voor de gevoelens die het onderwerp teweeg bracht. Immers, mijn weloverwogen beslissing over een menswaardig levenseinde is voor mijzelf na
jaren zo vanzelfsprekend dat ik mij soms
niet realiseer dat niet iedereen deze
overtuiging deelt. Zoals de één een ‘goede dood’ voor zichzelf wenst, niet almaar
doorbehandeld wil worden en daarvoor
rationeel maatregelen treft, zo zal een
ander dit juist als een laffe daad beschouwen of het bijvoorbeeld vanuit religieuze opvattingen laakbaar vinden.
Marjon Burghoorn, Capelle aan den IJssel

HERINGA EEN GEVAAR?
Zou het niet opener en ook eerlijker zijn
geweest als er op de omslag van Relevant 3 achter de vetgedrukte tekst ‘Albert Heringa, gevaar voor de samenleving’, een vraagteken was geplaatst? De
geplaatste tekst suggereert immers dat
Heringa daadwerkelijk een gevaar vormt,

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

terwijl de NVVE dat natuurlijk niet
heeft willen zeggen. Omdat lezers de
kop van een artikel vaak beter onthouden dan de uiteindelijke inhoud, heeft
mij dit nogal gestoord.
E. van der Voort, Amsterdam

HOOP EN STEUN
Vandaag uw prachtige Relevant ontvangen. Ik ben al jarenlang lid van de
NVVE en ik ervaar het iedere keer
weer als een verademing om te lezen
hoe u knokt voor onze rechten.
Uw inzet voor euthanasie en nu ook
voor de Levenseindekliniek is voor mij
een steun en geeft mij hoop in mijn
eenzaamheid.
M. Salden, Weert

LIEFDEVOL GESCHENK
Dank u wel voor het artikel ‘Wil jij het
doen?’ over lekenhulp bij zelfdoding
(Relevant 3). De vergelijking daarin
met het moment van geboorte heeft
me diep geraakt. Ik heb het zelf precies zo gevoeld. De laatste dag samen
met mijn moeder, in afwachting van
het beste moment om de pillen in te

nemen, was een dag vol liefde, intimiteit en heel weinig woorden. Mijn moeder liefdevol helpen om waardig uit de
wereld te stappen, net zoals ze mij 60
jaar daarvoor met liefde op de wereld
had gezet, was het mooiste geschenk
dat ik haar kon geven.
En inderdaad, hoe jammer dat dit voor
mij gepaard moest gaan met angst,
eenzaamheid en leugens. Daardoor
kan ik hier nu pas – drie jaar later –
met een louter positief gevoel op terugkijken, trots op mijn sterke moeder.
A. Maris, Prinsenbeek

IK BESLIS ZELF OVER MIJN LEVEN
Mensen met een euthanasiewens laten aftakelen, fysiek of mentaal, is
respectloos en mensonwaardig. Er is
maar één persoon die over mijn leven
beslist en dat ben ik zelf.
Niemand, ook geen arts, zou ik willen
belasten met de uitvoering van mijn
euthanasiewens. Als het moment voor
mij daar is, wil ik zelf een pil of drankje
kunnen innemen. En mocht ik daartoe
niet meer in staat zijn, wil ik geholpen
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worden bij de uitvoering van mijn
wens.
Mijn vroegere (wijlen) huisarts hielp
zijn patiënten door, na lange tijd van
begeleiding, een drankje bij hen achter
te laten. Hij sprak dan af de volgende
ochtend vroeg (met sleutel) langs te
komen. Dat ging geruisloos.
Ik pleit daarom voor de legalisering
van een recept van de (huis)arts voor
dodelijke medicatie, waarvan ik op
een zelfgekozen moment kan gebruikmaken. Er vinden nu de meest vreselijke pogingen tot zelfdoding plaats –
plastic zak, gas, versterving – omdat
geen medicatie beschikbaar is. Zeker,
de arts kan worden gezien als een
‘middel’ zoals een beledigde huisarts
eens opmerkte in het tijdschrift De
Dokter. Maar een recept is noodzakelijk om moord te voorkomen en de arts
is de enige die dat recept mag uitschrijven. De (huis)arts zal daarom altijd betrokken blijven bij vrijwillige levensbeëindiging of hij dat nu leuk vindt
of niet.
L. Hoyng, Amstelveen
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Zo kwam euthanasie-artikel 293 in het WvS

LETTERLIJK EEN HALSZAAK
Een depressieve bakkersvrouw in de negentiende eeuw werd op wel heel brute wijze uit haar lijden verlost. Op haar
verzoek sneed een bevriende knecht haar de hals door. Men was geschokt en de nasleep mondde uit in wetgeving
die pas recent is gewijzigd.
door Leo Enthoven

De boterkopersknecht Jan Slotboom was op 17 augustus
1851 verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van de
56-jarige bakkersvrouw J.C. Pluckel. Nabij de Kalfjeslaan in
Amsterdam sneed hij haar keel door. Dat deed hij op haar
uitdrukkelijke verzoek en tegen een beloning. Daarmee
zorgde hij ervoor dat ruim dertig jaar later artikel 293 in het
Wetboek van Strafrecht belandde: ‘Hij die een ander op zijn
uitdrukkelijk en ernstig verlangen van het leven berooft,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf
jaren’. Dit artikel maakt een arts juridisch strafbaar als hij
euthanasie toepast.
De achternaam van de boterkopersknecht luidde aanvankelijk Schlotbohm. In Amsterdam maakte de man deel uit van
een omvangrijke Duitse gemeenschap in de Jordaan. Daartoe behoorden ook mevrouw Pluckel en haar echtgenoot,
broodbakker J.L. Keller. Slotboom en Pluckel kenden elkaar
uit Bochold waar ze allebei geboren waren. De bakkersvrouw was een zwaar depressieve vrouw. Opname in een
gesticht gedurende een half jaar hielp niets. Later raakte ze
aan de drank. ‘Tot het tijdstip van haar overlijden nuttigde
zij rooden en witten wijn in eene buitengewone hoeveelheid’, vertelde haar man droefgeestig tijdens het politieonderzoek. Om haar drankzucht te beteugelen had hij haar
een jaar lang laten opsluiten. Dat had geen enkel effect
gehad.
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Uitrusten
De bakkersvrouw vertelde ieder die het horen wilde dat zij
dood wenste. Ze wilde niet de hand aan zichzelf slaan ‘want
dat is zondig’. Tegen een vriendin jammerde ze: ‘Ik ben ongelukkig, want ik kan niet beter worden en ik kan niet sterven. Ik moet onthalsd worden.’ In de boterkopersknecht
vond ze een uitvoerder van haar verlangen. Als beloning
stelde ze hem sieraden en geld in het vooruitzicht, voldoende ‘voor eene goede winterteering’, beloofde ze hem. Slotboom was geen lieverdje. In Utrecht was hij al eens veroordeeld voor diefstal.
Op zondag 17 augustus 1851 troffen de twee elkaar thuis
bij het bakkersgezin. Bakker Keller en zijn knechten sliepen.
Zijn echtgenote had de andere huisgenoten naar de kerk
gestuurd. Zij dronk wijn, Slotboom jenever. Na verloop van
tijd verliet Slotboom het huis. Aan het begin van de avond
vertrok mevrouw Pluckel met de vigilante, een gesloten
huurrijtuig, naar Amstelveen. Haar man vertelde ze dat ze
bij familie wilde uitrusten. Dat was een leugen. In de buurt
van de rustieke uitspanning De Uitkijk aan de Kalfjeslaan
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liet ze de koetsier van het gesloten rijtuig halt houden, stapte uit en stuurde hem weg met het verzoek haar bagage in
Amstelveen af te leveren. Jan Slotboom en zij ontmoetten
elkaar volgens afspraak iets verderop. Later bleek uit de
processtukken dat zij de afgesproken beloning ‘voor in de
borst in een zijden doek’ meedroeg.
De depressieve dame overhandigde de boterkopersknecht
een mes, wees hem waar hij haar hals moest doorsnijden
en zei hem dat ‘hij zulks stevig moest doen’. Slotboom ging
achter haar staan. De vrouw zakte door haar knieën tot ze
op haar hurken zat en rustte met haar achterhoofd tegen
zijn onderlijf. Met zijn linkerhand pakte hij haar kin of voorhoofd vast, dat werd tijdens zijn proces niet helemaal duidelijk, en trok haar hoofd naar achteren om de nekhuid te
spannen. Met zijn rechterhand haalde hij ‘met één stevige
streek het mes door den hals’. Later vertelde hij zijn ondervragers dat hij geen doodsnik had gehoord. Hij begreep dat
ze overleden was omdat haar lichaam opzij gleed.
De waardin achter de tap van De Uitkijk en twee bezoekers
hadden het zonderlinge duo niet vertrouwd toen het langs
de uitspanning liep. Het drietal ging nieuwsgierig op onderzoek uit. Hun ontdekking was gruwelijker dan ze hadden
verwacht. De bakkersvrouw lag languit in het gras, haar
hals was doorgesneden, de middelvinger van haar rechterhand bungelde er losjes bij. Haar handen waren op haar rug
vastgebonden. Ze was morsdood. Geschrokken alarmeerde
het drietal de plaatselijke veldwachter. Die sloeg meteen
groot alarm. De politieman bracht het stoffelijk overschot
naar De Uitkijk waar hij het de hele nacht bewaakte.
Trouwring
Aanvankelijk ontkende Slotboom hardnekkig dat hij verantwoordelijk was voor de dood van mevrouw Keller-Pluckel. Hij
viel door de mand toen de politie bij huiszoeking in zijn woning onder de aarde in een bloempotje sieraden en geld
vond. De familie van de bakkersvrouw herkende de sieraden
ogenblikkelijk als haar eigendommen. Slotboom verdedigde
zijn actie door te stellen dat hij tot zijn daad was overgegaan
‘na herhaald en dringend verzoek van het slagtoffer’. Op
haar verzoek had hij haar vinger afgesneden om de trouwring zoek te maken. De vrouw wilde niet dat haar man die in
bezit zou krijgen. Haar handen had hij op haar rug vastgebonden om een brute overval te simuleren. Toen hij de
waardin en haar twee gasten zag naderen was hij ervandoor
gegaan. Slotboom bleef bij zijn standpunt. ‘De beschuldigde
zegt, dat hij in alles heeft gehandeld ingevolge den uitdruk-
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kelijken wensch der verslagene’, aldus een van de vele uitgebreide artikelen in dagbladen en tijdschriften, zoals het
Weekblad van het Regt, over de opzienbarende zaak.
Justitie geloofde geen snars van zijn verhaal. De Kamer van
Strafzaken van het Provinciaal Geregtshof in Noord-Holland
trok in januari 1852 vier dagen uit voor behandeling van zijn
proces. Het OM liet 41 getuigen opdraven, de verdediging
twee. De kranten deden uitgebreid verslag van het verloop.
Het publiek smulde van de ellenlange reportages. Een journalist omschreef de verdachte als volgt: ‘Hij is een forsch
man van 44 jaren, zijn uiterlijk is gunstig en in zijne gelaatstrekken is zelfs iets zachts; niets daarin verraadt wreedheid, veelmin den koelen moordenaar.’
Een ‘koelen moordenaar’ was hij, in de ogen van zijn rechters. Die veroordeelden hem ‘tot de straffe des doods uit te
voeren op een schavot op eene der openbare plaatsen der
stad Amsterdam, door het ophangen aan een galg dat er de
dood na volgt’. De rechtbankpresident richtte zich in zijn
slotwoord geëmotioneerd tot de veroordeelde. Een verslaggever noteerde: ‘De president bragt hem met bewogene
stem het verschrikkelijke der door hem gepleegde misdaad
onder het oog, en vermaande hem tot berouw. De beschuldigde kon zich nog beroepen op Koninklijke genade, maar
moest zich met geene ijdele hoop vleijen.’
De Hoge Raad bevestigde een paar maanden later het vonnis. Veel Amsterdammers wreven zich in de handen. Weinig
mensen wilden het in het openbaar ophangen van ‘den koelen moordenaar’ missen. De terechtstelling werd vastgesteld op 20 januari 1853.
Koning Willem III verstoorde hun voorpret. De vorst verleende Slotboom gratie. De boterkopersknecht verdween voor
twintig jaar achter de tralies van een tuchthuis. Het is onbekend wat er daarna van hem is geworden.
‘Slachten’
Slotbooms veroordeling viel onder de Code Pénal, de tijdens de Franse bezetting in 1810 ingevoerde strafwet.
Ons parlement nam in 1886 het nieuwe Wetboek van Straf-

recht aan (zie ook Relevant nummer 3 van augustus). Justitieminister Hendrik Jan Smidt, liberaal, vond destijds dat
levensberoving op verzoek een straf van maximaal twaalf
jaar rechtvaardigde. Kamerleden vonden de helft voldoende. De bewindsman wilde tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel van geen wijken weten en herinnerde de Kamerleden niet al te fijnzinnig aan de beruchte
Kalfjeslaanmoord: ‘Het geval van Jan Slotboom, die voor
geld eene vrouw op haar verzoek slachtte, bewijst dat het
maximum niet lager dan op twaalf jaren gesteld mag worden.’ De Kamer ging overstag.
Minister Smidt bediende zich met deze ferme uitspraak
van een taalgebruik passend bij zijn tijd. We moeten bijna
125 jaar terug in de geschiedenis om zijn plastische uitlating te achterhalen. Hij deed die op 14 februari 1879 tijdens de behandeling van de conceptwet door de Tweede
Kamer. Met de term ‘slachten’ gaf de minister uiting aan
zijn afschuw. De burgerij schrok niet van dat woord. Die
was wel wat gewend, en had tot 1870 wekelijks naar hartelust kunnen genieten van openbare geselingen en terechtstellingen.
Het ‘euthanasie-artikel’ 293 kent inmiddels al tien jaar een
belangrijke toevoeging:

Het

in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar,

indien het is begaan door een arts die daarbij voldoet
aan de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel
de

Wet

2

van

toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp

bij zelfdoding en hiervan mededeling doet aan de gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig artikel
tweede lid, van de

7,

Wet op de lijkbezorging.

Als de dokter zich aan de regels houdt, gaat hij vrijuit, al is
hij juridisch nog altijd strafbaar. Alles wijst erop dat de
wetgever destijds gruwelijke uitwassen zoals die van het
bizarre duo Slotboom en Pluckel op het oog had bij de
introductie van artikel 293, niet artsen die euthanasie
toepassen. n

21

IN BEELD

door Marijke Hilhorst

HARTVERSCHEUREND

S

chrijven helpt me om dingen te ordenen en van een afstandje te bezien. Het is gewoon te veel om écht te bevatten,
dus een beetje distantie, een beetje humor houdt het draaglijk voor me’, noteert Bibian Harmsen op haar weblog

eind 2011 kort nadat ze de diagnose alvleesklierkanker heeft moeten incasseren. Ze vergelijkt haar schrijven met
‘paniekspinnen’, katten schijnen dat te doen als ze heel erg bang zijn. Bibian is bang. Bang om dood te gaan. En ze gaat
dood want de chemobehandeling die ze krijgt zal haar leven hooguit met een paar maanden verlengen, niet genezen.
‘Ik weet niet wie ooit bedacht heeft dat alle begin moeilijk is, maar eindes zijn ook niet makkelijk’, schrijft ze vlak voor haar dood in de zomer
van 2012. Haar man, componist Klaas ten Holt, september 2012 geïnterviewd door Het Parool, zegt dat ze niet vredig is ingeslapen, maar dat
ze razend van woede en tierend van de pijn aan haar eind is gekomen:
‘Ik wil die pijn niet! Ik wil niet dood, ik wil mijn kinderen! Ik wil Klaas!’ De
kortste samenvatting van het boek is: ‘Ik wil leven.’
Bibian was 41 toen ze stierf, moeder van drie nog jonge kinderen, grafisch vormgever, bassiste en zangeres van de band Emma Peel. En nu,
nu het voor haar te laat is, mag ze zich schrijfster noemen, dat wat ze
altijd het liefste had willen worden.
Ze heeft een prachtig boek achtergelaten. De inhoud is hartverscheurend, haar kwaadheid begrijpelijk, de stijl indringend, en ja, ze heeft
ontegenzeggelijk humor.

Bibian Harmsen • Paniekspinnen • Uitgeverij Podium • E 17,50 met cd waarop Bibian akoestische nummers zingt samen met haar man Klaas ten Holt.

Falende verzorging
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De bijna 85-jarige voormalig journalist
Dick Houwaart schreef een brochure
waarin hij verslag doet van de treurig
stemmende ervaringen die hij met zijn
plotseling ernstig ziek geworden vrouw
heeft in het ziekenhuis en later in het
verpleeghuis. Aanvankelijk is er alleen
sprake van een lichte beroerte maar al
snel stapelen de aandoeningen zich
op en uiteindelijk besluit zijn vrouw, tot
zijn grote verbazing en schrik, dat ze zo
niet verder wil leven. Ze stopt met eten
en drinken en sterft binnen acht dagen,
81 jaar oud.
Houwaart wil met zijn brochure aandacht vragen voor
het feit dat de
verzorging dikwijls faalde door
gebrek aan menskracht, gebrek
aan geld en gebrek aan vakkundig personeel.
Maar ook wil hij
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pleiten voor het thuis verzorgen van
ouderen, waar ze tenminste houvast
hebben aan hun eigen bed, badkamer,
meubels en waar ze van een beetje
privacy kunnen genieten. Overtuigend
verwoordt hij hoe het is om de regie
over je leven volkomen te verliezen,
om totaal afhankelijk te worden van
derden en het gevoel te hebben dat er
door artsen en verpleegkundigen over
je wordt beslist zonder dat je zelf iets
hebt in te brengen. Een zorgmanager
had in dit geval veel goeds kunnen verrichten.
Dick Houwaart • Mijn vrouw is dood •
Uitgeverij Ipenburg • E 12,50

Het volgende leven
Pastor Hans Stolp is stervensbegeleider en gaat volkomen op in zijn metier.
Zo doet hij al jarenlang helderziende
ervaringen op en heeft hij engelen
– die hij liever lichtwezens noemt –

mogen ontmoeten. Ook kwamen
er gestorvenen
naar hem toe die
hem vroegen een
boodschap door
te geven aan een
geliefde. Maar hij
heeft dit boek
geschreven omdat de meeste
mensen pas met
heel veel vragen komen te zitten als de
dood dichtbij is en dan is het te laat.
Beter is het om het levenseinde veel
eerder te overdenken, in alle rust. Met
Stervensbegeleiding in een nieuwe tijd
wil hij hen behulpzaam zijn. Maar er
blijkt een nog belangrijker reden te zijn
dit boekje te schrijven: de ‘toenemende eenzijdigheid in het denken van
euthanasie’. Stolp wijdt er een heel
hoofdstuk aan waaruit blijkt dat hij
geen voorstander is omdat er volgens
hem – en volgens het spirituele denken en het esoterische christendom –
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wel degelijk leven na de dood is en al
onze beslissingen die wij hier op aarde
nemen, direct invloed hebben op ons
leven na de dood én op ons volgende
aardse leven. Het wordt naar zijn
mening tijd dat dit aspect in de discussie over euthanasie serieus wordt
genomen.
Hans Stolp • Stervensbegeleiding in een
nieuwe tijd • Uitgeverij AnkhHermes
• E 12,95

Niet wegkijken van de
stervende
Maar ik ben er nog moet verstaan
worden als een noodkreet, geuit door
mensen die medisch uitbehandeld
zijn en dan ook nog eens in een sociaal isolement raken.
Dichter en publicist Hans Bouma vindt
het een onverdraaglijke gedachte dat
mensen die terminaal zijn niet onvoorwaardelijk kunnen rekenen op de
trouw van familie, vrienden, collega’s,
of in het algemeen mensen met wie
ze zich verbonden voelen. Het gebeurt
volgens hem nogal eens dat ze geen
bezoek meer krijgen en in grote eenzaamheid hun einde moeten afwachten. Afgeschreven door de artsen raken ze in de vergetelheid.
Bouma denkt dat het iets specifieks
is van de moderne, geïndividualiseerde westerse mens: die kijkt liever weg
van een stervende omdat we anders
met onze eigen dood geconfronteerd
worden. En dat zouden we niet willen.
Dit boek is bedoeld als een soort lespakket waarmee je een volhardende
reisgenoot kan worden van terminaal
zieken. Bouma schenkt veel aandacht
aan praktische omgangsvormen: empathie, mededogen, geduld, humor,
wellevendheid, tederheid, integriteit,
zelfkennis, respect en trouw. Trouw
tot in de dood. Daarnaast beschrijft hij
casussen, vertelt hoe er in diverse
andere culturen en religies over het
sterven en de
dood wordt gedacht, doorspekt
het geheel met
gedichten
en
zelfs zijn er voorbeeldbrieven opgenomen om een
afscheidsgroet
te kunnen formu-

leren. De lezer moet wel rekening
houden met de wat zweverige standpunten die Bouma soms inneemt.
Hans Bouma • Maar ik ben er nog.
Trouw aan wie sterven gaat • Uitgeverij
Forte • E 17,95

TABOE IN BELGIË: DOODSWENS IS NIET
ALTIJD HET GEVOLG VAN ZIEKTE
Steeds meer mensen beseffen dat ook geestelijk lijden een reden kan zijn
om te vragen om euthanasie en – in uitzonderlijke gevallen – die ook te krijgen. Voor België zijn er geen exacte cijfers beschikbaar, maar er is wel duidelijk een toenemende vraag naar euthanasie bij psychisch lijden. Meestal
willen psychiaters de behandeling niet opgeven, liever proberen ze een
nieuwe therapie of andere medicatie uit. De doodswens zien ze in de meeste gevallen als een symptoom van de ziekte en dat is dus iets wat moet
worden behandeld.
De Belgische wet – en dit betreft een Belgische publicatie – bepaalt bovendien dat om een euthanasiewens in overweging te nemen het psychische
lijden een gevolg moet zijn van een medische aandoening. Die moet benoembaar zijn, er moet een pathologie opgeplakt kunnen worden. Ook dat levert
in de praktijk nogal eens problemen op. Want wat doe je met mensen die al
sinds hun kindertijd worstelen met een doodswens, jongvolwassenen die
zowel sociaal als gevoelsmatig alleen staan en zich eenzaam en buitengesloten voelen?
Het boek heeft vooral een verkenning willen zijn, vandaar ook de ondertitel Een onaf
verhaal. En in die zin is het een belangrijk
boek. Klinisch psychologe Ann Callebert
vroeg tien patiënten die al jaren worstelen
met een ernstige psychiatrische ziekte en
die keer op keer een andere diagnose krijgen, die op geen enkele behandeling reageren en al meerdere suïcidepogingen
achter de rug hebben, invulling te geven
aan wat zij onder ondraaglijk psychisch lijden verstaan, wat de redenen zijn achter
de euthanasieaanvraag. Tevens vroeg zij
naar de reactie van de behandelend arts
op dit verzoek. Ook sprak ze met mensen
in hun directe omgeving, familie en hulpverleners. Wat levert het op?
De diepte-interviews zijn aangrijpend en geven inzicht in de uitzichtloze situatie waarin de patiënt verkeert, de grote spanning waaraan familieleden
blootstaan en hun machteloosheid. De theoretische gedeelten leveren soms
problemen op. Deels heeft dit te maken met de taal – Vlaams is toch een
andere taal dan Nederlands – maar ook wordt er dikwijls wollig en soms
zelfs warrig geformuleerd. Bovendien zijn er hier en daar woorden weggevallen in de tekst. Kleinigheden als je naar het belang van het boek kijkt, want
het is een indrukwekkende poging het taboe op dit heikele onderwerp te
doorbreken.
Ann Callebert e.a. • Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden • Uitgeverij Acco •
19,50
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Het Nalatenschapsdossier

VACATURES
De NVVE is regelmatig op zoek naar vrijwillige
medewerkers voor verschillende werkzaamheden.
Voor een actueel overzicht van de vacatures
verwijzen wij u naar de website:
www.nvve.nl/vacatures
Mochten er geen vacatures zijn, dan kunt u
een CV met motivatie per mail sturen naar:
lod@nvve.nl
Wij houden uw CV in portefeuille tot het
moment dat zich een vacature voordoet.

Goed geregeld, een rustig gevoel !
Wij stellen uw eigen Nalatenschapsdossier voor
u samen. Hiermee weten uw dierbaren precies
wat er door hen geregeld moet worden bij ziekte,
vergeetachtigheid of overlijden.
Uw belangrijke administratieve en praktische
gegevens plùs alle specifieke zaken die bij uw leven
horen, worden voor u beschreven. Alle informatie
bij elkaar in één map!

®
www.viaverspoor.nl  088 0700 900

Steunfonds Humanisme

Als nalaten u een zorg is
JA, Ik wil meer informatie over een executeur van
het Steunfonds Humanisme

naam

m

adres
pc/woonplaats
telefoon
Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme,
Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam

De medewerkers van het Steunfonds

HV_185x135_Relevant.indd 1
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U kunt de Stichting Steunfonds Humanisme benoemen tot
executeur. Het Steunfonds heeft deskundige mensen in dienst
die uw laatste wens kunnen uitvoeren. Meer dan 50 jaar
ervaring met deze vorm van dienstverlening staat borg voor
zorgvuldigheid en integriteit.



2012/2013

Na een overlijden moet er in korte tijd veel
geregeld worden. Dat gaat gemakkelijker als u
zelf al een en ander heeft bepaald. Veel mensen
vinden het moeilijk om daar over na te denken.
Toch is het belangrijk dat op tijd te doen, want
het geeft veel rust als deze zaken van tevoren
goed geregeld zijn.

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

8/23/12 10:59 AM

NVVE
NIEUWS

Informatiebijeenkomst van de NVVE in de regio
Tijdens de regionale bijeenkomsten kunnen NVVE-leden en introducés praktische vragen stellen en andere informatie inwinnen. Op de informatiemarkt
(13.30 - 17.30 uur) vindt u informatie over de vereniging en het lidmaatschap en folders over onder meer de niet-reanimerenpenning en patiëntenrechten. Vanaf 14.00 uur is er een zaalprogramma.

Programma
13.30
aanvang informatiemarkt
14.00 - 15.00 lezing Een wilsverklaring alleen is echt niet genoeg
15.15 - 15.30 	documentaire Voor ik het vergeet ... over de laatste
jaren van Paul van Eerde die in een beginstadium van
de ziekte van Alzheimer zijn leven waardig wilde eindigen
(verkorte versie)
15.45 - 16.45 lezing Dementie en het zelfgewilde levenseinde
17.30
sluiting informatiemarkt
Datum en locatie
dinsdag 18 december: Hotel Mooirivier, Oude Oever 10, 7722 VE Dalfsen

Ren mee voor de NVVE
Om de naamsbekendheid te vergroten
neemt de NVVE sinds kort ook deel
aan sportieve evenementen. Bent u
een sporter en wilt u tijdens een sportactiviteit het NVVE-hardloopshirt of Tshirt dragen? Plaats dan uw bestelling
op www.nvve.nl/sport. Als tegenprestatie vragen wij van u een foto waarop
u het shirt draagt, bij voorkeur te midden van veel andere deelnemers aan
het evenement. U hoeft niet herkenbaar te zijn, de tekst staat immers op
de achterzijde van het shirt. Vermeld
wel waar en wanneer het evenement
plaatsvond. We plaatsen de foto’s op
onze Facebookpagina en/of in Relevant. U kunt uw foto’s sturen naar
s.hattink@nvve.nl.
Het NVVE-sportshirt is inmiddels gedragen tijdens de Urbanathlon in Amsterdam, de Wandeling wvDos in Dwingeloo, de 1/8ste triatlon in Aalsmeer
en, uiteraard, de Dam tot Damloop.
Het resultaat van deze sportieve prestaties vindt u op www.facebook.com/
NVVEsport.

Veel belangstelling voor
NVVE op 50PlusBeurs
Van 10 - 15 september stond de NVVE
op de 50PlusBeurs. Karina Scheirlink
(coördinator van de Presentatiedienst
van de NVVE) blikt tevreden terug.

De 50PlusBeurs?
‘De eerste jaren voelden we ons op
deze beurs een beetje een vreemde
eend in de bijt; de meeste standhouders benadrukken juist de vitaliteit
van de 50-plusser en mensen liepen
makkelijk aan onze – misschien saaie
– stand voorbij. Maar sinds we een
grotere, goed ingerichte stand hebben, bereiken we tijdens deze beurs
enorm veel mensen.’
De NVVE deelde fietstoeters uit ...
‘Ja, dat was om mensen naar de stand
te trekken. Als symbool voor “laat van
je horen”. Daarmee wilden we overbrengen dat je het gesprek over euthanasie beter tijdig aan kunt gaan.
De toeter was gewild. Er kwamen veel
mensen met een waardebon in hun
hand naar de stand om hem op te halen – uit nieuwsgierigheid. Maar om

hem te bemachtigen moesten ze eerst
aan een quiz meedoen op een iPad.
De vragen gingen uiteraard over vrijwillige levensbeëindiging. Bij elk goed
antwoord knepen we even in de toeter
zodat we op de beursvloer voortdurend te horen waren. Dat trok ook
weer mensen naar de stand.’
Waar kwamen de bezoekers verder
zoal voor?
‘Opvallend veel mensen brachten dit
jaar doelbewust een bezoek aan onze
stand: leden die even gedag kwamen
zeggen, maar ook niet-leden die nu
wel eens wilden weten hoe het precies zit met die niet-reanimerenpenning of de wilsverklaringen. En ook
mensen die hun verhaal over een
mensonwaardig levenseinde van een
naaste kwijt wilden. Doordat er voldoende stoelen stonden en gezellige
zitjes, konden we ook echt een gesprek voeren. Mensen voelden zich op
hun gemak en vroegen dóór. Dankzij
een groot team van vrijwilligers konden we de stand bovendien voortdurend met z’n tienen bemannen en
hadden we voldoende aandacht voor
iedere bezoeker. Volgend jaar weer!’
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Kinderdromen
Waar voor uw geld

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

Stichting Nationaal Fonds ‘Het Gehandicapte Kind’

Treilerdwarsweg 91

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

Tel (070) 351 27 84

info@stinafo.nl

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

DIENSTEN
post
NVVE, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam
telef oon
020 - 620 06 90 (leden),
0900 - 606 06 06 (niet-leden,
h 0,10 p.m.)
Bereikbaar op werkdagen van
9.00 - 17.00 uur
internet
websites: www.nvve.nl
e-mail:
euthanasie@nvve.nl

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

worden aangepast aan de wens van de te
bezoeken organisatie. Verder staat de Presentatiedienst met de NVVE-stand of beurzen, events en symposia. Vanuit de stand
wordt voorlichting gegeven aan bezoekers.
Deze stand kan op verzoek van derden ook
op locatie worden ingericht. Info: Karina
Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77, e-mail:
k.scheirlinck@nvve.nl. Vergoeding in overleg.

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

WILSVERKLARINGEN
Wilsverklaringen De NVVE geeft verschillende wilsverklaringen uit waarin u kunt laten
weten wat uw wensen zijn omtrent uw levenseinde. Kosten h 10,- voor het hele pakket (in
viervoud).
> Euthanasieverzoek Hierin omschrijft u onder
welke omstandigheden u zou willen dat de
arts euthanasie toepast. Aan het euthanasieverzoek is de clausule ‘dementie’ toegevoegd.
> Behandelverbod Wanneer u uw wil niet meer
kenbaar kunt maken, gelden de in deze verklaring opgenomen wensen ten aanzien van

n

B e s tu u r N V V E :
mr. dr. M.F. Andriessen
(voorzitter)
drs. A. Baars-Veldhuis
(vicevoorzitter)
mr. A.V. van Nierop (secretaris)
drs. A.H.B.M. van den Wildenberg
(auditcommissie)
dr. D.J.B. Ringoir (auditcommissie)
drs. C.M.J.C. Pauw-van Doormalen
dr. ir. R.D. Woittiez
Directeur:
dr. P.M. de Jong
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HELP OM WACHTIJD LEVENSEINDEKLINIEK TE VERKORTEN
De Levenseindekliniek is dankzij de grote steun van vele NVVE-leden op 1 maart van start gegaan.
Zo veel mensen vinden nu al de weg naar de Levenseindekliniek dat er een serieuze wachttijd is ontstaan.
Van de meer dan vierhonderd mensen hebben wij ongeveer de helft nog niet kunnen helpen. Inderdaad, de
behoefte is groot: er zijn veel mensen die met hun euthanasievraag niet bij hun eigen arts terechtkunnen.
De onderhandelingen met zorgverzekeraars over structurele financiering van de kliniek hebben veel
voeten in de aarde. De Levenseindekliniek past niet zomaar in het Nederlandse zorgstelsel. Dit jaar zijn
er nog geen vergoedingen en ook in 2013 verwachten wij dat niet alle zorgverzekeraars de hulpvragen
zullen vergoeden. Dat wil zeggen dat de Levenseindekliniek nog niet voldoende ambulante teams (artsen
en verpleegkundigen) kan aannemen om alle hulpvragen te behandelen.
Er zullen dus veel mensen onnodig in de kou blijven staan. Met uw hulp willen wij ook hen zo snel
mogelijk kunnen helpen. Maak daarvoor nu uw bijdrage over op

rekening 4240836 t.n.v. Stichting Levenseindekliniek, onder vermelding van ‘donatie’.
De Levenseindekliniek is erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat er over
uw donatie, schenking, erfenis of legaat geen belasting betaald hoeft te worden. Hebt u nog vragen over
de mogelijkheden om de Levenseindekliniek te steunen? Bel dan (070) 352 4141 (09.30 – 16.30 uur)
of mail naar s.pleiter@levenseindekliniek.nl.
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“Nalatenschappen van toen maken nú
het verschil voor haar”

gratis
Kom naar bijeenkomsten over nalaten en Fonds op Naam
U geeft tijdens uw leven aan wat u belangrijk vindt.
En dat doet u wellicht ook na uw overlijden.
Daarom organiseert Oxfam Novib gratis informatiebijeenkomsten over nalaten via een testament
en Fonds op Naam. U bent van harte welkom!
Een testament maken brengt vragen met zich mee.
Wie vraagt u als executeur? Wie erft uw muziekinstrumenten? Wilt u goede doelen opnemen
in uw testament?
U kunt het goede doel Oxfam Novib opnemen in uw
testament óf uw eigen Fonds op Naam binnen Oxfam
Novib. Wij laten u graag weten hoe u dit kunt regelen.
Een Fonds op Naam kunt u namelijk nú al oprichten
en opnemen in uw testament. U maakt het Fonds
persoonlijk door het bijvoorbeeld de naam van een
geliefde of uw eigen naam te geven.
Meer informatie? Ga naar

www.oxfamnovib.nl/bijeenkomsten2012
(u treft hier ook informatie aan over Gedeeld Geven).

Meld u vandaag nog aan!
Interesse? Stuur een email naar info@oxfamnovib.nl
onder vermelding van “lunchsessies”. Vermeld de datum
van uw keuze, uw adresgegevens en uw telefoonnummer.
De bijeenkomst duurt van 11.30-14.00 uur. Voor de lunch wordt
gezorgd. Hieronder treft u een overzicht aan van de steden,
data en de onderwerpen (de locatie ontvangt u per email).
31 oktober in Arnhem
spreken we over Testament, Fonds op Naam en
Gedeeld Geven
7 november in Breda
spreken we over Testament en Fonds op Naam
14 november in Den Haag
spreken we over Fonds op Naam
21 november in Zeist
spreken we over Fonds op Naam en Gedeeld Geven
28 november in Haarlem
spreken we over Fonds op Naam

