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4 INTERVIEW MEREL LASEUR
Uitgesproken ideeën heeft Merel Laseur (69) over leven en dood.
De euthanasiewet vindt ze ‘aardig’ voor mensen die terminaal
ziek zijn en er geen probleem mee hebben dat de arts “het
laatste oordeel” velt. ‘Maar ik ben eigenwijs, ik bepaal zelf wel
of ik ondraaglijk lijd.’
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7 TERMINALE SEDATIE
In het debat over terminale sedatie dit keer een bijdrage van anesthesioloog Piet Admiraal. Aan de hand van het rapport Medische

besluitvorming aan het einde van het leven (Van der Wal en
Van der Maas) toont hij aan dat sedatie vaak ook buiten de stervensfase plaats vindt.

8 SCEN WEER OPGESTART
Het SCEN-project blijft bestaan. Na maandenlang overleg tussen
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de artsenorganisatie KNMG en het ministerie van VWS over de
financiën zijn ze begin maart tot een vergelijk gekomen.
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Steeds meer buitenlanders reizen naar Zürich af om daar te
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sterven. Een doorn in het oog van openbaar aanklager Andreas
Brunner. Hij bereidt een wetsvoorstel voor zodat in de toekomst
alleen Zwitserse staatsburgers in het kanton Zürich voor hulp bij
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Ondanks het feit dat artsen onder de nieuwe euthanasiewet het
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doding te geven, blijft de praktijk weerbarstig. Sommige mensen
die evident ernstig lijden, blijven verstoken van de gewenste hulp.

R A D I O S T I LT E

REDACTIONEEL

Ogenschijnlijk is er rust aan het euthanasiefront. Oké, er waren/zijn perikelen rondom SCEN, het netwerk van consultatieartsen dat ingeschakeld kan worden als een
arts overweegt om in te gaan op een
euthanasieverzoek. Dit “kroonjuweel”, de
typering van NVVE-directeur Rob Jonquière
in zijn Commentaar in dit nummer, liep
serieus gevaar omdat de betaling volgens
artsen onder de maat was. Intussen lijkt
deze unieke voorziening gered, de ruzies
zijn bijgelegd en SCEN draait bijna overal
weer. In het vorige en in dit nummer van
Relevant kunt u er het nodige over lezen.
Voor het overige lijkt er rust. Maar schijn
bedriegt. Want natuurlijk gebeurt er veel.
Mensen vragen om euthanasie en zien hun
verzoek wel of niet gehonoreerd. Artsen
melden euthanasie of niet. De toetsingscommissies doen hun werk en zullen een
dezer weken rapporteren. De discussie
over terminale sedatie in relatie tot euthanasie gaat ook door, ook in dit nummer van
Relevant. En de regering doet niets. De
beloofde evaluatie laat op zich wachten.
De reactie op het rapport van Van der Wal
en Van der Maas blijft uit. De regering
maakt geen aanstalten om een centrale
toetsingscommissie in te stellen voor levensbeëindiging bij mensen die daar niet
(meer) om kunnen vragen, zoals pasgeborenen en comapatiënten. Laat staan dat er
initiatieven zijn om bij wet iets voor deze
groepen te regelen.
Het is goed om dit van tijd tot tijd te constateren en te appelleren aan de noodzaak

dat dit echt anders moet, op straffe van
miskenning van de problematiek en bevordering van een ondergrondse praktijk.
De NVVE wil het niet bij constateringen
laten. Op alle genoemde punten trekt zij
regelmatig aan de bel. Op één punt gebeurt dat nu richting de leden heel nadrukkelijk: de ervaringen met de praktijk van
euthanasie. In de onderzoeken die door
Van der Wal en Van der Maas zijn gedaan
naar de medische praktijk van euthanasie
hebben artsen daar veel over gezegd. Maar
bijvoorbeeld op het essentiële punt waarom
artsen een euthanasieverzoek niet inwilligen, blijft veel duister. Artsen is in de onderzoeken die vanaf 1990 zijn gedaan wel
gevraagd hoe vaak zij een verzoek niet
inwilligen en waarom niet. Het aantal niet
ingewilligde verzoeken blijft vrij constant,
namelijk ongeveer tweederde. Maar de redenen wisselen per onderzoek en dat is op
z’n minst vreemd. De NVVE wil helderheid.
Nu eens niet van artsen maar van mensen
die het van nabij hebben meegemaakt.
Nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld
verpleegkundigen. Helderheid over zowel
ervaringen met het inwilligen van verzoeken
als met het niet-inwilligen. Vooral over deze
laatste groep blijft nog veel onopgehelderd.
De NVVE wil het onzichtbare zichtbaar maken, wat duister is in het licht zetten. Er
gebeurt niet niks! Als ruim tweederde van
de euthanasieverzoeken wordt geweigerd,
zijn dat er twintig per dag. En als de signalen die de NVVE bereiken niet bedriegen,
zijn daar zeer schrijnende situaties bij.
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L A AT S T E W I L P I L

‘ANDEREN HEBBEN NIETS
VOOR MIJ TE BEPALEN’
Zojuist is één van haar meest dierbare vrienden overleden, Albert Mol, maar dat is voor haar geen reden om
het interview af te zeggen. Het is eerder een mooie aanleiding tot een gesprek over leven en dood. Merel
Laseur heeft daar uitgesproken ideeën over. Vooral de laatstewilpil houdt haar erg bezig. Veel mensen vinden
haar radicaal. ‘Maar waarom wordt er toch zo’n enorme ophef over gemaakt als iemand vrijwillig dood wil?
In Irak gaan de hele dag mensen dood. Onvrijwillig.’
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‘Ik roep altijd: mijn leven is een tragedie.
Ik ben al mijn hele leven “de dochter van”
en “de zuster van”. Nu ben ik ook nog
“de moeder van” en straks word ik misschien “de grootmoeder van”. Om meerdere redenen wil ik op mijn zeventigste
wel eens zelf iemand zijn.’ Merel Laseur
(69), publiciste en de laatste jaren vooral
actief als voorzitter van het bestuur van
de Stichting Vrienden van Het Nationale
Ballet, zegt het met ironie en gevoel voor
dramatiek (het acteursbloed verloochent
zich niet), wat niet wil zeggen dat ze het
niet meent.
Maar het is inderdaad niet vanwege haar
beroemde familie dat Relevant haar wil interviewen. En we zijn ook niet gekomen
omdat ze tot de beste vrienden van Albert
Mol behoorde, waarover menig ander journalist haar graag wil spreken. Het gesprek
vindt plaats in de periode tussen het overlijden en de uitvaart van de 87-jarige acteur, ze is druk bezig met de organisatie
van de crematie. De telefoon gaat regelmatig. ‘Kan ik zo terugbellen, ik zit midden in een interview. Nee, het gaat dit
keer niet over Albert.’
Toch heeft zijn overlijden alles te maken
met het onderwerp waar we het wél over
gaan hebben: haar uitgesproken ideeën
over leven en dood en haar sterke overtuiging dat er op dit moment géén sprake
is van een absoluut zelfbeschikkingsrecht
op vooral het laatste gebied. Laseur: ‘Ik
ben zo dankbaar dat op een moment dat
er niets bijzonders aan de hand was en
het eigenlijk goed met Albert Mol ging
– hij was wat slecht ter been, maar zijn
geest was scherp als altijd – hij zo rustig
en snel aan zijn einde is gekomen. Hij
werd ’s nachts niet lekker, belde de dokter, die kwam, en vijf minuten later was
hij dood. Natuurlijk, ik zal hem verschrik-

kelijk missen, maar ik kan wel juichen dat
het zo is gegaan. Wat een zegen dat hij
zelf nooit zo geworden is als die oude,
bedlegerige moeder die hij speelde in een
aflevering van 30 minuten van Arjan Ederveen: dement en hulpbehoevend. Daar heb
ik me de laatste tijd enorme zorgen over
gemaakt.’
Laatstewilpil
Ze heeft de afgelopen jaren meer oude
mensen om haar heen gehad, vrienden
en familie, waardoor ze serieus is gaan
nadenken over hoe het levenseinde zou
moeten zijn. Het heeft haar er toe gebracht om op haar manier mee te werken
aan een betere regeling op dat gebied. Ze
is lid geworden van de NVVE en maakt
deel uit van de adviesraad van de
Stichting Vrijwillig Leven. ‘De laatstewilpil,
die houdt mij het meeste bezig. Ik heb mij
er nu wel bij neergelegd dat ik niet meer
zal meemaken dat die er komt. Maar dát
die pil er komt, daarvan ben ik overtuigd.’
De huidige euthanasiewet is volgens haar
“aardig” voor mensen die terminaal ziek
zijn en die geen probleem hebben met het
feit dat een arts het “laatste oordeel” velt.
‘Maar ik ben eigenwijs, ik bepaal zelf wel
of ik ondraaglijk lijd. Bovendien hebben degenen die geestelijk ondraaglijk lijden niets
aan de euthanasiewetgeving. Laat staan
jonge mensen die niet meer willen leven.
Het is zo onlogisch dat die pil niet mag,
maar dat we wel accepteren dat mensen
voor de trein springen. Als het er nu zo af
en toe één was, maar als je de cijfers ziet
en je bijvoorbeeld denkt aan die moeder
die haar kind ziet hangen, dat is zo gruwelijk.
Anderen hebben niets voor mij te bepalen.
Het moet zo worden, dat je naar de dokter
gaat en zegt: geef mij die pil maar. Om

INTERVIEW

‘Het moet zo worden, dat je naar de
dokter gaat en zegt: geef mij die pil
maar. En dat mag niet aan leeftijd
gebonden zijn, het gaat puur om het
feit dat jíj het wil’
hem te hebben, voor het moment dat je
hem nodig hebt. En dat mag niet aan leeftijd gebonden zijn, het gaat puur om het
feit dat jíj het wil. Dat jij vrijwillig wilt leven
of vrijwillig dood wilt gaan.’’
Rust
‘Waarom wordt er toch zo’n enorme ophef
over gemaakt als iemand vrijwillig dood wil?
In Irak gaan de hele dag mensen dood. Onvrijwillig. Het is natuurlijk vreselijk voor de
mensen die achterblijven, maar uiteindelijk

bepaal je dat zelf. Palliatieve zorg is prima,
maar alleen als mensen dat zelf willen,
omdat ze nog aan het leven hechten. Omdat je bijvoorbeeld nog één keer de rozen
wilt zien bloeien, maar niet omdat de arts
of je omgeving het de moeite waard vinden
dat je nog zes maanden langer leeft.
Ik weet dat mensen over dergelijke uitspraken diep verontwaardigd kunnen zijn,
en niet alleen religieuze mensen. Je mag
niet zo slordig met het leven omspringen,
zeggen ze dan. Ik zou dolgraag willen dat
er niet zo slordig met het leven wordt omgesprongen. Hoeveel mensen sterven er
niet op dit moment door moord en oorlog?
Het is niet dat ik iemand dood wil hebben.
Maar áls iemand dood wil, dan mag hij
geen enkel struikelblok op zijn weg vinden.
Wat is er zo erg aan doodgaan? Het is
vaak erger om te leven. Maar goed, ik ben
voorzichtiger geworden in mijn uitspraken.
Zelf ben ik nogal radicaal, maar ik heb geleerd dat je op eieren moet lopen als je
het hierover hebt. Eén verkeerd woord en
mensen klimmen verontwaardigd in de
pen.’
Om er direct een uitspraak op te laten volgen die sommigen zeker radicaal zullen
noemen. ‘Vergelijk het met de gratis heroïneverstrekking. Ik zou zo graag willen dat
de politiek het aandurfde de laatstewilpil
eens uit te proberen. Met alle risico’s van
dien. Maar nu springen er ook dagelijks
mensen van de toren of voor de trein. Ik
ben er heilig van overtuigd – en dat is al
zo vaak gezegd van diverse kanten – dat
als mensen de beschikking hebben over
de laatstewilpil, dit een enorme rust zou
geven. Omdat de beslissing dan écht aan
jou wordt overgelaten en je geen walgelijke
dingen hoeft te doen als je niet meer wilt
leven. Ik durf er mijn hand voor in het vuur
te steken dat er dan minder gruwelijke
zelfmoorden zouden zijn en sowieso veel
minder zelfmoorden. Want jezelf ophangen
of voor de trein springen, dat zijn juist impulsdaden, voortkomend uit gedachten
als: nú moet ik het doen, want morgen
heb ik de moed of de middelen niet meer.’
Verval
Voor zichzelf hoeft ze de strijd voor de laatstewilpil niet te leveren. ‘Als ik dood wil,
hoef ik maar te kikken, bij wijze van spreken. Ik weet hoe het moet. En dan heb ik
het niet over een plastic zak. Laat ik het
zo zeggen, ik ken wel twintig dokters, dan
moet er toch wel één bij zijn die zegt: kom
jij maar hier. Tenminste zo lang ik nog zelf
kan handelen natuurlijk. Ik heb duidelijke
ideeën over hoe ver ik zou willen gaan met
leven, tot waar mijn grens is, maar weet
ik dat ook nog op het moment dat ik die
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‘Het is zo onlogisch dat
de laatstewilpil niet
mag, maar dat we wel
accepteren dat mensen
voor de trein springen’
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grens passeer? Hoe en wanneer weet je:
dit kan ik niemand meer aandoen? Ik hoop
het punt te kunnen bepalen dat niet alleen
ík denk: nu vind ik er niets meer aan,
maar dat ik tevens besef: nu ben ik te afhankelijk van anderen. De euthanasieverklaring is geregeld, die ligt klaar in de la.
Maar mijn hersens kan ik niet regelen.’
Eén ding is voor haar zeker: voor geen
prijs wil ze naar een verpleeghuis. ‘Zelfs
als bezoeker kan ik er niet binnen gaan.
Zo’n verzameling mensen die het leven
uitzitten. Verschrikkelijk vind ik dat. Nee,
mocht het nodig zijn, dan regel ik het zo
dat de benedenverdieping van mijn woning
voor bewoning geschikt wordt gemaakt.
Zodat ik met de rolstoel overal kan komen.
Ik kan ook gewoon niet goed met oude
mensen omgaan. Ik heb niets met verval.
Je kunt me drie dagen opsluiten met twintig krijsende kinderen, geen probleem.
Maar niet met twintig ouden van dagen.
Zelfs niet met één. Vooral de fysieke dingen met ouden van dagen vind ik heel
moeilijk. Ik houd ook niet van mijn eigen
verval. En daar heb ik nu natuurlijk wel
mee te maken, logisch als je de zeventig
nadert, maar ik vind het vreselijk dat je
dat allemaal in stand moet zien te houden. Dat je minstens twee keer in de week
moet zwemmen. Afschuwelijk.’
Oude dag
Samen oud worden met vrienden, en bij
voorkeur in één huis, dat zou ze willen.
‘Jaren geleden zeiden we met een paar
vrienden onder elkaar: we kopen een groot
huis, maken er zes appartementen in, zet-
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ten op de benedenverdieping een conciërge, hebben een busje voor de deur voor
het vervoer en we gaan samen oud worden. Over tien jaar gaan we er verschrikkelijke spijt van krijgen dat we het nooit hebben gedaan.’
Ze ziet de oude dag van sommige van haar
vrienden met angst en beven tegemoet.
‘Sommigen hebben helemaal niets geregeld. En dan heb ik het niet alleen over een
euthanasieverklaring. Hoeveel mensen hebben bijvoorbeeld geen testament? Of hebben nog nooit aan iemand laten weten of
ze begraven of gecremeerd willen worden?
Zodat de achterblijvers kunnen gissen naar
wat Pietje wilde. Zelf heb ik een aantal jaren geleden mijn eigen graf gekocht. Ik was
voor een begrafenis op Zorgvlied en kwam
toen op dat nieuwe gedeelte, langs de snelweg. Daar hoor je steeds die auto’s. Ik
dacht meteen: dat kan ik mijn kinderen niet
aandoen. Dus heb ik een genoeglijke ochtend gehad met iemand van Zorgvlied en
een graf uitgezocht op een plekje waar ik
’s ochtends nog wat zon krijg.
Ik hoop niet dat mensen denken dat ik
constant met de dood bezig ben, het is
omdat je er naar vraagt. Ik ga daar ook
niet meer heen, naar dat graf. Gelukkig
hoef ik het zelf niet te delven. Maar het is
wel zo: hoe eerder je dergelijke dingen regelt, hoe verder het van je afstaat, dus
hoe makkelijker het is.’
Anja Krabben

T E R M I N A L E S E D AT I E

SEDATIE VAAK NIET
IN STERVENSFASE
In de vorige Relevant verscheen een artikel over terminale sedatie. ‘Te rooskleurig’, vindt anesthesioloog
Piet Admiraal. Hij meent dat op basis van het rapport Medische besluitvorming aan het einde van het leven
(Van der Wal en Van der Maas, 2003) ook een andere visie mogelijk is op de “sedatie-praktijk” dan Erwin
Kompanje op basis van zijn ervaringen in het artikel geeft. Zijn bijdrage aan het debat.
Een geruststellend stuk was het: volgens
Kompanje zijn bij terminale sedatie patiënten altijd in de stervensfase; vandaar de
toevoeging terminale. En het doel van terminale sedatie is volgens hem het lijden
te verlichten en niet de bekorting van het
leven. Sterker nog: men kan de patiënt
wakker laten worden en weer in slaap
brengen. Als zodanig is terminale sedatie
heel wat anders dan euthanasie waarbij
het de uitdrukkelijke intentie is het leven
te beëindigen. De patiënt en de familieleden wachten op het onomkeerbare einde.
De indicaties zijn pijn, benauwdheid, angst
en geestelijke onrust. De patiënt (indien bij
bewustzijn), de familieleden en hulpverleners wachten op het onomkeerbare einde.
Met dit alles heb ik geen enkel probleem,
maar toch… Ik voel mij geroepen aan de
hand van het rapport Medische besluitvorming aan het einde van het leven objectief na te gaan wat de echte praktijk in
ons land is.
Dodelijk effect
Een belangrijk gegeven uit het rapport is
dat sedatie in 12,2 procent van alle sterfgevallen plaats vindt en dat in 10 procent
van deze gevallen ook wordt gestopt met
de toediening van vocht. Een logische beslissing naar mijn mening, maar niet zonder intentie en niet zo vrijblijvend. Een dodelijk effect van deze laatste methode ligt
niet alleen voor de hand, maar wordt ook
duidelijk nagestreefd.
Dit blijkt onder andere uit de vraag in het
rapport over de eventuele bekorting van
het leven: in 23 procent van de gevallen
is er bij sedatie geen sprake van bekorting van het leven; in 19 procent is de
bekorting minder dan 24 uur; in 32 procent één tot zeven dagen; in 21 procent
één tot vier weken; in 3 procent één tot
zes maanden en in 2 procent leeft de patiënt langer dan zes maanden. Sedatie gebeurt dus vaak niet in de stervensfase
(als we deze fase mogen beperken tot
een week).

Niet gemeld
Het nastreven van een dodelijk effect
blijkt ook uit de antwoorden op de vraag
of het besluit om te sederen genomen
werd met het doel het levenseinde te bekorten. Volgens het rapport was dit bij sedatie in 46 procent van de gevallen mede
het doel en in 28 procent van de gevallen
bij sedatie in combinatie met vochtbeperking. Het uitdrukkelijke doel was dit bij
sedatie in 5 procent van de gevallen en
in 16 procent van de gevallen bij sedatie
en vochtbeperking. Daarnaast is ook het
gegeven interessant dat ongeveer eenderde van de patiënten niet op de hoogte
was van het besluit te sederen.
Merkwaardig is dat een groot deel van de
artsen geen antwoord geeft op de vraag
waarom er niet voor euthanasie gekozen
is. Dan moet ik naar een antwoord gissen. Maar als uit het rapport blijkt dat
39 procent van de artsen diepe sedatie
zonder toediening van vocht een goed alternatief vindt voor het uitvoeren van euthanasie, dan kan het bijna niet anders dan dat
de reden om voor sedatie te kiezen, moet
worden gezocht in het feit dat deze procedure niet gemeld hoeft te worden.
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Simplistisch
Terminale sedatie wordt in ons land bijna
vier keer meer toegepast dan euthanasie
en ook de toepassing in het buitenland
neemt toe. Ik heb met dit alles weinig problemen, omdat ook ik ervan uitga dat deze methode toegepast wordt om de periode dat iemand lijdt te bekorten. Maar ik
ben mij er ook van bewust dat het, zoals
boven aangetoond, wat te simplistisch is
om alleen over “terminale” sedatie te
spreken. Sedatie onttrekt zich aan toetsing anders dan de sociale controle. Sommige mythes konden wel eens een reden
hebben. Bij euthanasie, waar de besluitvorming minstens even zorgvuldig gebeurt, kijkt het Openbaar Ministerie toch
nog over je schouder mee.
Piet Admiraal

SCEN-PROJECT

VEEL SCEN-ARTSEN WEER AAN HET WERK
Het SCEN-project (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland) dat per 1 januari door de artsenorganisatie KNMG werd opgeschort, blijft bestaan. Dat is het resultaat van intensief overleg tussen het ministerie
van VWS en de KNMG, daartoe ook nog eens tot tweemaal toe door de NVVE opgeroepen. De continuïteit van
het SCEN-project is nu gegarandeerd tot 2008. Bij het ter perse gaan van deze Relevant waren 25 van de 31
lokale en regionale groepen weer operationeel.

SCEN-artsen kunnen door collega-huisartsen worden ingeroepen om als tweede arts
bij een euthanasieverzoek op te treden.
Daarmee voldoen de huisartsen aan één
van de wettelijk vastgestelde zorgvuldigheidseisen. Tot oktober vorig jaar werd het
werk van de SCEN-artsen vergoed via de
subsidie die het ministerie van VWS aan
de KNMG gaf voor het SCEN-project. Vanaf
oktober zou de wijze van financiering veranderen, maar tijdens de besprekingen die
daarover gevoerd werden ontstond groot
gekrakeel. Dat lag met name aan de
KNMG, dat persberichten de wereld instuurde met koppen als “KNMG gedwongen
euthanasieproject te stoppen” en “KNMG
verzoekt politiek om SCEN te redden”. De
KNMG zag zich gedwongen zo uit te pakken
omdat VWS in haar ogen met te weinig
geld over de brug kwam.
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Intensieve onderhandelingen
Onder individuele SCEN-artsen ontstond
onrust en grote verwarring. Op 5 december
kondigde de KNMG aan de SCEN-diensten
vanaf 1 januari 2004 op te schorten. Een
groot aantal SCEN-groepen gaf gehoor aan
de oproep. Anderen werden onbereikbaar
omdat de KNMG hun bereikbaarheidsnummer blokkeerde. Niemand – zowel VWS als
de KNMG, maar ook de NVVE en de individuele SCEN-artsen – was gelukkig met deze situatie. Intensieve onderhandelingen
in de periode december 2003 tot maart
2004 hebben uiteindelijk tot een doorbraak
in de impasse geleid.
Op 9 maart werd de opschorting van het
project door de KNMG ingetrokken. Sindsdien hebben 25 van de 31 lokale en regionale SCEN-groepen hun werk weer opgepakt. In enkele regio’s moeten de artsen
nog met elkaar overleggen of ze willen
doorgaan. ‘De KNMG kan niet voor de individuele arts beslissen of ze in de huidige
situatie bij het SCEN-werk betrokken willen
blijven’, zegt SCEN-projectleider Erik van
Wijlick. ‘In het meest slechte scenario verdwijnt in één of meer regio’s de mogelijkheid een SCEN-arts te bellen. Dat zullen
we de komende weken weten.’

Declaratie
In de onderhandelingen tussen het ministerie van VWS en de KNMG draaide het om
drie onderwerpen: het consultatietarief, de
declaratiestructuur en de financiering van
de centrale kosten van het SCEN-project
(bijvoorbeeld scholing). Over al deze onderwerpen zijn nu afspraken gemaakt.
Het consultatietarief vormde het minst
grote struikelblok en werd vastgesteld op
(maximaal) € 272,-. De declaratiestructuur
leverde meer problemen op. Het College
Tarieven Gezondheidszorg (CTG) had op
verzoek van VWS het voorstel gedaan dat
de SCEN-arts de gemaakte kosten zou
moeten declareren bij de huisarts die hem
ingeschakeld had. Deze arts zou de kosten
vervolgens kunnen declareren bij de (familie van) de patiënt of zijn verzekeraar. Voor
de KNMG was dit onacceptabel. De wettelijk voorgeschreven onafhankelijkheid van
de SCEN-arts zou met het creëren van een
financiële verhouding tussen de adviesvragende arts en de SCEN-arts onderuitgehaald worden. Na de jongste onderhandelingen is het CTG-voorstel over de declaratiesystematiek van tafel. Per 1 maart
2004 geldt nu dat de SCEN-arts direct bij
de patiënt of diens verzekeraar declareert.
De adviesvragende huisarts wordt op deze
wijze niet bij de financiering betrokken.
Toestemming
Formeel gezien moet in de overeenkomst
die de behandelend arts met zijn zorgverzekeraar heeft afgesloten over de behandeling van ziekenfondspatiënten, expliciet vermeld staan dat het SCEN-artsen is toegestaan rechtstreeks bij die zorgverzekeraar
te declareren. Aanvankelijk leek dit een
probleem te zijn, omdat niet iedere huisarts over zo’n overeenkomst beschikt.
Daardoor zou er verschil kunnen ontstaan
tussen euthanasie bij ziekenfondspatiënten
en particulier verzekerden. ‘Gelukkig zien
we in de praktijk dat zorgverzekeraars coulant omspringen met artsen die de toestemming niet expliciet in hun overeenkomst hebben staan’, zegt Van Wijlick. ‘We
zullen in de gaten houden of dat zo blijft.’

‘In het meest
slechte scenario
verdwijnt in één
of meer regio’s
de mogelijkheid
Peter de Wit

een SCEN-arts
te bellen’

Centrale kosten
Grootste struikelblok in de onderhandelingen tussen VWS en de KNMG was de
financiering van de zogeheten “centrale
kosten”. Dit zijn de kosten die de KNMG
maakt voor onder meer de telefonische
dienstverlening, registratie, scholing en de
– door zowel VWS als de KNMG gewenste –
uitbreiding naar ziekenhuizen en verpleeghuizen. Nu kunnen alleen huisartsen SCENcollega’s inschakelen, in de toekomst zouden ook verpleeghuisartsen en ziekenhuisspecialisten onder vakgenoten een SCEN-

arts moeten kunnen consulteren. Over deze centrale kosten is nu eveneens overeenstemming bereikt. De KNMG krijgt in 2004
€ 316.000 euro. Voor de drie jaar daarna
is eveneens subsidië toegezegd. Ieder jaar
neemt het bedrag wel af. Ongeveer éénderde deel van het bedrag dat de KNMG voor
2004 krijgt, is voor de uitbreiding naar verpleeg- en ziekenhuizen. In de komende drie
jaar worden 120-150 artsen uit de instellingen opgeleid tot SCEN-arts. Daarna
draaien de verpleeg- en ziekenhuizen zelf
voor de kosten op.

Friese SCEN-artsen beraden zich nog
In Friesland is de SCEN-groep nog niet operationeel. De groep heeft zich begin april
(nadat dit nummer van Relevant naar de drukker was) gebogen over de vraag of de
door het ministerie van VWS en de artsenorganisatie KNMG gemaakte afspraken werkbaar zijn. ‘Heikel punt is en blijft de declaratiestructuur’, zegt huisarts Nico van
Egmond. ‘Wij vinden het discutabel dat de financiering via de zorgverzekeraar moet lopen. Althans: we vinden het problematisch dat dit niet anoniem kan. Zorgverzekeraars
hoeven in onze ogen niet te weten hoe patiënten aan hun einde zijn gekomen. Maar
volgens de huidige afspraken moeten de patiëntgegevens wèl meegezonden worden.
Die koppeling acht een deel van de Friese SCEN-artsen principieel onjuist. Ik ken apothekers of apotheekhoudende huisartsen die om die reden ook nooit een declaratie
voor euthanatica naar de zorgverzekeraar sturen. Bovendien: het is niet de patiënt die
om een tweede arts vraagt, maar de arts. Dat is in onze ogen een extra reden de patiënt overal buiten te houden.’ Hoe de stemmen straks zullen uitvallen is volgens Van
Egmond lastig in te schatten. ‘Aan de ene kant willen alle SCEN-artsen het liefst zo
snel mogelijk aan de slag, want het gaat hier om bevlogen dokters die graag voor hun
collega’s willen klaarstaan. Aan de andere kant blijven sommigen hun twijfels houden.
Het is afwachten hoe zwaar deze zullen gaan wegen. Iedere arts moet zijn eigen keuze maken.’
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Het bedrag dat de KNMG nu krijgt voor de
centrale kosten was volgens de artsenorganisatie in een eerder stadium van de onderhandelingen veel te laag. (Zie ook Relevant
nr. 1 2004) Naar verluidt had de KNMG een
subsidiebedrag gevraagd dat nagenoeg drie
keer zo hoog lag. Zowel op het ministerie als
in de Tweede Kamer – waar de SCEN-trammelant in december aan de orde was gekomen – vond men dit onredelijk. De “winst”
van de KNMG zit hem nu in de lengte van
de periode dat zij geld voor de centrale kosten van SCEN krijgt: niet alleen voor het
jaar 2004, maar voor ieder jaar tot 2008.
Rob Bruntink

Huisartsen positief over SCEN

10

Nederlandse huisartsen zijn erg positief
over het werk van SCEN-artsen. Een
groot deel van hen (71 procent) maakt
er gebruik van. Als belangrijkste reden
hiervoor noemen ze dat SCEN-artsen onafhankelijk, deskundig en goed bereikbaar zijn. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland: evaluatie van implementatie en effecten, dat in opdracht
van de artsenorganisatie KNMG werd
uitgevoerd door het Emgo, Medisch Centrum in Amsterdam. Het rapport werd
eind vorig jaar gepresenteerd.
Uit het onderzoek werd onder meer duidelijk dat de consultvragende artsen
meer steun in de besluitvorming rondom
het euthanasieverzoek ondervonden bij
SCEN-artsen dan bij niet-SCEN-artsen.
De kwaliteit van de consultatie door
SCEN-artsen is volgens de onderzoekers
beter, omdat SCEN-artsen vaker onafhankelijk zijn van de consultvragende
arts en/of de patiënt en daardoor kritischer durven zijn. In 79 procent van de
onderzochte situaties voldeed een consultatie van een SCEN-arts aan zes of
zeven van de opgestelde zeven criteria
voor goede consultatie. Bij niet-SCENartsen lag dit percentage op 48 procent.
SCEN-artsen maken vaak een schriftelijk
verslag van de consultatie, niet-SCENartsen zien dat minder als vanzelfsprekendheid.
Uit het onderzoek bleek ook dat het meldingspercentage van euthanasie positief
beïnvloed wordt door de betrokkenheid
van een SCEN-arts. Zelfs huisartsen die
nog nooit een SCEN-arts gesproken hadden, zijn positief over hen. Ze voelen
zich gesteund door het idee bij een
SCEN-arts terecht te kunnen als het nodig zou zijn.
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KORT
BINNENLAND

Afscheid Jaap Visser
Op 22 februari nam Jaap Visser afscheid als beleidsmedewerker bij het ministerie van
VWS, afdeling ethiek. Meer
dan tien jaar was hij de ambtelijke rechterhand van Els
Borst waar het ging om de
(ontwikkeling van de) euthanasiewet. In haar afscheidsrede noemde staatssecretraris
Ross-van Dorp van VWS hem
dé man achter de schermen
bij het totstandkomen van
de eerste euthanasiewet ter
wereld.
Visser reisde regelmatig met
Els Borst (en later ook steeds
vaker alleen) naar het buitenland om daar onvermoeibaar
en op zeer professionele wijze
uitleg te geven over het euthanasiebeleid in Nederland.
Dankzij zijn optreden werden
veel misverstanden en onbegrip uit de weg geruimd. De
meest gedenkwaardige reis in
dit kader was ongetwijfeld het
bezoek aan de paus in Rome,
begin jaren negentig.
Hij maakte deel uit van de
projectgroep en de begeleidingscommissie van SCEN,
begeleidde mede de onderzoeken van Van der Wal en
Van der Maas en was direct
en intensief betrokken bij (het
werk van) de toetsingscommissies.
Visser bouwde in de loop der
jaren nationaal en internationaal een enorm netwerk op.
Ook de NVVE kon te allen tijde
een beroep doen op zijn expertise en netwerk en mag
dat ook in de toekomst blijven
doen. Bij zijn afscheid werd
een symposium georganiseerd waar “tout euthanasie
Nederland” aanwezig was (zie
ook pag. 15).
Pastorale handreiking SOWkerken over levensmoeheid
Eind 2003 hebben de Samenop-weg kerken een “pastorale
handreiking” over levensmoeheid gepubliceerd. De hand-

Samengesteld door
Hans van Dam en Marleen Peters

reiking is een initiatief van de
werkgroep Pastoraat in de gezondheidszorg (PGZ). Volgens
de werkgroep willen de meeste mensen die levensmoe zijn
niet de hand aan zichzelf
slaan, maar hun “natuurlijke
levenseinde” afwachten. Over
deze mensen wil men het
vooral hebben, maar een substantieel deel van de uitgave
gaat over de toelaatbaarheid
van zelfdoding in geval van levensmoeheid. In de inleiding
staat de conclusie al: Deze
handreiking gaat uit van het
standpunt dat wanneer iemand levensmoe is, euthanasie en hulp bij zelfdoding niet
als ethisch verantwoorde opties beschouwd kunnen worden. Verderop in de brochure
wordt zelfs elke keus om de
dood in eigen hand te nemen
veroordeeld. De dood is
steeds beschouwd als de vernietiging van Gods werk […].
Het gebod ‘Gij zult niet doden’
(Exodus 20:13), is vrijwel altijd verstaan als een gebod
om ook het eigen leven te beschermen en te bewaren en
dus als een verbod op zelfdoding.
De dood altijd afhouden is volgens de handreiking nooit deel
van de christelijke ethiek geweest, maar de dood er actief
bij roepen evenmin. Voor de
mensen die toch dood willen,
heeft de handreiking wel een
troost: Gods vergeving is nooit
te klein voor menselijk handelen. Maar vergeving, zo zegt
men er in één adem bij, heft
de morele richtlijn niet op. De
pastorale hulp moet daarom
richting leven gaan en niet richting dood. Bij een aanhoudende doodswens moet de pastor
volgens de commissie wel nabij blijven, maar niet meegaan.
Een spagaat.
Eerdere publicaties van de hervormde en gereformeerde kerken (in de jaren tachtig) boden
nadrukkelijk ruimte voor de
keus voor de dood. Daar blijft
nu niets meer van over. Ook
gaat de uitgave volledig voorbij
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aan andere analyses inzake
zelfdoding en christelijk geloof
(bijvoorbeeld die van H.M. Kuitert). En ten derde mikt de uitgave op een beperkt deel van
hun achterban, namelijk mensen die hun keuze afhankelijk
willen maken van anderen
(c.q. pastores) én op pastores
die zich geroepen voelen om
gewetenskeuzes van mensen
onder een moreel oordeel te
zetten, ook al heet dat oordeel
dan richtlijn.
BUITENLAND

Groot-Brittannië (1)
Het Britse House of Lords
heeft op 10 maart een belangrijke horde genomen, die
een wet die hulp bij zelfdoding
onder voorwaarden moet toestaan, een stapje dichterbij
brengt. Zonder formele stemming besloten de leden van
het House of Lords dat het
wetsvoorstel dat hulp bij zelfdoding voor terminale patiënten mogelijk moet maken (de
Assisted Dying for the Terminally-ill Bill) zal worden doorgestuurd naar een speciaal
comité voor uitvoerig onderzoek.
Het herziene wetsvoorstel
werd op 15 januari ingediend
door Lord Joffe, een gepensioneerd mensenrechten advocaat en lid van de euthanasievereniging VES. Vorig jaar
diende Joffe ook al een wetsvoorstel in dat het voor mensen die ondraaglijk lijden als
gevolg van een terminale of
ernstig lichamelijke ziekte mogelijk moest maken om hulp
bij zelfdoding te krijgen. Het
voorstel werd uitvoerig in het
House of Lords besproken,
maar het kwam destijds niet
tot een stemming. Het nieuwe
wetsvoorstel is beperkter en
staat alleen hulp bij zelfdoding toe als de patiënt in de
stervensfase is. Artsen mogen de dodelijke middelen alleen voorschrijven. Er is een
uitzondering gemaakt voor die
gevallen waarin de patiënt

niet meer in staat is de middelen zelf in te nemen. De
arts mag de middelen dan
ook toedienen. Het onderzoek zal naar ver wachting
twee jaar gaan duren.
Groot-Brittannië (2)
Op 20 maart tijdens de voorjaarsconferentie in Southport
hebben de Liberaal Democraten een motie aangenomen
waarin wordt gesteld dat terminale patiënten meer keuzevrijheid moeten krijgen aan
het einde van hun leven.
De Medically Assisted Dyingmotie houdt in dat artsen terminale patiënten hulp bij zelfdoding mogen geven om zo
ondraaglijk lijden te voorkomen. De Liberaal Democraten is daarmee de eerste
Britse politieke partij die hulp
bij zelfdoding voor terminaal
zieken tot partijbeleid heeft
gemaakt. De Britse euthanasievereniging VES, die tijdens
de twee dagen durende conferentie sterk vertegenwoordigd was, noemde de gebeurtenis een mijlpaal.
Duitsland
Van de Duitse bevolking vind
78 procent dat een wilsverklaring niet alleen rechtsgeldig moet zijn als een patiënt
in de stervensfase verkeert,
maar ook als een patiënt zijn
wil niet meer kenbaar kan
maken, bijvoorbeeld in geval
van coma. Dit blijkt uit een
opiniepeiling, gehouden in
opdracht van het Deutsche
Gesellschaft für Humanes
Sterben (DGHS).
Zowel de Duitse regering als
de Bondsdag laten onderzoeken of er een wettelijke regeling voor de wilsverklaring
moet komen. Steeds meer
Duitsers stellen een wilsverklaring op. De verklaring
vormt voor de arts nu al een
belangrijke aanwijzing voor de
wil van de patiënt. Maar tot
nu toe zijn artsen er niet aan
gebonden.
Onderwerp van discussie zijn

de criteria die in de wilsverklaring opgenomen moeten worden. Uit de opiniepeiling blijkt
dat 84 procent van de ondervraagden vindt dat de opsteller van de verklaring een gevolmachtigde moet aanwijzen,
62 procent meent dat de wilsverklaring mede door een getuige ondertekend moet worden en 37 procent vindt dat
de wilsverklaring gedeponeerd
moet worden op een centrale
plaats. Eveneens 37 procent
is van mening dat de verklaring notarieel bekrachtigd
moet worden.
Mocht er een wettelijke regeling komen, dan vindt een grote meerderheid (88 procent)
dat de wilsbeschikking bindend moet zijn voor de behandelend arts of het ziekenhuis.
En 85 procent vindt dat de patiënt het recht moet hebben
de arts te vragen een behandeling te stoppen of verdere
behandeling te weigeren, zoals kunstmatige beademing
of de behandeling van bijkomende ziektes.
Zwitserland
De Academie van Medische
Wetenschap in Zwitserland,
heeft zich uitgesproken voor
het oprekken van de regels
rond hulp bij zelfdoding voor
artsen. Het vooraanstaande
wetenschappelijk adviesorgaan vindt dat ook artsen als
een laatste toevlucht en onder bepaalde voor waarden
terminale patiënten moeten
kunnen helpen.
Hulp bij zelfdoding is in Zwitserland al toegestaan. Maar
tot nu toe zijn artsen wel bereid om recepten voor dodelijke middelen uit te schrijven,
maar niet om de hulp ook zelf
te geven. De academie benadrukt wel dat artsen nimmer
verplicht moeten zijn hulp bij
zelfdoding te geven. Met nadruk wijst zij elke rol van artsen bij euthanasie af. Euthanasie is in tegenstelling tot
hulp bij zelfdoding in Zwitserland verboden.
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Bijdragen, bij voorkeur niet langer
dan 250 woorden,
worden op prijs
gesteld. De redactie beslist over het
al dan niet plaatsen
en behoudt zich het
recht voor brieven
te redigeren en in
te korten.
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Idealisme of realisme?
Nadat dertig jaar is geknokt voor een behoorlijke euthanasiewetgeving wordt het
nu tijd om een sprong voorwaarts te maken naar de maatschappelijk gerespecteerde en aanvaarde (hulp bij) zelfdoding.
Tijdens de ALV in 2003 is gesproken over
de vorm waarop dat in naamgeving en statuten geëffectueerd moet worden.
In het najaar van 2004 heb ik de regionale bijeenkomst bijgewoond in Deventer.
Het centrale thema dat werd behandeld
was de discussie met de leden over de
toekomstplannen van de NVVE. Er werd
gediscussieerd over de wijze waarop dat
handen en voeten zou moeten krijgen in
de praktische uitwerking. De Pil van Drion
werd vervangen door de laatstewilpil en
door een garantie op de verstrekking daarvan. De presentatoren achtten realisatie
daarvan echter op korte termijn niet haalbaar. Niet zolang het CDA een regeringspartij is en ook omdat het maatschappelijke draagvlak zou ontbreken. Er werd zelfs
een termijn van twintig jaar genoemd.
Ik vond op dat punt de discussie nogal
teleurstellend. Duidelijk kwam een verschil
tussen realisme en idealisme naar voren.
Het merendeel van de leden van de NVVE
is de leeftijd van zestig jaar gepasseerd.
Ze zijn meestal lid geworden omdat ze,
naast de solidariteitsgedachte, ook een
persoonlijk belang hebben bij het legaliseren van hulp bij zelfdoding. De mensen die
ik gesproken heb, zijn zonder uitzondering
mensen die de regie over hun levenseinde
graag in eigen hand zouden houden. Als
je tegen die groep eigenlijk zegt: ‘Jullie
ideaal is prima, maar dat zit er voor jullie
nog niet in’, vind ik dat niet sterk. Realisme is prima, maar het idealisme moet op
de voorgrond staan.
Het ideaal voor mij is, dat we binnen vijf
jaar een belangrijke stap in de goede
richting zetten. Daarbij moeten we ons
niet laten leiden door de positie van het
CDA op het Binnenhof. We zullen moeten
profiteren van D66 in de regering en de
progressieve krachten binnen het CDA,
de VVD en de SP moeten benaderen.
Daarnaast moeten we maatschappelijk
aansprekende voorbeelden van dramatische zelfdodingen vinden om duidelijk te
maken dat het zo niet langer kan. Publiciteit is een uiterst belangrijk instrument bij
het vormen van een opinie en een maatschappelijk draagvlak. Ik heb het natuurlijk
niet over foto’s van gehangenen of treinslachtoffers, maar wel over de achtergrondinformatie en het schrijnend gebrek

aan humane alternatieven. Als de voorbeelden aansprekend genoeg zijn, kan zelfs
geen conservatieve christen-democraat nog
langer verdedigen dat hulp bij zelfdoding
verboden moet blijven, als daar een zorgvuldige humane, menslievende procedure
en methode voor beschikbaar is.
Berd Stapelkamp, Zevenaar

Gevolmachtigdendienst
Het artikel over de gevolmachtigdendienst
in Relevant nr. 1 2004 heb ik met belangstelling gelezen. Echter het daarin aangehaalde voorbeeld van de dames Klein en
Pols kwam mij wat vreemd voor, gezien
het leeftijdsverschil van de dames van
slechts één jaar. Zelf ben ik haast 81.
Omdat ik geen kinderen heb, heb ik een
achternicht aangewezen als mijn gevolmachtigde. Zij is dertig jaar jonger dan ik.
Ik ben van mening dat de gevolmachtigde
zeker een vrij groot aantal jaren jonger zal
moeten zijn dan degene die de volmacht
geeft. Wat te doen als mevrouw Pols dadelijk overlijdt, dan moet mevrouw Kleinsma
andermaal een gevolmachtigde zien te krijgen. Dat een veel jongere plotseling kan
overlijden is natuurlijk evident, maar zal
toch niet zo snel aan de orde zijn als met
een verschil van één jaar.
W. Houtman, Capelle a.d. IJssel

Ondersteunend
Na de laatste Relevant moet ik u toch
eens laten weten hoe ondersteunend uw
blad is voor deze aardse ploeteraar. Het
interview met Rudi van Dantzig las goed,
om hemzelf, maar ook om de eerlijkheid,
waardoor je ook zelf weer aan het overlijden van je ouders en andere dierbaren terug denkt. Het lezen van Relevant zet aan
tot het denken over je eigen toekomst en
beslissingen. Of je nu veel of weinig familie hebt, een ruime of kleine kring om je
heen, ik denk dat een ieder met maar
heel weinig mensen deze dingen kan spreken. Uw werk in Relevant is als zo’n gesprek, waarvoor mijn dank.
Angeliek Wick, Lienden

Laatstewilpil
Jammer de visie van Peter Berga te lezen
in Relevant nr. 1 2004, waarin hij stelt dat
de laatstewilpil buiten de doelstelling van
de NVVE zou moeten vallen. Het is toch
juist de bedoeling dat de NVVE zorgt dat
deze pil in de handel komt, anders heeft
het mijns inziens weinig zin lid te zijn van
de NVVE.
A. Beetstra, Wolvega

R E L E VA N T E K W E S T I E S
KEUZES ROND HET LEVENSEINDE
Vaak hoort de NVVE van leden dat wanneer de arts
tegen hen zegt: ‘Ik zal u niet in de steek laten’,
zij in de veronderstelling zijn dat de arts daarmee
instemt met euthanasie. Het is goed om u te realiseren dat met een dergelijke opmerking de arts
echter ook iets heel anders kan bedoelen. Vraag
dus goed door, anders loopt u het risico dat er op
het moment dat er beslissingen moeten worden
genomen ten aanzien van uw levenseinde, er een
pijnlijke spraakverwarring ontstaat. Hieronder, in
het kort, de mogelijkheden die u met uw arts kunt
bespreken.
Terminale sedatie
Bij terminale sedatie wordt de patiënt in de stervensfase in een diepe slaap gebracht en gehouden.
Indien nodig krijgt de patiënt ook een middel toegediend ter bestrijding van de pijn. Tegelijkertijd wordt
vaak ook geen vocht en voedsel meer toegediend.
Het kan voor u een keuze zijn om op een dergelijke
manier te willen overlijden.
Er zijn echter artsen die stellen dat wanneer iemand
langer dan 48 uur gesedeerd is en nog niet is overleden, de sedatie zijn doel voorbij schiet. Euthanasie
kan dan een optie worden. Als u dus met uw arts
over sedatie in de terminale fase spreekt, moet eigenlijk ook de mogelijkheid van euthanasie besproken worden.
Stoppen met of het niet starten van een behandeling
Artsen kunnen besluiten een medisch zinloze behandeling te stoppen of deze niet te starten (bijvoorbeeld door bij dementie een longontsteking niet
meer te behandelen met antibiotica). Maak vooral
duidelijk aan uw arts wanneer u wenst dat een behandeling gestopt moet worden en wanneer u vindt
dat een behandeling niet gestart mag worden.
Er bestaat nogal eens het misverstand dat wanneer
een behandeling gestopt of niet aangevangen wordt,
dit zou betekenen dat er geen zorg meer verleend
zou worden. Dit is niet het geval. Iedereen heeft
recht op goede zorg en het bestrijden van verschijnselen als pijn, onrust en benauwdheid.
U kunt uw wensen ten aanzien van wel of niet
behandelen vastleggen in een behandelverbod.
Dit is een rechtens afdwingbaar document en treedt
in werking wanneer u zelf uw wensen niet meer kunt
uiten. Ook uw wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde kan over wel of niet behandelen beslissen
als u dat zelf niet meer kunt.
Stoppen met eten en drinken
Stoppen met eten en drinken kan een aanvaardbare
manier van “versterven” zijn voor zeer oude en/of
zeer zieke mensen. Deze mensen zijn in een slechte
conditie met al falende orgaanfuncties. De stofwisseling staat op een laag pitje. Het lijkt erop dat het
lichaam (en de geest) zich niet langer meer verzetten.

Een goede medische begeleiding is hierbij wel vereist. Wanneer iemand er echter lichamelijk en geestelijk nog niet aan toe is, is het vaak een pijnlijke en
niet vol te houden onderneming. Let wel: versterven
mag nooit een alternatief zijn voor euthanasie.
Euthanasie
Euthanasie kan alleen toegepast worden als aan de
volgende, in de euthanasiewet vastgelegde, zorgvuldigheidseisen is voldaan: er moet sprake zijn van
een vrijwillig en weloverwogen verzoek en van uitzichtloos en ondraaglijk lijden, de arts moet de patiënt voorlichten, er mag geen “redelijk” alternatief
zijn, een tweede onafhankelijke arts moet worden
geconsulteerd en de euthanasie moet zorgvuldig
worden uitgevoerd. Dit geldt overigens ook voor hulp
bij zelfdoding.
U kunt uw wensen ten aanzien van euthanasie vastleggen in een euthanasieverklaring. Deze verklaring
is, in tegenstelling tot het behandelverbod, niet rechtens afdwingbaar. U heeft geen recht op euthanasie
en de arts heeft niet de plicht u euthanasie of hulp
bij zelfdoding te verlenen. Van groot belang is om tijdig en regelmatig uw (toekomstige) euthanasiewens
met uw (huis)arts te bespreken.
Walburg de Jong
voorlichter NVVE

De brochure Stoppen met eten en drinken is te bestellen bij de NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam,
via internet www.nvve.nl of telefonisch 020 – 620 06 90.

STOPPEN MET
ETEN EN DRINKEN
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ZÜRICH WIL “SUÏCIDETOERISME”
AAN BANDEN LEGGEN
De Zürichse openbaar aanklager Andreas Brunner bereidt een wetsvoorstel voor waarin hij bepleit dat alleen
Zwitserse staatsburgers in aanmerking kunnen komen voor hulp bij zelfdoding. Mocht de wet worden aangenomen, dan worden buitenlanders van deze hulp uitgesloten. Steeds meer buitenlanders reizen naar Zürich
af om daar te sterven. Volgens Brunner is de behoefte aan een kantonale wet groot, nu de Zwitserse minister van Justitie Christoph Blocher in februari besloot dat een nieuwe federale wet omtrent hulp bij zelfdoding geen prioriteit meer heeft.
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De Zwitserse wet
maakt het iedere
staatsburger mogelijk een ander hulp
bij zelfdoding te geven, onder voorwaarde dat de persoon die de hulp
verleent geen belang
heeft bij de dood
van de ander. Vijf
organisaties maken
in Zwitserland gebruik van deze liberale wet. Maar er is
er op dit moment
slechts één, Dignitas, die ook hulp bij
zelfdoding geeft aan
buitenlanders.
Het aantal buitenlanders dat naar Zwitserland afreist voor hulp bij zelfdoding is sterk
toegenomen sinds Dignitas een speciaal
appartement in Zürich heeft waar zij kunnen sterven. In 2000 maakten drie buitenlanders met hulp van Dignitas in Zürich een
eind aan hun leven. In 2003 waren dat er
91. Daarentegen gaf de vereniging in 2003
slechts twee Zwitsers hulp bij zelfdoding.
De sterke toename van het aantal buitenlanders dat naar Zwitserland afreist, maakt
dat er alom gesproken wordt over “suïcidetoerisme”. ‘Mensen zijn maar een dag hier
voordat ze sterven’, vertelt Brunner aan
Swissinfo. ‘We weten niets van hen. En
dus ook niet of ze al langere tijd de wens
hebben om te sterven.’
Grote onrust
Volgens Ludwig Minelli, oprichter van Dignitas, is Brunners wetsvoorstel niet meer of
minder dan een hetze tegen zijn organisatie. Hij zegt elke nieuwe wet aan te zullen
vechten. ‘Artikel 8 van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens zegt
dat een persoon recht heeft op privacy. Ik
geloof dat de staat een beslissing van een
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mens om in vrede te sterven, moet respecteren.’
Minelli’s organisatie, die 3700 leden telt
uit de hele wereld, kwam vorig jaar sterk in
opspraak toen deze een Brits echtpaar
hielp hun leven te beëindigen. Geen van
beiden was terminaal. De man (59) leed
aan epilepsie en zijn 53-jarige vrouw had
diabetes en rugproblemen. Dit leidde tot
grote onrust en protest in zowel Zwitserland als Groot-Brittannië.
Maar ondanks dat protest zegt Minelli door
te gaan met het helpen van mensen die
niet terminaal zijn. ‘Het is een mensenrecht
om jezelf te doden. Terminaal ziek zijn is
dan ook geen criterium voor Dignitas. Zolang iemand wilsbekwaam is en vastbesloten om te sterven, kunnen wij voor hem een
recept met dodelijke middelen krijgen.’
Voorschriften
Brunner pleit in het wetsvoorstel, naast het
beperken van het krijgen van hulp bij zelfdoding tot Zwitserse staatsburgers, ook
voor voorschriften voor organisaties die op
dit gebied actief zijn. Daarnaast wil hij richtlijnen opstellen voor de training van hulpverleners. Ook wil hij dat de administratieve
kosten gedeeld worden door het kanton en
de organisaties. Elk onderzoek naar hulp
bij zelfdoding kost het kanton tussen de
2000 en 3300 euro. Alleen al voor onderzoek naar hulp bij zelfdoding aan buitenlanders was het kanton vorig jaar 180.000
euro kwijt. De grootste zwakheid van het
wetsvoorstel is, dat wanneer het wordt aangenomen, het alleen zal gelden in het kanton Zürich. Elders in Zwitserland zal hulp bij
zelfdoding aan niet-staatsburgers gewoon
mogelijk blijven. Brunner zegt dat hij zich
hier terdege van bewust is. ‘Maar zolang
de federale overheid niet bereid is tot nieuwe wetgeving, heeft Zürich geen andere
keuze dan het maar alleen te doen.’ Naar
verwachting zal Brunner het wetsvoorstel
dit voorjaar indienen.
Marleen Peters

OPINIE

REIKWIJDTE EUTHANASIEWET
ONVOLDOENDE BENUT
Met het van kracht worden van de euthanasiewet (1 april
2002) zou de praktijk van euthanasie veilig gesteld moeten
zijn. Artsen hebben onder voorwaarden het recht om in te gaan
op een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding. Maar de
praktijk is weerbarstig. Een aantal mensen dat evident ernstig
lijdt, valt nog buiten de boot en blijft van gewenste stervenshulp verstoken. Op het afscheid van Jaap Visser, dé man achter
de schermen bij het tot stand komen van de euthanasiewet,

meer en meer en is, zoals al even aangestipt, al jaren gaande, sluipend en daarom
gevaarlijk.
Juridisering leidt bijna onvermijdelijk tot een
zogenoemde defensieve houding. Zo van:
ik moet bij de grenzen wegblijven, anders
pakken ze mij. Alleszins begrijpelijk, maar
die houding heeft een hoge prijs: een aantal mensen dat evident ernstig lijdt, blijft
van gewenste stervenshulp verstoken. Ik
spreek artsen die dit haarscherp zien en
daar zeer mee verlegen zijn.

lieten vier sprekers hun licht schijnen over het thema lijden.
Er gloort nog hoop.
Wat zich in de jaren voordat de wet van
kracht werd al aftekende, is doorgezet: de
praktijk gaat gebukt onder juridisering, met
als gevolg dat de wet in afgeslankte karikatuur functioneert. Anders gezegd: de reikwijdte die in de letter van de wet ligt, wordt
onvoldoende benut. Ik weet, dat is een generaliserende constatering en als zodanig
onrechtvaardig. Want hier en daar wordt
die reikwijdte wél benut. Maar wat ik bedoel, is dat er overtuigende signalen zijn
van situaties waarin die ruimte duidelijk
niet wordt benut en die signalen zijn te ernstig om ze als onvermijdelijk voor lief te nemen. Te meer niet, omdat bijvoorbeeld de
juridisering aan deze ontwikkeling bijdraagt.
Velen lijken het heel gewoon te vinden dat
de praktijk van hulpverlening moet passen
binnen het gegeven juridisch kader. Maar
deze opvatting is alleen houdbaar als dat
juridisch kader aan de praktijk de ruimte
biedt om recht te doen aan gerechtvaardigde hulpvragen. Eenvoudig gezegd: het
recht moet de ruimte bieden aan humane
zorg en die zorg niet in de weg staan.
Defensieve houding
Het recht is niet de norm voor de ethiek,
maar de ethiek is de norm voor het recht.
Natuurlijk moet het recht hekjes plaatsen.
Maar het kan niet zo zijn dat meneer A. die
ondraaglijk lijdt binnen het hekje wel wordt
geholpen, terwijl mevrouw B. die er buiten
ligt en net zo lijdt niet. Toch is dit vooralsnog wel de praktijk. En een praktijk die
maar voortkabbelt. Vreemd eigenlijk. Ja,
vreemd voor zover het lijden richtinggevend
is voor de praktijk van hulp. Nee, niet
vreemd voor zover juridisering als dominante factor fungeert. En dat laatste dreigt

Houdgreep
De kiem van deze defensieve houding ten
aanzien van de nieuwe wet is gelegd in de
Kamerdebatten over de euthanasiewet en
is versterkt door de uitspraak van de Hoge
Raad in de zaak Brongersma. In de Kamerdebatten is uitvoerig gediscussieerd over
de grenzen van de wet en ze zijn krapper
afgesteld dan op grond van de letter van
de wet noodzakelijk.
Op goede gronden heeft de toenmalige
minister van Volksgezondheid Els Borst enkele pogingen gedaan om de hulp die huisarts Sutorius aan oud-senator Brongersma
gaf (zijn toestand is wel aangeduid met de
ongelukkige term “levensmoe”) binnen de
wet te laten vallen. Ook heeft zij laten zien
hoe uitzichtloos en ondraaglijk het lijden kan
zijn van mensen met dementie, ook en vooral in de beginperiode. Maar de marges zijn
heel krap gebleven, terwijl – nogmaals –
deze hulp wel binnen de letter van de wet
valt.
Deze krappe afstelling is nog versterkt
door de intussen genoegzaam bekende
uitspraak van de Hoge Raad in de zaak
Brongersma, waarin opeens het criterium
dat er sprake moet zijn van een zogenoemde classificeerbare ziekte als norm voor
hulp werd gesteld. Een fraai staaltje van
juridisering, waarmee de praktijk nog verder in het defensief is gedrongen. Nu ook
het hoogste rechtscollege zich inconsistent
toont (in 1994 stelde de Hoge Raad nog
dat de oorzaak van het lijden ondergeschikt is aan de ernst er van!) wijkt het
vertrouwen in diezelfde rechtspraak en
zal menig arts zich er wel voor hoeden om
hulp zoals Sutorius die gaf te geven of te
melden. Met deze beet in de eigen staart
neemt de rechtspraak de praktijk ook in
een houdgreep.
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Ervaringen nabestaanden
Is hiermee een doemscenario voor de komende jaren geschetst? Strikt genomen zal
de tijd het leren. Vooralsnog lijkt de praktijk
in het defensief te gaan en kleurt de juridisering de feitelijke besluitvorming en dat
doet mensen buiten de boot vallen. Het is
dan ook van groot belang dat de NVVE de
feitelijke toepassing van de euthanasiewet
onder de loep neemt en hiervoor haar licht
opsteekt bij direct betrokkenen – nabestaanden – en niet exclusief bij artsen.
Tot nu toe is de praktijk onderzocht door
artsen te vragen naar wat zij wel en niet
hebben gedaan en waarom. Maar aan nabestaanden is, op een enkel onderzoek na,
niets gevraagd. Alleen al hierom verdienen
hun ervaringen het om in beeld te komen.
Daarbij roepen de onderzoeken onder
artsen vragen op, bijvoorbeeld over de redenen waarom artsen niet in gaan op een
vraag om euthanasie (tweederde van het
aantal verzoeken wordt niet uitgevoerd).
In drie opeenvolgende onderzoeken geven
artsen daar heel verschillende antwoorden
op. Op onderwerpen als deze kunnen ervaringen van nabestaanden mogelijk licht
werpen (zie oproep pagina 17).

De praktijk gaat gebukt onder juridisering,
met als gevolg dat de wet in afgeslankte
karikatuur functioneert
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Ruimte
Maar er is niet alleen kommer en kwel. Het
zelfgewilde einde blijft in discussie en dat
is goed. Soms gaat die discussie weer terug naar de basis en dan gloort er hoop.
Dat gebeurde bij het minisymposium ter gelegenheid van het afscheid van Jaap Visser
op 22 januari 2004. Visser was meer dan
tien jaar de hoogste ambtenaar belast met
ethiek op het ministerie van VWS. Hij maakte het jarenlange proces mee van wetgeving op het gebied van ethiek, zo ook de
euthanasiewet. Zijn afscheid was bijzonder.
Vier sprekers lieten hun licht schijnen over
het thema lijden.
Hans van Delden, verpleeghuisarts en
hoogleraar medische ethiek, hield een
verrassend pleidooi voor de plaats van
de stervensfase in de afwegingen rondom
euthanasie. Zijn betoog loopt uit op een
conclusie die niet inperkt, maar juist ruimte
biedt: om voor euthanasie in aanmerking
te komen, is het geen vereiste dat de patiënt in de stervensfase verkeert. Maar de
aanwezigheid van de stervensfase legt wel
moreel gewicht in de schaal. De mogelijk-

heden van de arts om het lijden nog draaglijk te maken, kunnen beperkter worden
(omdat middelen bijvoorbeeld minder helpen of er zijn geen andere meer) en de
morele plicht om als arts bij te dragen aan
een vredige dood staat dan meer dan iets
anders voorop. Zijn afsluitende zin schept
de bedoelde ruimte: hij vindt het ‘te rechtvaardigen als de toetsingscommissies de
criteria over de ondraaglijkheid en de uitzichtloosheid van het lijden soepeler hanteren als de dood van de patiënt nabij is’.
Autonomie realiseert zich
Marian Verkerk, hoogleraar zorgethiek aan
de Universiteit Groningen, bepleit onder
meer dat we woorden vinden voor wat het
betekent om dood te gaan. Zij zoekt het tegenwicht voor wat zij ‘het schrikbeeld van
een euthanasiepraktijk als een plastic
maar juridisch getolereerde dood’ noemt.
Verkerk wil zelfbeschikking en zorg aan elkaar knopen en daarin vertrouwen en communicatie centraal stellen. Autonomie is er
niet, autonomie realiseert zich, moet worden bereikt, stelt zij. En dat gebeurt in de
relatie, in gesprek met vertrouwelingen.
Deze opvatting is zeer waardevol. Het risico
bestaat dat deze redenering wordt misbruikt om via de achterdeur de bevoogding
weer binnen te halen. Dat proberen sommigen ook al. Marian Verkerk echter kan op
deze verborgen agenda niet worden betrapt. Haar pleidooi verplicht haar ook om
voor oneigenlijk gebruik van haar inzet te
helpen waken.
Onder de prikkelende titel Persoonlijk lijden
als publieke zaak bepleit Henk Manschot,
hoogleraar filosofie en ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, dat
persoonlijke lijdensverhalen van mensen
daadwerkelijk een plaats krijgen in het beleid. Dat is: niet vrijblijvend, maar als richtsnoer, uitgangspunt. Zover is het nog lang
niet, wat zijn betoog urgent maakt.
Appèl
De laatste spreker op het afscheid van
Jaap Visser was oud-minister Els Borst. In
een even eenvoudig als indringend betoog
dringt zij aan op een fatsoenlijke regeling
om stervenshulp mogelijk te maken voor
groepen voor wie nog niets geregeld is:
zwaar defecte pasgeborenen, psychiatrische patiënten met onbehandelbare psychosen en onbehandelbare depressies met
aanhoudende doodswens, mensen die ondraaglijk lijden onder dementie en hoogbejaarden die hun leven als voltooid ervaren.
‘Sinds 22 juli 2002 (de dag dat zij minister
af was, HvD) kan ik dat vrijuit doen, zonder
te hoeven vrezen voor een onaangename
confrontatie met de Tweede Kamer of een

schrobbering in het kabinet’, zei zij veelbetekenend. Volgens haar doet een arts die
iemand uit deze categorieën aan een milde
dood helpt, dat in principe integer en zorgvuldig. En niet omdat hij dat zo geweldig
vindt, maar omdat hij geen andere uitweg
ziet voor het lijden van de patiënt. ‘Justitie
dient daarom in principe hier buiten te blijven’, stelt zij onomwonden. Om zorgvuldigheid te waarborgen bepleit zij overleg vooraf en melding bij een toetsingscomissie.
Geen enkel heikel punt gaat zij uit de weg.
Bij aanhoudend lijden van mensen met
psychose of depressie met een doodswens gaat het volgens haar om ondraaglijk
en uitzichtloos lijden, zoals bedoeld in de
euthanasiewet (cursivering HvD). En hetzelfde geldt volgens haar voor mensen
voor wie het zekere vooruitzicht op verdere
dementering onverdraaglijk is. Fijntjes
merkt zij op dat zij dit ook in de Tweede
Kamer heeft gesteld. Daarmee is haar
appèl aan de toetsingscommissie om vanuit deze kwalificering te oordelen als deze
een dergelijke casus krijgt voorgelegd,
heel krachtig. Immers, wat in de Kamer
door de minister is gezegd, is richtinggevend bij de interpretatie van de wet!

‘Autonomie is er niet, autonomie
realiseert zich, moet worden bereikt’
De verkrijgbaarheid van de laatstewilpil wil
de oud-minister aan voorwaarden binden:
de vaststelling dat iemand uitzichtloos aan
het leven lijdt, moet worden geverifieerd
door een ander. Zij ziet een taak voor de
huisarts. En misbruik door anderen moet
worden voorkomen, onder meer door als
eis te stellen dat het middel rechtstreeks
aan de betrokkene wordt verstrekt.
Haar voorstellen voor deze vier groepen
had zij graag met Jaap Visser uitgewerkt.
En dan: ‘[…] indachtig artikel 1 van onze
grondwet. Want ik vind het niet goed dat
sommigen die lijden, anders worden behandeld dan anderen die op dezelfde wijze
lijden.’
Tekenen van hoop
Conclusie: de praktijk van euthanasie stelt
momenteel bepaald niet gerust. Ten onrechte wordt de wet krap gehanteerd.
Tegelijkertijd zijn er tekenen van hoop. Op
het afscheid van Jaap Visser is de agenda
voor de toekomst geschreven. Door Els
Borst in het bijzonder. Hopelijk blijft zij beschikbaar om haar voorstellen te helpen
realiseren.
Hans van Dam

OPROEP NAAR UW ERVARINGEN
MET EUTHANASIE
Vanaf 1 april 2002 is de nieuwe euthanasiewet van
kracht. Artsen hebben sindsdien wettelijk de mogelijkheid om tegemoet te komen aan een euthanasieverzoek. In de praktijk worden echter nog
veel verzoeken geweigerd. Het laatste grote onderzoek naar de euthanasiepraktijk in Nederland
door Van der Wal en Van der Maas laat zien dat
tweederde van het aantal euthanasieverzoeken
niet tot uitvoering leidt. In aantallen gaat het om
ruim 6000 gevallen per jaar waarin er wel een verzoek is, maar het niet tot euthanasie komt. Nu is
dat cijfer uit de periode voordat de wet van kracht
werd, maar de indruk bestaat dat de praktijk nog
niet veel veranderd is. Waarom die verzoeken niet
worden ingewilligd, is niet goed duidelijk. Een
aantal mensen zal overlijden voor het tot uitvoering komt, maar in veel gevallen blijven de redenen van weigering onduidelijk.
De NVVE wil meer helderheid en inzicht krijgen
in de praktijk en wil die helderheid graag van direct betrokkenen krijgen. Van nabestaanden, om
precies te zijn. Hun ervaringen kunnen het zicht
op de werkelijke praktijk mogelijk verduidelijken.
Die helderheid kan van belang zijn in het debat
over de vraag of en hoe de nieuwe euthanasiewet
functioneert.
De NVVE wil zich sterk maken voor een normale toepassing van de wet. Bij deze roept zij lezers
op om eventuele ervaringen met euthanasie te
melden. Wij willen hierbij in één adem benadrukken dat uw gegevens en ervaringen met de grootst
mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld.
Mocht de NVVE uw ervaringen willen gebruiken
in het debat (het kabinet Balkenende heeft immers
een evaluatie van de wet beloofd) of in een publicatie dan zal daarover eerst met u overlegd worden. Uw eventuele wens tot anonimiteit zal te allen tijde onvoorwaardelijk worden gerespecteerd.
Voor de duidelijkheid: het gaat dus zowel om situaties waarin een euthanasieverzoek werd ingewilligd als is geweigerd. Ook teleurstellende ervaringen zijn op de weg naar een normale hantering
van de mogelijkheden die de wet nu biedt van
groot belang.
U kunt schriftelijk reageren: NVVE, Postbus
75331, 1070 AH Amsterdam, t.a.v. de Ledenondersteuningsdienst (LOD), via e-mail
euthanasie@nvve.nl of bel 020 - 620 06 90.
U wordt dan teruggebeld door een van de coördinatoren van de LOD.
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Huisvrouw, professor,
admiraal...
Opgewekt en gezond, zonder
kommer en kwel oud worden,
ja, dat willen we allemáál! Van
Kor Bedee, psychoterapeute
in ruste, komt het idee om
ervaringsdeskundigen uit haar
kennissenkring te vragen hun
gevoelens over oud worden op
papier te zetten. In OWHDJD
(Oud Worden Hoe Doe Je
Dat?) staan de getuigenissen
van 34 min of meer bekende
en onbekende Nederlanders,
variërend van 71 tot 95 jaar.
Geen doorsnee gezelschap;
de meesten hebben een universitaire opleiding genoten,
carrière gemaakt en wat van
de wereld gezien.
Er valt veel te herkennen in
de over het algemeen tamelijk
positief getinte wederwaardigheden. Af en toe durft iemand
wel eens iets te melden over
een depressie of een gevoel
van eenzaamheid, maar dat
wordt dan manmoedig bestreden met veel leuke en of zinvolle dingen doen. Zoals een
uur per dag fietsen, concertabonnement nemen, tuinieren, dansen, een nieuwe studie oppakken, vrienden, reisjes maken, wijnproeverijen organiseren of uitvaarten begeleiden. De alleenstaande dames zijn wat dat betreft een
stuk actiever en “doeneriger”
dan de heren, maar bewust
bang voor het oud worden is
niemand. De enkeling die over
“later” tobt, heeft (niet nader
genoemde) “voorzorgsmaatregelen” getroffen, is lid geworden van de NVVE of hoopt dat
er te zijner tijd een laatstewilpil zal zijn.
Zoals gezegd, er valt veel herkenbaars van jezelf (of van je
ouders) in OWHDJD te lezen.
Maar er is ook genoeg nieuws
op te steken, zeker voor de
aankomende grijzegolfgeneratie. Zo is er een wijs en tegelijk humoristisch verhaal van
Kees Peeters, emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis, over
“de genoegens van de ouder-

dom” waarin hij zinnige dingen
zegt over onder andere begrippen als tijd, vervreemding,
ergernissen en herinneringen.
De 242 pagina’s van OWHDJD
zijn om over na te denken en
om over te glimlachen. Schateren kunt u over de dertig opgenomen tekeningen van Peter van Straaten.
Edith Donck

Nieuwe knelpunten,
nieuwe discussies
In 1987 stelde Van der Wal
de bundel Euthanasie, knelpunten in een discussie samen. In dit boek werd de euthanasiediscussie in Nederland in kaart gebracht. Kernpunt daarin was de wenselijkheid van een wettelijke regeling. Zowel in Nederland als
in België werd in 2002 een
wettelijke regeling voor euthanasie van kracht. Tijd voor
een boek waarin de ervaringen naast elkaar gelegd worden en de discussie wordt
voortgezet, moeten de samenstellers van het boek Euthanasie, Nieuwe knelpunten in
een voortgezette discussie
hebben gedacht. De titel is
direct ontleend aan de titel
van Van der Wals bundel,
maar de hamvraag is nu: is
de bestaande wettelijke regeling adequaat?
In het boek zijn vijftien essays
opgenomen die elk een specifiek onderwerp belichten. In
veel bijdragen wordt een vergelijking tussen de Nederlandse en Belgische wetgeving gebruikt om de gedachtegang
aan te scherpen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de artikelen
over groepen die niet binnen
het bereik van beide wetten
vallen, zoals minderjarigen,
wilsonbekwamen, mensen die
levensmoe zijn, comapatiënten en te vroeg geborenen.
Minderjarigen komen in België niet in aanmerking voor
euthanasie; in Nederland
onder bepaalde voorwaarden

wel. Freddy Mortier pleit voor
verlaging van de leeftijdsgrens in België omdat minderjarigen op grond van hun levenservaring vaak heel goed
zelf kunnen beslissen over
hun leven en levenseinde.
Eric Vermeulen schrijft over
te vroeg geborenen die medische hulp nodig hebben. Hij
zet glashelder uiteen met welke schrijnende paradox medewerkers van afdelingen neonatologie te maken kunnen
krijgen.
Ruime aandacht is er ook
voor andere methoden dan
euthanasie om het leven te
beëindigen (zoals de pil van
Drion). Interessant in dit verband is de bijdrage van Margo
Trappenburg. Kenmerkend
voor Nederlanders is volgens
haar dat zij braaf naar de dokter luisteren: zij onderschikken zich aan de medische
norm. Vandaar ook dat – in
tegenstelling tot in België –
de Nederlandse wet draait
om de handelingen en het
oordeel van de arts. Trappenburg stelt dat het Nederlandse euthanasiedebat volgens
deze weg is verlopen. Strikt
geredeneerd zou dat dan betekenen dat de pil van Drion
er in Nederland niet komt,
omdat dit zou betekenen dat
de arts op een zijspoor wordt
gezet. Volgens haar hadden
we eerder een andere weg in
moeten inslaan; we hebben
de afslag gemist. Al voegt ze
er wel aan toe dat mensen
altijd nog op hun schreden
kunnen terugkeren...
Dit boek samenvatten is onmogelijk; maar ik doe een
poging: het is een boek over
de grenzen van de euthanasiewet, waarin actuele discussies worden aangesneden en
impliciet wordt gepleit voor
herwaardering en soms oprekken van de grenzen van
die wet. Zware kost, dat wel.
Maar daarom niet minder interessant en noodzakelijk.
Marleen Swenne

C O M M E N TA A R
Kroonjuweel?
In de wet staat dat een tweede onafhankelijk arts een patiënt die om euthanasie
verzoekt, gezien moet hebben. Velen zagen en zien die eis nog steeds als een
examen dat door de verzoeker moet worden afgelegd, voordat deze zijn wens om
euthanasie gehonoreerd kan krijgen. Anderen schatten de waarde van de tweede
onafhankelijk arts zo hoog in, dat hiermee eigenlijk de beoordeling door een toetsingscommissie achteraf overbodig zou kunnen worden. En de hulpverlenende
arts stelt prijs op het consult van een collega in een situatie waarmee hij niet
vaak geconfronteerd wordt en die veel emotionele beslissingsmomenten kent.
De NVVE heeft steeds een ambivalente houding ingenomen tegenover het criterium van een tweede arts. Wij zijn ook niet voor een “examen”. En vooral het feit
dat die tweede arts de verzoeker ook nog gezien moet hebben, had voor ons niet
gehoeven. Anderzijds moeten we ook constateren dat een arts die door een collega kan worden ondersteund in zijn besluitvorming rond een euthanasieverzoek,
vaker bereid is op zo’n verzoek in te gaan dan wanneer hij er alleen voor staat.
En dat is weer ten gunste van de verzoeker.

Iedereen leek het erover eens te zijn dat
juist de SCEN-arts een heel belangrijke bijdrage
levert aan de zorgvuldige euthanasiepraktijk
waar wij in Nederland prat op gaan
Hoe je het ook bekijkt, in het algemeen overheerst toch de mening dat de voorwaarde dat een tweede arts de patiënt gezien moet hebben een juweel in onze
euthanasiewet kan worden genoemd. Vanuit die gedachte geredeneerd moet de
SCEN-arts, die hiervoor speciaal is opgeleid en bewust voor het “vak” gekozen
heeft, welhaast een kroonjuweel zijn. Hij krijgt, omdat hij als consulent vaker met
de problematiek wordt geconfronteerd, meer ervaring bij het uitbrengen van een
objectief en onafhankelijk advies aan een arts die een verzoek wil inwilligen.
Iedereen leek het erover eens te zijn dat juist de SCEN-arts een heel belangrijke
bijdrage levert aan de zorgvuldige euthanasiepraktijk waar wij in Nederland prat
op gaan. Ik zeg leek, want plotseling blijkt er meer voor nodig om als kroonjuweel
te kunnen blijven glinsteren. Is de overheid aan de ene kant op de bezuinigingstoer, de KNMG ziet aan de andere kant geen kans de begroting van een project
dat al enige jaren draait, terug te brengen tot – in elk geval voor VWS – hanteerbare proporties. Samen kwamen zij er niet uit om de continuering van het project
te garanderen. De NVVE moest uiteindelijk zelfs via een openbaar schrijven beide
partijen manen aan tafel te gaan zitten om tot een oplossing te komen. Het lijkt
gelukt te zijn. Tenminste, per brief en persberichtje hebben we gehoord dat het
project zal worden voortgezet, dat de SCEN-artsen weer bereikbaar en inzetbaar
zijn, en zelfs dat met de afgesproken financiering “SCEN een voorziening is geworden die gecontinueerd kan
worden”. Het blijkt maar weer, zelfs bij
kroonjuwelen geldt: je weet maar
nooit.
Rob Jonquière
directeur NVVE
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NVVE NIEUWS
LEDENOVERLEG IN TEKEN VAN JAARPLAN 2004
Vorig jaar is op verzoek van NVVE-leden in het nieuwe huishoudelijk reglement geregeld
dat voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering een Ledenoverleg zal plaatsvinden.
Tijdens dit overleg kunnen leden meedenken over de inhoud van de Algemene Ledenvergadering en met elkaar van gedachten wisselen over belangrijke beleidsstukken. Op 3 maart
vond het Ledenoverleg in Utrecht plaats. Verreweg het grootste deel van de avond werd
gediscussieerd over het Jaarplan 2004.
Gert Rebergen stelde voor de
doelgroepen waarop de vereniging zich richt en die in het
Jaarplan 2004 worden genoemd onder het kopje “Externe Betrekkingen” uit te breiden met een categorie “Koepelorganisaties van doelgroepen aan de randen van de
wet”. Volgens Rebergen zijn
zorgaanbieders in de trajecten
rond het werken aan verruimde mogelijkheden voor een vrijwillig levenseinde in het Jaarplan goeddeels onzichtbaar.
Hij pleit ervoor een verkennend onderzoek te doen naar
mogelijkheden om koepelorganisaties van zorgaanbieders
(die zich bezighouden met speciale mensen in zorg en welzijn) te interesseren voor het
vraagstuk van het vrijwillig levenseinde. Als voorbeelden
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van mogelijke organisaties die
benaderd kunnen worden,
noemt hij verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, de verslavingszorg, psychiatrie, gehandicaptenzorg en belangengroeperingen voor mensen met
niet-aangeboren hersenletsel.
De discussie moet volgens
Rebergen worden gevoerd zonder daar vanaf het begin professionals bij te betrekken,
omdat het hier niet om een
medisch, maar een maatschappelijk probleem gaat.
‘Professionals zijn verleerd dit
als maatschappelijk probleem
te zien’, zo stelde hij. Het
voorstel om hierover een
amendement in te dienen tijdens de ALV werd door de vergadering ondersteund en ondertekend door de vereiste
tien personen.

Training laatstewilpil
Naar aanleiding van de plannen voor actie omtrent de
laatstewilpil ontstond een korte discussie over de vraag of
hierover, zoals in het Jaarplan
wordt voorstelt, alleen een
training moet worden gegeven
aan de medewerkers van het
Sprekerskader en de Presentatiedienst. Gezien de plannen
van de NVVE rondom de acceptatie van de laatstewilpil
stelde een vijwilliger van de Telefoondienst voor om alle medewerkers van de vereniging
op dit punt te trainen. Zij kreeg
echter niet voldoende steun
voor een amendement en zag
tenslotte af van herformulering van het voorstel.
Een van de aanwezigen vertelt
over de kwetsende naweeën
van de zelfdoding van zijn
vriendin die jarenlang bij de
Ledenondersteuningsdienst
van de NVVE heeft gewerkt en
dus uitstekend op de hoogte
was van alle procedures en
(on-)mogelijkheden. Hij zou
graag zien dat leden meer gewezen worden op wat er kan
gebeuren na (hulp bij) zelfdoding.
Euthanasiekliniek
Een ander voorstel was om
eens na te denken over het
opzetten van een euthanasiekliniek waar mensen kunnen
sterven in een veilige omgeving. Van de tegenwerping dat
er tegenwoordig veel hospices
zijn waar mensen waardig kunnen sterven, was ze niet onder de indruk. In de daaropvolgende korte discussie werd
duidelijk dat er zeker voorstanders zijn voor een dergelijke
kliniek. Zij zouden het op prijs
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stellen als de NVVE een discussiegroep zou instellen en
het onderwerp als aandachtspunt op zou worden genomen
in het Jaarplan 2005.
Euthanasieprotocollen
Sinds de invoering van de euthanasiewet is de NVVE een
inventarisatie begonnen naar
de manier waarop ziekenhuizen en andere zorginstellingen
euthanasie en hulp bij zelfdoding onder de aandacht brengen bij patiënten. De laatste
vijf jaar is de situatie sterk verbeterd: veel instellingen hebben inmiddels euthanasieprotocollen en beleid ontwikkeld
op dit gebied. De aanwezigen
zouden graag wat meer informatie over dit onderwerp krijgen dan nu te vinden is in de
rapportages van de vereniging.
Gevolmachtigdendienst
Ook het toelatingsbeleid van
de Gevolmachtigdendienst was
aanleiding tot discussie. Een
aantal mensen vond dat de
Gevolmachtigdendienst ook
open moet staan voor mensen
die iemand uit eigen kring kunnen vragen om op te treden
als gevolmachtigde. Zij hadden zelf ervaren dat de naaste omgeving daar soms nog
helemaal niet klaar voor is en
dat het voor de gevolmachtigde een zware opgave kan zijn,
die bovendien een goede
rouwverwerking in de weg kan
staan. Gevraagd werd om een
algemene gedachtewisseling
over dit onderwerp. Een meerderheid van de aanwezige leden had hier echter geen behoefte aan.
Na de uitvoerige discussies
over en naar aanleiding van
het Jaarplan 2004 was de bespreking van de nog resterende agendapunten een kleinigheid. Inhoudelijk heeft dit Ledenoverleg in ieder geval haar
bestaansrecht weer bewezen.
Marleen Swenne

Bedankje
Veel leden van de NVVE betalen bovenop hun contributie
van € 15,- jaarlijks een eigen
bijdrage van gemiddeld € 5,tot € 25,-. Een aantal leden
geeft zelfs nog een hoger bedrag. Op deze manier kwam in
2003 € 98.800,- aan extra bijdragen binnen, betaald door
9350 leden.
Daarnaast zijn er leden die
eenmalig een eigen bijdrage
geven naast hun lidmaatschap. Vorig jaar schonken
515 leden op deze manier
€ 17.700,-. Namens het bestuur van de NVVE hiervoor
hartelijk dank.
Europees medisch paspoort:
De Staatsdrukkerij geeft het
Europees medisch paspoort
(EMP) uit: een klein boekwerkje waarin persoonlijke gegevens over gezondheid en ziekte kunnen worden genoteerd,
zoals bloedgroep, medicijngebruik, allergieën en aandoeningen. Ook staat erin vermeld wie de behandelend arts
is en wie er in dringende gevallen kunnen worden gewaarschuwd. Het EMP is opgesteld in tien talen: Portugees, Fins, Frans, Duits, Engels, Spaans, Grieks, Deens,
Zweeds en Italiaans.
In het paspoort is geen ruimte
opgenomen voor wensen omtrent het levenseinde. Daarom
heeft de NVVE een bijlage ge-

maakt die kan worden ingevuld en ondertekend en als
bijlage kan worden toegevoegd aan het EMP. De verklaring is eveneens opgesteld in
de tien talen van het EMP en
te bestellen bij de NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam en kan vanaf 1 mei ook
worden gedownload van de
website: www.nvve.nl.
Het EMP is verkrijgbaar bij
huisartsen, apotheken, medisch specialisten, GGD’s, patiëntenverenigingen en medische hulpdiensten.
Het is ook te bestellen bij
Sdu Uitgevers, afdeling bestellingen en abonnementen,
tel. 070 – 37 89 880.
REGIOBIJEENKOMSTEN
De NVVE organiseert informatiebijeenkomsten waar leden
en introducés praktische vragen kunnen stellen over euthanasie en alles wat daarmee te maken heeft. Tijdens
de komende bijeenkomsten
zal vooral gesproken worden
over de “laatstewilpil”. Wilt u
een regiobijeenkomst bijwonen? De komende bijeenkomsten worden gehouden in:
Zwolle 11 mei
20.00 – 22.00 uur
in De Agnietenberg
Nijmegen 15 juni
14.00 – 16.30 uur
in Hotel Belvoir
Groningen 31 augustus
14.00 – 16.30 uur
in Meerwold
Almelo 12 oktober
14.00 – 16.30 uur
in Theaterhotel Almelo
Den Haag 9 november
20.00 – 22.00 uur in Sofitel
Driebergen 14 december
14.00 – 16.30 uur
in Landgoed de Horst
Geïnteresseerden kunnen zich
schriftelijk aanmelden bij de
NVVE, t.a.v. Karina Scheirlinck,
Postbus 75331, 1070 AH
Amsterdam,
e-mail k.scheirlinck@nvve.nl.
Toegang gratis.
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EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 MEI 2004
De kans bestaat dat tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2004 niet voldoende leden
aanwezig zullen zijn om een rechtsgeldig besluit te
kunnen nemen over de voorgestelde wijziging van
artikel 1 van de statuten.
Artikel 17, lid 3 van de statuten vereist namelijk voor
goedkeuring “[…] tweederde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste tweehonderd leden aanwezig zijn”. Hetzelfde artikel 17,
lid 3 stelt dat in dat geval “[…] binnen 4 weken een
tweede vergadering wordt bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits
met een meerderheid van tenminste tweederde van
de uitgebrachte stemmen”.

Verbouwing bureau NVVE
In januari en februari is het
bureau van de NVVE verbouwd. Tot de verbouwing
werd besloten, omdat de
nieuw opgezette Gevolmachtigdendienst geen eigen werkplek had en noodgedwongen
in de vergaderzaal moest bivakkeren. Daarnaast stelt de
Arbodienst steeds meer eisen
aan een goede werkplek. Zo
zat de administratie volgens
de Arbo-richtlijnen in een veel
te klein kantoor. Aangezien bij
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Het bestuur roept u daarom uit voorzorg op voor een
tweede ledenvergadering, waarvoor de stemming
over de wijziging van artikel 1 van de statuten als enige punt zal worden geagendeerd (de discussie over
de wijziging wordt immers op 24 april al gevoerd).
Als u bij deze vergadering aanwezig wilt zijn, dan dient
u zich daarvoor schriftelijk op te geven: NVVE, t.a.v.
Rob Jonquière, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam, dan wel per mail aan k.jager@nvve.nl.
De benodigde stukken zullen u dan tijdig worden toegezonden, onder vermelding van de plaats waar de
extra vergadering wordt gehouden. Aanvang 19.00
uur. Mocht op 24 april toch het quorum worden gehaald en dus wel een rechtsgeldige stemming worden gehouden, dan zullen degenen die zich voor de
extra ledenvergadering hebben opgegeven een bericht ontvangen dat de vergadering van 12 mei geen
doorgang vindt.

de ingang van het bureau veel
ruimte ongebruikt was, kon
de werkruimte zonder bijkomende problemen met 32m2
worden uitgebreid.
Architect Sigrid Karsten, die
ook tien jaar geleden de verbouwing van het bureau voor
haar rekening nam, werd weer
aangetrokken.
De vergaderzaal, kantine, administratie en de Gevolmachtigdendienst hebben een nieuwe plek gekregen en er is een
spreekkamer bijgekomen.

Op 20 februari werd het geheel
vernieuwde bureau opgeleverd.
De officiële opening vond
plaats op 12 maart. Medewerkers, vrijwilligers, buren en externe relaties maakten van de
gelegenheid gebruik om het
nieuwe bureau te bekijken.
Immy Klooster, de nieuwste
vrijwilliger van de Telefoondienst van de NVVE, verrichtte
de opening door de onthulling
van een wand met twaalf linoleumsnedes van kunstenaar
Jan van der Pol.
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Sprekerskader
Over euthanasie en hulp bij
zelfdoding bestaan nog veel
misverstanden. Goede voorlichting is daarom belangrijk.
Het Sprekerskader van de
NVVE (bestaande uit vrijwilligers die verspreid over het
hele land wonen) verzorgen
door heel Nederland lezingen
voor groepen over euthanasie
en hulp bij zelfdoding. Ook
onderwerpen als het opstellen van wilsverklaringen, de
euthanasiewet en diensten
van de vereniging komen aan
bod. Enkele leden van het
Sprekerskader richten zich op
buitenlandse toehoorders.
Anderen hebben zich gespecialiseerd op het gebied van
het zelfgewilde levenseinde
van oude mensen (laatstewilpil). Na afloop is er tijd voor
vragen en discussie. Op verzoek kan ook een videofilm
worden vertoond. De gelegenheden waar spreekbeur ten
worden gehouden variëren
van opleidingen voor verpleegkundigen, vrouwenorganisaties, verzorgingshuizen
en verenigingen zoals Rotary,
Probus, Soroptimisten.
Wilt ook u meer weten? Nodig
dan eens iemand van het
Sprekerskader uit. Voor meer
informatie Karina Scheirlinck,
tel. 020 – 530 49 77, e-mail
k.scheirlinck@nvve.nl

Door Marleen Peters
en Marleen Swenne

TELEFOONDIENST
Bent u op zoek naar zinvol
vrijwilligerswerk?
De NVVE biedt u de mogelijkheid u in te zetten als
vrijwillig medewerker
bij de telefoondienst voor twee dagedelen per week.
U komt te werken op het verenigingsbureau in het centrum
van Amsterdam. Wij garanderen een zorgvuldige inwerkperiode en een prettige werksfeer. Daarnaast bieden wij deskundigheidsbevordering, reis- en onkostenvergoeding.
Als u interesse heeft en u bent iemand met levenservaring,
een goede taalbeheersing en enige computervaardigheid, dan
kunt u voor nadere inlichtingen bellen met Hans Maliepaard,
coördinator Telefoondienst, tel. 020 – 530 49 73.

BESTELBON
❍ Graag ontvang ik informatie over het lidmaatschap van de NVVE.
❍ Ik ben al lid. Graag ontvang ik het aanvraagformulier voor de wilsverklaringen.
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Houdt u rekening met een levertijd van ongeveer twee weken.
Stuur deze bon (of een kopie) in een gefrankeerde envelop naar
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OV E R I G E D I E N S T E N
■

POST
NVVE, Postbus 75331
1070 AH Amsterdam
TELEFOON
De NVVE is telefonisch bereikbaar op werkdagen
van 9.00 - 17.00 uur
via nummer 020 - 620 06 90 (leden)
0900 - 606 06 06 (niet-leden € 0,20 p.m.)
INTERNET
Informatie over de NVVE en euthanasie in het
algemeen is te vinden op de NVVE-site
http://www.nvve.nl
e-mail: euthanasie@nvve.nl

LEDENSERVICE
■ Wilsverklaringen € 9
(voor het hele pakket)
Niet-reanimerenpas € 9,25
■ Niet-reanimerenpenning incl.
ketting € 37,50 (verguld), € 22,50
(zilver) (de penning kan uitsluitend

Procesfonds

■

Knipselkrant

Artsen en verpleegkundigen en
leden die ons inziens ten onrechte

Een abonnement op de knipselkrant
(tien nummers per jaar) kost € 35

door justitie worden vervolgd voor
euthanasie of hulp bij zelfdoding

voor leden en € 40 voor niet-leden.

of daarover zelf een proces willen

■

beginnen, kunnen een beroep doen
op het procesfonds van de NVVE.

Documentatiepakketten voor
scholieren, studenten en andere

U kunt het procesfonds steunen
door een bijdrage te storten op
giro 6335188 van de NVVE, o.v.v.
“procesfonds”.

geïnteresseerden kosten € 5

■ Lezingen
Het Sprekerskader van de NVVE
verzorgt door het hele land lezingen

over euthanasie. Enkele sprekers
zijn gespecialiseerd op het gebied
van het “zelfgewilde einde van oude
mensen”.
Aanvragen graag vier weken van te
voren. Honorarium in overleg.
■ Presentatiedienst
Op beurzen, symposia en
studiedagen kan een NVVE-stand

worden ingericht. Aanvragen graag
vier weken van te voren.

■

worden besteld indien u in het bezit
bent van een niet-reanimerenpas).
■ Voor leden die onmogelijk in
eigen kring een gevolmachtigde
kunnen vinden, bestaat (onder

D O C U M E N TAT I E

Documentatiepakket

Brochures
- Het Schotse boekje over
methoden voor zelfdoding, 2003

■

€ 4 (pas na drie maanden
lidmaatschap te bestellen;
één exemplaar per lid)
- Stoppen met eten en drinken,
2003 € 3, niet-leden € 4
- In gesprek met de arts,
2003 € 3,25, niet-leden € 4,25
- Levensbeschouwing en
euthanasie, 2003 € 4,
niet-leden € 5
- Het laatste stuk, antwoorden op
vragen over euthanasie en hulp
bij zelfdoding, 2003 € 2,
niet-leden € 3
- Christelijk geloof en euthanasie,
2003 € 2,75, niet-leden € 3

■ Vertaling wilsverklaringen
De wilsverklaringen van de NVVE
zijn ook verkrijgbaar in het Duits,

- Verpleegkundigen en euthanasie,
hulp bij zelfdoding en andere
beslissingen rond het

Engels, Frans en Spaans. De setjes
bestaan uit een behandelverbod,
euthanasieverklaring en een
volmacht. Kosten € 1,50

levenseinde, 2003 € 3,50
- Geannoteerde bibliografie,

Te bestellen via de bon op pag. 23.

voorwaarden) de mogelijkheid dat
een vrijwilliger van de Gevolmachtigdendienst als zodanig optreedt.
■ V iermaal per jaar wordt Relevant
gratis toegestuurd aan leden.
Voor visueel gehandicapten is er
een gesproken versie.
Jaarabonnement Nederland voor
niet-leden € 10. Overige landen op
aanvraag.

■ Ledenondersteuningsdienst
Leden van de NVVE kunnen in een persoonlijk contact informatie en
ondersteuning krijgen bij vragen en problemen rond euthanasie
en zelfdoding. Afspraken via het bureau: 020 - 620 06 90.

2003 € 3,50, niet-leden € 4,50

Knipselkrant, documentatiepakket
en brochures zijn te bestellen via
de bon op pag. 23.
SCHENKINGEN
Als u een schenking wilt doen aan
de NVVE of wenst te legateren,
verzoeken wij u contact op te
nemen met het bureau. Informatie
over de mogelijkheden tot fiscale
aftrek is aanwezig.
L I D M A AT S C H A P
Minimumcontributie NVVE is € 15
per jaar. Informatie over het lidmaatschap is aan te vragen via de bon
op pag. 23. Tarieven “lidmaatschap
voor het leven” verkrijgbaar bij het
bureau van de vereniging.
Prijswijzigingen voorbehouden

