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Willie Boot en Rudolf Hartoungh werken als verzorgende in de
terminale thuiszorg. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, wordt door cliënten niet vaak met hen over euthanasie
gesproken. ‘Zelfs mensen die een wilsverklaring hebben ingevuld,
blijken niet makkelijk te praten en te denken over euthanasie.
Alsof ze toch bang zijn voor de daadwerkelijke beslissing.’

7 WERELDCONFERENTIE BRUSSEL
“Euthanasie en de wet” luidde het thema van de veertiende
12

Wereldconferentie van de World Federations of Right to Die
Societies (WFRtDS) die van 5 tot en met 8 september in Brussel
plaatsvond. Vertegenwoordigers van euthanasieverenigingen uit
negentien landen kwamen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen
over hun strijd met het legaliseren van euthanasie en hulp bij
zelfdoding. Wat is de stand van zaken in al deze landen?

12 ‘HOE GAAT DAT NOU IN HET
LAATSTE UUR?’
Als opdracht voor het vak maatschappijleer nodigden drie leerlin-

16

gen van het VWO in Bergen een lid van het Sprekerskader van
de NVVE uit om een lezing te geven over de euthanasiewet en
de pil van Drion.

16 DAG ALLEMAAL
De angst om af te takelen en afhankelijk te worden van anderen
leidde ertoe dat Marinus Deurloo besloot op 92-jarige leeftijd,
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toen hij nog kerngezond was, een einde aan zijn leven te maken.
In de film Dag allemaal schetst Jaap van Hoewijk zijn leven en
laat hij zien wat er gebeurt met de mensen die achterblijven.

20 SCHRIJFACTIE NVVE
Bijna 15.000 mensen stuurden vorig jaar een brief aan de Eerste
Kamer ter ondersteuning van het wetsvoorstel euthanasie.
Psycholoog Fred Cornelisse, verbonden aan de Universiteit van

22 NVVE NIEUWS
24 DIENSTEN VAN DE VERENIGING
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Amsterdam, analyseerde samen met zijn studenten de brieven
voor de NVVE.
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BA L K E N E N D E N O R M

REDACTIONEEL

Het kabinet Balkenende kent z’n eerste pas de
deux. Minister Heinsbroek van Economische
Zaken en premier Balkenende willen een maatschappelijk debat over normen en waarden.
Het initiatief lijkt veel op eerdere christen-democratische initiatieven. Denk aan de oproep
van CDA-premier Dries van Agt destijds tot een
ethisch reveil. Nu met een geseculariseerd
sausje, want ook LPF en VVD moeten meemarcheren.
De oproep van Heinsbroek en Balkenende
roept de nodige scepsis op. Wat het kabinet
tot nu toe laat zien, geeft te denken. Op Prinsjesdag is een aantal harde bezuinigingen aangekondigd, die het publieke domein (onderwijs,
zorg, veiligheid) verder uithollen. Over normen
en waarden gesproken. Het ergste valt te vrezen. Hoeveel voordeel zullen de rijken krijgen?
Hoeveel bescherming het milieu? Hoe onverzettelijk en eenduidig toont het kabinet zich als
het gaat om het dichten van de armoedekloof?
Het antwoord op dit soort vragen bepaalt de
geloofwaardigheid. En Balkenende weet dit.
‘Aan de vruchten kent men de boom’, zei de
Man uit Nazareth. Het kabinet heeft eerst
recht van spreken over normen en waarden als
het zelf daden stelt die door de universele ethische beugel kunnen. Hierin kan Balkenende de
Bergrede van Jezus als norm nemen. Ethiek is
geen religie, maar religie wel ethiek, wereldwijd. Als Balkenende zich niet boven maar in
de discussie stelt, is er nog hoop. Maar vooralsnog is waakzaamheid geboden.

Balkenende grossiert in gemeenplaatsen en
abstracties. Niet, zo valt te vrezen, omdat hij
niets concreets weet te zeggen, maar omdat
hij de zielen wil masseren voor een harde lijn.
De christen-democraten hebben een rijke traditie in het vanuit de voordeur preken van respect maar via de achterdeur binnenhalen van
bevoogding. Een voorschot op de praktijk, die
de ware agenda zal onthullen. Mensen moeten
ruimte en verantwoordelijkheden terugkrijgen,
betoogt de premier. Mooie woorden, maar als
je hiervan gebruik maakt en om de pil van
Drion vraagt? De reactie laat zich raden:
Balkenende zal er als eerste bij zijn om hier
een krachtige blokkade te leggen. Dit is tegen
de Balkenendenorm. Zelf verantwoordelijkheid
nemen, maar alleen zover als Balkenende dat
wil.
De kwestie is urgent. De wereldconferentie
over euthanasie in Brussel heeft het universele en onvervreemdbare recht op zelfbeschikking benadrukt. Maar onder Balkenende lijken
de in Nederland opgebouwde regelingen rond
euthanasie en abortus niet meer veilig. Mogelijk voorkomt een op dit punt verdeelde coalitie
dat op euthanasie en abortus de Balkenendenorm komt te liggen, maar toch. Zoveel is zeker: wie na de totstandkoming van de euthanasiewet twijfelde aan de zin van het voortbestaan van de NVVE, zal dit kabinet aan het
werk ziende alle twijfel laten varen. Het kabinet
Balkenende gaat de euthanasiewet evalueren.
We zullen goed op onze zaak moeten letten.
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TERMINALE THUISZORG

IN DE THUISZORG ONTBREEKT HET
AAN REGELS VOOR EUTHANASIE
Al vijftien jaar werken Rudolf Hartoungh en Willie Boot als verzorgende in de terminale thuiszorg. In de loop der jaren hebben ze vele cliënten bijgestaan in de laatste
fase van hun leven. Als geen ander weten ze hoe het einde van een leven eruit kan
zien; wat er gebeurt met de cliënt, maar ook met de naasten. ‘Het is jammer om te
merken dat daar bijna niets mee wordt gedaan. Iedereen, de huisarts, de wijkverpleging en de thuiszorg, blijft precies op zijn eigen terrein.’

Willie Boot
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Hartoungh en Boot werken ’s nachts.
‘Voor de meeste cliënten toch de moeilijkste tijd. Vaak durven ze niet te gaan slapen. Bang dat de dood hen in de slaap zal
overvallen.’ De taak van de thuiszorgmedewerkers bestaat uit het verzorgen van
cliënten; de (dagelijkse) verplegende taken
vallen niet onder hun werkgebied, die zijn
voor de wijkverpleegkundige.

De tijdsduur dat ze iemand verzorgen kan
verschillen. Soms bestaat het contact uit
een paar dagen. Maar bij anderen duurt
het lang, erg lang. ‘Dan denk je wel eens:
was het maar voorbij. Maar de hang aan
het leven is soms ook zo sterk.’
Vroeger gaf dat organisatorische problemen. Cliënten konden twee keer drie
maanden zorg krijgen. ‘In die tijd moesten
ze dan wel dood gaan,’ zegt Boot. ‘Als na
zes maanden iemand nog steeds leefde,
hadden we echt een groot probleem.’
Tegenwoordig bestaat er geen maximum
meer aan de periode waarin mensen recht
hebben op terminale thuiszorg. De problemen bestaan er nu echter uit dat het erg
moeilijk is mensen te vinden die dit werk
willen doen.’
Rustiger
De meeste cliënten die Boot en Hartoungh
bijstaan, hebben kanker of aids. Ze zien
duidelijk verschil tussen deze twee groepen. ‘Mensen met aids zijn meestal ontzettend goed op de hoogte van het verloop
van hun ziekte. Ze weten wat er gaat gebeuren en zijn daar ook goed op voorbereid. Daarbij zijn ze doorgaans een stuk
rustiger, omdat ze goed weten wat er bijvoorbeeld gedaan kan worden aan pijnbestrijding. Dit in tegenstelling tot cliënten die
kanker hebben. Zij worden vaak overvallen
door hun ziekte. Vooral in het begin lokt
dat gevecht uit.’ Jongere en oudere cliënten gaan vaak ook verschillend om met de
dood. ‘Hoewel je anders zou verwachten,
zijn het vaak juist de ouderen die niet goed
raad weten met het levenseinde. Terwijl je
zou verwachten dat zij op een gegeven moment klaar zijn om te sterven.’
Euthanasie
Over euthanasie wordt niet veel gesproken
met thuiszorgmedewerkers. ‘Toevallig zag
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ik bij iemand het blad Relevant liggen van
de NVVE,’ vertelt Boot. ‘Toen hebben we
er wel over gesproken. De man bleek te
beschikken over een wilsverklaring.’ ‘Maar
dat wil nog niet zeggen dat mensen dan
makkelijk over euthanasie praten of denken. Ze zijn vaag over hun verklaring, alsof ze toch bang zijn voor de daadwerkelijke beslissing,’ zegt Hartoungh.
‘Ook zien we vaak dat grenzen gaandeweg
verschuiven. Waar mensen eerst zeggen
dat ze niet meer verder willen als ze niet
meer uit bed kunnen komen, zie je dat als
die grens bereikt is men toch weer verder
wil.’ ‘Maar aan de andere kant zie je ook
dat een serieus gesprek over euthanasie
helpt,’ vult Boot aan. ‘Vooral het idee dat
als het echt niet meer gaat er een mogelijkheid is om te sterven, geeft rust.’
Verbazing
Thuiszorgmedewerkers hebben geen
actieve rol bij euthanasieverzoeken. Hartoungh: ‘Als er al een direct verzoek aan
ons wordt gedaan, dan moeten we dat
doorgeven aan de wijkcoördinator (wijkverpleegkundige). We mogen verder niets
doen.’ Het bevreemdt Hartoungh en Boot
wel dat ze nooit door de huisarts worden
geraadpleegd. ‘Bij sommige cliënten kom
je best wel lang. Na een tijdje weet je
goed hoe het er met iemand voorstaat.
Zeker als de huisarts bijna nooit langskomt, weten wij gewoon meer.’
Soms leidt dat verschil in kennis over de
cliënt tot verbazing over beslissingen van
artsen. ‘Een patiënt die al kotsmisselijk
is, krijgt bijvoorbeeld een heel bitter morfinedrankje. Of iemand die niet slikken kan,
krijgt tabletten voorgeschreven.’
Ze zien ook verschillen in de manier waarop huisartsen met het sterven omgaan.
Boot: ‘Meestal gaat het goed, maar soms
gaat het ook goed mis.’ Ze vertelt over
een minder goede ervaring van een cliënt
die om euthanasie had verzocht. De dag
nadat de euthanasie zou zijn voltrokken,
kreeg Boot een telefoontje of ze toch
weer langs wilde komen. Het was de huisarts niet gelukt euthanasie toe te passen
vanwege te nauwe aderen. ‘Dat was echt
heel vervelend. Vooral voor de cliënt,
maar ook voor de familie en mij. De arts
in kwestie had het bovendien niet nodig
gevonden om een tijd af te spreken wanneer hij langs zou komen op de betreffende avond.’ Maar een ervaring als deze behoort volgens Hartoungh en Boot tot de
uitzonderingen. Bovendien zien ze dat de
manier waarop artsen met verzoeken om
te sterven omgaan de laatste jaren
steeds beter wordt.

Leidraad
Bij de daadwerkelijke uitvoering van euthanasie zijn thuiszorgmedewerkers niet betrokken. Hartoungh en Boot zijn het er
over eens dat het ook niet hun taak is.
Toch zouden ze wel meer willen weten over
de gang van zaken rondom euthanasie. De
Thuiszorg lijkt er echter weinig voor te voelen om op dit onderwerp in te gaan. ‘Er is
een grote neiging bij de Thuiszorg om zich
alleen op het primaire verzorgen van de
cliënt te richten. Alles wat daar bij kan komen, wordt afgehouden.’
Hoewel Boot en Hartoungh goed op de
hoogte zijn van de regels en protocollen
rondom euthanasie hebben ze die informatie, naar hun idee, maar voor een klein
deel vanuit de organisatie gekregen. Pas
twee jaar geleden is er een bijeenkomst
georganiseerd om de vaste medewerkers
de gang van zaken rondom euthanasie
uit te leggen. Op de vraag of er vanuit de
thuiszorg ook een leidraad is die aangeeft
hoe er met een euthanasieverzoek moet
worden omgegaan, moeten ze het antwoord schuldig blijven. ‘Als er in de Thuiszorg al regels zijn voor euthanasie, dan
kennen wij ze niet, behalve dat we een
verzoek moeten doorgeven aan de arts.’

‘Hoewel je
anders zou
verwachten,
zijn het vaak
juist de
ouderen die
niet goed
raad weten
met het
levenseinde’

Rudolf Hartoungh
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Pijnbestrijding
Wel een belangrijk onderdeel van hun vak
is pijnbestrijding. Het is ook op dit vlak dat
een medewerker van de Thuiszorg een
taak kan en mag vervullen. Behalve het direct spuiten van pijnstillers als morfine
mogen ze ook andere pijnstillende middelen toedienen. Uiteraard gebeurt dat alleen op voorschrift van een arts. Maar als
een cliënt erg veel lijdt kan een thuiszorgmedewerker de arts vragen om de dosering te mogen verhogen. Tegelijkertijd is
dit echter ook het “grijze” gebied. Bij een
verhoging van de dosering morfine kan de
cliënt in coma raken en soms zelfs spoedig overlijden. ‘Het is haast euthanasie,’
zegt Boot. ‘Het gebeurt met de grootste
zorgvuldigheid, maar ergens leg je toch de
relatie tussen jouw handelen en de gevolgen daarvan.’
De mogelijkheden om tot goede pijnbestrijding te komen, zijn in de loop van de jaren
verbeterd. ‘Vroeger waren veel artsen
bang voor morfineverslaving bij de patiënt,’ vertelt Hartoungh. ‘Tegenwoordig
zijn ze veel makkelijker in het toedienen
daarvan.’ Ook de morfinepomp wordt als
een verbetering beschouwd. Boot benadrukt echter hoe moeilijk het is om geestelijk lijden te onderscheiden. De moeilijkste momenten zijn wanneer alle zorg en
handelingen niets lijken te helpen. ‘Ik had
een keer een cliënt die maar bleef roepen
“help me, help me”, terwijl ik alles gedaan
had wat ik kon doen. Uiteindelijk ben ik
maar bij hem gaan zitten en heb zijn hand
vastgehouden, meer kon ik in dat geval
niet doen.’
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‘Vooral het idee dat als het echt niet
meer gaat er een mogelijkheid is om te
sterven, geeft rust’

Opleiding
De rol van de familie kan zeer sturend zijn.
Mensen blijven vaak leven voor hun naasten, maar naasten kunnen soms ook vragen om in te grijpen in een natuurlijk sterfproces. ‘Cliënten kunnen soms erg onrustig worden in de laatste ogenblikken. Ze
beginnen dan veel te praten of met hun
handen te bewegen, net alsof ze iets
moeten verwerken. Dan zie je toch regelmatig dat de familie erg schrikt. Die willen
dat er iets aan gedaan wordt. Dan sta je
tussen twee vuren. Maar als de familie
echt wil dat het stopt, dan bel je de arts.’
Hartoungh, zelf arts in opleiding, pleit er
hartstochtelijk voor dat alle huisartsen als
onderdeel van hun opleiding meelopen in
de terminale thuiszorg. ‘Je gevoel voor
mensen verandert er echt door. Nu zie je
artsen soms terugschrikken voor de dood,
terwijl ook de dood uiteindelijk gewoon bij
het leven hoort en dus ook bij een goede
medische behandeling.’
Enne Feenstra
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WERELDCONFERENTIE

N V V E K R I J GT G E O R G E SA BA- P R I J S
TIJDENS WERELDCONFERENTIE BRUSSEL
Van 5 tot en met 8 september organiseerde de NVVE in samenwerking met ADMD-België en ADMDLuxemburg in Brussel de veertiende wereldconferentie van de World Federations of Right to Die Societies
(WFRtDS). Het was een slimme zet van de WFRtDS om deze verenigingen de organisatie op zich te laten
nemen. Nederland is het eerste land ter wereld waar euthanasie en hulp bij zelfdoding is gelegaliseerd. In
België heeft het parlement met wetgeving ingestemd. En met Brussel als het politieke centrum van Europa
was er geen betere plek te bedenken geweest om een conferentie met als thema Euthanasia and the law te
organiseren.
Vier dagen lang waren er van ’s morgens
van de Wereldfederatie bij elkaar. De Brit
vroeg tot ’s avonds lezingen, workshops en
Michael Irwin nam het presidentschap over
(panel)discussies. Vooraanstaande politici,
van Richard McDonald en Jacob Kohnartsen, advocaten, onderzoekers, filosofen, stamm trad voor Nederland toe tot het
theologen en ethici uit de hele wereld
bestuur.
deelden hun kennis over het legaliseren
Een bijzonder moment tijdens de wereldvan dood op verzoek. De verschillende
conferentie was de uitreiking van de George
ervaringen met het legaliseren van euthaSaba-prijs aan de NVVE. ‘Voor haar uitzonnasie en hulp bij zelfdoding in Nederland,
derlijke bijdrage aan de wereldwijde euthaBelgië en Amerika werden naast elkaar genasiebeweging’, zoals president Richard
legd. En gekeken werd welke strategieën
McDonald het omschreef. Hij benadrukte
het best gevolgd kunnen worden om euthadat de prijs niet alleen bestemd was voor
nasie en hulp bij zelfdoding ook in andere
het bestuur, maar nadrukkelijk ook voor de
landen gelegaliseerd te krijgen. Kan het
medewerkers en leden van de NVVE. ‘Zij
“uitlokken” van jurisprudentie een effectiesamen hebben een heel belangrijke rol
ve strategie zijn? Is het belangrijk de artgespeeld in de totstandkoming van de eusenorganisaties aan je kant hebben? Kan
thanasiewet.’ Voorzitter Jacob Kohnstamm,
onderzoek bijdragen aan het proces van
die de legpenning en oorkonde namens de
legalisatie? En botsen de euthanasiewetten NVVE in ontvangst nam, kreeg zelfs een
niet met artikel 2 van het Europese Verdrag staande ovatie.
voor de Rechten van de Mens? OnderwerHoever Nederland voorop loopt in vergelijpen waar we in Nederland al jaren uitvoerig
king met de meeste andere landen werd
over hebben gediscussieerd. Maar voor
vooral duidelijk toen op de laatste dag de
deelnemers uit landen waar nog niets wetpil van Drion aan bod kwam. Voor veel deeltelijk geregeld is, een uitgelezen mogelijknemers een geheel nieuw onderwerp waar
President Richard
heid om een schat aan ideeën op te doen
ze nog niet eerder over hadden nagedacht.
McDonald van de WFRtDS
en nieuwe strategieën te bepalen.
Hoewel veel aanwezigen zeiden het goed te
feliciteert NVVE-voorzitter
Jacob Kohnstamm met de
En er werd vergaderd, veel vergaderd. Elke
vinden dat erover gesproken wordt, ‘in een
George Saba-prijs.
morgen in alle vroegte kwam het bestuur
tolerante gemeenschap moet je over elk
thema kunnen discussiëren’, vinden ze het
voorlopig toch nog een “brug te ver”. Niet
onbegrijpelijk als je bedenkt dat in veel landen de discussie over euthanasie en hulp
bij zelfdoding nog maar net op gang komt.
In zijn slotwoord waarschuwde Christian
Panier, de landen waar euthanasie of hulp
bij zelfdoding zijn gelegaliseerd op hun hoede te zijn: ‘Het is altijd nog mogelijk dat de
klok wordt teruggedraaid.’
Vertrekkend president Richard McDonald
concludeerde dat er in de afgelopen twee
jaar veel vooruitgang is geboekt, maar dat
er ook nog veel werk te verrichten is voor
de wereldfederatie en de euthanasieverenigingen waar ook ter wereld. Hij riep op verschillen opzij te zetten en ons samen in te
zetten voor dit fundamentele mensenrecht.
Benieuwd of we over twee jaar in Japan,
waar de vijftiende wereldconferentie georganiseerd zal worden, weer een stapje dichterbij ons ideaal zijn gekomen.
Marleen Peters
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WANNEER VERWACHT U IN UW LAND EE
AMERIKA
Derek Humphry
Voorzitter ERGO
‘Sinds 1980 is hulp bij zelfdoding een heel
belangrijk onder werp in Amerika. In zes
verschillende staten zijn hierover referenda
gehouden. Alleen in Oregon heeft dit geleid tot een wet.
Ar tsen mogen daar een dodelijke dosis medicijnen
voorschrijven aan terminale patiënten die wilsbekwaam zijn.
Het waren niet de politici die zich daar sterk voor hebben
gemaakt. De wet is via een achterdeur (het referendum)
binnengehaald. Die over winning heeft de tegenstanders
destijds verrast. Sindsdien stellen ze alles in het werk om de
wet terug te draaien en voeren ze miljoenen verslindende
anti-campagnes om te zorgen dat referenda in andere staten
mislukken. Uit opiniepeilingen blijkt dat 70 procent van de
Amerikaanse bevolking voor serieuze veranderingen is. Maar
Washington zal zich niet aan dit onderwerp willen branden.
Amerika is een zeer religieus land en zowel de Republikeinen
als de Democraten zijn bang bij de stembus geboycot te
worden. We zullen onze tijd moeten afwachten. Ik verwacht
dat als de 75 miljoen babyboomers straks zestig zijn, het tij
zal keren. Zij kijken anders tegen dit vraagstuk aan en zullen
binnen twintig jaar euthanasie boven aan de agenda zetten.’

LUXEMBURG

8

Christiane Koehnen-Boeres
Voorzitter ADMD-Luxembourg
‘Wij hebben onlangs een
vragenlijst naar 800 artsen
gestuurd over hun ervaringen
met euthanasie en hun standpunt met
betrekking tot een wettelijke euthanasieregeling. Minder dan 10 procent heeft de lijst
ingevuld en teruggestuurd. We weten dat ook
in Luxemburg artsen euthanasie toepassen,
maar zij vinden het een zaak tussen arts
en patiënt. De vice-voorzitter van de ADMD,
parlementslid voor de groenen, heeft een
wetsvoorstel euthanasie ingediend. Maar zolang de christen-democraten nog deel
uitmaken van het kabinet kunnen we een
wettelijke euthanasieregeling wel vergeten.
In 2004 zijn er weer verkiezingen. Mochten,
net als in België, de socialisten, liberalen en
groenen in het kabinet komen dan denk ik
dat een wettelijke regeling over twee jaar
mogelijk is. Anders zal er de komende zeven
jaar weer helemaal niets gebeuren.’
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COLOMBIA
Clemencia Uribe
Vice-voorzitter DMD
Foundation Colombia
‘In 1997 oordeelde het Constitutionele Hof in Colombia
dat een arts euthanasie mag toepassen onder voorwaarde dat de patiënt het verzoek
bij zijn volle verstand heeft gedaan en terminaal is. Hiermee verruimde het Hof een
wetsartikel dat stelde dat wanneer een arts
het leven beëindigt van een terminale patiënt op diens uitdrukkelijke verzoek, deze
bestraft wordt met een gevangenisstraf van
drie tot zes jaar. De uitspraak van het Hof
kwam destijds bij wijze van spreken “uit de
lucht vallen”. Vrijwel niemand had verwacht
dat deze uitspraak eraan zat te komen. Pas
daarna kwam het debat langzaam op gang.
Veel Colombianen weten niet dat euthanasie
onder voorwaarden is toegestaan. Het opleidingsniveau is laag en veel mensen hebben
weinig of geen toegang tot informatie. En
artsen zijn terughoudend in het toepassen
van euthanasie. Ze weten niet hoe ze de
hulp moeten geven en omdat ze de regels
niet kennen zijn ze bang toch vervolgd te
worden. Een belangrijke taak voor DMD is
dan ook om naar de artsen en de bevolking
toe te gaan en de inhoud van de wet uit te
leggen.’

ITALIË
Silvio Viale
Bestuurslid EXIT Italia
‘Je moet bedenken dat Italië een zeer katholiek
land is, waar niets zonder inmenging van de
Kerk gebeurt. Het Vaticaan en de Italiaanse bisschoppen spelen een belangrijke rol in de politiek en veroordelen euthanasie zeer scherp. Ook de artsenorganisaties zijn
tegen een regeling, terwijl uit een opiniepeiling blijkt dat 80
procent van de artsen voor legalisering van hulp bij zelfdoding
is. Er liggen nu twee wetsvoorstellen in het parlement die
hulp bij zelfdoding onder voorwaarden toestaan. Ze zijn opgesteld door EXIT naar Zwitsers voorbeeld. We zijn vorig jaar
sterk in het nieuws geweest, omdat we “euthanasiereisjes”
voor terminaal zieken naar Nederland zouden organiseren.
Onzin, maar het zorgde wel voor heel wat publiciteit en dat
konden we goed gebruiken, dan wordt er tenminste over het
onderwerp gesproken. Ik ben heel optimistisch. De discussie
is op gang gekomen. Vele parlementsleden hebben ons initiatief-wetsvoorstel ondertekend en vooraanstaande Italianen
spreken zich uit voor de mogelijkheid van hulp bij zelfdoding.
Ik denk dat het onvermijdelijk is dat hulp bij zelfdoding in Italië binnen vijf tot tien jaar zal worden gelegaliseerd.’
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D EEN WETTELIJKE EUTHANASIEREGELING?
CANADA

DUITSLAND
Claudia Wiedenmann
Bestuurslid DGHS
‘Euthanasie is in Duitsland een zeer beladen
onderwerp, het woord wordt er niet gebruikt.
Het roept onaangename herinneringen op aan
onvrijwillige nazi-euthanasie. Wij spreken daarom liever over
stervenshulp. DGHS zet zich niet alleen in voor actieve stervenshulp, maar ook voor passieve stervenshulp en verbetering van de palliatieve zorg. Het hele pakket dus. Stoppen
met behandelen mag nu al op verzoek van de patiënt en het
opvoeren van pijnstillende middelen is toegestaan, ook als
de patiënt daardoor eerder overlijdt. In een enquête die vorig
jaar werd gehouden, sprak 64 procent van de bevolking zich
uit voor een wetswijziging naar Nederlands voorbeeld. Maar
de oppositie, aangevoerd door de kerken en artsenorganisaties, is zeer sterk. En de Bundestag heeft al meerdere malen
laten weten dat zij de bestaande wet toereikend vinden. Het
zal dan ook nog héél lang duren voordat Duitsland een wettelijke regeling voor stervenshulp zal hebben. Ik hoop dat ik
het in mijn leven nog mag meemaken.’

Kathy St. John
Voorzitter Dying with Dignity
‘Uit een opiniepeiling in 1997
bleek dat 67 procent van de
bevolking vindt dat terminaal
zieken die wilsbekwaam zijn hun arts om
hulp bij zelfdoding moeten kunnen vragen.
Nu zal dat cijfer ongetwijfeld hoger liggen.
Maar Canada is een groot land, met sterke
regionale verschillen. En hoewel we een liberale regering hebben, komt dit vraagstuk
niet op de politieke agenda voor. Slechts
één parlementslid maakt zich sterk voor deze zaak. Veel artsen ziijn lid van onze organisatie. Zij moeten lobbyen bij de artsenorganisaties die zich tegen hulp bij zelfdoding
hebben uitgesproken. Daarnaast moeten we
jurisprudentie zien te krijgen. Gezien het politieke klimaat in Canada zal een wet die euthanasie toestaat er niet snel komen, maar
ik hoop wel dat het nog bij mijn leven gebeurt.’

ZWITSERLAND
Elke Baezner
Voorzitter EXIT (Deutsche Schweiz)
‘Als je het aan mij vraagt: ik vind het niet nodig dat euthanasie in Zwitserland
wordt gelegaliseerd. Ik ben tevreden met de bestaande situatie. De Zwitserse
wet staat toe dat zowel artsen als niet-artsen hulp bij zelfdoding verlenen onder
voorwaarde dat de persoon die de hulp verleent geen belang heeft bij de dood van de ander.
Er is nu een parlementair initiatief, gesteund door de artsenorganisaties, om medici het alleenrecht te geven op hulp bij zelfdoding. Maar daar ben ik niet voor. Ik vind dat patiënten zelf
moeten kunnen kiezen wie hen helpt te sterven. Stel dat een arts een vraag om hulp bij zelfdoding afwijst, dan lijkt het me in die situatie zeer moeilijk om nog een andere arts te vinden
die de hulp wel zal willen verlenen. Er gaan ook stemmen op om euthanasie te legaliseren.
Maar dat vind ik niet nodig. Artsen hebben nu ook mogelijkheden om patiënten te helpen, bijvoorbeeld door het verhogen van pijnstillende middelen. Dus op de vraag wanneer euthanasie
in Zwitserland gelegaliseerd zal zijn, zeg ik: hopelijk nooit.’

NIEUW-ZEELAND
Frank Dungey
Secretaris Voluntary Euthanasia Society (Wellington)
‘Ik verwacht wel wat van het “sneeuwbaleffect” dat mogelijk zal
ontstaan nu zowel Nederland als België een euthanasiewet
heeft aangenomen. Hopelijk is het proces niet te stuiten. Onlangs heeft een parlementslid een initiatief-wetsontwerp euthanasie ingediend. Maar daar moet je wel bij bedenken dat er in Nieuw-Zeeland door parlementsleden een heleboel initiatief-wetsontwerpen worden ingediend. Die worden allemaal in een zak gestopt en de vraag is wanneer ze weer eruit worden
gehaald. Zeker is dat we nog een lange weg te gaan hebben. Het publiek hebben we aan onze kant, maar de artsenorganisatie is tegen legalisering van euthanasie. Ze zijn bang voor de katholieke Kerk. Hoewel hun aanhang niet groot
is, laten ze stevig van zich horen. Dus wie zal het zeggen wanneer wij een euthanasiewet zullen hebben? Sommigen zeggen 25 jaar, maar misschien komt
de wet er wel sneller dan verwacht.’

9

Relevant 4 2002

23-09-2002 15:31

Pagina 10

WANNEER VERWACHT U IN UW LAND EE
FRANKRIJK
Jean Cohen
Voorzitter ADMD-France
‘Hoewel euthanasie in Frankrijk een zeer moeilijk bespreekbaar onderwerp blijft, is er overduidelijk een omslag in de publieke opinie te zien,
vóór euthanasie. Tachtig procent van de bevolking is voor legalisering. De zeer belangrijke Nationale Ethische Commissie
adviseerde twee jaar geleden dat euthanasie acceptabel is onder voorwaarde dat de patiënt er zelf om vraagt en in de stervensfase verkeert. Het advies heeft geen wettelijke status,
maar had wel tot gevolg dat het politieke debat onmiddellijk
losbarstte. Met het vorige socialistische kabinet hadden we
enige hoop dat er een regeling voor euthanasie zou komen,
maar nu de conservatieven afgelopen mei de verkiezingen gewonnen hebben, is die hoop voorlopig weer ver vlogen. Maar
Frankrijk is een curieus land. Zo hebben we vijftig jaar gevochten om vrijwillige sterilisatie wettelijk geregeld te krijgen.
Zelfs onder de gunstigste kabinetten kregen we het niet voor
elkaar. Op een avond waren er maar vijf parlementsleden aanwezig en is de wet gepasseerd. Dus zeg nooit nooit. Ik schat
daarom dat euthanasie ergens tussen volgende maand en
twintig jaar geregeld zal zijn.’

SPANJE

10

Juana Betancor
Vice-voorzitter DMD
‘Afgelopen zomer is in Spanje
het levenstestament gelegaliseerd, dat regelt dat patiënten
behandeling mogen weigeren. Het was een
zeer lang proces, dat startte in 1969 in
Catalonië. De levenstestamenten worden
nu centraal geregistreerd en artsen zijn verplicht dit register te raadplegen. Euthanasie
en hulp bij zelfdoding zijn in Spanje verboden, er staat een hoge straf op. Maar het is
een publiek geheim dat het hier wel gebeurt. Spanjaarden vinden dat het eigenlijk
een privé-aangelegenheid is waar de overheid zich niet mee moet bemoeien. Uit opiniepeilingen blijkt dat drie van de vier Spanjaarden voor legalisering van euthanasie
zijn als de patiënt terminaal is en ondraaglijk lijdt. Maar voorlopig hebben we een zeer
conservatieve regering. En als je bedenkt
hoe lang het geduurd heeft voordat het
levenstestament werd gelegaliseerd, kun
je je voorstellen dat het ook nog lang kan
gaan duren voordat euthanasie wettelijk
geregeld is.’
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ISRAËL
Rita Gur
Lid LILACH
‘In Israël praten we niet over
euthanasie. Ik wil daar verder
ook niet op ingaan, iedereen zal
wel begrijpen waarom. Op dit moment ligt er
een wetsvoorstel dat het recht regelt van patiënten om levensverlengende behandelingen te weigeren. Het levenstestament van
LILACH wordt in het voorstel erkend. Het
wetsvoorstel is al unaniem aangenomen
door het Legislative Committee. Na het zomerreces zal de Knesset (het Israëlische parlement) hierover stemmen. Ik ben er zeker
van dat het wetsvoorstel zal worden aangenomen. Het comité dat het voorstel voorbereidde werd voorgezeten door een rabbi van
een zeer belangrijk ziekenhuis in Jeruzalem
en bestond uit vooraanstaande ethici, artsen, juristen en geestelijk leiders. Als de wet
is aangenomen, zal het nog zeker twee jaar
duren voordat de wet is geïmplementeerd.
Daarna gaan we een grote campagne voeren
om mensen op de hoogte te brengen van het
bestaan van het behandelverbod en ons levenstestament.’

AUSTRALIË
Philip Nitschke
Voorzitter EXIT-Australia
‘In The Northern Territory werd in 1996 de eerste euthanasiewet ter wereld aangenomen.
Gedurende negen maanden was euthanasie hier
legaal. Maar in maart 1997 verklaarde de federale Australische Senaat de euthanasiewet ongrondwettig. Van de bevolking is 80 procent voor euthanasie. De katholieke Kerk die fel
tegen is, vertegenwoordigt maar een klein percentage van de
Australiërs, maar heeft desondanks heel veel invloed. En veel
parlementariërs zijn katholiek en willen niets met het onderwerp te maken hebben. In Zuid-Australië zijn in de afgelopen
jaren regelmatig wetsvoorstellen in het parlement ingediend.
De voorstellen hebben het niet gehaald, maar het is goed te
zien dat steeds minder parlementariërs tegen stemmen. Toch
ben ik niet al te optimistisch, want als het erop aan komt zijn
politici angsthazen. Een andere weg die we volgen, is het uitlokken van proefprocessen om zo jurisprudentie te krijgen.
Want er komt een wet, dat is onvermijdelijk. Toen de euthanasiewet in The Northern Territory werd verworpen, zei iemand
tegen me: het zal nog wel een decennium duren voordat er een
nieuwe wet zal komen. Dus gok ik dat er over vijf jaar een nieuwe regeling is.’
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D EEN WETTELIJKE EUTHANASIEREGELING?
GROOT-BRITTANNIË
Deborah Annetts
Directeur Voluntary Euthanasia Society
‘VES is de oudste euthanasievereniging ter wereld, maar op korte termijn is niet te verwachten
dat euthanasie wettelijk geregeld zal worden.
Engeland is een zeer conservatief land, een land van taboes.
Wij sluiten onze ogen en willen niet weten wat er gebeur t. De
realiteit is dat artsen patiënten gevraagd of ongevraagd helpen sterven in hun laatste levensfase. Er zit dus een grote afstand tussen de officiële regels en de praktijk. Dat is een onveilige en ongewenste situatie. Diane Pretty heeft de discussie in een stroomversnelling gebracht. Pretty die leed aan een
progressieve en ongeneeslijke ziekte was zelf niet meer in
staat een einde aan haar leven te maken en wilde toestemming voor de hulp van haar man. Evenals eerder twee Britse
rechtbanken wees het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens eind april haar verzoek af. Deze zaak heeft voor heel
veel commotie in binnen- en buitenland gezorgd. Wij zijn op
internet een Justice4Diane-campagne gestart. Drie miljoen
mensen hebben onze website bezocht en er kwamen duizenden brieven binnen. Sinds de campagne gestar t is, is de
steun vanuit het parlement met 100 procent gestegen. Wij zetten de campagne door. Tegenstanders hebben 20.000 pond
uitgetrokken om een tegenactie te starten. We gaan dus de
goede kant uit!’

ZWEDEN
Margareta Appel
Voorzitter Ratten Till Var Dod
‘Ik hoop in september in het
Zweedse parlement gekozen
te worden. Ik verzeker je dat we
dan over vier jaar een stuk verder zijn dan nu.
Al in 1974 werd een wetsvoorstel in het parlement ingediend. We zijn bijna dertig jaar
verder en er is nog niets geregeld. Ik zou het
goed vinden als we dezelfde euthanasiewet
krijgen als in Nederland. Ongeveer 80 procent van de bevolking is voor een wettelijke
euthanasieregeling en ook veel parlementariërs en kerkelijk leiders staan achter het
idee. Ik denk dat het klimaat er rijp voor is.’

JAPAN

NOORWEGEN
Lorentz Stavrum
Lid Norwegian Right to Die
Organisation
‘Een paar jaar geleden hebben
drie professoren met een grote
reputatie op ethisch gebied een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat euthanasie niet
langer strafbaar stelt. Het is nu wachten op
een regering die voldoende lef heeft om het
voorstel te behandelen. Noorwegen is niet
te vergelijken met landen als Nederland en
België. Op veel tereinen leven wij nog in de
middeleeuwen. Uiteindelijk is het niet ondenkbaar dat het vraagstuk op de politieke
agenda komt. Maar waarschijnlijk zijn we er
nog niet klaar voor. Zeker zolang de huidige
regering er nog zit, met een christelijke premier, hoeven we nergens op te hopen.’

Michio Arakawa
Directeur Japan Society for Dying with
Dignity
‘Toen in Japan de euthanasievereniging werd
opgericht, stuitte dit op veel onbegrip. Mensen
begrepen ons doel niet. Daarom hebben we de naam van de
vereniging veranderd. In 1962 heeft het Hoge Gerechtshof in
Japan als eerste ter wereld zes voorwaarden opgesteld,
waaronder euthanasie door een arts legaal mag worden uitgevoerd. En in 1995 heeft een Japanse rechtbank vier van
deze voorwaarden herhaald: er moet sprake zijn van ondraaglijk lijden, de dood is nabij en onafwendbaar, er zijn
geen middelen om het lijden te verzachten en de patiënt
moet uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor het
beëindigen van zijn leven. Maar de meeste Japanners hebben geen idee wat euthanasie inhoudt, er wordt niet over gesproken. Een ander groot probleem is het gebrek aan communicatie tussen arts en patiënt. Patiënten stellen geen vragen en artsen zijn niet gewend patiënten te vertellen welke
ziekte ze hebben en wat de prognose is. Maar dat verandert,
sinds kort zijn artsen verplicht patiënten over hun ziekte in
te lichten. We zijn in Japan de euthanasiediscussie altijd uit
de weg gegaan. Daarom ben ik blij dat de volgende wereldconferentie in Japan zal plaatsvinden. Het zal hopelijk voor
de zo broodnodige publiciteit en discussie zorgen.’

Tekst Marleen Peters
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SPREKERSKADER
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NADENKEN OVER DE DOOD DAT
WIL JE NIET ALS JE JONG BENT
Als onderdeel van het vak maatschappijleer moeten de leerlingen van 4vwo van de Berger
Scholengemeenschap eenmaal per jaar in groepjes van drie een spreekbeurt houden met
daaraan gekoppeld een praktijkles. Tara Smit (15), Dyonne de Vries (16) en Dagmar
Steens (17) kozen voor het onderwerp euthanasie. Voor de praktijkles nodigden ze
Aycke Smook uit, arts en lid van het Sprekerskader van de NVVE. Relevant ging mee.
Relevant 4/2002
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De klas blijkt al goed ingevoerd te zijn in
het onderwerp euthanasie. Het is muisstil
en Aycke Smook hoeft weinig te doen om
de leerling bij de les te houden. Zelfs het
kabaal op de gang brengt hen niet uit hun
concentratie. Smook begint met een uitvoerige uiteenzetting over de nieuwe euthanasiewet die onlangs in Nederland als eerste land ter wereld een feit is geworden.
Tara, Dyonne en Dagmar hebben de les
goed voorbereid. Vooraf moesten ze zelf
alles uitzoeken, informatie opvragen, een
spreekbeurt houden en iemand uitnodigen
voor de praktijkles.‘Waarom we voor dit
onderwerp gekozen hebben?’ zegt Tara.
‘Als ik helemaal eerlijk ben: we kregen van
onze leraar meneer De Jong de keuze uit
heel veel onderwerpen. Maar de meeste
onderwerpen vonden we niks of het was
moeilijk om aan informatie te komen. Dus
bleef euthanasie over, want daar kun je op
internet heel makkelijk veel over vinden.’
Dyonne: ‘En toen we er eenmaal mee bezig waren, was het ook wel weer leuk om
te doen.’
Ze wisten vooraf wel wat euthanasie is,
maar dat het onderwerp zo ingewikkeld
is, hadden ze niet verwacht. Dyonne: ‘Je
denkt dat je alles weet, maar de regels
rond euthanasie zitten toch veel moeilijker
in elkaar dan je denkt. Maar dat is ook
nodig. Het is toch iets heel ingrijpends.’
Jong
Tara vertelt over haar grootmoeder die een
hersenbloeding kreeg. ‘Toen ze in het ziekenhuis lag, was ze al helemaal “weg”.
Als ze was blijven leven had ze niet meer
kunnen praten. Zij had een euthanasieverklaring ingevuld, maar is zonder hulp
overleden. Mijn opa was 95 en had een
nieuwe batterij nodig voor zijn pacemaker.
Twee van zijn kinderen zijn overleden en
de andere wonen in Australië. Toen hoefde
het voor hem niet meer, dat kon ik goed
begrijpen.’
Hoe goed ze kan begrijpen dat ouderen
ervoor kunnen kiezen niet meer verder te
willen leven, zo moeilijk kan ze zich indenken dat zij zelf voor euthanasie zou kiezen. Tara: ‘Het is lastig om je voor te stellen hoe het is als je ziek bent. En ik denk
ook dat het voor kinderen anders is dan
voor volwassenen. Wij hebben nog een
heel leven voor ons en je hebt je vrienden
en je familie nog.’ ‘En je wil nog een heleboel meemaken’, vult Dyonne aan.
Dagmar denkt er anders over. ‘Vanaf zestien jaar kun je zelf beslissen. Al is het
ene kind wel volwassener dan het andere.
Ik denk dat ik het wel zou kunnen. Al lijkt
het me heel moeilijk voor je familie.’

Een euthanasieverklaring zouden Tara en
Dyonne niet tekenen. Dagmar kan zich wel
voorstellen dat ze dit zou doen: ‘Voor het
geval dat.’ Maar ze begrijpt de twijfel van
de anderen.

Vlnr. Dagmar Steens,
Dyonne de Vries en
Tara Smit.

‘Het is jammer dat helemaal niemand
in de klas tegen euthanasie is’
Loketje
Smook vertelt de leerlingen over Huib
Drion en hoe hij tien jaar geleden op het
idee kwam van “een pil” voor ouderen,
waarmee ze als ze levensmoe zijn op een
zelfgekozen moment een einde aan hun
leven kunnen maken. Als de leerlingen na
afloop vragen mogen stellen, blijkt vooral
de pil van Drion het meest tot de verbeelding te spreken. Hoewel iedereen in de
klas er vraagtekens bij zet.
Ook Tara, Dagmar en Dyonne hebben zo
hun twijfels: Dyonne: ‘Ik vind niet dat je
zo’n pil bij een loketje moet kunnen afhalen, dat is te makkelijk. Iemand kan zich
altijd een dag of een week rot voelen en
denken dat hij niet meer wil.’ ‘Ik vind ook
dat je er niet te makkelijk aan moet kunnen komen. Maar het is ook niet prettig
om iemand te vinden die van een flat is
gesprongen’, brengt Dagmar hier tegenin.
Na afloop van de les vinden ze alle drie
dat zowel de spreekbeurt als de praktijkles best goed zijn gegaan. Tara: ‘Het is alleen jammer dat helemaal niemand in de
klas tegen euthanasie is. We hadden het
leuker gevonden als voor- en tegenstanders met elkaar hadden gediscussieerd.’
Meneer De Jong was duidelijk ook tevreden: ze kregen een 7,5.
Marleen Peters

13

Relevant 4 2002

23-09-2002 15:32

KORT
Samengesteld door
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BINNENLAND

Minder meldingen artsen
na uitspraak hof
Huisartsen zouden terughoudender zijn geworden om hulp
bij zelfdoding te melden na de
schuldigverklaring van huisarts Sutorius door het hof in
Amsterdam in december vorig
jaar. Dit stelde advocaat Sjöcrona op 17 september voor
de Hoge Raad in het cassatieverzoek van Sutorius tegen
zijn veroordeling. De advocaat
spreekt van een “Brongersmaeffect” in de medische wereld.
Huisar ts Sutorius gaf oud
PvdA-senator Brongersma in
1998 op zijn uitdrukkelijk verzoek een dodelijk middel. De
86-jarige Brongersma leed ondraaglijk en uitzichtloos. Hij
was levensmoe, leed aan allerlei kwaaltjes en vreesde de
onvermijdelijke verdere aftakeling. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde op 6 december 2001 dat de huisarts
schuldig was aan hulp bij zelfdoding, maar legde geen straf
op. In 2000 ontsloeg de rechtbank in Haarlem Sutorius van
rechtsvervolging. De rechters
oordeelden dat het lijden van
Brongersma uitzichtloos en
ondraaglijk was en dat de arts
daarmee voldeed aan de zorgvuldigheidseisen.
Sjöcrona vroeg zich af wat
ziekte is en wat niet. Volgens
hem is het begrip rekbaar.
‘Homofilie werd nog niet zo
lang geleden als ziekte beschouwd. En voordat Alzheimer een naam kreeg, was het
eeuwenlang gewoon ouderdom.’ Hij stelde verder dat het
niet zo kan zijn dat alleen
straffeloos aan een doodswens kan worden voldaan als
een patiënt een bepaalde ziekte heeft. Het Openbaar Ministerie zal eind oktober reageren.
Zelfdoding doodsoorzaak
nummer één onder
mannelijke dertigers
In 2000 hebben 1500 mensen een einde aan hun leven
gemaakt. Het aantal is hoger
dan het aantal personen dat
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jaarlijks door een verkeersongeval om het leven komt. Dit
blijkt uit cijfers van het CBS.
Voor twintigers en dertigers is
zelfdoding een van de belangrijkste doodsoorzaken. Dit relatief hoge aantal is volgens
het CBS te verklaren door het
lage sterftecijfer door ziekten
in deze leeftijdsgroep.
Het totale aantal zelfdodingen
is gemiddeld tweemaal zo
hoog onder mannen als onder
vrouwen. Bij personen onder
de dertig ligt het aandeel van
mannen gemiddeld driemaal
zo hoog. Verhanging is met 40
procent de meest gebruikte
methode. Andere veel voorkomende methoden zijn het innemen van medicijnen en/of
alcohol, voor de trein springen
en verdrinking.
Artsen schrijven vaker
morfine voor
In de afgelopen vijf jaar is het
gebruik van morfine bij pijnbestrijding bijna verdubbeld. Dit
blijkt uit cijfers van de
Stichting Farmaceutische Kengetallen. Zestigduizend mensen gebruikten in 2001 morfine. Morfine wordt vooral voorgeschreven in de laatste fase
van een dodelijke ziekte. Bijna
de helft van de gebruikers is
ouder dan zeventig jaar.
Ministerie keurt plan
“besluitenhuis” af
De Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en
de Kempen (GGzE) pleit voor
de oprichting van een “besluitenhuis” voor mensen met
psychiatrische problemen die
een doodswens hebben. De
bedoeling is dat toekomstige
bewoners nog een keer alles
proberen om de zin van het leven te gaan zien. Als dat niet
lukt kunnen ze in het besluitenhuis met hulp menswaardig dood gaan. ‘Zonder anderen een trauma te bezorgen
door hun manier van zelfdoding en zonder anderen met
vragen achter te laten,’ vertelt
een medewerkster van het
GGzE in Eindhovens Dagblad.
Het ministerie van Volksgezondheid keurt het plan af.

Hulp bij zelfdoding bij iemand
met psychische problemen
valt volgens een woordvoerder
niet onder de euthanasiewet.
Het zou daarom wettelijk onmogelijk zijn bewoners een
“euthanasiegarantie” te geven. Ook A. Thoolen van de
Nederlandse Vereniging van
Psychiatrie lijkt het geen goed
plan. Hij vindt dat hulp bij zelfdoding of het bespreken van
een doodswens een zaak
moet blijven tussen de arts en
zijn patiënt. Ruim 320 psychiatrische patiënten vragen
jaarlijks om hulp bij zelfdoding.
Slechts van vijf van hen wordt
het verzoek verhoord. (Eindhovens Dagblad 13-8-2002)
BUITENLAND

Plastic zak voor zelfdoding
De Australische euthanasievereniging EXIT heeft een
plastic zak op de markt gebracht waarmee mensen die
terminaal ziek zijn een einde
aan hun leven kunnen maken.
De zak is alleen te verkrijgen
voor leden van de vereniging
en wordt gratis verstrekt. De
doorzichtige zak, die de bijnam “Aussie exit bag” heeft
gekregen, heeft een verstelbaar elastiek dat zonder knellen rond de hals sluit. De gebruiker, die eerst een slaapmiddel inneemt, kan in zijn
slaap gewoon blijven ademen,
maar raakt door zuurstofgebrek bewusteloos en ster ft
een zachte dood.
Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn in Australië verboden.
Volgens de oprichter van EXIT
Philip Nitschke zijn de zakken
de enige optie voor mensen
die geen geld of connecties
hebben om met behulp van
medicijnen een einde aan hun
leven te maken. De zak is om
juridische redenen voorzien
van een tekst die vermeldt dat
de zak dodelijk kan zijn als deze over het hoofd wordt getrokken.
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BRIEVEN
Dignitas (1)
Het laatste nummer van Relevant waarin
het artikel Vluchtroute Zürich staat, ligt nu
bovenop in de map euthanasie die we bijhouden sinds we lid zijn van de NVVE. Dit
artikel is voor ons het beste bericht sedert
jaren. Ik ben 83 jaar en mijn vrouw bijna
80. Samen weten wij tot op heden ons
leven zelfstandig draaiende te houden. Tot
op heden, want er is bij mij leukemie geconstateerd. Ik voel me beroerd en totaal
ontredderd. In mijn oneindig gepieker bots
ik telkens weer op punten waar ik geen
raad mee weet. Ik heb altijd zelfstandig
voor mezelf en mijn gezin kunnen zorgen.
Maar hoe moet dat straks wanneer we
geen van beiden meer kunnen? Onze kinderen wonen in Zuid-Frankrijk. Zij kennen
onze wensen en verlangens aangaande de
periode die voor ons ligt, daar is over gesproken en het is op papier gezet. Maar
wat kunnen zij doen wanneer, zoals Martin
in het artikel zegt, de officiële instanties
je niet serieus nemen en maand na maand
verstrijkt en de kans op hulp nul blijft? De
slopende onzekerheid dat straks wanneer
je totaal afhankelijk bent geworden, de
kans bestaat dat de weloverwogen vraag
om hulp bot wordt afgewezen, is voor mij
uitzichtloos ondraaglijk.
Maar nu is er hulp uit Zwitserland. Daar
moet mijn zoon achteraan!
W. Hooymeyer, Barendrecht

Dignitas (2)
Uw laatste blad Relevant vermeldde dat er
een “vluchtroute naar Zwitserland” bestaat
waar de vereniging Dignitas hulp biedt. Ik
dacht: Ha! En controleerde of ik voldoende
geldmiddelen had.
Daarna ben ik het verhaal gaan lezen én
herlezen. Ik ben ontzettend geschrokken
van het verloop van de eindrit. De kleding
waarin mevrouw Van Delden afgelegd
dacht te worden, lag op een hoopje op
de grond. Ze was kennelijk kaal afgevoerd
in een zak. Haar broer ontving haar as na
drie dagen.
Sorry, ik heb wanhopig gehuild en mijn
maag draaide om. Om in wanhoop zo te
moeten sterven, daarin is niets waardigs
voor mij te ontdekken. Streeft uw vereniging naar zulke hulpmiddelen, alsook de
methode om een vuilniszak over het hoofd
te trekken, dan zeg ik hartgrondig: Neen!
Ik wil minstens keurig in het graf van mijn
man bijgezet worden. Ik heb te lang mijn
best gedaan om waardig mijn leed te dragen en wil ook waardig heengaan. Ik verlang naar mijn bevrijding, maar bovengenoemde hulp vervult me met afschuw.
T. Muijs-Rozenberg, Dordrecht

Hulp bij zelfdoding
Hierbij wil ik reageren op de column van
Josephus Jitta in Relevant nr. 3 2002, die
handelt over de strafbaarheid van hulp bij
zelfdoding. Na lezing van het stuk ben ik er
gelijk mee gaan worstelen. Want hoe zou
hulp bij zelfdoding ooit strafbaar kunnen
zijn? Als men tenminste uitgaat van het bij
volle verstand genomen, weldoordachte en
door niemand opgelegde persoonlijke verzoek van de hulpvrager. Opgelet: het gaat
om hulp vragen, wat nog altijd betekent
dat je je eigen vonnis voltrekt.
Zo mogelijk zou er alleen sprake moeten
zijn van hulp bij zelfdoding en slechts in uitzonderlijke gevallen van euthanasie. Bij dit
laatste kom je naar mijn smaak erg dicht
bij de “gevarenzone” c.q. strafbaarheid.
Het spreekt haast voor zichzelf dat ik een
groot voorstander ben van de pil van Drion
die op eigen initiatief wordt ingenomen. Ik
zou deze pil omarmen! Ik ben namelijk zelf
degene die na zo lange tijd uiteindelijk wil
stoppen met leven en stel er eigenlijk eer
in dit dan ook zelf te bewerkstelligen.
Pieter Joosse, Koudekerke

Levenservaring
Het valt mij op dat jongeren vaak zo’n
“wankel” of zelfs negatief oordeel hebben
over euthanasie. Zij vergeten soms dat euthanasie qualitate qua vrijwillig is en dus
niets te maken heeft met moord! Ik denk
dat jongeren zich eens bewust zouden
moeten worden van het feit dat zij niet kunnen oordelen over hoe het voelt oud te zijn.
Ouderen zijn eens jong geweest, maar jongeren zijn nog nooit oud geweest. Als een
oudere het om welke reden dan ook niet
meer ziet zitten, is dat een gevoel waarbij
het feit dat de betrokkene zijn leven al
heeft “uitgeleefd” zeker een rol speelt.
Dat kan een gezonde jongere niet invoelen,
daartoe ontbreekt hem of haar eenvoudig
de levenservaring. Jongeren dienen zich
dan ook te onthouden van pogingen om het
verkrijgen van euthanasie of hulp bij zelfdoding voor ouderen onmogelijk te maken. Ik
vind dat niemand het recht heeft een mens
te beletten zijn leven te beëindigen als hij
of zij dat zelf hartgrondig wil en doordacht
besloten heeft.
E.P.H. van Doornum, Rotterdam

Herstel
In de brievenrubriek van Relevant nr. 3
2002 is in de brief van mevrouw H. Sluiter
een fout geslopen. In de zin: Laten wij toch
eens ophouden de privacy van patiënten/
verzorgenden geweld aan te doen door alles “in de groep” te gooien, moet verzorgenden vervangen worden door verzorgden.
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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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FILM

DAG A L L E M A A L
Begin januari 2000 maakte Marinus Deurloo een eind aan zijn leven. Hij was 92 jaar
en kerngezond. Maar de angst om gebrekkig te worden, afhankelijk van anderen of
“met spuitjes in een ziekenhuis opgepept te worden”, overheerste. Hij hing zich
op in zijn schuurtje; zijn einde en afscheid had hij tot in de puntjes voorbereid.
In opdracht van de NVVE en in samenwerking met de Humanistische Omroep maakte
Jaap van Hoewijk de film Dag allemaal: afscheid van M.J. Deurloo. Een indringende
film die stof biedt tot discussie.
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Het huis van Marinus
Deurloo in het ZuidHollandse plaatsje
Oudenhoorn.
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Marinus Deurloo had er geen geheim van
gemaakt dat hij zijn levenseinde zelf wilde
bepalen. Aan twee van zijn drie kinderen,
ieder afzonderlijk, had hij gevraagd of ze
hem daarbij zouden willen helpen. Maar
zij wilden dit alleen overwegen als hij
erg ziek was en hulpbehoevend. Dat was
nou net wat Marinus niet wilde afwachten.
Dus nam hij het heft in eigen handen.
‘Het verhaal van Marinus Deurloo staat
niet op zichzelf,’ zegt Jaap van Hoewijk.
Er zijn veel meer mensen die zo’n wens
hebben, vooral ouderen. Gezonde mensen, met een bloeiend sociaal leven.
Toch willen ze niet meer. Er is alleen niemand die hen daarbij wil helpen en ze
kunnen hun wens ook lang niet altijd
met hun naasten bespreken.’
In Dag allemaal worden mensen geïnterviewd die Marinus Deurloo hebben gekend. De interviews worden afgewisseld

met fragmenten uit zijn afscheidsbrieven.
Op die manier krijgt de kijker een beeld
van de man; wie hij was en hoe hij leefde.
De stille beelden van het plattelandsdorp
zeggen genoeg over de gesloten gemeenschap waarin hij woonde. De bewoners
reageren met onbegrip of veroordelen zijn
daad scherp.
Onbegrip
Van Hoewijk: ‘Marinus haalde altijd melk
bij een boer, die een eindje verderop
woonde. Deze man is de laatste die Marinus heeft gezien en gesproken. Hij is heel
gelovig en heeft er zichtbaar moeite mee
dat Marinus zijn eigen leven heeft genomen. Zoiets mag je niet doen – tenminste
niet als je nog in goede gezondheid bent.
Hij keurt het af. Afkeuring is eigenlijk de
algemene reactie in het dorp. Maar als je
door vraagt, merk je dat iedereen daar zijn
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eigen redenen voor heeft. De een veroordeelt zijn daad op grond van zijn geloof,
de ander op grond van zijn situatie: hij
was toch nog gezond, hij had nog een
vrouw om voor te zorgen. Zijn hulp in de
huishouding twijfelt aan de reden die
Marinus in zijn afscheidsbrieven noemt.
Ze kan niet geloven dat hij daarom een
eind aan zijn leven zou maken, ze begrijpt
het niet. Dat snap ik wel. Het is ook een
heel menselijke reactie; in eerste instantie zal iedereen zich afvragen waarom
iemand die gezond is en een rijk leven
heeft, niet verder wil leven.’

met achterblijvers. Vooral door die gesprekken worden er nuanceringen aangebracht. Je realiseert je dan pas goed hoe
persoonlijk ieders reactie is, ongeacht of
iemand het wel of niet begrijpt. Marinus
Deurloo vond niemand die hem zou willen
helpen en heeft het toen maar helemaal
zelf gedaan. Dat is, wat je er verder ook
van vindt, heel eenzaam. Meer openheid
over dit onderwerp is alleen maar goed.
Het is belangrijk dat mensen die een
doodswens hebben, daar ook over kunnen
praten.’

Jaap van Hoewijk:
‘Het is belangrijk dat mensen
die een doodswens hebben,
daar ook over kunnen praten’
Zelf beslissen
Ook de familie van Marinus Deurloo worstelt nog steeds met de keuze van hun
vader en opa. Ze zijn terughoudend in hun
emoties, maar het is duidelijk dat zij het
er moeilijk mee hebben. Dochter Ria: ‘Het
enige dat ik heel erg vind, is dat hij zelf
die beslissing zo heeft moeten nemen.
Afschuwelijk toch als je 92 jaar bent en
je moet dat gaan doen. Dat vind ik heel
erg, want het feit op zich dat hij dood is,
accepteer je. Hij was oud. Het is gewoon
de manier waarop en alles eromheen, dat
vind ik erg’.
‘Ik was heel erg boos,’ vertelt een kleindochter. ‘Ik denk omdat hij mijn oma in
de steek liet en eigenlijk ons allemaal.
Ik vond het raar, hij was nog zo goed, hij
kwam nog elke dag bij ons. Ik dacht: hoe
kan je dat nou doen?’
‘Waarom op deze manier?’ zegt Jaap
Deurloo, die zijn vader vond. ‘Ik zou willen
dat er een pilletje was geweest. Maar die
mogelijkheid is er niet. Ik vind dat als je
92 jaar bent en je mag dan nog niet zelf
beslissen wat je wel of niet wilt, wanneer
dan wel?’
Openheid
Van Hoewijk: ‘De film is geen pleidooi voor
de pil van Drion, maar zeker ook niet ertegen. De opdracht van de NVVE was een
film te maken die stof biedt tot discussie.
Ik heb willen laten zien welke emoties en
overwegingen er allemaal spelen en wat
er gebeurt met de mensen die achterblijven. Ik heb het leven van Marinus Deurloo
geschetst aan de hand van foto’s, brieven, beelden van het dorp en gesprekken
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Toen de film gemaakt werd, stond het huis
van Marinus Deurloo nog te koop. Zijn zoon
staat er onhandig in de nog gemeubileerde, maar levenloze woonkamer. Dan loopt
hij naar het schuurtje, opent de deur en
wijst aan waar zijn vader hing en hij hem
vond. Later zegt hij peinzend: ‘Hij heeft het
niet te laat gedaan. En hoeveel te vroeg?
Misschien een uur, misschien een jaar,
misschien tien jaar. Ik weet het niet.’
Marleen Swenne

De film Dag
Allemaal wordt
eind mei 2003
uitgezonden door
de Humanistische
Omroep.
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R E L E VA N T E K W E S T I E S
Mevrouw S. is 80 jaar en verblijft in een verpleeghuis. Zij heeft reuma
in een gevorderd stadium. Geestelijk is er geen abnormale achteruitgang. In het afgelopen jaar zijn zowel haar man als een zoon overleden.
In die verdrietige omstandigheden is zij gaan nadenken over de zin van
haar verdere leven. Haar arts staat zeker niet negatief tegenover haar
euthanasiewens, erkent de “dramatische omstandigheden” waarin
mevrouw zich bevindt, maar wil niet op het verzoek in gaan. De arts
meent dat het “dubbele rouwproces” een grote rol speelt in haar
euthanasiewens en denkt dat de depressieve toestand waarin zij zich
bevindt nog zou kunnen veranderen.
Deze situatie stelt drie kwesties
aan de orde: de manier waarop het
verzoek om euthanasie tot stand is
gekomen (vooral het tijdstip), de
reactie van de arts en de vraag
hoe nu verder.
Mevrouw S. heeft haar euthanasieverzoek opgesteld en kenbaar
gemaakt toen zij door verlies van
dierbaren in uiterst verdrietige omstandigheden was geraakt. Dat is
begrijpelijk, maar tegelijkertijd jammer. Euthanasie is een proces. In
de eerste plaats voor wie het betreft, maar ook voor degene die om
de hulp wordt gevraagd, de arts
dus. Natuurlijk, er kunnen binnen
heel korte tijd omstandigheden
ontstaan die het leven onverwacht
omkeren tot enkel lijden. Maar in
andere situaties kondigt ellende
zich aan of is het reëel om die mogelijkheid onder ogen te zien. Dat
laatste is het geval bij veroudering,
zeker als die komt met ernstige ge-
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breken. Het is goed en zou normaal moeten zijn dat mensen
nadenken over verlies en de eindigheid van het leven en de grenzen
van wat zij voor zichzelf willen tijdig
vastleggen in een wilsbeschikking.
Dat stelt hen ook in de gelegenheid er op voorhand over te praten
met dierbaren en de arts. Daarnaast verkleint het de kans op
misverstanden en onverkwikkelijkheden als de lijdenssituaties zich
onverhoopt aandienen. Ook in dit
geval zou eerder duidelijkheid zijn
ontstaan en ieder zou in nog rustiger omstandigheden over alternatieven hebben kunnen nadenken.
Dan de reactie van de arts. Gezien
de zorgvuldigheidseisen waaraan
de arts moet voldoen, zal die eerst
moeten nagaan of er mogelijkheden zijn de pijn van het verlies van
haar man en zoon te verlichten,
bijvoorbeeld door een rouwverwerkingsgroep of hulp van een psy-

De NVVE zoekt TELEFOONVRIJWILLIGERS
in de regio Amsterdam, voor twee halve dagen per week
Werkzaamheden: verstrekken van informatie; opnemen
en doorgeven van vragen aangaande hulpverlening, pers
en spreekbeurten; klachtenopvang; invoeren en muteren
van adresgegevens.
Wij vragen: opleiding op havo-niveau; uitstekende
uitdrukkingsvaardigheid; stressbestendig; goede
“telefoonstem”; computer- en telefoonervaring; kennis
van de Engelse taal.
Wij bieden: maatschappelijk relevant vrijwilligerswerk;
training en begeleiding; reiskostenvergoeding.
Inlichtingen: Hans Maliepaard (coördinator),
tel. 020 - 620 06 90.
Stuur uw brief met CV vóór 1 november aan:
NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.
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chiater. Pas wanneer deze stap is
genomen en blijkt dat mevrouw
niet meer tot een waardige levensstaat kan komen, zal de volgende
stap in het euthanasieproces genomen kunnen worden.
Wel moet ervoor gewaakt worden
dat depressie en rouw niet worden
vermengd. Rouw kan depressie uitlokken, maar niet alle rouw maakt
depressief. Verder is het de vraag
of de diagnose depressie niet te
gemakkelijk op de situatie van mevrouw S. wordt geplakt. Wie gedeprimeerd is, heet al snel depressief. Ook zijn vraagtekens te zetten
bij een te hoge verwachtingen van
behandeling. Mevrouw heeft harde
levensfeiten tegen: niets of niemand kan haar man en kind terughalen, gevoegd bij de toch al schrijnende afhankelijkheid die haar reuma meebrengt.
Ten slotte: hoe nu verder? Als de
arts blijft bij haar weigering om
hulp te geven, mag van haar worden gevraagd om actief te helpen
zoeken naar een collega-arts die
mogelijk wel bereid is het verzoek
in te willigen. Verder kan mevrouw
door aanstelling van een gevolmachtigde haar positie versterken.
Het regelen van een gevolmachtigde kan trouwens ook het beste tijdig gebeuren, dus voordat het water tot aan de lippen staat.

De NVVE is op zoek naar vrijwilligers voor de
LEDENONDERSTEUNINGSDIENST (LOD) in de regio’s Den Haag
en omstreken, Gooi/IJsselmeerpolders, Utrecht, Noord-Holland
en Groningen.
De LOD bestaat uit 35 vrijwilligers die informeren, ondersteunen,
bemiddelen en advies geven over vragen of problemen rondom
euthanasie. Ze worden begeleid door twee coördinatoren vanuit
het bureau in Amsterdam.
Wij vragen: relevante werkervaring, bij voorkeur vanuit het maatschappelijk werk of de gezondheidszorg; zeer goede contactuele
eigenschappen. flexibele tijdsinvestering; beschikking over een
auto; bij voorkeur 35 jaar of ouder.
Wij bieden: training en begeleiding; deskundigheidsbevordering;
reis- en onkostenvergoeding.
Inlichtingen:
Marion Ebbinge of Simone Postma, tel. 020 - 620 06 90.
Uw sollicitatiebrief met motivatie en CV kunt u richten aan: NVVE,
Ledenondersteuningsdienst, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.
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COLUMN

RELEVANT

ONNODIG LEED
In het halfdonker van de lange verpleeghuisgang zie ik de kleine stoet aankomen. Meneer – of wat er nog van hem over was – gezeten in een rolstoel.
Ineengedoken met het hoofd vooruitgeschoven door de kromming van zijn
rug en de blote magere voeten gestoken in versleten pantoffels. Hij heeft
niet meer de kracht om zijn hoofd zover op te richten dat hij vooruit kan
kijken. Zijn nu veel te groot geworden bril is tot het uiterste puntje gezakt
van wat eens een fraaie neus was. Zijn zichtbaar aangeslagen dochter duwt
de rolstoel. Haar man loopt ernaast met een weekendtas en een grote zak
met luiers – of wat minder confronterend “inco-materiaal” genoemd. De zuster die de stoet opving, wist niet hoe gauw zij deze man op bed moest leggen, zo bang was ze dat hij doormidden zou breken. Toen ik hem even later
opzocht probeerde hij te glimlachen en een paar vriendelijke ogen keken
me vanuit het uitgebeende gezicht aan.
Zijn dochter begon meteen te vertellen en kon daarbij haar tranen niet bedwingen. Vader had twee jaar geleden een beroerte doorgemaakt. Hij was
daardoor zijn spraak kwijtgeraakt en zijn rechter lichaamshelft was verlamd.
Hij was daarna nog zodanig hersteld dat hij weer zelfstandig kon lopen met
een rollator. Zijn spraak was nauwelijks hersteld, maar het begrijpen van
taal was grotendeels intact gebleven en hij wist heel goed duidelijk te maken wat hij wilde.
Zolang zijn vrouw nog leefde, was het leven voor hem nog waardevol, maar
toen zij een jaar geleden plotseling overleed, kon en wilde hij niet meer verder leven. Hij uitte zijn wens om te sterven naar zijn kinderen en de huisarts. De kinderen zagen dat vader zo niet meer verder kon en respecteerden zijn wens. Voor de huisarts lag dat anders. Hij vond het moeilijk. Deze
man was niet ernstig ziek of had, zoals dat heet, geen terminaal lijden.
Bovendien had hij een afasie, kon hij slechts een paar woorden spreken.
Hij durfde het niet aan. Maar deze man wist heel goed wat hij wilde en niet
kunnen spreken is niet hetzelfde als wilsonbekwaam zijn, wat sommige dokters kennelijk wel denken. Ondertussen raakte hij steeds meer verzwakt
door slecht eten en herhaaldelijke longontstekingen.
Uiteindelijk schakelde zijn huisarts een SCEN-arts in. Deze artsen hebben
een speciale cursus gevolgd en hebben als taak de huisarts bij te staan in
de besluitvorming rond een vraag om euthanasie. De SCEN-arts hoorde de
huisarts aan, achtte het nota bene niet nodig om zelf met de patiënt te praten en concludeerde dat de huisarts in dit geval geen euthanasie zou moeten doen.
Terwijl ik dit schrijf zie ik weer die smekende blik in dat magere gezicht voor
mij en voel ik me echt verdrietig. Hij had vanaf het moment dat hij dit te horen kreeg eten en drinken laten staan en ten einde raad vroeg de familie of
hij in ons verpleeghuis opgenomen zou kunnen worden. Ik heb hem voorzichtig onderzocht en zag voortdurend foto’s uit concentratiekampen voor me.
Hij had behalve een longontsteking en ernstige uitdrogingsverschijnselen
ook nog diarree en daarbij was elke aanraking pijnlijk voor hem. Ik vroeg hem of hij
wilde dat ik hem zou behandelen met vochttoediening en antibiotica. Hij schudde hard
nee. Op de vraag of hij rustig zou willen sterven knikte hij hartstochtelijk ja. Hij kreeg
morfine en is binnen 24 uur rustig overleden.
Deze man en zijn familie is onnodig veel leed
aangedaan door onzorgvuldige bejegening
van dokters en daar schaam ik me voor.
Marijke Boorsma
verpleeghuisarts
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S C H R I J FAC T I E

GEACHTE KAMERLEDEN
Vorig jaar riep de NVVE haar leden op brieven en kaartjes te sturen aan de Eerste Kamer ter ondersteuning
van het wetsvoorstel euthanasie. De reacties waren overstelpend. Naast duizenden kaartjes kwamen er maar
liefst 14.876 persoonlijke brieven binnen van leden van de NVVE. De postkamer van het Binnenhof draaide
overuren. Psycholoog Fred Cornelisse, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, analyseerde samen
met zijn studenten de brieven voor de NVVE.
de NVVE uit stedelijke gebieden komen.
De herkomst van de brieven weerspiegelt
wat dat betreft niet de opbouw van het ledenbestand, want in verhouding was het
aantal brieven uit de regio groot. Misschien valt dat te verklaren uit het feit dat
mensen die op het platteland wonen zich
eerder eenzaam voelen in hun standpunt
en daarom extra gemotiveerd zijn aan een
dergelijke actie deel te nemen.’

Wat waren de argumenten van de briefschrijvers om voor de euthanasiewet te
pleiten?
‘De NVVE had, toen zij haar leden opriep
een brief te schrijven, een aantal mogelijke argumenten aangegeven. Ruim de helft
van de schrijvers beperkt zich tot het overnemen van een of meer van deze suggesties. Dit betekent dat een krappe helft
(zo’n 40%) de suggesties van de NVVE
links heeft laten liggen, of daarenboven
eigen argumenten heeft geformuleerd of
eigen ervaringen heeft beschreven, die
vaak schrijnend en diep ontroerend zijn.’
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Wat was de opdracht van de NVVE?
‘De NVVE heeft vooraf geen opdracht geformuleerd. Maar zelf ben ik van huis uit
erg geïnteresseerd in de manier waarop
mensen redeneren. In dit geval werd de
vraag: hoe argumenteren mensen, zonder
dat ze aan een discussie deelnemen,
wanneer ze Kamerleden willen overtuigen
van iets goeds? Groepjes studenten kregen de opdracht een steekproef te nemen
en die steekproef te beschrijven. Er werd
een onderverdeling gemaakt naar het
soort brieven en de argumenten, vervolgens zijn deze in een gespecificeerde categorieënstelsel ondergebracht. De studenten mochten zelf onderzoeksideeën
formuleren. Daaruit kwamen twee hoofdvragen naar voren: argumenteren vrouwen
anders dan mannen en zijn er verschillen
naar regio?’
Wat zijn de conclusies wat betreft de
spreiding naar regio?
‘Het is bekend dat de meeste leden van
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Hoe zien de brieven eruit van degenen die
hun eigen argumentatie gaven?
‘Dat zijn natuurlijk de meest interessante
brieven en tegelijkertijd vergen die het
meeste onderzoek. Dit deel van het onderzoek is nog niet afgerond, daar kan ik nu
dus nog niet zoveel over zeggen. Maar er
zijn nogal wat briefschrijvers die menen
dat de nu aangenomen euthanasiewet invoering van de pil van Drion betekent. Deze interpretatie van de wet lijkt mij tamelijk wijdverbreid. In dat opzicht ligt er denk
ik nog een belangrijke voorlichtende taak
voor de NVVE.
Wat mij tegenviel, is dat er veel mensen
zijn die wel hun titel voeren, maar op geen
enkele manier een poging doen een eigen
redenering op te stellen. Je zou verwachten dat juist zij, gezien hun opleiding en
achtergrond, een stevige argumentatie
zouden geven.’
Waren er ook brieven van tegenstanders?
‘De tegenstanders hebben zoals bekend,
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in groten getale een handtekening gezet,
maar zijn veel minder vaak in de pen geklommen. De brieven die er zijn, zijn over
het algemeen one-liners: Neem deze wet
niet aan! Van enige argumentatie is meestal geen sprake.’

Valt er iets te zeggen over de levensbeschouwelijke achtergrond van de briefschrijvers?
‘De NVVE had de schrijvers in haar oproep aangemoedigd iets te zeggen over
hun levensbeschouwelijke achtergrond en
politieke voorkeur, maar daar is opvallend
weinig gehoor aan gegeven. De percentages spreken voor zich: 2,8 procent noemt
zijn of haar levensbeschouwelijke achtergrond en 4 procent noemt een politieke
partij. Wel wordt vrij vaak gerefereerd aan
het geloof, zonder dat daar een specifieke
godsdienst bij wordt genoemd. Veel mensen schrijven iets in de trant van: Ik ben
wel gelovig, maar toch...’
Wie hebben vaker geschreven: mannen of
vrouwen?
‘Er zijn maar heel weinig schrijvers geweest die biografische gegevens expliciet
hebben vermeld. Meestal konden we, afgaand op het geschrevene, niet opmaken
of de schrijver een man of een vrouw was.
Soms konden we het geslacht afleiden.
Gezien de Nederlandse gewoonte van veel
getrouwde vrouwen om met een dubbele
achternaam te ondertekenen konden we
de briefschrijver vaker als vrouw dan als
man identificeren.’
Wat was de leeftijdsopbouw van de briefschrijvers?
‘De meeste schrijvers noemen geen leeftijd, maar omdat veel NVVE-leden niet
meer tot de allerjongsten behoren, zou
het niet vreemd zijn als het grootste deel
van de briefschrijvers ook gevorderd in jaren is, maar zeker weten doen we dit niet.
Het lijkt er wel op dat er hoogbejaarden
zijn die trots zijn op hun leeftijd. Je leest
veel vaker iets als “ik ben bijna 85”, dan
“ik ben net 85 geworden”.
De brieven vormen een unieke verzameling omdat mensen nooit eerder zo massaal hun mening hebben gegeven over
een te behandelen wetsontwerp in de
Eerste Kamer. Zou er in de toekomst
weer een wetsontwerp komen dat zoveel
commentaar oproept, dan mag je verwachten onder de reacties veel minder
handgeschreven brieven en veel meer
e-mailtjes aan te treffen.’

Marleen Swenne

C O M M E N TA A R
C O N G R E S E N C U LT U U R
Meestal ga ik naar een congres om er iets te leren. Maar de
eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat alles wat rondom zo’n
congres gebeurt van minstens even groot belang kan zijn.
Je ontmoet er oude bekenden en je leert er nieuwe mensen
kennen; in vakjargon heet dat: werken aan je netwerk. En
daarbij: het is altijd weer leuk even ergens anders te zijn. Alles
bij elkaar is dat mooi meegenomen, je slaat vele vliegen in
een klap. Soms – en dat was de afgelopen weken het geval –
ga je naar een congres omdat je wat te brengen hebt: een
lezing of een andere bijdrage in de organisatie.
Als ik op deze manier kijk naar de 14e Wereldconferentie van
de World Federation of Right to Die Societies in Brussel dan
herken ik veel van wat in het algemeen bij congresbezoek
past. Samen met de Belgische en Luxemburgse zusterverenigingen, heeft de NVVE dit congres georganiseerd. Als zodanig
hebben wij aan het behalen van de doelen van de congresbezoekers meegewerkt. Er was een programma met voor elk
wat wils: welke factoren kunnen legalisering van euthanasie
in een land bevorderen en welke verhinderen dat? Welke ervaringen hebben anderen in hun strijd voor wettelijke mogelijkheden van euthanasie en hulp bij zelfdoding? Welke ontwikkelingen vinden over de wereld plaats op dat gebied? Maar ook:
hoe werkt de pil van Drion, welke bijdrage levert de zaakDiane Pretty aan het euthanasiedebat in Engeland en waarom
moest er in Australië een speciale plastic zak worden ontwikkeld om gerechtvaardigde doodswensen in vervulling te kunnen laten gaan? En heel veel meer.
Het belang van de wandelgangen voor een congres als dit
was weer evident. Het ontmoeten van (oude) bekenden kreeg
veelvuldig de vorm van een familiereünie; zo hier en daar werden in een hoekje de kiekjes van vorige bijeenkomsten en de
(klein)kinderen uitgewisseld. De soms broze gezondheid van
de deelnemers vormde meermalen onderwerp van gesprek.
Daar is niets mis mee vind ik, tenslotte zijn de strijders voor
het recht op vrije keuze allemaal uit hetzelfde hout gesneden
en taaie volhouders. Ze zijn allemaal bevlogen voor dat ene
(alleen nog in Nederland en België, en in mindere mate in
Oregon en Zwitserland bereikte) ideaal. En voor die gezamenlijke strijd is de onderlinge saamhorigheid van groot belang.
Maar er zijn er ook voor wie een congresbezoek kennelijk
alleen tot doel heeft er eens even uit te zijn: de wandelgang
(en vooral die buiten, want het was prachtig weer!) trok voor
sommigen harder dan de met enthousiasme gebrachte inleidingen. Je vraagt je dan als rechtgeaarde Hollander toch af:
wat neem je daar nou van mee? Maar ja, het is als met alles
(en juist rond euthanasie!): culturen verschillen en die verschillen moeten worden gerespecteerd. Eens kijken hoe dat
op het volgende
congres verloopt:
in Tokio in 2004;
ik ben benieuwd.
Rob Jonquière
directeur NVVE
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Leden van “het eerste uur”
In 2003 is het 30 jaar geleden
dat de NVVE werd opgericht.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart willen we
daar speciale aandacht aan
besteden.
We zijn benieuwd of er nog leden van “het eerste uur” in
het huidige ledenbestand te
vinden zijn. Werd u tussen
1973 en 1978 lid van de
NVVE en vindt u het vieren van
dit 30-jarige bestaan ook de
moeite waard, dan horen we
dat graag. U kunt schrijven
naar Rob Jonquière, Postbus
75311, 1017 AH Amsterdam.
Bellen mag ook:
020 – 531 59 16.

Ledenraadpleging
Op 11 oktober vindt in de RAI
in Amsterdam van 11.30 –
16.30 uur een ledenraadpleging van de NVVE plaats. Aan
de aanwezige leden worden
de eerste ideeën voorgelegd
over een tweetal beleidsterreinen. Als eerste wordt gesproken over de wijziging in de
statuten van de NVVE, nodig
geworden nu euthanasie is gelegaliseerd en de discussie
over een middel voor een milde dood (de zogenaamde pil
van Drion) op de voorgrond is
komen te staan. Het tweede
onderwerp dat tijdens de ledenraadpleging aan bod zal
komen, is de aanvraag van
een proefneming voor de verstrekking van middellen voor
een milde dood.

Vooraf zullen twee modellen
worden voorgelegd van in de
toekomst volgens de NVVE
wenselijke situatie. Als inleiding wordt de film Dag allemaal van Jaap van Hoewijk vertoond. (Zie ook pag. 16/17)
De NVVE hecht veel waarde
aan de ledenraadpleging die
het mogelijk maakt in een
vroeg stadium de mening van
de leden te peilen. Besluiten
over deze twee beleidsterreinen worden genomen tijdens
de Algemene Ledenvergadering op 29 maart 2003.
Bent/was u niet in staat naar
de RAI te komen, maar wilt u
wel meepraten dan kan dat
ook per brief: NVVE,
Postbus 75331, 1070 AH
Amsterdam of per e-mail:
euthanasie@nvve.nl
De stukken behorende bij de
ledenraadpleging kunt u aanvragen bij de NVVE.

EUKARIA-PRIJS

Voor in de agenda
De Algemene Ledenvergadering van de NVVE wordt gehouden op zaterdag 29 maart
2003 in de RAI te Amsterdam.

Auteurs die willen meedingen naar de Eukaria-prijs
dienen hun publicatie vóór
1 januari 2003 te sturen
naar de NVVE, Postbus
75331, 1070 AH Amsterdam.

NVVE-publicatieprijs
2001-2003
Het bestuur van de NVVE
heeft een prijs van € 1500,beschikbaar gesteld voor de
auteur(s) van een publicatie
(artikel, boek, scriptie) over
het thema zelf beschikken
over het levenseinde. In
aanmerking komen publicaties die in 2001 of 2002 in
de Nederlandse of Engelse
taal zijn verschenen van de
hand van in Nederland wonende auteurs. De inzendingen worden beoordeeld op
wetenschappelijke deugdelijkheid, oorspronkelijkheid
en leesbaarheid.
De jury wordt graag opmerkzaam gemaakt op in aanmerking komende publicaties van derden.

Nadere inlichtingen over de
spelregels bij de secretaris
van de jury Magda van der
Grijn 020 – 530 49 72 of
raadpleeg de website:
www.nvve.nl

VACATURE BESTUUR
In 2003 ontstaat door het reglementair aftreden van
mr. C. Das een vacature in het bestuur.
Van belangstellenden voor de vervulling van deze vacature
wordt verwacht:
• affiniteit met de (nieuwe) doelstellingen van de NVVE
• visie op en ervaring met besturen
• maatschappelijke betrokkenheid
• deelnemer aan/in een voor de NVVE relevant netwerk
• representativiteit
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Rob Jonquière, directeur NVVE, r.jonquiere@nvve.nl
of telefonisch 020 – 531 59 16.
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Euthanasie en de rol van
de vrijwillige hulpverlener
Vrijwilligers vormen vaak een
belangrijke schakel tussen patiënten en professionals. De
vrijwilliger kan waar de arts
niets signaleert of niet de juiste ingang heeft als katalysator
werken tussen arts en patiënt. Zo ook bij het vraagstuk
over euthanasie.
De denktank van Humanitas
(samengesteld uit juristen,
filosofen, ethici, humanisten
en publicisten) komt regelmatig bijeen om ontwikkelingen
en dilemma’s die zich in de

Regiobijeenkomsten
De NVVE organiseert informatiebijeenkomsten waar leden
en introducés praktische vragen kunnen stellen over euthanasie en alles wat daarmee te maken heeft. Wilt u
een regiobijeenkomst bijwonen? De komende bijeenkomsten worden gehouden in:
Apeldoorn • 22 oktober
14.00-16.30 uur
Sessiehorst Connection 1
Steenwijk • 5 november
14.00-16.30 uur
Restaurant Hiddingerberg
Geïnteresseerden kunnen
zich schriftelijk aanmelden
bij de NVVE,
t.a.v. de Ledenadministratie,
Postbus 75331, 1070 AH
Amsterdam. Toegang gratis.

dagelijkse praktijk voordoen te
analyseren. Een van de onderwerpen dat aan bod is gekomen, is de rol van vrijwillige
hulpverleners bij euthanasie.
Een samenvatting van deze
bijeenkomst is onder de titel
Praten over sterven: de ultieme dienst aan de patiënt te
vinden op de website van de
NVVE www.euthanasie.nl
of aan te vragen bij:
Humanitas Landelijk Bureau
Postbus 71
1000 AB Amsterdam
tel. 020 – 523 11 00 of mail
denktank@lb.humanitas.nl

ONDERZOEK
EUTHANASIEVERKLARING
Voor mijn onderzoek naar de kwaliteit van
de modeleuthanasieverklaring van de NVVE
ben ik op zoek naar enkele kankerpatiënten
en (redelijk) gezonde personen die tussen
januari 2000 en mei 2002 de euthanasieverklaring van de NVVE hebben ingevuld.
Ik ben geïnteresseerd in uw ervaringen met
het invullen van deze verklaring en het gebruik en het functioneren ervan. Uiteraard
zal de informatie vertrouwelijk worden behandeld.
Voor informatie of het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met
Hanneke Trines, tel. 043-310 08 73.

BESTELBON
❍ Graag ontvang ik informatie over het lidmaatschap van de NVVE.
❍ Ik ben al lid. Graag ontvang ik het aanvraagformulier voor de wilsverklaringen.
❍ Wilt u mij de volgende publicatie(s) toesturen (zie achterzijde):
aantal

€

aantal

€

aantal

€

Knipselkrant (abonnement)

aantal

€

Documentatiepakket

aantal

€

Vertalingen wilsverklaringen Duits/Engels/Frans/Spaans*

aantal

€

(*doorhalen wat niet gewenst is)

Totaal

€

Brochures titel(s):

Ik machtig de NVVE om eenmalig het genoemde bedrag af te schrijven van
BESTUUR NVVE:
mr. J. Kohnstamm
(voor zitter)
drs. A. Baars-Veldhuis
(vice-voor zitter)
dr. H.E. Zoethout
(secretaris)
drs. J.P. Griede
(penningmeester)
mr. C. Das
J. Huisman, psychiater
prof. mr. J. Legemaate
directeur:
drs. R. Jonquière

bank- of girorekening nr.
NAAM
ADRES
POSTCODE

WOONPLAATS

LIDMAATSCHAPSNUMMER
DATUM

HANDTEKENING

Houdt u rekening met een levertijd van ongeveer twee weken.
Stuur deze bon (of een kopie) in een gefrankeerde envelop naar

NVVE , POSTBUS 75331, 1070 AH AMSTERDAM
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D O C U M E N TAT I E

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, ca. € 0,20)
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
Voor leden zijn de volgende
diensten beschikbaar:
■ wilsverklaringen € 9
(voor het hele pakket);
■ niet-reanimerenpas € 9,25
■ niet-reanimerenpenning incl.
ketting € 37,50 (verguld), € 22,50
(zilver) (de penning kan uitsluitend
worden besteld indien u in het bezit
bent van een niet-reanimerenpas);
■ Relevant, wordt viermaal per jaar

■

Knipselkrant
Een abonnement op de knipselkrant

■

(tien nummers per jaar) kost € 35
voor leden en € 40 voor niet-leden.

verzorgt door het hele land lezingen
over euthanasie. Enkele sprekers

■

Documentatiepakket
Documentatiepakketten voor

zijn gespecialiseerd op het gebied
van het “zelfgewilde einde van oude
mensen”.

scholieren, studenten en andere
geïnteresseerden kosten € 5

Aanvragen graag vier weken van te
voren. Honorarium in overleg.

Brochures
- Patiëntenrechten en euthanasie,
1998 € 3,50, niet-leden € 4,50
- Stoppen met eten en drinken,
1998 € 3, niet-leden € 4
- Het Schotse boekje over
methoden voor zelfdoding, 1998
€ 4 (pas na drie maanden
lidmaatschap te bestellen;
één exemplaar per lid)
- Geannoteerde bibliografie,
2000 € 3,50, niet-leden € 4,50
- In gesprek met de arts,

■

2000 € 3,25, niet-leden € 4,25
- Christelijk geloof en euthanasie,
2002 € 2,75, niet-leden € 3,75
- Levensbeschouwing en
euthanasie, 2002 € 4,

Te bestellen via de bon op pag. 23.

■

niet-leden € 5
- Het laatste stuk, antwoorden op
vragen over euthanasie en hulp
bij zelfdoding, 2002 € 2,
niet-leden € 3

Lezingen
Het Sprekerskader van de NVVE

Presentatiedienst
Op beurzen, symposia en
studiedagen kan een NVVE-stand
worden ingericht. Aanvragen graag
vier weken van te voren.
Vertaling wilsverklaringen
De wilsverklaringen van de NVVE
zijn ook verkrijgbaar in het Duits,
Engels, Frans en Spaans. De setjes
bestaan uit een behandelverbod,
euthanasieverklaring en een
volmacht. Kosten € 2,25

■

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.

gratis toegestuurd aan leden.
Voor visueel gehandicapten is er

Knipselkrant, documentatiepakket
en brochures zijn te bestellen via
de bon op pag. 23.

Minimumcontributie NVVE is € 15
per jaar. Informatie over het lidmaat-

een gesproken versie.
Jaarabonnement Nederland voor
niet-leden € 10. Overige landen op

OV E R I G E D I E N S T E N
■ Procesfonds

schap is aan te vragen via de bon
op pag. 23. Tarieven “lidmaatschap
voor het leven” verkrijgbaar bij het

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.

L I D M A AT S C H A P

Artsen en verpleegkundigen en
leden die ons inziens ten onrechte

bureau van de vereniging.

door justitie worden vervolgd voor
euthanasie of hulp bij zelfdoding of
daarover zelf een proces willen

Prijswijzigingen voorbehouden

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

