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voor de totstandkoming van de wet. Harry Kuitert, oud hoogleraar dogmatiek en ethiek, bijt het spits af.
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zaak-Terri Schiavo
Het verhaal van comapatiënte Terri Schiavo hield niet alleen
de gemoederen in Amerika bezig, maar ook ver daarbuiten.
De belangrijkste vragen rondom haar zaak op een rijtje gezet.
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ZORGVULDIG
De praktijk van besluitvorming rondom de dood kan niet
zorgvuldig genoeg zijn. Zelfs te zorgvuldig kan niet. Maar wat is
zorgvuldig? Het antwoord kan kort en krachtig zijn: zorgvuldig is
die handelwijze die maximaal recht doet aan ten eerste de
patiënt en ten tweede de grondwet van de geneeskunde. Maar
zo is de praktijk vaak nog lang niet. Met alle vreselijke gevolgen
van dien. Het lot van de Amerikaanse in coma verkerende Terri
Schiavo zal weinigen ontgaan zijn: na vijftien jaar verkeerd te
hebben in een vegetatieve toestand, waarin een flink deel van
de hersenen intussen letterlijk verwaterd zijn, is haar sterven
met alle mogelijke middelen tegengewerkt. Gelukkig uiteindelijk
tevergeefs, maar de vertoning blijft meer dan verschrikkelijk, in
de eerste plaats voor haar en haar echtgenoot. Het recht op een
goede dood en de grondwet van de geneeskunde zijn met voeten
getreden. Eerbied voor het leven houdt ook eerbied voor de
grens van het leven in. Het gaat niet aan om, daar waar de weg
terug het “leven in” onmogelijk is, iemand een vijftien jaar of nog
langer durend bitter einde te bezorgen. En bitter is het: niemand
wenst voor zichzelf of een ander zo’n bestaan. Bijna vijftien jaar
nadat ze in coma raakte, mocht zij – tegen de druk van de staat
in – eindelijk sterven.
En dan de onzorgvuldigheid van de Nederlandse overheid. De
arts Peter Vencken voorkwam met normale hoeveelheden
morfine en het slaapmiddel Dormicum dat een man, die na een
zeer ernstige beroerte stervende was, zou stikken en wordt voor
het voldoen aan zijn plicht nu door het Openbaar Ministerie
hardnekkig vervolgd. Na vrijspraak door de rechtbank in Breda
gaat justitie in hoger beroep. Justitie kent de regels niet, of wil
de normale praktijk verdacht maken – dat moet wel, want anders
zou men niet vervolgen. In beide gevallen valt het Openbaar
Ministerie dus zeer veel te verwijten. Wie roept de minister van
Justitie op het matje? Zelfs D66 niet.
Ten slotte: zorgvuldigheid wordt tegengewerkt door regelzucht. In
een recente studie van de artsenorganisatie KNMG naar
begripsomschrijvingen en zorgvuldigheidseisen rondom euthanasie, destilleert men uit ondermeer tuchtzaken en notities van
toetsingscommissies maar liefst 23(!) zorgvuldigheidseisen.
Gelukkig en ter geruststelling van artsen: dat aantal is optisch
bedrog. De zeventien eisen die naast de zes wettelijke eisen zijn
gevonden, gaan over fatsoenlijk doktersgedrag en gelden
bijvoorbeeld ook voor het voornemen om een been te
amputeren. De publicatie van deze lijst past in de traditie van
juridisering van euthanasie die de laatste jaren een vlucht heeft
genomen en zou heel goed averechts kunnen werken:
geschrokken van het aantal eisen, zal een aantal ar tsen nog
terughoudender worden of, op z’n best, iemand af en toe maar
in het geniep helpen. Want voldoen aan 23 eisen… En intussen
kan de lijst zomaar weer zijn gegroeid! NVVE-directeur Rob
Jonquière zegt in een artikel in dit blad hierover: wie niet aan de
aanvullende eisen voldoet, handelt nog steeds zorgvuldig. Zo is
het precies. In de beperking schuilt de zorgvuldigheid. ■
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EEN SPROOKJE
MET EEN HAPPY END
In no time werd het boek een bestseller: Komt een vrouw bij de dokter. Raymond van de Klundert, kortweg
Kluun, beschrijft in de roman in grote lijnen het autobiografische verhaal van hem en zijn eerste vrouw
Judith die een agressieve vorm van borstkanker had en op 36-jarige leeftijd door euthanasie overlijdt.
Alles wordt realistisch beschreven, ook de euthanasie waarvoor Judith uiteindelijk kiest. Door Anja Krabben

‘Wil jij even aan de kant gaan?’ vraagt hij en kruipt
aan de andere kant van Carmen op het waterbed, de
spuit in zijn ene hand en met zijn volle lichaamsgewicht steunend op de andere. Ik vind het een levensgevaarlijke stunt en weet niet of ik angstig moet kijken of de slappe lach moet krijgen. Als hij zo meteen
zijn evenwicht verliest, valt hij in de euthanasiespuit.
Soort van: wie een spuit maakt voor een ander valt er
zelf in. Zit ik hier zo meteen met een dooie dokter en
een bijna-dood lichaam van Carmen. Leg dat maar
eens uit aan de politie.’

Deze hilarische scène, uit het boek Komt een vrouw
bij de dokter, wordt voorafgegaan door een beschrijving van de laatste dag van Carmen (zoals Judith in
het boek wordt genoemd). Vooral het afscheid van
haar dochtertje is hartverscheurend. Carmen neemt
zelf het euthanasiedrankje, maar blijkt een te sterk
hart te hebben. Dus wordt besloten dat de huisarts
haar zal helpen door het levensbeëindigende middel
ook intraveneus toe te dienen. Dit hele hoofdstuk
door is het moeilijk de ogen droog te houden. En dan
opeens dat hilarische moment. Lachen door je tranen
heen.
Het gebeurt de lezer vaker met dit boek, dat makkelijk
een melodramatische draak had kunnen worden: het
geluk van een jong, modern stel dat alles heeft – ook
goede seks, niet per se altijd met elkaar – wordt ruw
verstoord door een levensbedreigende ziekte. Dat het
géén tenenkrommende roman is geworden, heeft te
maken met het perfecte gevoel voor humor van de
auteur – de titel is welsprekend wat dat betreft –
en het waarheidsgehalte van de gebeurtenissen.
Heel natuurlijk
Als ik de ruime Amsterdam-Zuid woning binnenloop
waar ik Kluun interview, blijkt het verhaal nog veel
realistischer beschreven dan ik had kunnen denken.

Ik loop zo het decor van het boek in: de kamer waarin Judith lag opgebaard, met aan de muur haar naaktfoto en de familiefoto van Raymond, Judith en hun
dochtertje die genomen is vlak voor de tweede chemokuur. Daar tegenover, over de volle lengte van de
meterslange muur in grote zilveren blokletters geschilderd de tekst CARPE DIEM.
‘Het boek is niet van A tot Z autobiografisch, maar
het laatste deel wel,’ vertelt Kluun. ‘De euthanasie
is precies zo gebeurd. Het wás komisch. De huisarts
was van nature al niet zo handig en dan moest hij
ook nog wiebelend op een waterbed dat middel inspuiten. Toen ik zag hoe ongelukkig hij op dat bed
lag, dacht ik opeens: het zal je toch gebeuren dat...
Op dat moment zag ik daar echt de humor van in.
Maar ook los van dat moment, de euthanasie was
niet triest. Het meest trieste moment was het afscheid van mijn vrouw van ons dochtertje. Dat was
intens verdrietig. Op het moment zelf liet ik dat enorme verdriet trouwens niet toe, ik wilde vooral dat het
een mooi afscheid werd voor hen allebei. Pas toen
ik die scène opschreef, een jaar later, kwamen alle
emoties los. Ook de laatste dag was verdrietig, maar
het einde zelf was echt mooi. Ik heb maar één dood
meegemaakt, de hare, en die voelde voor mij als heel
natuurlijk. We vieren de geboorte en rouwen om de
dood, maar misschien moeten we het wel andersom
doen.’
Keuze
‘Euthanasie paste ook heel erg bij mijn vrouw. “Je
hebt altijd een keuze,” was haar levensmotto. Dat is
de ellende van kanker, de ziekte bepaalt wat er gebeurt. Maar op het laatst heb je dus wel weer een
keuze. Dat paste bij haar karakter, niet lijdzaam toezien hoe lang het leven het nog voor heeft met jou.
Toen ze het met de huisarts had besproken en de
tweede arts was geweest, was ze zo blij, zo opgelucht. “Nu heb ik weer een keuze,” zei ze. “Het kan
morgen, of over een week, of over twee weken, of
helemaal niet.” Want ze heeft op een gegeven moment ook gezegd: “Ik zou het misschien ook mooi
vinden als het wél natuurlijk gaat.” Maar de huisarts
voorspelde haar dat ze het waarschijnlijk nog wel een
week of drie kon volhouden. Ze was jong en sterk.
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Hij voorspelde dat ze meer pijn zou krijgen, die weliswaar met morfine kon worden onderdrukt, maar dan
zou ze vaker “weg” zijn. De laatste anderhalve week
van haar leven is er veel bezoek geweest. Ze had gelukkig geen pijn. Maar op een gegeven moment wist
ze dat het op was. Er kwamen toch weer nieuwe pijntjes en ze was steeds vaker niet bij bewustzijn. Dat
vind ik het mooie aan hoe euthanasie hier is geregeld. Volgens de regels van de euthanasiewet moet
het gaan om een ondraaglijk en uitzichtloos lijden.
Uitzichtloos was het zeker, maar het was op dat moment nog niet ondraaglijk. Wel was er het vooruitzicht
dat het ondraaglijk zou kunnen worden. De beslissing
lag bij haar. En toen ze eenmaal besloten had dat ze
wilde gaan, kon het nog dezelfde dag.’

voor de dood. Ik wel, maar nu niet meer. Ze had een
keuze gemaakt waar ze vrede mee had. En toen ze
het drankje opdronk en langzaam wegzakte, zei ze
“dit voelt heel goed”. Ik heb er een bijzonder mooie
herinnering aan. Het kan ook anders. Een vriend van
me heeft zijn vader zien doodgaan, ook aan kanker,
en zei “de dood heeft een lelijk gezicht”. Ik heb gelukkig een totaal andere ervaring.
Zo doodgaan is een kunst. Als je je hele leven bang
bent voor wat er komen gaat, panisch omgaat met je
gezondheid, dan leef je niet. Natuurlijk is het beter te
blijven leven dan jong dood te gaan aan kanker, maar
zelfs met kanker valt er te leven. Als je geen dagen
aan het leven kunt toevoegen, moet je leven aan de
dagen toevoegen.’

Mooie herinnering
‘Ze was benieuwd naar de dood. Ik werd er zelfs bijna jaloers om, dacht: zij weet straks wat er is. Toen
we twee maanden voor haar dood hoorden dat er
niets meer gedaan kon worden om haar kanker nog
enigszins tegen te houden, was er feitelijk weer zekerheid. Onzekerheid is het ergste van kanker. Je
hoort percentages, maar je weet niet of de behandeling nog wel zin heeft. Anderhalf jaar lang leef je in
onzekerheid. Toen we dat bericht kregen, voelde het
dus als een opluchting. Ze is nooit bang geweest

Happy End
Eerlijk beschrijft Kluun hoe moeilijk hij het vindt zijn
vrouw met één borst te zien, laat staan haar op de
verminkte plek aan te raken. En hoe moeilijk het is
altijd met kanker te moeten leven terwijl je zelf gezond bent. Ook bijzonder eerlijk is Kluun in het boek
over zijn, zoals hij het zelf noemt, dwangmatige behoefte tot vreemdgaan. Tijdens de ziekte van zijn
vrouw blijft hij vele eenmalige seksuele ontmoetingen
hebben en hij heeft een langdurige geheime verhouding met een andere vrouw. Kluun: ‘Een ander was

‘Ik heb nog wat om je op te vrolijken,’ zeg ik. Ik pak
de videocamera. Ik heb de laatste dagen ons hele
huis op video gezet. Het huis dat we samen hebben
gekocht, en dat Carmen de laatste elf dagen, met
onderbreking van een kwartier badderen, slechts
vanuit de slaapkamer heeft gezien. Mijn stem op de
band geeft commentaar. […] en dan last but not
least – de camera gaat van de ene muur via de tafel
voor het raam, waar de bloemenvazen al klaar staan
om gevuld te worden, naar de andere muur – een
tekst die Frenk en Maud vanmiddag nog op mijn
verzoek op de muur hebben geverfd, en die me
altijd aan jou zal herinneren zolang Luna en ik in
dit huis wonen… – de camera zoomt uit en toont
twee woorden die over de volle lengte van de muur
6

zijn gespoten, in krachtige kapitalen, met
zilvergrijze verf; de stem zwijgt als de camera
secondenlang de twee woorden in beeld houdt –
‘Carpe diem…’ fluistert Carmen, roerloos naar het
beeldschermpje op de camera kijkend. Ze knikt en
kijkt me vertederend aan. ‘Prachtig. Zelfs het huis
is af.’
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Rob Jonquière
directeur NVVE

‘Hoe gaat het’ vraag ik, terwijl ik naast haar op bed
ga zitten. Ik hou haar hand vast. Mijn god, wat is
die hand mager. ‘Ik heb er geen zin meer in,
Stijn... Als het zo doorgaat, mag het van mij
afgelopen zijn...’ Ze kijkt naar mijn hand, die de
hare streelt. Ik zie dat ze iets wil zeggen, maar het
inslikt. ‘Wat is er?’ vraag ik. Ik weet al wat ze
bedoelt, maar hou mijn mond. Ik wil dat ze er zelf
over begint. ‘Ik zou graag willen weten wat de
regels zijn voor als ik er eh... mee op zou willen
houden. En hoe jij daarover denkt.’ ‘Je bedoelt
euthanasie?’ ‘Ja,’ zegt ze opgelucht, blij dat ik het
beestje bij de naam noem.

aan de drank gegaan. Elk mens heeft zwakke en
sterke eigenschappen en zowel de zwakke als de
sterke eigenschappen worden vergroot op momenten
dat je onder druk staat.’
Want de ziekte van zijn vrouw haalde ook het beste
in hem naar boven. De liefdevolle manier waarop hij
zijn vrouw de laatste tijd verzorgt, is indrukwekkend.
‘Dat had ik vooraf ook niet kunnen denken. Het is
mooi dat je jezelf zo ver kunt brengen. Ik heb wel
eens gelezen dat het meemaken van een sterfproces één van de snelste manieren is waarop je als
mens kunt groeien. Misschien is dat hoe het leven
is. Als alles goed gaat leer je niet veel. Je leert van
moeilijke periodes. Het is alleen wel wrang dat het
zo moet.
Boven alles is mijn boek een ode aan de liefde. Wat
er aan het einde overblijft, als seks geen enkele rol
meer speelt, is liefde in de meest pure vorm. Het is
bijna een sprookje. De werktitel was Happy end. De
uitgever vond dat te soft in vergelijking met mijn rauwe schrijfstijl, maar Happy End dekt wel precies en
totaal de lading van het verhaal.’ ■
Kluun • Komt een vrouw bij de dokter • Uitgeverij Podium
2003 • € 16,50 • ISBN 9057591669
Het boek was het best verkochte Nederlandse romandebuut van 2004. Onlangs rolde de twaalfde druk van
de pers. Voorjaar 2006 komt de film naar het boek uit.
Ook verschijnt dan het vervolg op “Komt een vrouw bij de
dokter”. Kluun heeft een eigen site waarop hij een weblog
bijhoudt: www.kluun.nl.

COMMENTAAR

GAAT HET OPENBAAR
MINISTERIE DE WEG
TERUG?
Het was in 1972 bij dokter Postma (die haar ongeneeslijk zieke moeder op haar verzoek hielp te sterven) natuurlijk niet echt voor het eerst dat het Openbaar Ministerie (OM) zich met een zaak rond levensbeëindiging bemoeide. En dan doel ik natuurlijk niet
op alle criminele acties die in gewoon Nederlands
met de term “moord” worden aangeduid. Als een officier van justitie daarbij actie onderneemt, politie
laat optreden en bij de rechter strafvervolging eist,
dan zijn we met z’n allen blij dat we in een rechtsstaat leven. Iemand die een ander moedwillig en ongevraagd van het leven berooft, is een moordenaar
en hoort gestraft te worden. Maar de laatste maanden krijg ik af en toe het gevoel dat strafvervolgers
het spoor een beetje bijster zijn geraakt.
We waren eraan gewend geraakt dat dokters die
euthanasie hadden toegepast, vervolgd werden om
zo jurisprudentie te ontwikkelen (de zaken tegen de
dokters Schoonheim, Chabot en Sutorius zijn daar
voorbeelden van). Gelukkig kwamen er afspraken
met de politie om bij meldingen van euthanasie niet
in het blauw en met zwaailichten bij de overledene
en/of de handelende personen binnen te vallen. Dat
was allemaal lang voor 2002, voordat de euthanasiewet van kracht werd.
Nu de wet er eenmaal is, lijkt het wel of het OM met
andere ogen kijkt naar wat er gebeurt op dit terrein.
Zo werd het bestuur van de NVVE gegijzeld op het bureau, omdat een rechter-commissaris het dossier wilde bekijken van een psychologe die werd vervolgd.
Twee medewerkers van De Einder zijn letterlijk door
de politie opgepakt en een aantal dagen in de cel opgesloten – in het geval van Willem Muns, maar waarschijnlijk ook bij Jan Hilarius volkomen ten onrechte.
Het OM ontspoorde echter pas werkelijk, toen zij de
Bredase arts Vencken met vier man politie oppakte,
als misdadiger behandelde en zeven dagen in de cel
gooide. En dit nadat de arts op een uiterst correcte
en deskundige wijze (op een juiste indicatie, met de
juiste middelen in een juiste dosering) een patiënt
terminaal had gesedeerd, waarna deze is overleden.
Een medische handeling die zelfs in de opvatting van
staatssecretaris Ross-Van Dorp en minister Donner
niet bij de strafrechter thuishoort. Toch besloot het
OM om na zijn vrijspraak door de rechtbank in Breda
tegen deze uitspraak in beroep te gaan.
Het streven naar nog meer openheid rond levensbeëindigend handelen door artsen, en daarmee naar
een normalisering waardoor legitieme verzoeken
minder moeizaam zouden moeten kunnen worden ingewilligd, wordt door zo’n optreden en houding met
forse klappen teruggezet naar voor 1972. Dat is niet
alleen onbegrijpelijk maar ook onverstandig!
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REGELGEVING

VERPLEEGKUNDIGEN VAAK
ONBEKEND MET EUTHANASIEREGELS
Verpleegkundigen zijn slecht op de hoogte van de regels bij euthanasie en plegen daardoor vaak strafbare
feiten. Dit blijkt uit het onderzoek De rol van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond het levenseinde
van de Universiteit van Maastricht. De misstanden worden deels in de hand gewerkt door onduidelijke
regelgeving vinden de verpleegkundigen. Beroepsorganisaties van zorgverleners ronden komend jaar twee
projecten af die zowel de duidelijkheid als de kennis over regelgeving moeten vergroten.
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Voor de aanleiding voor het Maastrichtse onderzoek
moeten we terug naar 1998. In dat jaar werden vijf regionale toetsingscommissies ingesteld, die vanaf dat
moment gingen beoordelen of artsen zich bij het toepassen van euthanasie aan de zorgvuldigheidseisen
hadden gehouden. In de Tweede Kamer kwam de
vraag aan de orde of ook verpleegkundigen in die toetsingscommissies zouden moeten zitten. Toenmalig
minister Borst van het Volksgezondheid vond van niet.
Maar ze beloofde de Kamer wel onderzoek te laten
doen naar de rol van verpleegkundigen bij beslissingen
rond het levenseinde. Dit rapport is daarvan het resultaat. Begin november 2004 werd het aan staatssecretaris Ross van Volksgezondheid aangeboden.
Voor het onderzoek werden 1500 verpleegkundigen
ondervraagd uit ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg, die ervaring hebben met verzoeken om en/of
de uitvoering van euthanasie en hulp bij zelfdoding.
In Nederland is dit het eerste kwantitatieve onderzoek
naar de positie van verpleegkundigen. Eerder zijn enkele kwalitatieve studies gedaan, die resulteerden in
mooie boeken als Vanavond om acht uur… van AnneMei The en Vragen om te sterven van Robert Pool.
Dat het nodig was de rol van verpleegkundigen onder
de loep te nemen, blijkt uit de schrijnende resultaten.
Er blijkt heel veel onduidelijkheid te bestaan over wat
een verpleegkundige in dit geval wel of niet mag doen.
Deels is dit te wijten aan een gebrek aan kennis over
de bestaande regelgeving.
Betrokkenheid
Hoe de rol van de verpleegkundigen eruitziet, is afhankelijk van de sector (thuiszorg, ziekenhuis, verpleeghuis) en de fasen die rondom euthanasie en hulp bij
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Door Rob Bruntink

zelfdoding onderscheiden kunnen worden (kenbaar
maken van verzoek, besluitvorming, uitvoering). In de
thuiszorg, waar het grootste aantal gevallen van euthanasie voorkomt, is de verpleegkundige aanzienlijk minder betrokken dan in de ziekenhuis- en verpleeghuissector. Schaalvergroting heeft dit in de hand gewerkt.
Huisarts en wijkverpleegkundigen kennen elkaar niet
meer en komen elkaar zelden rondom het ziektebed
tegen. Artsen zijn daardoor terughoudend in hun communicatie.
Overleg
Het onderzoek naar de rol van de verpleegkundige in
de drie te onderscheiden fases leverde verrassende
resultaten op. Er is lang gedacht dat patiënten bijna
altijd “uit veiligheid” eerst over het voorgenomen verzoek met de verpleegkundige spreken: ‘Als ik het niet
meer zie zitten, zou ik er dan uit kunnen stappen? Zou
de dokter mij dan een spuitje kunnen geven?’ Dat gebeurt echter maar in 37 procent van de gevallen, veel
minder dan gedacht. Een omgekeerde verrassing deed
zich voor in de besluitvormingsfase. Waar altijd gedacht is dat de rol van de verpleegkundige in die fase
beperkt is, blijkt die juist groot te zijn. Althans: in de
zieken- en verpleeghuizen. In respectievelijk 78 en 83
procent vindt in geval van euthanasie of hulp bij zelfdoding overleg plaats tussen arts en verpleging. In de
thuiszorg is dat percentage slechts 41 procent. Verpleegkundigen moeten overigens wel regelmatig aandringen op overleg; in één op de drie situaties neemt
de verpleegkundige zelf het initiatief. Een kleine meerderheid van verpleegkundigen vindt overigens niet dat
de arts verplicht moet worden de verpleegkundige in
de besluitvorming te betrekken.

Peter de Wit

Strafbare feiten
Behalve verrassende uitkomsten waren er ook schokkende. Beroepsorganisaties van verpleegkundigen
hebben jarenlang geijverd voor een wettelijke verankering van de positie van verpleegkundigen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding. Want door de onduidelijkheden die er bestaan, worden door verpleegkundigen
– soms bewust, soms onbewust – vele strafbare feiten begaan. Van de verpleegkundigen werkt 12,2 procent mee aan de toediening van euthanatica en verricht daarmee een handeling die alleen door artsen
uitgevoerd mag worden. Soms komt dat door onhandigheid van de arts, waardoor de verpleegkundige zich
verplicht voelt het werk over te nemen, soms wordt de
verpleegkundige door de arts opgedragen dit te doen.
De helft van de verpleegkundigen vindt dit ook “normaal”. Zij koppelen de technische vaardigheid los van
het uiteindelijke doel van de handeling, of denken dat
zij – omdat ze in opdracht handelen – niet verantwoordelijk zijn. De Wet BIG schrijft echter juist dat deze
“verlengde arm constructie” niet (meer) bestaat. De
verpleegkundigen verwachten overigens dat de arts er
niets over in zijn rapporten schrijft. En die verwachting
komt uit, want de toetsingscommissies hebben er nog
nooit mee te maken gehad.
Bijscholingsbehoefte
Ook zorgelijk is, dat in het geval de patiënt een infuus
nodig heeft, deze in 14,9 procent van de gevallen door
de verpleegkundige wordt ingebracht. Een dergelijke
voorbereidende handeling staat ter discussie: is dit
een taak van de arts of van de verpleegkundige? De
beroepsorganisatie van verpleegkundigen AVVV vindt
dat verpleegkundigen deze voorbereidende handeling
niet mogen uitvoeren. Van artsen krijgen ze echter regelmatig de opdracht. Men mag stellen, is het commentaar van de auteurs van het onderzoeksrapport,
dat verpleegkundigen in een relatief groot aantal gevallen onvoldoende bekend zijn met de zorgvuldigheidseisen en de strafbaarheid terzake. Dit wordt overigens
bevestigd door de enorme bijscholingsbehoefte onder
verpleegkundigen: een meerderheid gaf aan bijge-

schoold te willen worden op het gebied van wet- en
regelgeving en de eigen positie daarin.
Richtlijnen
Een bijzonder aspect aan de bestaande verwarring is
dat de artsenorganisatie KNMG en de verpleegkundige
beroepsorganisatie NU’91 al in 1987 richtlijnen hebben opgesteld over ondermeer de taakafbakening tussen arts en verpleegkundige. Niemand kent ze echter,
althans: 86 procent. En wie ze wel kent, handelt er zelden naar. Verderop in het jaar wordt een herziene uitgave van de richtlijnen gepubliceerd. KNMG en NU’91
werken daar sinds 2004 aan. Hierin wordt (opnieuw)
uitgelegd wie precies wat mag/moet doen en “de optimale samenwerking” tussen beide beroepsgroepen
beschreven. Volgens de auteurs van het onderzoeksrapport is het een schone taak voor deze beroepsorganisaties om de bekendheid van de richtlijnen onder
hun leden te vergroten. De richtlijnen worden geïntegreerd in een ander project dat zich op tal van levenseindeonderwerpen richt. Hierin werkt de verpleegkundige beroepsorganisatie AVVV samen met de beroepsorganisatie van verpleeghuisartsen en van verzorgenden.
Tot slot
De vraag die de aanleiding voor het rapport vormde:
Moet er een verpleegkundige aan de leden van de
toetsingscommissie worden toegevoegd? wordt door
de onderzoekers met ‘nee’ beantwoord. Een minderheid (45 procent) van de verpleegkundigen acht dit
wel noodzakelijk. Maar het belangrijkste argument om
dat niet te doen, is volgens de onderzoekers dat de
toetsingscommissie niet het handelen van verpleegkundigen beoordeelt, maar van artsen. Pas als verpleegkundigen in de wet- en regelgeving specifieke
taken toebedeeld krijgen, wordt het anders. Maar dat
achten de onderzoekers voorlopig niet denkbeeldig. ■
Ada van Bruchem-van de Scheur, Arie van der Arend e.a. •
De rol van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond
het levenseinde • Uitgeverij de Tijdstroom 2004 • € 29,90
• ISBN 90 5898 0758
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(Advertenties)

Afscheid nemen van een overledene
Ieder mens wil
graag op een passende wijze
afscheid nemen
van een dierbare
overledene.
Als het goed is,
geeft de uitvaartplechtigheid uitdrukking aan de
herinneringen,
gevoelens en
gedachten van de
nabestaanden.
Dat kan in de
vorm van muziek,
gedichten of een
toespraak.

Als
nalaten
u een
zorg is

Meer informatie
Het Humanistisch Verbond biedt ook
geestelijke verzorging en
begeleiding, relatievieringen en
diverse cursussen.
Wilt u meer informatie in het
algemeen of over specifieke
cursussen of diensten?
U bent altijd welkom.
Humanistisch Verbond
Sarphatikade 13
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
telefoon (020) 521 90 55
fax (020) 521 90 80
gironummer 151058
e-mail:
info@humanistischverbond.nl
e-mail diensten:
diensten@humanistischverbond.nl
of bezoek onze site:
www.humanistischverbond.nl

Persoonlijke toespraak
Bij het Humanistisch Verbond kunt u terecht voor
sprekers die tijdens de uitvaartplechtigheid een
persoonlijke toespraak houden.
In één of meer gesprekken met u bereiden zij
zich hier op voor. Humanisten gaan ervan uit dat
de mens zelf inhoud aan zijn leven kan geven. In
de toespraak zal dan ook het leven van de overlevende centraal staan. De ruim 300 sprekers van
het Humanistisch verbond hebben een speciale
cursus gevolgd.
Wilt u meer weten over deze dienstverlening of
zou u zelf de cursus willen volgen?

Na een overlijden moet er in korte tijd veel
geregeld worden. Dat gaat gemakkelijker
als u zelf al maatregelen heeft genomen.
Veel mensen vinden het moeilijk of onaangenaam om daar over na te denken. Toch
is het belangrijk dat op tijd te doen, want
het geeft veel rust als deze zaken van te
voren goed geregeld zijn.
U kunt de Stichting Steunfonds
Humanisme benoemen als executeurtestamentair. Het Steunfonds heeft deskundige mensen in dienst die uw laatste
wens kunnen uitvoeren. Een jarenlange
ervaring met deze vorm van dienstverlening staat borg voor zorgvuldigheid en
integriteit.

Humanistisch
Verbond
Het Humanistisch Verbond is
samen met het Steunfonds
Praktisch Humanisme in het bezit
van het CBF-keurmerk voor goede
doelen.

JA

ik wil meer informatie
over een executeur-testamentair
van het Steunfonds Humanisme
naam

m/v

adres
pc/woonplaats
telefoon

R

Het Steunfonds Humanisme is opgericht
door het Humanistisch Verbond. Het
Humanistisch Verbond zet zich in voor een
humane, tolerante samenleving.
Vraag gerust meer informatie, telefonisch
via nummer 020 521 90 36 of met
behulp van de bon. U kunt ook kijken op:
www.humanistischverbond.nl/steunfonds
Stuur de bon in een envelop
zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme,
Antwoordnummer 10938,
1000 RA Amsterdam

Relevant 2/2005

STEUNFONDS
Humanisme

KNMG-RAPPORT

STORM IN EEN GLAS WATER
“Strengere regels voor arts bij euthanasie”, kopten de kranten op 9 maart naar aanleiding van het rapport
De Zorgverlening rond het levenseinde. Voor dit rapport analyseerde de artsenorganisatie KNMG alle rechterlijke uitspraken over levensbeeïndigend handelen – zeventig in getal – in de periode 1980-2004 en de
jaarverslagen van de toetsingscommissies euthanasie. Conclusie: artsen moeten zich bij beslissingen rond
het levenseinde aan veel meer zorgvuldigheidseisen houden dan de wet stelt.

Het KNMG-rapport bestaat uit twee delen. In het eerste
deel onderscheidt de KNMG 41 begrippen die in de
praktijk worden gebruikt rond het levenseinde. De
KNMG definieerde de begrippen omdat zowel in de
praktijk als in de media regelmatig verwarring bestaat
over wat ze precies inhouden. Het tweede deel van het
rapport gaat in op de zorgvuldigheidseisen waaraan
artsen zich bij levensbeëindiging moeten houden. Volgens de euthanasiewet zijn dat er zes: een arts mag
euthanasie toepassen of hulp bij zelfdoding geven als
er sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek,
de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, de patiënt is
voorgelicht over zijn situatie, er geen redelijk alternatief
is, de arts een onafhankelijk collega heeft geraadpleegd en de levensbeëindiging zorgvuldig wordt uitgevoerd. Volgens het KNMG-rapport zouden er echter in
de loop der jaren door rechterlijke uitspraken en uitspraken van de toetsingscommissies zeventien zorgvuldigheidseisen bijgekomen zijn.
Nadere formuleringen
De NVVE bestrijdt de punten die in het rapport worden
genoemd op zichzelf niet. Directeur Rob Jonquière: ‘De
KNMG heeft een mooi stuk werk geleverd. Het is goed
dat nu eens precies op een rijtje is gezet waar een arts
zich bij euthanasie aan moet houden en dat begrippen
worden uitgelegd en ingevuld.’ Jammer vindt hij wel dat
de suggestie wordt gewekt dat er naast de wettelijke
eisen nog eens zeventien nieuwe eisen bijkomen. Zoals: de patiënt moet op adequate wijze worden geïnformeerd; voor een behandeling of het staken ervan is in
beginsel toestemming van de patiënt vereist; de privacy
van de patiënt moet worden beschermd; de handelingen, beslissingen en overweging moeten worden vastgelegd in het patiëntendossier. Jonquière: ‘De “extra”
eisen die hier worden opgesomd, komen allemaal voort
uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo) en zijn nadere formuleringen van professioneel medisch handelen. Die punten gelden echter
niet alleen voor beslissingen rond het levenseinde, maar
voor bijna elke andere medische beslissing die een
arts neemt. Dus ook als je met een zere teen naar je
dokter gaat. Je kunt ze dan ook moeilijk als een verzwaring van de zorgvuldigheidseisen bij euthanasie zien.’
Vier andere punten die in het rapport worden genoemd
– de hulpverlener is bestand tegen oneigenlijke druk,
hij bewaart professionele distantie, communiceert met
en begeleidt zonodig andere hulpverleners en beslissingen worden regelmatig geëvalueerd – zullen volgens

Door Marleen Peters

Jonquière bij beslissingen rond het levenseinde zwaarder kunnen wegen dan bij andere medische beslissingen. ‘Maar ook hiervoor geldt: het zijn nadere formuleringen van de eisen die de wet al noemt of ze behoren
tot de normale eisen die ook in andere gevallen aan de
arts worden gesteld.’
Aanscherping omgangsregels
Bij het punt dat “de hulpverlener moet communiceren
met de familie van de patiënt en hen zo nodig moet
begeleiden”, merkt Jonquière op: ‘Bij beslissingen rond
het levenseinde zal het zeker vaker voorkomen dat er
met familieleden wordt overlegd. Je zou dit punt ook
kunnen zien als een aanscherping van de omgangsregels die de arts in acht neemt bij euthanasie. Maar als
“eis” kan het niet worden aangemerkt, omdat overleg
met familieleden alleen mag als de patiënt daar voor
toestemming heeft gegeven.’
Twee punten in het rapport hebben niets met euthanasie te maken. ‘Zo staat er bijvoorbeeld dat met betrekking tot levensbeëindiging zonder verzoek de arts zich
terughoudend opstelt. Maar als er geen verzoek is, is
er geen sprake van euthanasie en dus kan het voor
euthanasie ook geen extra zorgvuldigheidseis zijn.’
Dan het punt dat een arts die principiële bezwaren
heeft tegen euthanasie, bereid moet zijn de patiënt te
helpen om een andere arts te vinden. ‘Het zou mooi
zijn als dit een extra zorgvuldigheidseis was! Maar de
onderzoekers geven in het rapport zelf al aan dat een
arts geen verwijsplicht heeft, dus kun je het ook niet
als extra zorgvuldigheidseis opnemen.’
Roomser dan de paus
‘Kortom: het rapport geeft een invulling aan de eisen
die de wet al stelt. Niet meer en niet minder. Als aan
de “extra zorgvuldigheidseisen” niet is voldaan, blijft
het meestal toch een zorgvuldig uitgevoerde euthanasie. Het is dus een storm in een glas water. Door de
zeventien punten zo nadrukkelijks als eisen te formuleren, loop je het gevaar dat SCEN-artsen en toetsingscommissies zich roomser dan de paus gaan opstellen
en deze informele eisen tot formele gaan verheffen.
Zo geef je artsen argumenten in handen om legitieme
verzoeken om euthanasie – die dus aan de wettelijke
eisen voldoen – niet te hoeven inwilligen.’ ■
Het rapport De zorgverlening rond het levenseinde is te
downloaden via www.knmg.nl/publicaties (Kennisdocument
Levenseinde)
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‘EEN BOEK DAT IEDEREEN
ZOU MOETEN LEZEN’
Donderdag 3 februari presenteerde de NVVE in Den Haag het boek Euthanasie, de praktijk anders bekeken;
Interviews met nabestaanden, geschreven door Hans van Dam in opdracht van de NVVE. De presentatie vond
plaats in Nieuwspoort, op een steenworp afstand van de plek waar in 2002 de euthanasiewet een feit werd.
Door Marleen Peters
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In een volle zaal met geïnteresseerden en pers reikte
voorzitter Jacob Kohnstamm het eerste exemplaar van
het boek uit aan oud-minister van Volksgezondheid Els
Borst. Samen met minister Benk Korthals van Justitie
was zij in 2002 verantwoordelijk voor de totstandkoming van de euthanasiewet. Korthals was die middag
door ziekte helaas verhinderd.
Kohnstamm ging in zijn openingswoord vooral in op
het “waarom” van het boek. ‘Dit is het boek waarin nu
eens niet de artsen aan het woord komen, maar nabestaanden laten horen hoe zij het verzoek en de uitvoering van euthanasie of de hulp bij zelfdoding van hun
naasten hebben ervaren.’ Kohnstamm wees erop dat
jaarlijks zo’n 10.000 concrete verzoeken om euthanasie worden gedaan. In eenderde van die gevallen
wordt euthanasie toegepast. In tweederde van de gevallen sterft de patiënt een natuurlijke dood of wordt
euthanasie geweigerd. ‘Naar de eerste eenderde is in
opdracht van de overheid al veel onderzoek gedaan.
Hierbij is gekeken naar hoe artsen omgaan met actieve levensbeëindiging. Maar hoe zit het met de andere
tweederde van de verzoeken? Krijgen patiënten die
“recht” hebben op euthanasie dit ook? Of moeten ze
langer lijden dan ze zouden willen? Dat is het antwoord op het “waarom” van dit boek: we willen een bijdrage leveren aan de evaluatie. Nu eens niet vanuit
artsenperspectief, maar vanuit patiëntenperspectief.
Dus niet alleen stilstaan bij de vraag of patiënten terecht middels euthanasie overlijden, maar ook of ze
onterecht niet middels euthanasie overlijden.’
Relevant 2/2005

Complimenten waren er van Els Borst voor de schrijver
van het boek Hans van Dam en de nabestaanden die
de moed hebben gehad een interview te geven. ‘Ik
ben zelf ook nabestaande en weet hoe moeilijk het
is als alles weer wordt opgerakeld.’ Vooral de verhalen
waarin de rol van de SCEN-arts aan bod komt, verbijsterden haar: ‘Dan denk je: “Hoe is het toch mogelijk
dat jíj door de screening bent gekomen!” Maar ook
sommige huisartsen blijken de wet nog steeds niet
goed te snappen.’
Borst zei verheugd te zijn dat de NVVE opdracht gaat
geven om onderzoek te doen naar het patiëntenperspectief. ‘Het is belangrijk om te weten of het in de
meerderheid van de gevallen goed gaat of niet. Dit
boek is het begin van een nieuw type onderzoek dat nu
eens niet alleen de zijde van de artsen laat zien, maar
de zaak ook eens van de andere kant bekijkt.’
In zijn slotwoord zei directeur Rob Jonquière nog: ‘Wat
in het boek staat, is zo belangrijk dat we echt vinden
dat iedereen het moet lezen. Maar,’ zo waarschuwde
hij, ‘lees het vanavond maar niet in een keer uit. Want
de interviews zijn niet alleen heel informatief en ontroerend, maar ook zéér aangrijpend. Daar moet je
even de tijd voor nemen.’ ■
Foto: Voorzitter Jacob Kohnstamm reikt het eerste exemplaar
van het boek uit aan oud-minister van Volksgezondheid Els
Borst. Op de achtergrond directeur Rob Jonquière.
Inzet: Schrijver Hans van Dam signeert na afloop van de
presentatie.

REACTIES OP HET BOEK
Aan aandacht geen gebrek bij het verschijnen van het boek Euthanasie, de praktijk anders bekeken.
NOVA, tijdschriften en vele landelijke en regionale kranten en radio-omroepen besteedden er aandacht aan.
Tot in de Tweede Kamer werden er vragen over gesteld. En ook bij de NVVE zelf kwamen veel reacties binnen.
Veel NVVE-leden belden of klommen in de pen om te laten weten wat ze van het boek vonden. ‘Héél herkenbare verhalen’, was een veelvuldig terugkerende reactie. Vaak grepen ze ook meteen de kans aan om hun eigen ervaringen met euthanasie en hulp bij zelfdoding te
vertellen. Anderen lieten weten dat ze, indien nodig,
graag mee willen werken aan het in het boek aangekondigde onderzoek naar de ervaringen van patiënten
en nabestaanden met euthanasieverzoeken die werden geweigerd.
In de media juichten ook verschillende wetenschappers
dit onderzoek toe. R. Berghmans, medisch ethicus (en
zelf kankerpatiënt) schreef hierover op 10 februari in de
Haagsche Courant: Artsen die er op het moment suprème voor terugschrikken de dodelijke injectie toe te dienen, die onduidelijk zijn over wat de patiënt van hen
mag verwachten, of die het maar liever aan de weekendvervanger overlaten, vormen genoeg reden patiënten en nabestaanden eens aan het woord te laten. Het
gezichtspunt van de patiënt is nu eenmaal een ander
dan dat van de hulpverlener en kan een belangrijke aanvulling vormen voor onderzoek.
Uiteraard werd het boek ook toegestuurd aan staatssecretaris Ross-Van Dorp van Volksgezondheid met in een
begeleidende brief (nogmaals) de vraag in het nieuwe
onderzoek naar de euthanasiewet ook die gevallen mee
te nemen waarin patiënten de gevraagde hulp niet krijgen. In een reactie op deze brief geeft Ross helaas
geen antwoord op deze vraag, wat – naar we mogen
aannemen – betekent dat het patiëntenperspectief in
dit onderzoek wederom niet aan bod zal komen.
De artsenorganisatie KNMG was er als de kippen bij om
de NVVE via de media op de vingers te tikken. Het boek
zou een eenzijdig beeld schetsen over de wijze waarop
artsen euthanasieverzoeken behandelen; alleen de
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misstanden zouden aan de orde komen. Kwestie van lezen! Want in werkelijkheid schetst het boek een breed
palet aan ervaringen van nabestaanden, zowel negatieve als positieve. In vijf van de veertien verhalen komt
het wél tot euthanasie. En dat, niet in de laatste plaats
dankzij de arts, op vaak indrukwekkende wijze.
KNMG-voorzitter Peter Holland zegt in de Volkskrant van
9 februari dat hij het ook waagt te betwijfelen dat het
honderden keren per jaar voorkomt dat een patiënt eerder toegezegde hulp niet krijgt of dat artsen zich er “op
slinkse wijze” aan onttrekken. Hij meent dat het
“slechts” om tientallen gaat. Als bij één oproep in Relevant het aantal schrijnende ervaringen al in de tientallen loopt, lijkt de schatting van enkele honderdtallen,
geen slag in de lucht. Deze gedachte wordt nog versterkt door de vele – vaak schrijnende – verhalen die na
het verschijnen van het boek nog steeds bij de NVVE
binnen komen.
Ook werd links en rechts in de pers het vermoeden geuit dat de NVVE het boek zou gebruiken om te pleiten
voor een verruiming van de euthanasiewet. In het
Reformatorisch Dagblad van 12 februari maakt directeur Rob Jonquière duidelijk dat er zeker nog een aantal
punten zijn waar naar gekeken moet worden, zoals de
laatstewilpil en euthanasie bij dementerenden. Maar
een verdere verruiming is nu niet aan de orde. ‘Wat we
willen is dat de euthanasiewet beter wordt toegepast.’
Met andere woorden: dat mensen die een volgens de
wet gelegitimeerd verzoek om euthanasie doen (en dat
kan ook bij lijden aan het leven zijn en bij beginnende
dementie) de gevraagde hulp ook krijgen. ■
Hans van Dam • Euthanasie, de praktijk anders bekeken.
Interviews met nabestaanden • Uitgeverij Libra & Libris
2005 • € 17,50 • ISBN 90-808150-2-0

Dhr/mw
Lidnummer

Hans van Dam
Euthanasie, de praktijk
anders bekeken
Van € 17,50 voor € 13,50
In het boek vertellen veertien
nabestaanden over hun ervaringen met euthanasie en
hulp bij zelfdoding. Indringende en ontroerende verhalen
waarin de goede kanten, maar ook de schrijnende
tekorten van de praktijk aan bod komen. Met een
nabeschouwing van directeur Rob Jonquière en voorzitter
Jacob Kohnstamm.

Adres
Postcode

Woonplaats
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Hierbij machtig ik de NVVE om € 13,50 af te schrijven
van mijn bank- of postbankrekeningnummer

Datum

Handtekening

Leden van de NVVE kunnen het boek bestellen door deze bon uit te knippen of te
kopiëren en te sturen naar:
NVVE, t.a.v. de Ledenadministratie, Antwoordnummer 347, 1000 SL Amsterdam

KORT

Samengesteld door Marleen Peters

Van moord verdachte basisarts
vrijgesproken
De basisarts Peter Vencken, die
vorig jaar door de rechtbank in Breda werd vrijgesproken van moord
op een 77-jarige patiënt, is op 10
maart ook door het Medisch Tuchtcollege vrijgesproken. De Inspectie
voor de Gezondheidszorg had de
arts aangeklaagd nadat hij in mei
2003 een patiënt die comateus
was na een omvangrijk herseninfarct en dreigde te stikken, extra
morfine had gegeven in combinatie
met het slaapmiddel Dormicum.
Evenals de rechter is het Medisch
Tuchtcollege van mening dat er
sprake was van terminale sedatie
en dus volstrekt normaal medisch
handelen. Vencken wordt alleen
verweten dat hij verzuimde de medicijnen in het dossier op te nemen. Dat komt hem niet op een
maatregel te staan. Het Openbaar
Ministerie is al eerder in hoger beroep gegaan.

Huisarts verdacht van doden
hoogbejaarde moeder
Het Openbaar Ministerie verdenkt
een 56-jarige huisarts uit de Achterhoek ervan begin maart een einde te hebben gemaakt aan het leven van zijn 91-jarige moeder. Volgens de advocaat van de huisarts,
P.J. Croonen, was de vrouw al terminaal toen zij enkele dagen daarvoor in een verpleeghuis werd opgenomen. De vrouw had artrose en
leed veel pijn en was in een beginstadium van dementie. De zoon,
die ook haar huisarts was, behandelde haar in het verpleeghuis
verder. Medewerkers van het verpleeghuis hadden de inspectie ingeschakeld omdat zij vraagtekens
zetten bij de dood van de vrouw.
Over de manier waarop de vrouw
overleed en de omstandigheden
waaronder is nog niets bekend gemaakt. Croonen meent dat als de
huisarts euthanasie had willen toepassen, hij dat ook enkele dagen

eerder in huiselijke kring had kunnen doen. De huisarts zou slechts
pijnstillers hebben toegediend aan
zijn moeder. De vrouw is overleden
in het bijzijn van haar kinderen en
echtgenoot die zelf ook huisarts is
geweest. Volgens Croonen heeft de
huisarts de situatie vooraf besproken met zijn vader en de verpleeghuisarts.
Hoge Raad verwerpt cassatie
counselor Willem Muns
De Hoge Raad heeft op 22 maart
bepaald dat voormalig counselor
Willem Muns van Stichting De Einder Noord terecht is veroordeeld
wegens hulp bij zelfdoding aan een
81-jarige ongeneeslijk zieke vrouw
in 2001. Eerder legde het hof in
Leeuwarden hem een jaar celstraf
op, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Muns ging daartegen in
cassatie bij de Hoge Raad. De advocaat van Muns pleitte dat er geen
sprake was van hulp bij zelfdoding

INTERNETARTS VOOR TUCHTCOLLEGE GEDAAGD
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De internetarts Chris V. uit Uithoorn moet zich voor de tuchtcollege verantwoorden. De arts van doktersonline.com heeft volgens de Inspectie
voor de Gezondheidszorg onverantwoorde zorg geleverd aan een 44-jarige
vrouw. De arts schreef de vrouw, die zwaar depressief was en eerder zelfmoordpogingen ondernam, de pijnstiller Depronal voor. Later maakte zij
een einde aan haar leven door een overdosis van het medicijn te nemen.
Eind vorig jaar had de inspectie de arts al gesommeerd om zijn consulten
via de website te staken. Internetconsulten staan gelijk met een telefonisch of persoonlijk gesprek met de dokter. Bij het online bestellen van
medicijnen moet de patiënt een vragenlijst invullen, waarna een arts beoordeelt of het gebruik verantwoord is. De patiënt moet zijn telefoonnummer meesturen zodat de arts eventueel aanvullende vragen kan stellen.
Het recept gaat naar een apotheek die het medicijn verstuurt.
In een interview met het Algemeen Dagblad ontkent de arts onverantwoord
gehandeld te hebben: ‘Ik denk dat ik zorgvuldig heb gehandeld, voor zover
dat mogelijk is via een medium als internet. Ik heb gehandeld volgens de
richtlijnen van de KNMG.’ De inspectie meent echter dat V. de richtlijnen
van de KNMG, die gelden sinds 1 januari, niet heeft opgevolgd. Zij vindt
dat artsen die online medicijnen voorschrijven extra zorgvuldig moeten zijn.
De vrouw werd begeleid door Ton Vink, counselor bij Stichting De Einder.
Vink zei in het
Dagblad van het
Noorden dat hij
nog drie mensen heeft begeleid die een dodelijke dosis Depronal via doktersonline hebben besteld.
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omdat de counselor de vrouw vóór
en niet tijdens de zelfdoding had
geholpen. De Hoge Raad nam deze
redenering niet over. De veroordeling is nu onherroepelijk.
Ondraaglijk lijden wordt niet ruimer
geïnterpreteerd
Staatssecretaris Ross-Van Dorp van
VWS voelt er voorlopig niets voor
om het begrip “ondraaglijk lijden”
ruimer te interpreteren, zodat ook
mensen met een medisch niet-classificeerbare ziekte voor euthanasie
in aanmerking kunnen komen. Zij
schreef dit op 10 februari in een
brief aan de Tweede Kamer naar
aanleiding van het advies van de

KORT

dat euthanasie bij dementie mogelijk moet zijn. Bij de CU-kiezers ligt
dat percentage aanzienlijk lager,
respectievelijk 8 en 13 procent.

commissie-Dijkhuis over normen
voor het handelen van artsen bij
euthanasie. Volgens de commissie
moet het begrip “ondraaglijk lijden”
ruimer worden geïnterpreteerd dan
de Hoge Raad heeft gedaan in het
arrest-Brongersma. Die stelde in
deze zaak dat er weliswaar ruimte
kan zijn voor euthanasie bij psychisch lijden, maar dat euthanasie
niet is toegestaan wanneer er geen
sprake is van een medisch classificeerbare aandoening.
Volgens de commissie is dat standpunt echter niet goed houdbaar.
Binnen de beroepsgroep van artsen wordt onderschreven dat ondraaglijk en uitzichtloos lijden zich
niet uitsluitend voordoet bij mensen met een classificeerbare of
psychische aandoening, maar ook
bij mensen die lijden aan het leven.
Volgens Ross is er eerst nader onderzoek nodig naar de voorwaarden waaronder dit “lijden aan het
leven” tot het medische domein gerekend kan worden.
CDA-achterban positief over
euthanasiewet
Tweederde van de CDA-stemmers
en eenderde van de ChristenUniestemmers staat positief tegenover
de huidige euthanasiewet. Dat
blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van het Nederlands Dagblad onder zeshonderd
mensen die bij de laatste verkiezing CDA en ChristenUnie (CU)
stemden. Tijdens het tweede paarse kabinet trokken CDA en CU samen op tegen verdere liberalisering
van de euthanasiewet. Eenderde
van de CDA-kiezers vindt ook dat
mensen die “lijden aan het leven”
voor euthanasie of hulp bij zelfdoding in aanmerking moeten kunnen
komen. En 20 procent vindt ook

Oscaruitreiking in teken
van films over euthanasie
De Acadamy Award voor de Beste
Buitenlandse Film ging tijdens de
77ste editie van het Amerikaanse
filmgala naar de Spaanse film Mar
Adentro van de regisseur Alejandro
Amenábar. De film vertelt het verhaal van Ramón Sampedro die na
een duik in zee zijn nek breekt en
achtentwintig jaar aan bed gekluisterd is. Hij wil niets liever dan een
waardige dood sterven en voert
daarvoor een onafgebroken strijd.
De Nederlandse “euthanasiefilm”
Simon van regisseur Eddy Terstall
kwam niet door de nominatieronde
voor de Beste Buitenlandse Film.
Maar met het Spaanse Mar Adentro haalde Hollywood toch een goede Europese pleitbezorger voor het

recht op zelfbeschikking binnen.
(Simon en Mar Adentro werden eerder besproken in Relevant nr. 4,
2004 en nr. 1, 2005)
Maar liefst vier Acadamy Awards
waren er voor het boksdrama Million Dollar Baby van regisseur en
acteur Clint Eastwood. De film
kreeg in de Amerikaanse pers,
maar ook in Nederlandse, ten onrechte het stempel “euthanasie”
opgedrukt. In Amerika tuimelden
tegenstanders van euthanasie en
woordvoerders van gehandicaptenorganisaties over elkaar heen om
de Million Dollar Euthanasia Movie
in de ban te doen. (Zie voor de recensie In Beeld, pagina 23)

Zwitserse artsen stoppen
vaakst met behandelen
Bij patiënten die stervende zijn,
stoppen artsen in Zwitserland in
ruim 40 procent van de gevallen
met behandelen of beginnen er niet
aan. In Nederland gebeurt dat bij
30 procent van de stervenden, in
België bij 27 procent, Denemarken
23 procent, Zweden 22 procent en
in Italië slechts bij 6 procent. Dit
blijkt uit een onderzoek van het European End-of-live project (EURELD)
naar het medisch handelen rond
het levenseinde in zes Europese
landen.
De meest voorkomende levensbeëindigende maatregel in de onderzochte landen is het stoppen
met medicijnen (44 procent). Op de
tweede plaats komt stoppen met
het kunstmatig toedienen van voeding en vocht (22 procent) en in
6 procent van de gevallen werd
gestopt met beademen en chemotherapie of werd niet meer geopereerd. In 3 procent werd de nierdialyse beëindigd. Ruim 20.000
willekeurig uit het overlijdensregister getrokken ster fgevallen zijn
voor het onderzoek bestudeerd.
Vlamingen vinden euthanasiewet
niet ver genoeg gaan
Meer dan acht van de tien Vlamingen vindt dat minderjarigen die ongeneeslijk ziek zijn en ondraaglijk
lijden zelf of met goedkeuring van
de ouders mogen beslissen om
euthanasie te laten toepassen.
Slechts 10 procent is van mening
dat een minderjarige moet wachten
tot hij of zij achttien jaar is. Dit
blijkt uit een enquête onder 536
Vlamingen die werd uitgevoerd in
opdracht van de Belgische euthanasievereniging Recht op Waardig
Sterven.
Ruim 71 procent vindt dat euthanasie ook moet kunnen in geval
van aangetaste hersenfuncties, onherroepelijke verwardheid en bij
dementie. Voorwaarde is wel dat
de patiënt in een levenstestament
een wil tot euthanasie in dat geval
heeft geuit. De huidige wetgeving
maakt euthanasie in geval van dementie bijzonder moeilijk ondermeer doordat de wet voorschrijft
dat de wilsbeschikking regelmatig
moet worden hernieuwd.
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RELEVANTE
KWESTIES

Walburg de Jong, voorlichter NVVE

PRATEN MET DE ARTS
OVER EUTHANASIE
Het is niet altijd makkelijk om over de dood te praten en zeker niet
over uw eigen dood. Maar wilt u toch uw wensen rondom het levenseinde zo goed mogelijk regelen, dan is een goed gesprek met uw huisarts onmisbaar. Misschien bent ook u een van die personen die een
euthanasieverklaring heeft ondertekend, deze keurig heeft afgegeven
bij de arts, maar uiteindelijk niet precies weet hoe deze over euthanasie denkt? Vaak is de wens de vader van de gedachte: ik heb mijn
euthanasieverklaring afgegeven, de arts heeft niet gezegd dat hij deze niet wilde ontvangen, dus zal het wel geregeld zijn. Of u heeft wel
een kort gesprek gehad met uw arts en deze heeft u verzekerd dat hij
u niet in de steek zal laten. U gaat tevreden naar huis, immers de arts
heeft gezegd dat hij bereid is om euthanasie toe te passen. Is dat nu
wel zo? Heeft u elkaar wel begrepen? De dokter u en u de dokter?
Het is zeer belangrijk om in een vroegtijdig stadium, zelfs wanneer u
nog gezond bent, met uw arts te praten over uw ideeën ten aanzien
van uw levenseinde. De euthanasieverklaring kan hierbij een steun
zijn. U heeft dan iets concreets in handen en het is duidelijk waarover
u wilt praten. Een dergelijk gesprek voert u natuurlijk niet in tien minuten. Vraag dan ook een dubbel consult aan op een moment dat de
arts de tijd voor u heeft. Het is aan te bevelen om samen de euthanasieverklaring door te nemen. Onderzoek samen met de arts waar
uw en zijn grenzen liggen; zo bouwt u wederzijds vertrouwen op. Het
is voor de arts ook van belang om te weten hoe uw naasten over uw
euthanasiewens denken en – indien u die heeft aangewezen – wie uw
gevolmachtigde is.
Normaal gesproken zal de arts van het gesprek een aantekening maken in uw dossier. Het is dan ook verstandig om eens in de twee, drie
jaar dit gesprek te herhalen. Zo kunt u zich ervan vergewissen of u
en de arts nog steeds dezelfde mening zijn toegedaan. Mocht het ooit
tot een concreet euthanasieverzoek komen omdat u te horen heeft
gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent, dan weet de arts dat u al
jaren weloverwogen hierover heeft nagedacht. Maar neem ook dan
geen genoegen met vage toezeggingen. Vraag de arts of hij voor of
tegen euthanasie is. Is hij tegen, vraag hem dan of hij u wil helpen
met het zoeken naar een arts die niet principieel tegen euthanasie is.
De NVVE vindt dat de arts de morele plicht hiertoe heeft.
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Open communicatie is van cruciaal belang, want vaagheid kan tot ernstige misverstanden lijden. In het door de NVVE recent uitgegeven
boek Euthanasie, de praktijk anders bekeken staan hiervan de schrijnende voorbeelden.
Zoals in het begin al gezegd: praten over de dood is niet gemakkelijk.
De NVVE geeft daarom een brochure uit waarin suggesties worden
gegeven voor gesprekken met de arts over euthanasie en hulp bij zelfdoding.
In gesprek met de arts • NVVE 2000 • leden € 3,25, niet-leden € 4,25 •
ISBN 90-74500-38-2 • Te bestellen via de bon op pag. 27
Hans van Dam • Euthanasie, de praktijk anders bekeken. Interviews met
nabestaanden • Uitgeverij Libra & Libris 2005 • € 17,50 •
ISBN 90-808150-2-0 • Leden kunnen het boek bij de NVVE bestellen voor
€ 13,50 via de bon op pag. 13
Relevant 2/2005

Euthanasiewet in de praktijk
Sinds 2002 kent Nederland een euthanasiewet. Daarmee zou je verwachten dat de praktijk is veiliggesteld. Maar
is dat ook zo? Drie jaar na de aanname van de wet bekijken we de stand van zaken met mensen die sterk
betrokken waren bij de totstandkoming van de wet. Hebben we bereikt wat we wilden?

‘DE DOOD IS NIET HET KWAAD,
MAAR HET BITTERE EINDE’
Hij liet gelovigen zien dat zelfbeschikking geen vies woord is. Zei dat een samenleving die niet van euthanasie wil weten nooit aan onze gezondheidszorg had mogen beginnen en verwees juristen naar het tweede
plan. Duidelijkheid kan hem niet worden ontzegd, evenmin invloed. Oud hoogleraar dogmatiek en ethiek aan
de theologische faculteit van de Vrije Universiteit Harry Kuitert – hij werd onlangs 80 jaar – is een van de
belangrijkste wegbereiders geweest voor een fatsoenlijke euthanasieregeling. De laatste jaren zwijgt hij over
euthanasie. Niet uit tanende interesse, maar omdat het debat in een cirkel draait en hij zijn bijdrage heeft
geleverd. Voor Relevant maakt hij een uitzondering.
‘Het “hoe kom ik aan mijn eind” was vroeger geen
vraag. Nu wel en is het zelfs een probleem. Het einde
is zoek. Euthanasie zal daarom in de toekomst nog
meer nodig zijn dan vandaag. Een samenleving die hiervan niet wil weten, had nooit aan onze gezondheidszorg mogen beginnen.’ Met deze woorden besloot professor Kuitert zijn toespraak op het tweede lustrumcongres van de NVVE in 1983. Woorden die nog niets aan
actualiteit hebben verloren. Kuitert: ‘Er is een wet, en
dat is een stap vooruit. Maar daarmee is de praktijk
nog niet veiliggesteld, zie jullie boek Euthanasie, de
praktijk anders bekeken. Het moet nog altijd krachtig
worden gezegd: als het einde bitter wordt, dient de arts
de dood doortocht te verlenen. Dus: blokkades ruimen
en desgewenst of desnoods de dood bewerkstelligen.
De dood is niet het kwaad, maar het bittere einde.’
Vragen
Kuiterts betrokkenheid bij vragen rondom de dood en
euthanasie begon in de jaren zeventig. Met een persoonlijke ervaring en een bedenkelijke antifoon. ‘Een
vriend van mij, Sam Koster, kreeg kanker en besprak
met zijn dokter de mogelijkheid van euthanasie. Toen
puntje bij paaltje kwam, wilde de arts wel, maar Sam
niet meer. “Ben ik nu een lafaard?”, vroeg Sam. “Nee
Sam”, zei ik, “je bent geen lafaard. Er is geen reden
om bij je besluit te blijven als jou dat nu opbreekt.”
Na deze ervaring ben ik me gaan verdiepen in de vragen rondom de gewenste dood. Hierbij stuitte ik ondermeer op enkele Duitse uitgaven waarin zonder gêne
de vergelijking met nazi-praktijken werd getrokken.
Later gebeurde dat ook in Nederland. Ik heb die vergelijking te vuur en te zwaard bestreden. Onder invloed
van die persoonlijke ervaring en wat ik erover las, heb
ik een jaar lang colleges geven over de ethiek rondom
de dood. Ik trok die colleges dicht naar de praktijk.
Vroeg bijvoorbeeld artsen om te vertellen hoe ze te
werk gingen. Ook als mensen niets konden vragen. De
artsen toonden een zeer oprechte en betrokken hou-

Door Hans van Dam

ding. Helpen sterven was moeilijk maar vooral noodzakelijk. Voor het debat is het belangrijk geweest dat die
houding zichtbaar is geworden.’
Zeggenschap
In 1981 verscheen van zijn hand het boek Een gewenste dood - euthanasie en zelfbeschikking als moreel en godsdienstig probleem, twee jaar later Suïcide,
wat is er tegen - zelfdoding in moreel perspectief. In
1993 verscheen van beide boeken een herziene versie.
‘Ik wilde drie dingen die golden toen de wet er nog niet
was en volgens mij nog steeds gelden. Ten eerste dat
een patiënt geen gevangene mag zijn van het medisch
systeem. De toegenomen medische mogelijkheden
kunnen zich tegen de patiënt keren, namelijk als geen
paal en perk wordt gesteld aan wat kan. Vandaar mijn
vraag: mag alles wat kan? Nee dus.
Ten tweede: je kunt het begrip zelfbeschikking heel negatief uitleggen, in de zin van: daar blijft niet veel van
over als iemand ziek is. Maar, zeg ik dan, laat wat er
van rest dan wel bij de patiënt. Gelovigen heb ik in die
boeken duidelijk willen maken dat het begrip “zelf” in
zelfbeschikking niet tegenover God staat, maar tegenover het systeem: de dokter, het ziekenhuis, de geneeskunde die alleen wil genezen. Een mens komt zeggenschap toe. Het gaat niet aan dat iemand pas mag
sterven als de dokter het goed vindt.
Ten derde wilde ik de dokter vastpinnen op zijn eigen
verantwoordelijkheid. Een goede arts bespaart zijn patiënt het bittere einde. Dit is een gevleugelde uitdrukking geworden, die de kern van de vereiste houding
van de dokter weergeeft. Ik begrijp de weerstand van
sommige artsen wel om iemand aan de dood te helpen. Maar het is hun taak. Sterven is het laatste stuk
leven. Helpen leven is dus ook helpen sterven. Een
goede arts bergt zijn eigen principes op ten behoeve
van de patiënt. Het is onbehoorlijk als het lot van een
patiënt aan de levensovertuiging van een arts hangt.
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‘Een arts moet tijdig duidelijk zijn. Is hij dat niet, dan laat hij zijn
patiënt dubbel lijden: aan de ziekte en aan zijn opvattingen’
Niet dat een arts moet wijken voor zijn patiënt, maar
hij moet tijdig duidelijk zijn. Is hij dat niet, dan laat hij
zijn patiënt dubbel lijden: aan de ziekte en aan zijn opvattingen.’
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Christendom
In de jaren tachtig tot halverwege de jaren negentig
maakte Kuitert deel uit van veel commissies. Hij kwam
in veel instellingen, was een veelgevraagd spreker,
adviseerde talloze artsen en was herhaaldelijk getuigedeskundige bij een rechtszaak tegen artsen die euthanasie of hulp bij zelfdoding hadden verleend. ‘In geen
enkel proces waar ik moest opdraven, is het tot veroordeling gekomen,’ zegt hij met gepaste trots.
Vanaf halverwege de jaren negentig nam Kuitert meer
afstand van het euthanasiedebat en begon hij een inhaalslag in denken en schrijven over wat het christelijk
geloof feitelijk voorstelt. Hierover schreef hij enkele geruchtmakende boeken, waarin hij in voortschrijdend inzicht gevestigde godsbeelden afpelt en uitkomt bij God
als product van de mens. ‘Eerst waren er mensen, en
daarna goden en God.’ De kerken reageren niet, ze lijken in verlegenheid gebracht. Op 27 april verschijnt zijn
boek Hetzelfde anders zien. Het christelijk geloof als
verbeelding. ‘Hierin staat ook een uitvoerige passage
over de doodsangst die ons door het christendom is
bijgebracht en een gewenste dood tot taboe heeft gemaakt. De dood moet over jou beschikken, jij niet over
de dood. Dát. In oorlogen accepteert het traditionele
christendom het doden, zegent het soms, maar in situaties van uitzichtloze ontluistering vindt men dat een
mens niet om zijn dood mag vragen. Dan komt het te
dichtbij, denk ik. Door de dood als straf op de zonde
te beschouwen, heeft de kerk het de mensen moeilijk
gemaakt met de dood in het reine te komen. Velen die
allang van het geloof zijn vervreemd, bekruipt, meestal
als het op sterven aangaat, alsnog de angst dat er
misschien toch nog een afrekening volgt. Van die christelijke opvoeding is een mens niet zomaar af.’
Relevant 2/2005

Juridisch regime
Is Kuitert gelukkig met de wettelijke euthanasieregeling? ‘Gelukkig is een te groot woord. Ik ben blij dat we
verder zijn dan toen de bal aan het rollen ging. Vooral
blij met de bevoegdheid van de toetsingscommissies.
Als er aan de hulp van de dokter geen luchtje zit, is de
kous nu af. Zo hoort het. Euthanasie is een zaak tussen patiënt en dokter. Het Openbaar Ministerie en de
rechter staan daarbuiten, tenzij de hulp verdacht is.
Maar dat geldt voor elk handelen. Dat er met extra
aandacht naar levensbeëindigend handelen wordt gekeken, vind ik prima. Maar het moet niet te gek worden. De dokter moet zich niet belemmerd voelen. Het
moet niet zo zijn dat de arts angstig naar de jurist kijkt
of hij iets mag.
De ontwikkelingen in de laatste jaren stellen op dit
punt bepaald niet gerust. We moeten oppassen dat we
geen verworvenheden kwijtraken. Wil justitie de artsen
bang maken? Kijk naar de poging van de voorzitter van
het College van procureurs-generaal Joan de Wijkerslooth om ook terminale sedatie en versterving in protocollen te gieten. Dat kan niet, mag niet en moet niet.
Het gaat hier om normaal medisch handelen in doodsnood van de patiënt. De arts kan deze taak alleen
waarmaken als hij de ruimte krijgt. Daarom is het goed
dat het idee van De Wijkerslooth is afgeblazen. Rechters en juristen moeten hun plaats weten: op het tweede plan. Onder een juridisch regime verliest de arts
zijn ethos, wat ik als zijn ambt zie. Ambt ja. Een zwaar
woord, waar iets van roeping in zit. Een arts is geen
loodgieter, zijn beroep is met medisch kunnen en kennen mensen bij te staan, nu en in het uur van hun
dood.’
Nek uitsteken
Ten slotte de vragen rondom dementie, levensmoeheid, de laatstewilpil en de dilemma’s bij mensen die
niet om de dood kunnen vragen. Kuitert: ‘Belangrijk is
dat de praktijk zich op deze punten uitkristalliseert –
dus moet het Openbaar Ministerie daar niet bovenop
zitten! Er moeten artsen komen die hun nek uit durven te steken én er moeten meer publicaties komen
om de praktijk zichtbaar te maken. Pas dan weten we
van de praktijk, wat er fout gaat en wat er goed gaat.
En pas dan kijken wat we aan regelgeving kunnen opstellen. Met de vorig jaar overleden Huib Drion ben ik
van mening dat de laatstewilpil er gewoon moet komen. Het lastigst vind ik nog de praktische uitvoering.
Mijn voorstel is om de uitgifte te laten verzorgen door
een apotheek, waar iemand op vertoon van een legitimatiebewijs de pil kan krijgen, wat dan vervolgens
wordt geregistreerd. Maar het principe is helder: als
iemand echt niet meer wil, geef hem dan de humane
mogelijkheid om te gaan.’ ■

Op deze pagina hebben lezers de gelegenheid te reageren op artikelen uit Relevant en op elkaar.
De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten of niet te plaatsen.

Recept zelfmoordpil
In Relevant nr. 1,
2005 staat in de
rubriek Kort een
artikel over de cursus die de Australische arts Philip
Nitschke organiseert om mensen
te helpen een middel te maken,
waarmee ze zelf
kunnen bepalen
op welk tijdstip en hóe ze afscheid
willen nemen.
Zelf, ik ben van 1922, heb ik nog
geen enkele aspiratie in die richting:
Ich freue mich des Lebens tot heden. Men weet echter nooit waar
men voor komt te staan! Daarom
mijn verzoek mij te willen inlichten
in hoeverre nadere informatie inzake het samenstellen van een dergelijk recept beschikbaar is of komt.
H.G. van den Heuvel, Elst

red.: Net als u (en vele andere leden!) is de NVVE nieuwsgierig naar
Nitschkes kennis omtrent de ingrediënten voor zijn “peacefull pill”. Hij
heeft daarover nog geen details beschikbaar willen stellen. Het zou
gaan om een combinatie van malonzuur dat in appels zit en ureum.
Deskundigen menen dat je, met wat
hulpmiddelen, uit deze ingrediënten
theoretisch inderdaad in je keuken
een barbituraat zou kunnen maken.
Onduidelijk is echter nog waar hij de
grondstof ureum vandaan haalt (uit
je eigen urine?). Ook zou de NVVE
moeten uitzoeken of het barbituraat
inderdaad zo werkt als het zou moeten. De geheimzinnigheid waarmee
Nitschke (ook voor zijn directe collega’s) zijn workshop omgeeft, maakt
dat de NVVE vooralsnog sceptisch
tegenover zijn experiment staat. We
houden u op de hoogte.
Lijden aan het leven (1)
Het artikel over lijden aan het leven
in de vorige Relevant heb ik met
zeer veel interesse gelezen. Mijn
moeder was tot in haar tachtiger jaren een zeer actieve vrouw. Maar
een verkeerde behandeling van een
verstuikte enkel maakte dat ze
steeds slechter ging lopen en vanaf
1987 haar dagen moest slijten in
een verzorgingshuis. Al gauw werd

lopen helemaal onmogelijk en vanaf
haar negenentachtigste levensjaar
moest ze met alles worden geholpen, wat haar uiteraard zeer stoorde. Haar geest bleef echter gezond
en alert, waarmee wij natuurlijk toch
heel erg blij waren.
In september 1995 werd ze 95 jaar
en was ze het zo ontzettend zat, dat
ze besloot haar leven zo snel mogelijk tot een eind te brengen door vrijwel niet meer te eten en te drinken.
In de nacht van 11 op 12 oktober
werd ik geroepen en was ze al niet
meer aanspreekbaar. Het enige dat
ze nog probeerde te zeggen, was
dat ze blij was te gaan sterven. Op
13 oktober overleed ze. Haar verhaal is een bewijs dat lijden aan het
leven niet mag worden onderschat
en dat dit misschien nog wel ernstiger is dan een ongeneeslijke ziekte.
W. Houtman, Capelle aan den IJssel

Lijden aan het leven (2)
Op 2 december 2004 is onze moeder uit het leven gestapt. In hoeverre zij al dan niet aan de “normen en
waarden” voldeed van onze wetgever, is dan op geen enkele manier
meer relevant. Wat wel zwaar
weegt, is dat zij over een langere periode signalen heeft afgegeven die
voor een goed verstaander aan duidelijkheid niets te wensen overlieten. Echter haar algehele conditie,
die ogenschijnlijk nog redelijk was,
stond ingrijpen in de weg. Moeder
had (na negentig mooie jaren en vijf
minder mooie en uiteindelijk uitzichtloze jaren) HET gehad. Zich
door iedereen en alles in de steek
gelaten voelend, getergd, boos en
schreeuwend om hulp, heeft ze zelf
het initiatief genomen en is een watertje ingestapt!
Dan staat er weer eens een Politiek
Wonder op de tv te verkondigen dat
hij of zij weet dat er tragische gebeurtenissen plaatsvinden in het
land, maar dat de grenzen van “normen en waarden” beperkingen opleggen. Het Wonder vergeet dan gemakshalve – en ontloopt daarmee
ook de verantwoordelijkheid – dat
de politiek zich verschuilt achter
door hen zelf bedachte regeltjes. Ik
vind daarom dat de wetgever voor
de rechter gesleept moet worden en
veroordeeld voor moord met voorbedachte rade.

BRIEVEN

PS: Lijden aan het leven is voor mij
de exacte definitie voor de toestand
waarin moeder de laatste maanden
was terechtgekomen. Bovendien is
daarmee wat mij betreft in de discussie over euthanasie een blinde
vlek ingevuld.
Cor Hoogland, Brielle

Vragen
Bij het lezen van
Relevant nr. 1,
2005 zijn bij mij
de volgende vragen gerezen: 1. In
de rubriek Kor t
wordt vermeld dat
Dignitas in Zwitserland hulp bij
zelfdoding geeft
aan buitenlanders.
Wat is de procedure daarbij?
2. In een ingezonden brief stond
een ontroerend verslag van een oud
echtpaar. Ik zou graag willen weten
hoe een bijna blinde man van 91
jaar aan de middelen kan komen
die hij nodig had om het leven te
beëindigen. 3. In de rubriek In
Beeld wordt in de recensie van de
film Mar Adentro het drankje Potassium Cyanide genoemd. Hoe kwam
Ramón Sampedro daaraan?
W.C. Klein, Santpoort

red.: 1. Buitenlanders die hulp bij
zelfdoding willen, wenden zich tot
Dignitas en sturen de gewenste papieren op. Als de verzoeker aan alle
voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld
lijdt aan een uitzichtloze ziekte, dan
reist de betrokkene naar Zwitserland, waar een arts zich overtuigt
dat aan alle voorwaarden is voldaan
en een recept voor een dodelijk middel verstrekt. Een medewerker van
Dignitas geeft vervolgens het middel
aan de patiënt. Dignitas helpt ook
bij de verdere afwikkeling.
2. Het betrokken echtpaar had al
ver voordat de man blind was een
voldoende hoeveelheid van het
slaapmiddel Vesperax in huis. Dit
middel is in Nederland niet meer verkrijgbaar.
3. Potassium Cyanide is de Engelse
term (die wij vergeten waren te vertalen) voor kaliumcyanide oftewel
rattengif. Het is een effectief middel
om dood te gaan, maar het staat absoluut niet voor een humane dood.
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(Vrijwillige medewerkers gezocht)

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

De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor
de Gevolmachtigdendienst in de omgeving

LIMBURG

AMSTERDAM, ALMERE, UTRECHT EN AMERSFOORT

De LOD bestaat uit vrijwilligers die leden van de NVVE
informeren, adviseren en ondersteunen en zo nodig
bemiddelen bij vragen of problemen rondom het vrijwillig levenseinde.

De dienst bestaat uit vrijwilligers die gevolmachtigde
willen worden voor leden van de NVVE die onmogelijk
zelf een gevolmachtigde kunnen vinden. Een gevolmachtigde behartigt de belangen op medisch gebied
van iemand die daar zelf niet meer toe in staat is.

Wij vragen:
• relevante werkervaring, bij voorkeur vanuit het
maatschappelijk werk of de gezondheidszorg
• zeer goede contactuele eigenschappen
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over een auto
• bij voorkeur 35 jaar of ouder

Wij vragen:
• uitstekende contactuele eigenschappen
• diplomatie en overtuigingskracht
• een zakelijke houding
• flexibele beschikbaarheid
• beschikking over een auto is praktisch

Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding

Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding

Informatie: Marion Ebbinge of Simone Postma,
coördinatoren LOD, via tel. 020 – 620 06 90.
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u richten
aan: NVVE, t.a.v. M.W. Ebbinge en S.C. Postma,
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.

Voor een profielschets en uitgebreide taakomschrijving: Loes van den Berg, coördinator Gevolmachtigdendienst, tel. 020 – 620 06 90 of schrijf naar de
NVVE, t.a.v. L. van den Berg, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam, e-mail: l.vandenberg@nvve.nl

Sprekerskader
De NVVE is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor
het Sprekerskader in de regio
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Gevolmachtigdendienst

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

ZWOLLE – MEPPEL

AMSTERDAM

Wij zoeken mensen met een verpleegkundige achtergrond die lezingen en/of gastlessen geven aan geïnteresseerden en beroepsgroepen, zoals studenten verpleegkunde en verzorging uit binnen- en buitenland.

Wij zoeken vrijwilligers voor twee dagdelen per
week (met name voor de donderdag- en vrijdagochtend). U komt te werken op het verenigingsbureau
in het centrum van Amsterdam.

Wij vragen:
• relevante opleiding
• goede presentatie- en spreekvaardigheid
• flexibele tijdinvestering
• kennis van de Engelse en/of Duitse taal
• beschikking over een auto is praktisch

Wij vragen:
• levenservaring
• goede taalbeheersing
• administratieve accuratesse
• enige computervaardigheid

Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding

Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding

Informatie: Walburg de Jong, coördinator Sprekerskader, via tel. 020 – 530 49 77 (secretariaat).
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u richten
aan de NVVE, t.a.v. W.M. de Jong, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Hans
Maliepaard, coördinator Telefoondienst,
tel. 020 – 530 49 73.

Relevant 2/2005

VEGETATIEVE TOESTAND

VRAGEN EN ANTWOORDEN BIJ DE ZAAK-SCHIAVO
Na bijna vijftien jaar in een vegetatieve toestand te
hebben verkeerd, mocht Terri Schiavo eindelijk sterven. Zeven jaar van heftige juridische strijd tussen
haar man en ouders ging eraan vooraf. De zaak riep
ook in Nederland veel vragen op. De belangrijkste
hebben we op een rijtje gezet.

Door Marleen Peters

Terri Schiavo leek bij bewustzijn en op haar omgeving
te reageren. Hoe kan dat?
Terri Schiavo verkeerde in een zogenaamd coma vigil
(wakend coma) wat ook wel permanente of aanhoudende vegetatieve toestand wordt genoemd. Schiavo opende overdag haar ogen en wekte de indruk rond
te kijken. Maar er was geen sprake van gericht kijken,
oogcontact of enig besef van dag en nacht. Ze kon wel
gapen, grimassen trekken, bewegen en keelgeluiden
maken, maar dit zijn reflexreacties die dus niet bewust
werden uitgevoerd. Ze duidden slechts op het functioneren van de hersenstam. De hersenstam, die de
hersenen met het ruggenmerg verbindt, bestuurt vitale
levensfuncties waar we niet over na hoeven te denken,
zoals hartslag, ademhaling, lichaamstemperatuur,
bloeddruk en het slaap-waakritme. De hersenschors,
zeg maar de buitenste laag van de hersenen, die nodig is om dingen te voelen, te denken en te willen, is
daarentegen bij een permanente vegetatieve toestand
inactief. Scans van vegeterende patiënten laten zien
dat de hersenschors, die ooit bestond uit een aaneengesloten laag samenwerkende zenuwcellen, uiteengevallen is in losse eilandjes die nergens contact mee
hebben; niet met elkaar en niet met de rest van het
lichaam. De Engelsen noemen dit heel toepasselijk:
Awake but not aware.
Kan iemand uit een vegetatieve toestand “ontwaken”?
Herstellen uit een coma veroorzaakt door zuurstofgebrek, waarvan bij Schiavo sprake was, kan alleen in
de eerste weken. Na die tijd is het in feite al duidelijk
of een patiënt in een vegetatieve toestand zal blijven.
Vanaf de derde maand gebeurt het nog maar zeer zelden dat een vegetatieve patiënt nog enigszins verbetert. En mocht dit wel gebeuren, dan altijd met zulke
ernstige hersenschade dat de patiënt levenslang verpleging nodig heeft. Na zes maanden is elke mogelijkheid op herstel verkeken. De kans dat iemand dan
nog ontwaakt en een zelfstandig leven kan leiden, is
vrijwel nihil.
Kennen wij in Nederland zaken als die van Schiavo?
De bekendste vergelijkbare zaak is ongetwijfeld die
van Ineke Stinissen. In 1974 maakte een anesthesist
tijdens een spoedkeizersnede die ze moest ondergaan
een dramatische fout, waardoor zij in een permanente
vegetatieve toestand raakte. Na een jaar drong haar
man aan op het stopzetten van de sondevoeding.

Maar net als bij Schiavo had Stinessen nooit op papier gezet onder deze omstandigheid niet verder te
willen leven en er volgde ook hier een verbitterde juridische strijd. Het duurde bijna zestien jaar voordat de
rechter oordeelde dat de toediening van voeding en
vocht gezien moet worden als een medische handeling
en dus gestaakt mag worden als deze zinloos is. Ook
in Nederland was dit destijds een omstreden beslissing. Op 9 januari 1990 staakte het verpleeghuis de
sondevoeding. Ineke Stinissen overleed elf dagen later.
Wordt in Nederland bij een permanente vegetatieve
toestand vaak gestopt met sondevoeding?
Nee, relatief gezien komt dat weinig voor. Uit een onderzoek van Jan Lavrijsen, verpleeghuisarts en hoofd
van de verpleeghuisartsenopleiding te Nijmegen, blijkt
dat tussen 2000 en 2003 in Nederlandse verpleeghuizen 76 mensen verbleven die in een vegetatieve toestand verkeerden. Van deze patiënten stierven er in
die tijd 43. Negen overleden als gevolg van het stoppen van de voeding en vocht, vierentwintig door een
bijkomende aandoening niet te behandelen en tien
stierven een natuurlijke dood. De gemiddelde duur dat
de patiënten in een vegetatieve toestand verkeerden,
was zes jaar. De kortste periode was twee maanden
en de langste 20,3 jaar. Een beroerte was de meest
voorkomende oorzaak van de vegetatieve toestand.
Met mijn vrouw heb ik afgesproken dat ik geen sondevoeding wil als ik in een vegetatieve toestand terechtkom. Kunnen onze ouders deze afspraak, net als Terri’s
ouders, aanvechten?
De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo) regelt onder andere de inspraak van de
patiënt bij medische beslissingen. Een arts mag in feite alleen tot behandeling overgaan als de patiënt daarvoor toestemming geeft. Dus mag en kan die ook een
behandeling weigeren. Als de patiënt niet meer zelf kan
beslissen, bijvoorbeeld omdat hij in een vegetatieve
toestand is geraakt, dan neemt een vertegenwoordiger
die bevoegdheid over. Wettelijk gezien is de echtgenoot
de eerste aangewezene daarvoor. De ouders spelen in
dat geval geen rol. De ouders worden pas vertegenwoordiger als er geen echtgenoot (meer) is. Heeft de
patiënt indertijd, al dan niet in combinatie met een behandelverbod, schriftelijk een ander als gevolmachtigde
aangewezen, dan gaat deze altijd voor, dus ook voor de
echtgenoot of de ouders. ■
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Door Marleen Swenne

Sterven als wezenlijk deel van
het leven
Hugo van den Enden is ethicus en
emeritus hoogleraar aan de Universiteit Gent en tevens vice-voorzitter
van de Vlaamse Vereniging voor
Recht op Waardig Sterven. Hij is
vooral ook een bevlogen man – dat
blijkt wel uit deze publicatie, waarin hij het recht op waardig sterven
bepleit. Hij schreef de eerste versie van dit boek in 1995 en heeft
het nu uitgebreid herschreven. De
aanleiding voor deze nieuwe uitgave is de euthanasiewet, die in België in 2002 van kracht werd. Van
den Ende heeft in dit boek de belangrijkste informatie over die wet
opgenomen en pleit direct ook voor
een uitbreiding van de wet, onder
andere omdat in België een huisarts die niet wil voldoen aan het
euthanasieverzoek, geen doorverwijsplicht heeft.
Hoewel de schrijver natuurlijk ingaat op de Belgische situatie, is
dit boek zeker
ook interessant
voor Nederlandse lezers. Van
den Enden analyseert onze huidige samenleving
vanuit een duidelijk humanistisch
en agnostisch standpunt: deze samenleving belemmert mensen om
autonoom en vrij over hun levenseinde te beschikken. In bloemrijke
bewoordingen veegt hij de vloer
aan met godsdienstige, mythische
en andere theorieën, die de ware
autonomie van het individu in de
weg zitten.
Hij signaleert scherp en veroordeelt
scherp. Zo beschrijft hij hoe in een
Nederlands tv-programma in 1995
hoogleraren en artsen werd gevraagd of zij, bij schaarste zoals
wachtlijsten, voorrangsbeslissingen
mochten nemen op andere dan medische gronden. Hun antwoord luidde unaniem: ja. Van den Enden is
onthutst. Medisch deskundigen,
concludeert hij, mogen blijkbaar
ook optreden als rechter.
Die afhankelijkheid van de medische systemen is een van de thema’s in dit boek, die door Van den
Enden uitgebreid worden geanalyRelevant 2/2005

seerd en beschreven. Het maakt
de mens tot een willoos en machteloos wezen, dat geen enkele invloed meer kan uitoefenen op het
eigen stervensproces. Terwijl dit
sterven, zoals Van den Enden stelt,
toch bij het leven hoort: Niet de
dood, maar wel het sterven, is een
wezenlijk deel van het leven. De
mens moet dus in dit proces zijn eigen, eerlijke en autonome weg kunnen afleggen in een moreel verantwoorde zelfbeschikking. Bij die weg
kan een goede palliatieve zorg horen, net zo goed als euthanasie.
Dit boek, dat vrij volledig de problematiek rondom het levenseinde behandelt, is geschreven met bevlogenheid, maar wel in wetenschappelijke taal: voor de ware geïnteresseerde dus.
Hugo van den Enden • Ons levenseinde humaniseren. Over waardig sterven en euthanasie • VUBPRESS
2004 • € 17,95
• ISBN 90-5487-373-6

Wanneer is het genoeg geweest?
In Montcombroux les Mines, in de
Auvergne in Midden-Frankrijk, staat
een huis waar mensen die terminaal ziek zijn sinds 1997 voor korte of wat langere tijd kunnen verblijven. De sfeer is ontspannen, er
is veel aandacht voor kunst en cultuur, voor muziek en lekker eten,
kortom: genieten van de goede dingen des levens. Het huis is met nadruk geen verpleeghuis, al wordt er
natuurlijk wel altijd voor gezorgd
dat de gasten de juiste verpleging
en verzorging krijgen.
Aristos Bouïus, die samen met
Gerrit Schelling dit huis oprichtte,
maakte een documentaire over
drie ALS-patiënten en hun partners. Hij volgde hen gedurende een
aantal jaren, zowel in Montcombroux les Mines als in hun eigen
huis en liet hen aan het woord over
hun leven en verlangens, hun geluk
en hun verdriet. Ook worden enkele vrijwilligers geïnterviewd en gaat
een specialist in op de ziekte zelf.
Zo ontstaat er een vrij volledig
beeld van wat het is om te leven
met ALS.
ALS, Amyotrofische Lateraal-Sclerose is een aandoening die leidt
tot het onvoldoende of niet func-

tioneren van de spieren. Een behandeling is er nog niet. Iemand
die de diagnose ALS krijgt, heeft
vanaf dat moment gemiddeld nog
drie jaar te leven.
In de documentaire draait het om
Dick, Marijke en Wico. Dick kan
nog goed praten; Marijke schrijft
met de hand en Wico gebruikt de
computer om zijn gedachten en
wensen over te brengen. Hij beschrijft een willekeurige dag uit zijn
leven. Doodmoe wordt hij er
meestal van, omdat hij bij alles geholpen moet worden.
‘Een op de vijf mensen met ALS
kiest voor euthanasie’, zegt neurologe Van der Graaf. ‘Ik vind absoluut dat dat bespreekbaar moet
zijn.’ Wanneer is het genoeg geweest? Wico is hierover in de documentaire het meest uitgesproken. Hij schrijft zijn huisarts een
uitgebreide brief over zijn euthanasiewens. Hoezeer ik snap dat er
procedures moeten zijn en het
geen boodschapje bij Albert Hein
betreft, is ’t te gek voor woorden
dat andere mensen menen te kunnen oordelen over iemands kwaliteit van leven. Hij wil zich vrij voelen te gaan als ’t zover is.
De manier waarop de hoofdpersonen praten en denken over het leven en de dood is mooi, omdat het
zo eerlijk is. Nog één keer Wico: Ik
wil helemaal niet dood. Ik wil leven.
Ik wil weer naar buiten. Genieten
van alle nieuwe leven in het voorjaar. Ik wil gewoon op mijn hoofd
krabben als ik jeuk heb. Allemaal
dingen die niet meer mogelijk zijn
en niet meer mogelijk worden. Als
’t namelijk mogelijk zou zijn, zou ik
een van de laatste zijn die zou afhaken.
Als A.L.S. alles lam legt • regie Aristos
Bouïus • Te bestellen door € 29,50
over te maken op giro 17409 t.n.v.
SenS te Mijnsheerenland o.v.v. ALSDVD • Informatie: www.mijnsheerenland.com
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zo langzamerhand van een onbegrijpelijke hypocrisie. Misschien is
het voor de discussie in Amerika
nog helemaal niet zo verkeerd dat
Million Dollar Baby ten onrechte
een “euthanasiefilm” wordt genoemd.
Million Dollar Baby • Regie: Clint
Eastwood • Te zien in bioscopen door
het hele land

■ VERDER IN BEELD

Million Dollar Baby:
geen euthanasiefilm
Er is een nieuw woord uitgevonden,
dat opdook rondom de oscaruitreiking op 27 februari: de euthanasiefilm. In de aanloop naar de uitreiking van de beeldjes kon het gebeuren dat sommige kranten drie
films dit predikaat opplakten en ze
bovendien in een adem noemden:
de Nederlandse film Simon, de
Spaanse film Mar Adentro en Million Dollar Baby, een film die Amerikaans is tot op het bot. Nu is het
verwarrende dat Million Dollar Baby, goed voor vier oscars, helemaal
niet gaat over euthanasie, maar
toch als zo’n film in de boeken zal
komen te staan. In Amerika, waar
het recht op een zelfgekozen levenseinde door velen al zwaar
wordt betwist, is de manier waarop
in deze film een leven wordt beëindigd voor velen onacceptabel. In
het gunstigste geval spreekt men
van euthanasie, maar veel vaker
nog van moord.
Million Dollar Baby is het verhaal
van een serveerster die een beroemd bokstrainer zover krijgt dat
hij haar gaat trainen. Ze weet precies wat ze wil, viert triomfen en
wordt alsmaar beter en beter. Tijdens een belangrijke wedstrijd
slaat het noodlot toe: ze wordt, als
ze even niet oplet, op een ongenadige en achterbakse manier onderuit gehaald door haar tegenstand-

ster en komt zo ongelukkig terecht
dat ze haar nek breekt. Vanaf nu zal
ze haar leven afwisselend moeten
doorbrengen in bed en vastgebonden in een rolstoel, terwijl ze continu beademd wordt. Ze kan nog praten, zien, luisteren en denken en
ook nu weet ze precies wat ze wil.
Haar trainer ziet hoe ze aftakelt.
Als haar ene been is geamputeerd,
vraagt ze hem de stekker van haar
beademingsapparaat eruit te trekken. ‘Ik heb meegemaakt wat ik wilde meemaken. Ik hoef verder niets
meer. Het is goed zo.’ Hij weigert.
De nacht daarop bijt ze haar tong af
en bloedt ze bijna dood. ‘We zullen
ervoor zorgen,’ zegt een verpleegster, ‘dat ze dit zichzelf niet meer
kan aandoen. We houden haar nu
in een roesje.’
Na een innerlijke strijd besluit haar
trainer aan haar verzoek te voldoen. Hij sluipt ’s nachts het ziekenhuis binnen, ontkoppelt de beademing en geeft haar een spuitje:
‘Hiervan val je in diepe slaap.’
Waarna zijn Million Dollar Baby
overlijdt.
In de Amerikaanse pers rolden naar
aanleiding van de film de voor- en
tegenstanders van euthanasie over
elkaar. De teneur van de tegenstanders is, dat de hoofdpersoon
zou moeten leren leven met haar
toekomst, ook al is die nog zo beperkt: The key is focusing on future
potential and goals, not dwelling on
the past and “what might have
been, if only...”.
Het is waar dat in deze film de American Dream eerst voluit in beeld
wordt gebracht en daarna met één
grote klap in elkaar geslagen wordt.
Een eind aan iemands leven maken, op diens verzoek, past niet in
die American Dream. Dat vinden wij

Wim Jungmann • Wat is het met Loes?
Dagboek van een voorbij leven • Jung-

mann, oud-journalist van Het Parool, hield de laatste maanden van
zijn leven een dagboek bij over zijn
leven met zijn vrouw Loes. Het
dagboek gaat over het gekrompen
en steeds verder krimpende leven
van oude mensen, de toenemende
zorg die anderen om hen hebben
en de toenemende afhankelijkheid
die op de loer ligt. Zonder opsmuk
of vals sentiment maakt Jungmann
in dit boek de lezer op indringende
wijze deelgenoot van hun kleine
wereld.
Uitgeverij Plataan 2005 • € 12,90 •
ISBN 90 5807 241 X
Carla de Vries • A.L.S. - Hoe vaak kan
een hart breken? Carla’s man Jos

overleed veertien maanden nadat
hij de diagnose ALS kreeg. Hij was
er heel duidelijk over wanneer het
leven voor hem genoeg was. Carla
vertelt hoe ze samen met haar man
en dochters een datum vaststelde
voor de dag waarop ze afscheid van
elkaar zouden gaan nemen.
Uitgeverij Ad. Donker 2004 •
€ 14,95 • ISBN 90-6100-561-2
Leo Cahn stichting • Oud en dement:
wilsonbekwaam? • In 2003 organi-

seerde de Leo Cahn stichting, die
wetenschappelijk onderzoek in de
ouderenzorg stimuleert, het symposium: Oud en dement: wilsonbekwaam? De lezingen en de verslagen van de workshops rondom dit
thema zijn gebundeld in een boek.
Er is vooral veel aandacht voor de
definiëring van wilsbekwaamheid
en er wordt ingegaan op de medisch-ethische aspecten.
Uitg. Lundbeck BV 2004 • € 12,90 •
Bestellen via tel. 020 - 6911 965,
mevr. D. Ballantine
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LEDENOVERLEG TEVREDEN
MET VOORSTEL LAATSTEWILPIL
Op woensdag 2 maart vond in Utrecht voor het derde achtereenvolgende
jaar het ledenoverleg plaats. Door de sneeuwstorm die deze avond over het
land raasde, hadden treinen vertraging of reden niet. Veel leden waren daardoor niet in staat naar Utrecht te komen. Niettemin hadden vijftien mensen
het noodweer getrotseerd om met elkaar van gedachten te wisselen over het
jaarplan van de NVVE en de voorgestelde procedure rond de laatstewilpil.
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Nieuwe gezichten waren er te zien, ook
van jongere mensen die weleens wilden weten bij “welke club” ze zich
hadden aangesloten. Voorafgaand aan
de discussie maakte directeur Rob
Jonquière het doel van de bijeenkomst
duidelijk. Het ledenoverleg is niet bedoeld om met het bestuur over de voorgelegde beleidsstukken van gedachten
te wisselen. Maar om leden de mogelijkheid te bieden voorafgaand aan de
ledenvergadering met elkaar van gedachten te wisselen over voornemens
van het bestuur en desgewenst samen
amendementen op die voorstellen te
formuleren.
Het Jaarplan 2005 noemden de aanwezigen inhoudelijk oké, helder en
leesbaar. Opmerkingen waren er bij het
punt dat de wilsverklaringen zullen worden aangepast aan de eisen van de
wet en de praktijk, zodat de bruikbaarheid voor verzoeker en uitvoerder wordt
vergroot. Geopperd werd de wilsverklaringen ook in een groter lettertype beschikbaar te stellen. En de verklaringen, voordat ze worden ingevoerd, niet
alleen te toetsen bij instanties die met
de verklaringen te maken hebben,
maar ook onder leden.
Het punt dat de huisstijl van de NVVE
wordt veranderd, riep vragen op. Duidelijk werd gemaakt dat er geen bureau in de arm zal worden genomen
om de huisstijl “op de schop” te nemen. Het betreft hier het vitaliseren
van de stijl, waardoor de kosten beperkt zullen blijven.
Een ander punt van aandacht was het
vertrek van de huidige coördinerend
psycholoog in 2006. Enkele leden
meenden dat de NVVE voornemens
was deze dienst op te heffen. Het bestuur zal dit jaar echter over de voortzetting van de dienst in de huidige
vorm een besluit nemen.
Dan het ontwerp rond de voortgang van
de procedure verstrekking laatstewilpil.
Relevant 2/2005

De vraag was of de leden vonden dat
het bestuur met het voorgelegde voorstel de boer op mag gaan. De aanwezigen waren het erover eens dat de procedure zorgvuldig was en er werd dan
ook volmondig ‘ja’ op gezegd. Vragen
waren er bij het punt dat twee medewerkers onafhankelijk van elkaar een
gesprek hebben met de verzoeker om
de laatstewilpil, waarna ze het verzoek
gezamenlijk bespreken. De vraag was
of er een hiërarchie bestond tussen deze medewerkers. Antwoord: nee, het
gaat hier om collegiaal overleg. Tijdens
het gesprek wordt gekeken of de verzoeker aan alle voorwaarden voor verstrekking voldoet. Bij de daadwerkelijke
verstrekking gaat een medewerker
naar het huis van de verzoeker. Als er
geen nabestaande aanwezig kan zijn,
gaat een tweede medewerker mee.
Een van de leden merkte op dat het in
zijn ogen beter was als er, zowel om juridische als emotionele redenen, altijd
twee medewerkers naar de verzoeker
toe zouden gaan.
Tijdens het ledenoverleg werden geen
amendementen op de voorstellen van
het bestuur geformuleerd.

Wordt een levensverzekering
uitgekeerd bij euthanasie?
U heeft een levensverzekering
afgesloten en overlijdt door euthanasie of hulp bij zelfdoding.
Keert de verzekering dan wel
uit? Als er sprake is van euthanasie of hulp bij zelfdoding
door een arts zal de levensverzekering gewoon worden
uitgekeerd aan degene die
daarvoor in de polis is aangewezen. Op zich is dit ook logisch, want in veruit de meeste gevallen vindt euthanasie of
hulp bij zelfdoding plaats in de
stervensfase. Het onvermijdelijke overlijden van de patiënt
wordt dan hoogstens met één
of enkele weken versneld. In
de meeste polissen staat wel
dat wanneer iemand binnen
twee jaar na het afsluiten van
de polis overlijdt, de verzekering een onderzoek mag doen.
Wanneer u bij het afsluiten van
de verzekering nog niet ziek
was, is de kans groot dat dit
onderzoek zal volgen. Belangrijk is dus dat u bij het afsluiten
van de verzekering geen gegevens over uw gezondheidstoestand verzwijgt of verkeerde of
onwaarachtige gegevens opgeeft.
Zelfmoord is enkel uitgesloten
uit de dekking wanneer deze
minder dan twee jaar na de ingangsdatum van het contract
plaatsvindt. Zelfdoding na
twee jaar of meer na de ingangsdatum van de polis is in
ieder geval gedekt. Maar ook
hier geldt dat u bij het afsluiten van de polis geen gegevens over uw gezondheidstoestand mag hebben verzwegen.
NVVE-publicatie euthanasie
en dementie
Veel NVVE-leden vullen op hun
euthanasieverklaring in dat ze
hun leven zouden willen beëindigen als ze dement worden.
Maar mag een arts aan dit verzoek voldoen?
Rond dit thema organiseerde
de NVVE in december 2004
een symposium onder de titel
Euthanasie en dementie; er
mag meer dan je denkt...

NVVE
NIEUWS

Tijdens het symposium werd
zowel vanuit de wetenschap
als de praktijk op deze en
meer vragen ingegaan. De
meeste sprekers waren het
erover eens dat met name in
de beginfase van dementie
sprake kan zijn van ondraaglijk lijden. Vooral in deze fase,
waarin met de patiënt nog kan
worden overlegd, zien zij een
mogelijkheid voor euthanasie.
Een van de sprekers, een arts,
vertelde over twee euthanasieverzoeken die zij honereerde
en meldde, zonder daarvoor
vervolgd te zijn.
De lezingen die tijdens het
symposium werden gehouden
zijn gebundeld in het boek
Dementie en euthanasie; er
mag meer dan je denkt. Het
boek is te bestellen via de
bon op pag. 27.
Kosten € 5,25 voor leden en
€ 6,25 voor niet-leden.
Nieuwe website NVVE
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal de geheel vernieuwde website van de NVVE
worden gelanceerd. De nieuwe website biedt veel meer
mogelijkheden dan de oude.
Op de site is uitgebreide achtergrondinformatie te vinden
over de NVVE, de activiteiten
van de vereniging en informatie over de wilsverklaringen

en het lidmaatschap. Daarnaast is er een verenigingsagenda in opgenomen, het
laatste nieuws, uitgebreide juridische en medische informatie, een rubriek vraag en
antwoord, het laatste nummer
en het archief van Relevant en
dossiers over zaken en personen rond euthanasie, hulp bij
zelfdoding en daaraan gerelateerde onderwerpen.
Via een discussieforum kunnen geïnteresseerden reacties geven op onderwerpen
rond euthanasie en hulp bij
zelfdoding of zelf nieuwe onderwerpen aandragen. Vanaf
23 april is de nieuwe site
www.nvve.nl voor iedereen
toegankelijk.
Europese grondwet bevat geen
bepaling over euthanasie
De Europese grondwet, die dit
jaar in verschillende landen
aan de burgers wordt voorgelegd, bevat geen bepalingen
die euthanasie veroordelen of
verbieden. In ar tikel II-62
wordt het recht op leven genoemd, maar dit recht komt
ook al voor in het Europese
Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens.
Artikel II-61 van de Ontwerp
Grondwet stelt dat de waardigheid van de mens onschendbaar is en dat zij geëerbiedigd
en beschermd moet worden.
Al met al lijkt de Ontwerp
Grondwet dus geen bedreiging voor de euthanasiepraktijk in Nederland.
In Memoriam
Op 29 maart is Petra Brockmöller overleden. Petra werkte van oktober 1992 tot mei
2000 als directiesecretaresse bij de NVVE. Niet alleen als
directie-secretaresse, maar
zeker ook als persoon, was zij
jarenlang de spil in de NVVEorganisatie. Voor directie en
bestuur functioneerde zij als
(historisch) geweten. Voor de
medewerkers van het bureau
was zij steeds een vertrouwd
aanspreekpunt. Petra werd
69 jaar.

ORGAANDONATIE
EN EUTHANASIE
De afgelopen weken was orgaandonatie volop in
het nieuws. Veel NVVE-leden vroegen zich af of
het wel mogelijk is je organen en weefsels te
doneren na euthanasie.
Om organen voor transplantatie te kunnen gebruiken, is vereist dat iemand hersendood is.
Hersendood is de toestand waarin alle hersenfuncties volledig en onomkeerbaar verloren
zijn gegaan, maar de (bloed)circulatie nog intact is en kunstmatige beademing wordt toegepast. Na het overlijden door euthanasie of
hulp bij zelfdoding kan er echter geen sprake
zijn van hersendood met een nog intacte
(bloed)circulatie en kunstmatige ademhaling.
Daarmee is donatie van organen als hart, lever, nieren, longen uitgesloten.
Euthanasie en weefseldonatie kunnen echter
wel samengaan, omdat voor transplantatie van

weefsel een intacte (bloed)circulatie en kunstmatige ademhaling niet is vereist.
Het is niet ondenkbaar dat men voor de tijd
dat men ooit om euthanasie zal vragen door
een ongeluk of herseninfarct ernstig hersenletsel oploopt en in een toestand van hersendood komt. Orgaandonatie is dan natuurlijk
gewoon mogelijk. Het hebben van een euthanasieverklaring op zichzelf sluit het geregistreerd staan als orgaan- en/of weefseldonor
dus niet uit!
Als u op het behandelverbod de laat-mij-gaanverklaring heeft aangekruist en getekend of een
niet-reanimerenverklaring heeft ingevuld, dan
verbeidt u onder alle omstandigheden elke
vorm van levensverlengende ingrepen en/of
reanimatie. Orgaandonatie is daardoor niet
mogelijk, weefseldonatie wel.
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AGENDA

DIENSTEN

POST
NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam

ALGEMENE LEDENVERGADERING NVVE
Zaterdag 23 april wordt in de Irenehal van de Jaarbeurs in
Utrecht de Algemene Ledenvergadering van de NVVE gehouden. Aanvang 11.00 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur).
Een belangrijk agendapunt is de bespreking van de procedure
tot verstrekking van een garantie op de laatstewilpil, die moet
leiden tot de realisatie daarvan op termijn. Het middagprogramma wordt gewijd aan het thema “euthanasie en dementie”.

TELEFOON
De NVVE is telefonisch bereikbaar op werkdagen
van 9.00 - 17.00 uur 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 www.nvve.nl
e-mail euthanasie@nvve.nl

REGIOBIJEENKOMSTEN NVVE
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 is het thema “Wil en wet”. De diverse keuzes ten
aanzien van het levenseinde zullen hierbij aan bod komen.
De bijeenkomsten worden gehouden op:
LEDENSERVICE

19 april in Golden Tulip De Scheperskamp
Paasberg 3 te Lochem
24 mei in Best Western Grand Hotel
Groene Boord 23 te Heerlen
21 juni in Mercure
Agoraweg 11 te Lelystad
De bijeenkomst in Lochem wordt zowel ’s middags van 14.00
tot 16.30 uur, als ’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur gehouden.
Voor Heerlen en Lelystad staat voorlopig alleen een middagbijeenkomst gepland (van 14.00 tot 16.30 uur) maar bij voldoende belangstelling zal ook in deze plaatsen een avondbijeenkomst worden georganiseerd. De zaal is een half uur voor aanvang open. Toegang gratis.
Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de
NVVE, t.a.v. Karina Scheirlinck, Postbus 75331, 1070 AH
Amsterdam; e-mail k.scheirlinck@nvve.nl

■

■

■

SYMPOSIUM STICHTING DE EINDER
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Op 18 juni organiseert Stichting De Einder een symposium onder de titel Angst en vertrouwen bij regelgevers. Het symposium zal met name ingaan op hulp bij zelfdoding. Inleiders en
panelleden zijn oud-minister van Volksgezondheid Els Borst,
hoogleraar ethiek Govert den Hartogh, counselor en adviseur
van De Einder Jan Hilarius, schrijfster Karin Spaink en filosoof
en counselor Ton Vink.
Opgave voor deelname aan het symposium kan door minimaal
€ 5,- over te maken op girorekening 5596402, t.n.v. De Einder
Breda, o.v.v “Jubileum”.

■

■

■

PRESENTATIEDIENST NVVE
De Presentatiedienst van de NVVE zal zaterdag 4 juni met haar
stand aanwezig zijn op de Huisartsenbeurs in Ahoy te Rotterdam. Van 21 t/m 25 september staat de stand op de 50PlusBeurs in de Jaarbeurs te Utrecht.
Bezoekers van de beurzen krijgen zo persoonlijk mogelijk antwoord op alle vragen die zij hebben. Ook kunnen zij, tegen gereduceerd tarief, uitgaven van de NVVE kopen.
Relevant 2/2005

■

Wilsverklaringen De NVVE geeft verschillende
wilsverklaringen uit waarin u kunt aangeven wat
uw wensen zijn omtrent uw levenseinde.
€ 9,- voor het hele pakket in viervoud:
❚ Euthanasieverklaring Hierin omschrijft u precies
onder welke omstandigheden u zou willen dat
de arts euthanasie toepast.
❚ Behandelverbod Wanneer u uw wil niet meer
kenbaar kunt maken, gelden de in deze verklaring
opgenomen wensen ten aanzien van wel of niet
behandelen.
❚ Volmacht Voor situaties waarin u zelf niet meer
kunt beslissen, kunt u schriftelijk iemand aanwijzen die namens u optreedt.
Vertaling wilsverklaringen Bovenstaande verklaringen zijn ook verkrijgbaar in het Duits, Engels, Frans
en Spaans. € 2,25 per stuk
Niet-reanimerenpas Hiermee verklaart u onder
geen beding gereanimeerd te willen worden.
€ 9,25
Niet-reanimerenpenning De penning, die u om uw
hals draagt, geeft aan dat u in het bezit bent van
een niet-reanimerenpas.
€ 40,- (verguld) € 32,50 (zilver) incl. ketting.
Ledenondersteuningsdienst Leden van de NVVE
kunnen in een persoonlijk contact informatie en
ondersteuning krijgen bij vragen en problemen
rond het vrijwillig levenseinde.
Gevolmachtigdendienst Voor leden die in eigen
kring geen gevolmachtigde kunnen vinden, bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid dat
een vrijwillige medewerker van de Gevolmachtigdendienst als zodanig optreedt.
Kwartaalblad Relevant is een voorlichtend en opiniërend tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt.
Gratis voor leden. Jaarabonnement Nederland
voor niet-leden € 10,- (overige landen op aanvraag). Voor visueel gehandicapten is Relevant
op cd-rom verkrijgbaar.

LIDMAATSCHAP

BESTELBON

Iedereen vanaf 16 jaar kan lid worden van de
NVVE. De minimumcontributie bedraagt € 15,per jaar. Een “lidmaatschap voor het leven”
behoort tot de mogelijkheden.

❍ Graag ontvang ik informatie over het lidmaatschap van de NVVE.
❍ Ik ben al lid. Stuur mij het aanvraagformulier voor de wilsverklaringen.
❍ Graag ontvang ik een bestelformulier voor de publicaties van de NVVE.

(s.v.p. aankruisen wat voor u van toepassing is)

NAAM

OVERIGE DIENSTEN

■

■

■

Procesfonds Artsen, verpleegkundigen en leden
die naar de mening van de NVVE ten onrechte
door justitie worden vervolgd voor euthanasie of
hulp bij zelfdoding, of daarover zelf een proces
willen beginnen, kunnen een beroep doen op het
procesfonds. U kunt het fonds steunen door een
bijdrage te storten op giro 6335188 van de NVVE
te Amsterdam, o.v.v. “procesfonds”.
Sprekerskader Het Sprekerskader van de NVVE
verzorgt door het hele land lezingen over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Enkelen zijn gespecialiseerd op het gebied van de laatstewilpil.
Info K. Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77, e-mail
k.scheirlinck@nvve.nl. Aanvragen minstens vier
weken van te voren. Vergoeding in overleg.
Presentatiedienst Op beurzen, symposia en studiedagen kan op verzoek een NVVE-stand worden
ingericht. Info K. Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77,
e-mail k.scheirlinck@nvve.nl. Aanvragen minstens
vier weken van te voren.
Bijsluiter Europees Medisch Paspoort (EMP)
In het EMP is geen ruimte gelaten voor wensen
omtrent het levenseinde. De NVVE geeft bijlagen
uit – opgesteld in elf talen – die kunnen worden
toegevoegd aan het EMP.
Te downloaden via www.nvve.nl/uitgaven

DOCUMENTATIE
■

■

Documentatiepakket Een uitgebreid naslagwerk
voor scholieren, studenten en andere geïnteresseerden, incl. de brochure Het laatste stuk. € 5,Brochures
❚ Wil en wet Geeft een overzicht van de keuzesdie u kunt maken rond uw levenseinde.
€ 3,25 leden, € 4,25 niet-leden
❚ Het laatste stuk Aan de hand van ca. tweehonderd vragen en antwoorden geeft deze brochure
een uitgebreid beeld van alles wat te maken
heeft met beslissingen rond het levenseinde.
€ 2,- leden, € 3,- niet-leden
❚ In gesprek met de arts Geheugensteun voor wie
een gesprek wil aangaan met de huisarts over
euthanasie. € 3,25 leden, € 4,25 niet-leden
❚ Het Schotse Boekje over methoden van zelfdoding Over middelen en methoden die gebruikt
kunnen worden ter bespoediging van het levenseinde. Minimaal drie maanden lidmaatschap vereist. € 4,❚ Stoppen met eten en drinken Info over versterven, de keuze voor de dood door te stoppen met
eten en drinken. € 3,- leden, € 4,- niet-leden

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

✁

■

❚ Verpleegkundigen en euthanasie Informatie over
het niet instellen/weigeren van een behandeling,
euthanasie, hulp bij zelfdoding, “klaar met leven”,
versterving en (terminale) sedatie, toegesneden
op de taak die de verpleegkundige daarbij heeft.
€ 3,50 leden en niet-leden
❚ Christelijk geloof en euthanasie In discussies
lijkt het soms alsof het christelijk geloof euthanasie volledig uitsluit. Toch is de bijbel daar niet zo
eenduidig over. € 2,75 leden, € 3,75 niet-leden
❚ Levensbeschouwing en euthanasie Bijdragen
over islam, boeddhisme, hindoeïsme, jodendom,
christendom en humanisme in relatie tot euthanasie. € 4,- leden, € 5,- niet-leden
❚ Geannoteerde bibliografie Bespreekt boeken,
rapporten en andere uitgaven over euthanasie,
ethiek, gezondheidsrecht en hulp bij zelfdoding.
€ 3,50 leden, € 4,50 niet-leden

SCHENKINGEN
U kunt de NVVE op veel manieren steunen. Bijvoorbeeld door middel van een schenking, periodieke
uitkering of legaat. Deze laatste vorm zal de notaris vaak adviseren aan mensen die (een deel van)
hun vermogen willen nalaten aan een goed doel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
directeur R. Jonquière, tel. 020 - 531 59 16.

Bestuur NVVE:
mr. J. Kohnstamm
(voor zitter)
drs. A. Baars-Veldhuis
(vice-voor zitter)
mr. A.V. van Nierop
(secretaris)
drs. J.P. Griede
(penningmeester)
prof. dr. C. Jonker
drs. J. Huisman
F.A. Visscher
Directeur:
drs. R. Jonquière

