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Het zelfgekozen levenseinde staat de
afgelopen tijd weer hoog op de agenda, niet in
de laatste plaats dankzij stappen die worden
ondernomen door de nvve en de Coöperatie
Laatste Wil. Ook trendwatchers melden in deze
Relevant dat in de media veel aandacht is voor
de dood. Een verklaring? Jeanneke Scholtens,
toekomststrateeg en trendwatcher, zegt: ‘We
houden deze ongenode gast het liefst zo lang
mogelijk buiten onze gedachten. Maar met de
vergrijzing als demografisch verschijnsel, zie
je dat dit verandert.’
Het is goed om te zien dat in de berichtgeving
steeds beter zichtbaar is waar het bij dit thema
in de diepste zin om gaat: zelfbeschikking.
Mensen willen zelf de regie in handen hebben
over hun leven en willen zelf bepalen hoe, waar
en wanneer zij overlijden. Dat klinkt overigens
erg rationeel, maar het nadenken over de dood
gaat natuurlijk ook vaak gepaard met angst en
twijfel, zo blijkt uit de persoonlijke verhalen
die in deze Relevant staan.
Hoe ga je daarmee om? Doe je huiswerk, zegt
voormalig huisarts en scen-arts Fenneke
Voorsluis. ‘Hoe meer patiënten en hun naasten
zich bewust zijn van de keuzes rondom

het sterfbed, hoe beter zij afscheid kunnen
nemen.’ Een goed gesprek met je huisarts kan
helpen, maar dan is het wel fijn als de dokter
empathisch is. Dat heb je in je of niet, zou je
zeggen. Maar je kunt het leren, zo blijkt uit
een artikel in deze editie. Dokters kunnen
bijvoorbeeld beter zittend dan staand een
moeilijk gesprek voeren en in de spreekkamer
kan de witte jas uitgedaan worden.
Deze Relevant bevat weer een mix van opinie,
persoonlijke verhalen en feitelijke informatie
in de vorm van vraag-antwoord. Er is tevens
een interview met Jeroen Recourt, de nieuwe
coördinerend voorzitter van de Regionale
Toetsingscommissies Euthanasie (rte). Het
onderwerp is hem niet vreemd. ‘Mijn ouders
zijn nvve-leden van het eerste uur. Ik heb
het als het ware met de paplepel ingegoten
gekregen.’
Tot slot wijs ik u graag op het interview met
Agnes Wolbert. Zij vertrekt bij de nvve, maar
de vereniging ‘staat als een huis en daar ben ik
trots op’. Z
Dick Bosscher,
hoofdredacteur
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Fenneke Voorsluis, huisarts en SCEN-arts in ruste:

‘Denk na over je
sterven’
Redmiddelen
voor een
zachte dood
Als het lijden te groot wordt,
kunnen palliatieve sedatie of
euthanasie uitkomst bieden
op het sterfbed. Welke invloed
hebben zij op de achterblijvers?
En wat zijn de verschillen? Een
arts en twee nabestaanden
vertellen. • Teus Lebbing

P

alliatieve sedatie en euthanasie
zorgen voor een zachte dood,
en daar hebben niet alleen
de patiënten, maar ook hun
nabestaanden baat bij, stelt huis- en scenarts in ruste Fenneke Voorsluis (74). Al gaat
daar wel wat huiswerk aan vooraf. Hoe meer
patiënten en hun naasten zich bewust zijn van
de keuzes rondom het sterfbed, hoe beter zij
afscheid kunnen nemen, benadrukt zij.
‘Want wat mensen pas vaak laat beseffen is dat
palliatieve sedatie je min of meer overkomt,
omdat je arts daartoe beslist, en euthanasie
– en nu chargeer ik het natuurlijk – op
afspraak gebeurt.’ Het helpt als de patiënt en
zijn omgeving daar op tijd van doordrongen
zijn. ‘Want als door bijvoorbeeld pijn en
benauwdheid de situatie plots urgent wordt,
kan er paniek ontstaan en valt er weinig meer
te overleggen of te regelen. Die fase wil je voor
zijn.’

Goede afronding > Van 1972 tot haar
pensioen in 2013 hield Fenneke praktijk
rondom de Amsterdamse Nieuwmarkt.
Zodra de euthanasiewet in 2002 in werking
trad, meldde ze zich ook aan als scen-arts,
gedreven om bij te dragen aan een zachte
dood voor mensen die niet meer kunnen
leven. ‘Dat vind ik je taak als arts. Ik deed het
bovendien graag, omdat ik zowel de patiënt
als de nabestaande een goede afronding gun.’
Als voorbeeld noemt ze een terminaal zieke
man die ze in haar jongere jaren begeleidde.
‘Wetend dat hij niet lang meer te leven had,
nam hij op tijd zijn naasten apart en zelfs mij
als arts, om samen het leven door te nemen
en aardige woorden te spreken. Daardoor
creëerde hij rust om zich heen en kon hij
in vrede gaan. Dat zijn de beelden die op je
netvlies blijven staan.’

Openheid > Hoe het anders kan, heeft
Fenneke ook ervaren. Nooit zal ze de jonge
vrouw met longkanker vergeten, die ondanks
de nadelige prognoses voor haar laatste fase
niet tot een besluit kwam. ‘Ze kreeg het
stikbenauwd, raakte in een psychose en kon
nergens meer in toestemmen. Palliatieve
sedatie kon niet worden ingezet, omdat ze
motorisch te onrustig was om een infuus aan
te leggen. Dat was voor haar vriendinnen
dramatisch om te zien.’
Ook van dichtbij kent zij de sporen die een
slechte afronding nalaat voor de naasten.
‘Noch mijn ouders, beiden zwijgzame
Groningers, noch mijn echtgenoot die nota
bene zelf arts was, bleken bij machte om
bewust afscheid te nemen. Met alle onmacht
en frustratie van dien voor de familie.’
Het leerde Fenneke dat je eerst zelf als patiënt
klaar moet zijn om het leven af te ronden,
vóór je dat met je dierbaren kunt doen.
Openheid over het onderwerp helpt daarbij.
‘Dat heb ik mijn patiënten die uitbehandeld
waren dan ook altijd op het hart gedrukt:
denk na over je sterven, welke keuzes er zijn,
benut je tijd voor een goede afronding.’

Vredig > Euthanasie heeft wat dat betreft
alleen maar positieve effecten, is Fennekes
ervaring. ‘Het zorgvuldige proces zorgt voor
een goed afscheid en een zachte dood. Dat
doet alle betrokkenen goed.’ De optie voor
palliatieve sedatie kan meer onzekerheid met
zich meebrengen, ook voor familieleden. ‘Hoe
lang gaat het duren, vragen ze dan vaak, uit
huiver voor een langgerekt sterven. En dat
begrijp ik. Maar uit mijn veertig jaren als arts
weet ik dat de patiënten – als het slaapmiddel
goed wordt gedoseerd en zij niet meer eten
en drinken – binnen drie tot vijf dagen vredig
overlijden.’Z

JANNEKE VONKEMAN | FOTO: MARGRIET BRANDSMA
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WAT IS HET VERSCHIL?

	Euthanasie en palliatieve sedatie
helpen om waardig te sterven,
maar behelzen – anders dan
vaak wordt gedacht – niet
hetzelfde. De belangrijkste
verschillen op rij:
Y	Bij palliatieve sedatie wordt

‘De harde dreun
stel je uit’

de ongeneeslijk zieke patiënt
met een levensverwachting van
hooguit twee weken kunstmatig
in slaap gebracht. Het doel is
om de pijn te verlichten, niet
om het leven te beëindigen.
Euthanasie dient dat doel wel.
Y	Palliatieve sedatie is een
normale medische handeling
om de klachten te verlichten
tijdens het natuurlijke
sterfproces. Bij euthanasie dient

In 2013 overleed Janneke Vonkeman (journalist en
eindredacteur van Relevant) op haar 53e aan kanker. Toen
behandelen niet meer mogelijk was, besprak ze al vrij
snel hoe ze wilde overlijden. Hechte vriendinnen Margriet
Brandsma en Maureen Teeuwen blikken terug. ‘We hebben
geleidelijk afscheid kunnen nemen.’ • Teus Lebbing

de arts dodelijke medicijnen
toe, waarmee het overlijden
onmiddellijk intreedt.
Y	Palliatieve sedatie is een
medische beslissing van de
arts, in overleg met de patiënt
en naasten. Een patiënt die
ondraaglijk en uitzichtloos
lijdt, kan om euthanasie
vragen via een (mondeling)
euthanasieverzoek of een
wilsverklaring. Een arts is niet
verplicht om daaraan gevolg te
geven.

‘Nu ben ik uitgeput, ik kan niet meer verder.’
Maureen (62) en Margriet (63) herinneren
zich de woorden van hun goede vriendin
Janneke nog als de dag van gisteren. ‘Na
zes maanden van steeds zieker worden en
intensieve zorg was dit het kantelpunt’,
vertelt Maureen. ‘Die avond is ze in
overleg met de huisarts begonnen met het
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dormicum, zodat ze zou inslapen. “Oh, dat is
heerlijk”, reageerde ze. Eindelijk kon ze zich
weer zonder pijn op haar zij draaien. Het
klinkt gek, maar het was zo fijn om haar te
zien ontspannen. Dan ontspan je zelf ook.’
Janneke had er jaren van ‘gesukkel’ met haar
gezondheid opzitten, voordat ze najaar 2012
de diagnose vergevorderde eierstokkanker
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‘Door alle zorg stel je de harde
dreun van het definitieve
einde uit. Vanaf het moment
dat Janneke sliep, heb ik eraan
kunnen wennen’
kreeg. Monter en levenslustig als ze was, startte ze
meteen een pittig traject van chemokuren. Margriet:
‘Ze zei: “Ik ben jong en sterk, dit komt goed”. Die
instelling was haar redding, daardoor kon ze de
ontberingen aan.’
Haar vriendinnen deelden haar optimisme, maar
zagen vrij snel dat het de verkeerde kant opging. Na
een half jaar bevestigden de artsen dat de kanker
doorwoekerde, er was geen behandeling meer
mogelijk. Maureen: ‘Vrijwel meteen riep Janneke
ons bijeen om haar levenseinde te bespreken, hoe ze
dat voor zich zag. Al geloof ik dat het tot geen van
ons helemaal doordrong.’ Margriet: ‘Je beleeft het in
een roes, alsof je er zelf niet bij bent. Zo’n zelfstandig
mens midden in haar leven die niks meer kan: het
was hartverscheurend om te zien. Ik kon alleen maar
denken: laat haar alsjeblieft gaan op een manier waar
ze vrede mee heeft.’

Onwezenlijk > Wat Janneke zeker wist, was dat
ze thuis wilde overlijden. Binnen een club van
vijf vriendinnen werden Margriet en Maureen de
sleutelfiguren. Zij zorgden ervoor dat Janneke tot haar
dood geen dag alleen is geweest. Waar ze kon, behield
Janneke de regie. Zo nam ze met haar huisarts, met
wie ze goed contact had, tot in detail de dosering van
de pijnstillende medicijnen door. Dat gold ook voor
die van het slaapmiddel dat ze zou innemen wanneer
het niet langer ging. Maureen: ‘Ik herinner me nog
de grote ogen die ze opzette tijdens dat gesprek. Alsof
ze zich plots realiseerde dat dat inslapen het einde
zou betekenen, dat het dan menens was. Onwezenlijk
vond ik het. We weten niet wat de dood is, dus wat
moet je je erbij voorstellen?’
Janneke twijfelde over palliatieve sedatie en
euthanasie. Maar bij het vooruitzicht van een abrupte
dood op een afgesproken datum had ze uiteindelijk

geen goed gevoel. Ze besloot tot een soort tussenvorm:
ze zou zelf beslissen over het tijdstip dat ze in slaap
zou worden gebracht. Margriet respecteerde haar
keuze volledig, maar hield wel haar hart vast. ‘Eerder
dat jaar was mijn vader overleden. Hij had Lewy body
dementie, was 88 en raakte buiten bewustzijn. Zijn
vrouw had er met de arts voor gekozen om hem niet
meer wakker te laten worden, maar er gingen twee
weken overheen voor hij echt overleed, zo sterk was
hij lichamelijk. Dat langgerekte afscheid heb ik echt
als zwaar ervaren.’
Bij Janneke ging het gelukkig heel anders. Al was
het wel even schrikken, toen ze na een nacht vredig
slapen opeens wakker werd. Margriet: ‘Ze lag er goed
bij. “Ik heb in jaren niet meer zo lekker geslapen”, zei
ze zelfs. De huisarts diende haar in plaats van pillen
nu dormicum via een infuus toe. Daarna overleed ze
binnen 24 uur.’

Gouden momenten > Het gemis is groot, toch
hebben de vriendinnen een goed gevoel overgehouden
aan Jannekes laatste fase. Maureen: ‘Als je weet dat
je doodgaat en er niks meer aan te doen is, dan is dit
wel de manier, vind ik. We waren zo intensief bij
haar betrokken, maakten alle stappen samen mee en
beleefden gouden momenten rondom haar sterfbed.
Zo hebben we geleidelijk afscheid kunnen nemen, wat
me zeker heeft geholpen bij het rouwproces.’ Margriet
beaamt: ‘Door alle zorg stel je de harde dreun van het
definitieve einde uit. Vanaf het moment dat Janneke
sliep, heb ik eraan kunnen wennen. Nu ik weet dat het
zo gegaan is, ben ik blij dat het zo gegaan is.’ Z
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Agnes Wolbert - bestuursvoorzitter NVVE

A

f en toe krijgen we de vraag wat
we doen aan ‘de lobby’. Meestal
heeft de vraagsteller dan Den
Haag voor ogen: hoe zit onze
politieke lobby in elkaar? En laat dat nou net het
lobbywerk zijn waar je niet al te veel over kunt en
wilt loslaten.
Gelukkig doen we ook veel openlijk en navolgbaar
via de sociale media of de krant, al gaat het dan
vaak over het aanzwengelen van het debat over
levenseindezaken. Ik wil graag twee van die
kwesties met u delen. De eerste speelde drie
jaar geleden, toen minister Hugo de Jonge van
het cda onder het motto van ‘suïcidepreventie’
maatregelen nam om verkooproutes van stoffen
voor een zorgvuldige zelfdoding dicht te
schroeien.
Het ging hem natuurlijk om het middel X
van de clw en een daarop gelijkend poeder.
De nvve heeft daarop een brief naar de Vaste
Kamercommissie van vws gestuurd. Daarin doen
we het verzoek om niet de gewelddadige, uit
wanhoop ontstane suïcides op één hoop te gooien
met de zorgvuldige zelfdodingen. Zelfdodingen,
waarbij mensen weloverwogen en op een
zorgvuldige manier over hun eigen levenseinde
beschikken. Wij pleitten toen voor meer nuance in
het debat. Overigens van geen enkele fractie een
reactie ontvangen…
Drie jaar later, ongeveer hetzelfde onderwerp,
maar nu in een ingezonden brief naar de
Volkskrant-redactie. Daarin schreef ik het
volgende:
‘Het moet me nu maar eens van het hart dat ik me
steeds vaker stoor aan de “verplichte” vermelding
over suïcidepreventie. Aan het slot van bijna
elk bericht over het levenseinde wordt zonder
onderscheid – dat is het ergste – vermeld dat
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“praten over gedachten aan zelfdoding kan bij de
crisislijn van 113 Zelfmoordpreventie”. Dat staat
ook onder interviews of columns waarin helemaal
geen sprake was van een crisis en zelfmoord. Er
verschijnen steeds vaker mooie verhalen van of
over mensen die door een zorgvuldige zelfdoding
zijn overleden. Op een manier die zij zelf hebben
gewild en waaraan geen enkele crisis, depressie of
hulpvraag ten grondslag lag. Juist niet: zij hebben
er alles aan gedaan om waardig te sterven in eigen
regie, op de manier en op het moment die hen
goed leken. Doorgaans met medeweten van hun
huisarts en naasten, soms zelfs in aanwezigheid
van hun naasten. Héél schrijnend en veroordelend
staat vervolgens ook onder die stukken de
oproep om te bellen naar de crisisdienst van 113.
Mag dat alstublieft stoppen of in elk geval meer
genuanceerd worden toegepast? Uit respect voor
de nabestaanden en de mensen die weloverwogen
en op een waardige manier zijn gestorven door
een zorgvuldige zelfdoding?’
Tot dusver nog geen reactie van de Volkskrantredactie. Maar bij de nvve is al bijna 50 jaar
bekend dat de aanhouder wint. Dus blijft de nvve
zich opwinden, brieven schrijven, de Kamerleden
attenderen op wat er nodig is. Zo holt uiteindelijk
de druppel de steen uit. Z

Column

Het duurt even…

ILLUSTRATIE: RHONALD BLOMMESTIJN
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‘Zina Brouwer’ over de laatste 471 dagen van haar vader
De vader van Zina Brouwer
(niet haar echte naam)
kreeg in 2008 de diagnose
frontotemporale dementie.
Meteen liet hij weten geen
kasplantje te willen worden:
hij wilde ‘slagen voor het
euthanasie-examen’. In
2012 kreeg hij euthanasie.
Zina schreef een ontroerend
manuscript over de weg
naar zijn einde. Ze vertelt
erover. • Brenda Kluijver

‘E

n dan is er natuurlijk het punt van
’t eruit stappen’, zegt mijn vader.
Ik zwijg.
‘Mama zegt dat je dan hard moet
zijn, ze denkt niet dat ik dat kan.’
‘En wat denk jij’, vraag ik? ‘Denk jij dat je dat kan?’
‘Het zijn zinnen uit het begin van Wie
bewaakt de tijd, het manuscript dat ik schreef
over het ziek zijn van mijn vader en het
pad naar euthanasie. Toen hij de diagnose
frontotemporale dementie kreeg, vroeg hij
mij om zijn levensverhaal te schrijven. Mijn
vader, wetenschapper en altijd met hoofd
of handen met projecten bezig, had twaalf
momenten uit zijn leven gekozen om door
mij op papier te laten zetten. Daaruit vloeide
het document voort over zijn laatste 471
dagen.
Mijn vaders vorm van dementie huist
in de frontale kwab van de hersenen en
tast coördinatie, overzicht, vermogen tot
planning en vooruitzien aan. Fysiek uit dat
zich in parkinson-achtige klachten; bevende
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‘Ik voelde me
verantwoordelijk
voor de timing:
niet te vroeg,
niet te laat’
handen en stijve ledematen. Daarnaast leed
hij ook aan polyneuropathie, een aandoening
aan de zenuwen in zijn voeten waardoor
hij geen grip op de vloer meer voelde. Het
beeld van mijn vader was in een paar jaar tijd
veranderd van een grote sterke man van meer
dan twee meter, tot een wankele gestalte die
zich voetje voor voetje voortbewoog uit angst
om te vallen. Zelf was ik net uit de kinderen
met luiers, terwijl mijn moeder van in de
zeventig weer ín de luiers kwam te zitten.
Als mantelzorger van mijn vader had zij haar
handen vol.’
Dag 10
Daar zitten we. Onze anders zo onstuimig
communicerende familie zwijgt. In afwachting van
het gesprek over een zelfgekozen dood.

‘Mijn vader is vanaf het begin stellig geweest:
er moet geen moment komen dat je in je
eigen ontlasting ligt te kronkelen, zei hij. Hij
wilde dit niet uitzitten, maar de situatie zelf

ter hand nemen, zoals hij dat in zijn leven
met alles deed. Mijn moeder vond het een
ingewikkeld onderwerp, maar mijn zus en ik
hebben het altijd als iets natuurlijks gevoeld:
dit is zijn wens, hier moeten we werk van
maken voordat het misschien te laat is.
Timing is voor mij het belangrijkste geweest,
en meteen ook dat wat het zo intensief
maakte. Het was steeds laveren tussen niet te
vroeg willen zijn, maar ook zeker niet te laat.
Ik voelde me verantwoordelijk om te zorgen
dat mijn vader autonomie hield over zijn
eigen einde.
Ondanks dat mijn zus en ik op twee uur
afstand van mijn vader woonden, zijn we er
vaak heen geweest om met hem te praten.
Het onderwerp euthanasie kwam regelmatig
vanuit hem, maar ook ik en mijn zus
agendeerden het steeds. Hoe staat hij erin?
Waar is hij in zijn ziekte? Heeft hij twijfels
en waar gaan die over? Ik ben achteraf zo
blij dat we steeds dit gesprek met hem zijn
aangegaan, dat we er niet bij weg bleven.
Het maakte dat we samen in actie konden
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BERNADETTE VAN LEEUWEN IN DE REGIESTOEL
komen: we zijn om beurten met mijn ouders naar
de huisarts gegaan. Mijn zus en ik hebben het
traject zoveel mogelijk begeleid, om onze moeder
te ontlasten.’
Dag 10
‘Goed dat jullie hier zijn. Het feit dat jullie hier met z’n
drieën zijn, geeft ook aan dat jullie het hier onderling over
hebben gehad’, zegt de huisarts.
‘Papa, pak even je briefje erbij’, zeg ik.
Mijn vader frommelt het briefje uit zijn linker borstzak.
‘Ja, de eerste vraag is natuurlijk principieel’, begint hij.
‘Of we voor deze vraag bij u terechtkunnen. Anders staan
we natuurlijk snel weer buiten.’ Mijn vader en de huisarts
lachen.

‘Op de dag van het eerste huisartsbezoek zijn mijn
vader en ik begonnen met het schrijven van zijn
euthanasieverzoek. In de maanden erna voerden
we alle benodigde gesprekken met de huisarts,
de scen-arts, met elkaar. Mijn zus en ik groeiden
meer dan ooit naar elkaar toe, we begrepen elkaar,
waren het steeds zo eens. Dat heeft het intensieve,
uitputtende proces lichter gemaakt. Voor mijn
vader voelde het traject alsof hij een examen moest
afleggen. Hij wilde per se slagen. Op het moment
dat hij een datum kreeg, viel er zichtbaar een last
van hem af: geslaagd, met vlag en wimpel. De
laatste vier dagen voor zijn dood kwam hij, zoals
hij was voordat hij ziek werd, weer een beetje
tevoorschijn. De frontotemporale dementie had
zijn energieke, levenslustige en ondernemende
persoonlijkheid weggevaagd. Maar in die laatste
dagen herkende ik hem weer. We hebben nog veel
lol gehad.’
Dag 471
Er zijn drie kwartier verstreken sinds papa het drankje
nam. Hij ademt rustig en begint zelfs een beetje te snurken.
We lachen. Ineens lijkt het een volstrekt vertrouwde scène
waar we in zitten; drie vrouwen rondom een slapende papa.
Anderhalf uur zitten we daar zo. Het wordt steeds gekker.
We maken grapjes dat hij zo weer wakker wordt. Hoe
konden we ooit denken dat onze vader zich door een drankje
zou laten vellen?
23.06 uur. Hij is weg. Papa is dood.
\
Het hele manuscript van Zina is te lezen op
http://bit.ly/wiebewaaktdetijd

LEEFTIJD 70 | WOONPLAATS GRONINGEN

BLIJVEN AVONTURIEREN
‘Het leven stelt me vaak op de
proef, maar ik weet er altijd weer
het beste van te maken. Op mijn
34e bleek ik de erfelijke ziekte
cystenieren te hebben. Volgens
de artsen moest ik meteen aan
de dialyse, maar dat wilde ik
nog niet. Ik voedde mijn dochter
op, werkte, sportte, deed allerlei
vrijwilligersbanen, totdat ik op
mijn 51e nauwelijks meer kon
bewegen. Mijn nieren werkten
nog maar voor 20 procent. Dan
toch aan de dialyse. Er volgden
jaren vol medische ellende, maar
ik bleef zoeken naar wat er wél

kon. De schrik slaat me om het
hart als ik denk aan de reizen
die ik in mijn eentje maakte,
met dialysemachine en al. Wat
een onderneming was dat, maar
ik deed het, vastbesloten om te
blijven avonturieren.’
VECHTERSMENTALITEIT
‘In 2007 trouwde mijn dochter
en op de terugweg naar huis
ontving ik een telefoontje: er
was een donornier voor me. “Je
krijgt je moeder terug”, zei ik
hoopvol tegen mijn dochter. Nog
steeds ben ik de donor dankbaar,
maar het eerste jaar was zwaar.
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De nier kwam niet op gang en
ook mijn darmen kwamen stil te
liggen, ik ging ziekenhuis in en
uit. Er waren momenten dat ik
overwoog de pijp aan Maarten te
geven, maar dan komt toch weer
die vechtersmentaliteit boven.
Ik wil doorgaan, leren van alles
en me richten op de positieve
dingen: mijn dochter, kleinzoon,
lieve vrienden, de natuur, al mijn
hobby’s.’
IN HET REINE KOMEN
‘Wat helpt, is dat ik me kan
uiten. Zo blijf ik niet rondlopen
met de narigheid die ik al sinds
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jong meemaak. In mijn jeugd
kreeg ik de boodschap dat ik niet
voldeed. Waar het kon, liet mijn
moeder me weten hoe lastig
en stout ik was. Ze stuurde me
zelfs naar kostschool. Het heeft
lang geduurd voordat ik haar
afwijzing van me af heb kunnen
schudden. Nu weet ik dat het
haar onmacht was, ze had een
hekel aan het woord “lief”. Na
vele therapieën heb ik het haar
kunnen vergeven. Op haar sterfbed – ze kreeg euthanasie op
haar 91e – zei ik: “Ondanks alles
houd ik van je.” Het is belangrijk
om goed afscheid te nemen en

in het reine te komen. Met mijn
eigen dochter heb ik de opvoeding anders aangepakt, ik heb
haar alle liefde en vertrouwen
gegeven. Dat heeft veel moois
opgeleverd, onze band is hecht.’
NIET DICHTTIMMEREN
‘Het leven loopt altijd anders,
heb ik ondervonden, en ook het
einde kun je volgens mij niet
dichttimmeren. Natuurlijk denk
ik er wel over na, ik heb een
wilsverklaring en mijn huisarts
en dochter kennen mijn wensen.
Ik wil niemand belasten, ook niet
met mijn dood. Maar wanneer is

de grens bereikt? Tot nu toe heb
ik die altijd weten op te rekken.
Ik zie het wel, heb ik besloten,
ook nu in deze coronacrisis. In
het begin beefde ik van angst,
totdat ik me realiseerde dat ik
een keuze heb: of machteloos op
de bank blijven zitten of zo veilig
mogelijk doorgaan. Ik ga voor het
laatste.’Z

TEKST: TEUS LEBBING | FOTO’S: MAURITS GIESEN
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Euthanasie als
			een mensenrecht

N

In een land dat zichzelf als christelijk beschouwt, is een van de
meest extreme vormen van naastenliefde verboden: de hulp
bij zelfdoding van diegene die men daarna zelf zal moeten
missen. Dat maakt eens en temeer duidelijk dat velen het ene
zeggen maar zich voor het tegengestelde beijveren. De wens
om te (mogen) sterven zou als een essentieel mensenrecht
moeten worden beschouwd. • Nico van Rooijen

iet iedereen – zeker ouderen niet – is
gemotiveerd om voor die zelf gewenste dood een lange lijdensweg voor lief
te moeten nemen. De Australische
bioloog David Goodall, die na zijn 104e verjaardag
nog voor hulp bij zelfdoding naar Zwitserland moest
reizen, heeft dat naar eigen zeggen geweten.
Al is er geen enkele reden om de dood te vrezen, er
kunnen omgekeerd wel tal van redenen zijn om
bang te zijn voor het doodgaan. Vooral wanneer dat
neerkomt op het onnodig rekken van het leven zonder
dat er een reëel uitzicht is op verbetering daarvan. Als
de dood onvermijdelijk nabij lijkt, kan het dus van
belang zijn om het ‘gaan’ zo kort mogelijk te houden.

Logica rechtspraak ver te zoeken >
Wilsonbekwaamheid wordt vaak misbruikt als een
poging om eerder afgelegde verklaringen – zoals
een wens tot euthanasie – te kunnen negeren, met
als argument dat die wens inmiddels veranderd kan
zijn. Natuurlijk moeten aan zo’n wens duidelijke
voorwaarden worden verbonden en moet deze niet als
een opwelling zijn ontstaan bij problemen met

relaties of financiële tegenslagen bijvoorbeeld.
Maar als die wens al is vastgelegd nog voordat van
wilsonbekwaamheid sprake was, kan het negeren
daarvan als mensonwaardig worden gezien.
Dat de hoogste rechter eraan te pas moest komen om
een arts in zo’n geval vrij te pleiten van moord, zoals
vorig jaar gebeurde bij verpleeghuisarts Marinou
Arends, betekent dat de logica in de rechtspraak
vaak ver te zoeken is. Angst voor mijn dood zou voor
mij als 80-jarige juist een duidelijk teken zijn dat ik
wilsonbekwaam ben geworden.

Bingo > Hersenaandoeningen die ons denkvermogen
en daarmee ons hele wezen als mens aantasten,
geneeskundige behandelingen die niet bijdragen
aan genezing maar slechts aan het verlengen van ons
lijden en de wens om onafhankelijk van anderen te
blijven, zullen veelal deel uitmaken van de redenen
om euthanasie te willen. Die wens zou dus juist als een
essentieel mensenrecht moeten worden beschouwd.
Ik ben het dan ook van harte eens met twee bekende
wetenschappers. De eerste is Thomas Alva Edison,
uitvinder van alle mogelijke elektronica zoals

ILLUSTRATIE: PETER DE WIT
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In de rubriek Opinie leveren auteurs
een bijdrage aan de discussie over
euthanasie en het levenseinde. Dat
doen zij op persoonlijke titel. Nico van
Rooijen is van oorsprong bioloog. Aan
de medische faculteit van Amsterdam
UMC/VU werkte hij als celbioloog ruim
een halve eeuw aan de functionele
aspecten van de cellen van het
immuunsysteem.

fonograaf, gloeilamp en energiecentrale. Hij stelde:
‘The main function of the body is to carry the brain around.’
De tweede is uiteraard de bekende Nederlandse
hersenonderzoeker Dick Swaab. Hij gaf een van zijn
boeken de titel: Wij zijn ons brein.
In zijn laatste boek Ons creatieve brein voert Swaab
talloze argumenten aan die allemaal het idee
ondersteunen dat geen twee mensen op aarde
hetzelfde zijn. Het idee van sommigen dat alle
problemen van mensen – zoals eenzaamheid – zijn
op te lossen door samen bingo te spelen en te denken
dat daarmee euthanasie onnodig wordt gemaakt,
duidt niet op grote intelligentie. Ik hoop dat zulke
opvattingen mij in zo’n situatie bespaard zullen
blijven.
De weerstand in de samenleving tegen euthanasie en
hulp van anderen bij een zelfdoding – ook als die geen
arts zijn – komt neer op weerstand tegen misschien
wel het meest essentiële mensenrecht: het recht om
te beslissen over je eigen leven. Om begrijpelijke
redenen komt de mens ongevraagd ter wereld. Dat
die mens vervolgens ook niet zelf over zijn einde mag
beslissen, ontneemt hem ieder recht over zijn leven.
Dat maakt hem in feite tot een slaaf van het mensdom.
Dat een euthanasiewens wel onomstotelijk en uit
vrije wil moet zijn geuit en liefst ook vastgelegd, staat
natuurlijk buiten kijf.

Arrogant idee > Hoewel ze het niet lijken te
beseffen, zijn zij die lobbyen tegen euthanasie bij
wilsonbekwame mensen er soms verantwoordelijk
voor dat zo’n euthanasie eerder plaatsvindt dan de
betrokkene eigenlijk zou willen. Iemand die zijn
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einde voelt naderen en wil voorkomen dat hij in een
toestand geraakt waarin hij niet meer wilsbekwaam
is, zou zijn leven kunnen (laten) beëindigen op een
moment dat hij dat leven nog de moeite waard vindt.
Reden voor deze ‘te vroege’ dood is de politieke
onzekerheid die wordt veroorzaakt door hen die
menen dat zij over het leven van anderen mogen
beslissen.
Bij veel mensen gaat het cijfer dat zij aan hun leven
als totaal zouden geven, in hun laatste jaren snel
omlaag. Die waardering zou gemiddeld genomen dus
hoger zijn geweest als zij dat leven hadden kunnen
beëindigen op het moment dat zij het als voltooid
beschouwen. Helaas wordt hen dat niet gegund door
diegenen die denken daarover te mogen – en soms
zelfs te moeten – beslissen. Hoe denken geestelijken,
artsen, juristen en/of politici te kunnen uitmaken of
die score voor een individu nog steeds voldoende is?
Zij doen er goed aan het arrogante idee te laten varen
dat zij daartoe in staat zijn.
Bij discussies over euthanasie bezigen tegenstanders
al snel het begrip ‘hellend vlak’. Zij snappen niet dat
de vooruitgang van onze beschaving nu juist het
gevolg is van een hellend vlak: een situatie waarin
steeds meer dogma’s het veld moeten ruimen voor
individuele keuzes en rationele argumenten. Zij
vergeten dat een hellend vlak of een glijdende schaal
niet alleen naar beneden loopt, maar andersom
bekeken ook omhooggaat. Díé richting weerspiegelt
de voortschrijdende beschaving. Z
Lees ook pagina 18-19 over de civiele procedure van de Coöperatie
Laatste Wil tegen de Nederlandse Staat.
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Marrit van Exel: niet alleen verlof bij gezinsuitbreiding, maar ook bij ‘gezinsinkrimping’

Zwangerschaps- en bevallingsverlof is al jaren bij wet
geregeld in ons land. Marrit van Exel (53) vindt het
onbegrijpelijk dat dat niet geldt voor een rouwverlof.
Terwijl je dat na het verlies van een dierbare keihard
nodig hebt, vindt ze. • Martien Versteegh

‘Het is tijd dat rouwverlof

M

arrit van Exel is een petitie begonnen met de
titel: Geef rouwverlof bij gezinsinkrimping.
‘Ik zet het heel bewust tegenover het verlof bij
gezinsuitbreiding, dat wel goed geregeld is.
De impact daarvan is normaal gesproken echt minder heftig en
ingrijpend.’
Marrit is ervaringsdeskundige in beide. Vier keer werd ze moeder
en twee keer verloor ze een dierbare. In 2011 overleed haar man
en zeven jaar later een van haar kinderen. Ze werkte bovendien
jarenlang op de personeelsafdeling van een grote organisatie.
‘Dus ik weet ook voor welke spagaat het zorgt binnen bedrijven.
Als iemand niet kan werken omdat een partner is overleden, moet
je een ziekteverzuimdossier opbouwen. Dat klopt niet. Het is de
vraag of iemand in de rouw ziek is. Maar als je niet kunt werken, is
dat nu de enige manier. En juist dát vinden veel mensen moeilijk.
Rouwverlof kan voorkomen dat ze alsnog echt ziek worden, want
dat risico loop je nu. Als iemand niet genoeg tijd voor zichzelf
neemt en maar doorgaat, dan krijgt hij de rekening een jaar of

wat later alsnog. Dan zie je dat mensen bijvoorbeeld een burn-out
krijgen. Daar is toch niemand bij gebaat?’

Vensterbankklussen > Marrit hoopt genoeg handtekeningen te
verzamelen zodat het voorstel in de Tweede Kamer wordt besproken
na de zomer. ‘Het is al eens eerder aan bod geweest, maar het
werd afgedaan met de opmerking dat veel mensen in de rouw de
afleiding van werk juist prettig vinden. We hebben de neiging om
voor anderen te bepalen wat goed voor hen is. Dat geldt ook voor de
overheid. Als iemand naar zijn werk wil omdat thuis de muren op
hem afkomen, is dat natuurlijk prima. Ik pleit niet voor verplicht
thuiszitten. Maar geef iemand de ruimte om zelf te bepalen wat
goed voelt. Als iemand een halve dag heeft gewerkt en het gaat niet
meer, moet hij zich vrij voelen om naar huis te gaan. Dat is wat je
bewerkstelligt met zo’n verlof. Ik adviseer mensen vaak op zoek te
gaan naar zogenaamde “vensterbankklussen”. Van die klussen die
niet urgent zijn, maar wel moeten gebeuren. Dan kan iemand zijn
eigen tempo bepalen.’
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wettelijk wordt geregeld’
Marrits werkgever was erg coulant na het overlijden van haar
man. ‘Mijn directeur leek oprecht verbaasd toen hij me een week
na de uitvaart op kantoor zag. Ik kwam even langs om koffie te
drinken. Na een half uur was ik bekaf en wilde ik weer naar huis. En
gelukkig was dat in mijn geval geen probleem. Maar je bent volledig
afhankelijk van je werkgever en bovendien moet je je ziekmelden
als je niet naar je werk gaat. Dat is geen wenselijke situatie. Als
ik over mijn petitie begin, gaat het meteen over de vraag wie dat
dan moet betalen. Mijn voorstel is om het precies hetzelfde aan te
pakken als bij zwangerschapsverlof. Die kosten betaalt het uwv.’

Kort ziekbed > Voor Marrit kwam de rouw om haar echtgenoot
na een kort, maar intensief ziekbed. ‘Op 4 mei 2011 hoorde mijn
man dat hij terminaal was. Het eerste wat hij deed was een informatiepakket bij de nvve aanvragen. Hij hield graag de touwtjes
in handen.’ Hij was pas 47 en overleed na zes weken. ‘De huisarts
verleende hem euthanasie. Als het aan mijn man had gelegen, had
het wel eerder gemogen, want hij was echt op. Zo snel als hij altijd
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genas, zo snel deelden de kankercellen zich nu in zijn lichaam. Het
is goed dat het niet langer heeft geduurd. Dat had hij niet gewild.
Maar het is fijn dat we de tijd hebben gekregen om afscheid te nemen. Wat ik die weken vooral zwaar vond, is dat ik de hele tijd “aan”
stond. Je bent constant op die ander gericht.
De eerste drie maanden na iemands overlijden moet er zoveel
worden geregeld. En dat terwijl je doodmoe bent. Vervolgens moet
je een manier vinden om te leren leven met het besef dat iemand
met wie je je leven deelde, er niet meer is. Daar kun je je niet op
voorbereiden. Iedereen gaat daar anders mee om. Ik heb geleerd
dat rouw niet verdwijnt, maar dat je levensvreugde wel weer groeit.
Het blijft naast elkaar bestaan. Ik kan enorm genieten van het leven.
Dat wil ik andere weduwen ook meegeven. Een paar jaar na het
overlijden van mijn man heb ik een sabbatical genomen en na dat
halfjaar wist ik dat ik niet meer terug wilde naar een vaste baan.
Ik ben voor mezelf begonnen als rouwcoach. Vorig jaar heb ik de
Survivalgids voor weduwen geschreven. Mensen hebben ook gewoon
tijd nodig. Ik hoop dus echt dat dat rouwverlof er komt.’ Z

JEROEN RECOURT | FOTO: JOSJE DEEKENS
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De nieuwe coördinerend
voorzitter van de Regionale
Toetsingscommissies Euthanasie
(RTE) begon zijn carrière
als rechter, stapte daarna
over naar de politiek en het
tuchtrecht. Jeroen Recourt
benadrukt tijdens het gesprek
herhaaldelijk het belang van de
toetsingscommissies. ‘Wij zijn er
niet om artsen dwars te zitten,
maar juist om euthanasie mogelijk
te maken.’ • Martien Versteegh

Nieuwe coördinerend voorzitter van de RTE, Jeroen Recourt:

‘Toetsings
commissies
maken
euthanasie
mogelijk’

D

e opvolger van Jacob Kohn
stamm, die begin dit jaar
afscheid nam, praat enthousiast
over zijn nieuwe functie. ‘Net als
al mijn collega’s binnen deze organisatie ben ik
enorm betrokken bij het onderwerp euthanasie.
Mijn ouders zijn nvve-leden van het eerste uur.
Ik heb het als het ware met de paplepel ingegoten
gekregen.’
Tot 2010 was Recourt rechter, maar in dat jaar liet
hij de rechtspraak bewust achter zich. ‘Er zijn altijd meerdere perspectieven op de werkelijkheid.
De juridische blik is een beperkte blik en dat ging
me tegenstaan. Toen ik tuchtrechter werd, kwam
daar de medische blik bij. En nu, bij de rte, de
ethische. Dat brede palet spreekt me aan.’
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Strikt gescheiden > Daarnaast neemt Recourt dus
ook een politieke blik mee, want bijna zeven jaar zat hij
in de Tweede Kamer voor de PvdA en nu is hij lid van
de Eerste Kamer. ‘Dat is net als dit voorzitterschap geen
fulltime functie en ik vind het een mooie combinatie.
Ik weet hoe de politiek werkt en ik hoop dat dat onze
organisatie helpt om juist buiten die politiek te blijven.’
Daar hamert Recourt op: de politiek en de rte staan
volledig los van elkaar. Daar waar hij in de Eerste
Kamer geen uitspraken doet over euthanasie, laat
hij zich in zijn rol van rte-voorzitter absoluut niet
verleiden tot een politieke uitspraak. ‘Dat is van
wezenlijk belang. Zonder de waarborg van de rte, van
de zorgvuldige toetsing achteraf, vervalt het draagvlak
in de maatschappij. Euthanasie is geen verworvenheid
die nooit meer zou kunnen verdwijnen. Er wordt ook in
ons land nog heel verschillend over gedacht.’
Of het beter zou zijn om vooraf te toetsen in plaats van
achteraf of om euthanasie uit het strafrecht te halen; het
zijn onderwerpen waar veel discussie over is. ‘En dat is
goed. Maar wij doen daar geen enkele uitspraak over.
Het systeem functioneert, het zorgt voor vertrouwen.
Je kunt altijd nadenken over hoe het anders kan,
misschien beter. Dat is aan organisaties als de nvve
en aan de politiek. Wij moeten het vertrouwen in de
zorgvuldige uitvoering borgen en dat kun je enkel en
alleen als neutrale toetser.’

Strafrecht > Voor het eerst werd de afgelopen jaren
tegen enkele artsen een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. ‘Dat is niet omdat wij strenger zijn geworden. Het
Openbaar Ministerie (om) bepaalt niet hoe wij toetsen.
Bijna alle gevallen die wij toetsten, kregen het predicaat
“zorgvuldig”. Dat gaat om zo’n zevenduizend per jaar.
In een aantal gevallen willen we graag in gesprek met de
arts, omdat we aanvullende vragen hebben. Dat is geen
verhoor of onderzoek, maar echt een gesprek. Al horen
of lezen we soms dat daar een ander idee over bestaat. Ik
hoop verandering te brengen in die beeldvorming door
goede voorlichting over wat we doen, waarom en vooral
ook hoe.

Jeroen Recourt:

‘Mijn ouders zijn NVVE-leden van
het eerste uur. Ik heb het als het
ware met de paplepel ingegoten
gekregen’
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De paar gevallen – het zijn er jaarlijks minder dan tien
– die na die gesprekken het stempel “onzorgvuldig”
krijgen, moeten we doorsturen naar de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd en naar het om. De inspectie
kan dan besluiten een klacht in te dienen bij het
tuchtcollege en het om gaat over eventuele vervolging.
Zij besluiten dat afzonderlijk van elkaar. We realiseren
ons wat de impact is van zo’n beslissing, dus we gaan
niet over één nacht ijs.
Ik was een beetje bang dat het met zoveel dossiers
stempelwerk zou worden. Maar dat blijkt allesbehalve
waar te zijn. We laten dat niet gebeuren. Iedere
jurist, medicus en ethicus die gemiddeld een dag
per week werkt voor de rte, doet dat uit een enorme
betrokkenheid.’

EuthanasieCode > De rte geeft geen advies vooraf,
maar op hun site is wel de EuthanasieCode beschikbaar
die door de organisatie is opgesteld. Daarin is te vinden
hoe de commissies de wettelijke zorgvuldigheidseisen toepassen. ‘Het is een levend document. De eerste
versie is van 2018, die passen we regelmatig aan, onder
meer op basis van de uitspraak van de Hoge Raad in
de strafzaak tegen de verpleeghuisarts. Een aantal van
de zorgvuldigheidseisen in de wet is subjectief, zoals
de ondraaglijkheid van iemands lijden. Waar wij dan
naar kijken is of een arts én scen-arts duidelijk kunnen
maken waarom het lijden voor hem of haar invoelbaar
was. Een wet, en dus ook onze Code die gebaseerd is op
die wet, gaat over het algemene. De bijzonderheid van
het specifieke geval moet je daarom altijd interpreteren.
Past deze zaak wel of niet binnen die algemene normen?
Dat is de kern van ons werk.’
Rust veiligstellen > Toen Recourt zijn ouders
vertelde dat hij was aangenomen bij de rte, zei zijn
vader dat het tijd was voor een goed gesprek. Zijn
ouders wilden graag hun wilsverklaring actualiseren en
konden daar de hulp van hun zoon goed bij gebruiken.
‘Ik realiseerde me op dat moment eigenlijk pas hoe
lastig het is om je wilsverklaring op te stellen. Het
vraagt dat je goed nadenkt over wat je wel wil en wat
niet. De grote winst van een wilsverklaring en eigenlijk
ook van de mogelijkheid van euthanasie zelf, is dat
het rust geeft. Er ontstaat duidelijkheid. Die rust en
duidelijkheid willen we met de rte veiligstellen door
alle euthanasiegevallen zorgvuldig te toetsen. Dat
euthanasie in Nederland mogelijk is, is een groot goed
waar we zuinig op moeten zijn.’ Z
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Nieuwe poging om meer regie over

V

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) en dertig
van haar leden daagden de Nederlandse
Staat begin april voor de rechter. Het is
voor het eerst dat eisers naar de burgerlijke
rechter stappen over het verbod op hulp bij
zelfdoding. Er liep al een strafrechtelijke
procedure, die tegen Albert Heringa. Nu is
daar een civielrechtelijke bijgekomen. Hoe zit
het precies? Een overzicht in zeven vragen. •
Els Wiegant

Wat vragen de clw en de dertig eisers
van de rechter?
Eigenlijk willen ze dat de rechter
de wetgever (lees: de politiek)
een impuls geeft om de wet aan
te passen. De rechter kan en mag
niet op de stoel van de wetgever
gaan zitten, maar hij kan de
wetgever wel terugsturen naar
‘de tekentafel’, zoals advocaat
Tim Vis het omschreef. Samen
met Sharon Zuurveld vertegenwoordigt hij de eisers. Ze vragen
de rechter om te verklaren dat de

Nederlandse Staat onrechtmatig
jegens zijn burgers handelt.
De nvve, die ook al jaren voor
meer eigen regie strijdt, ondersteunt de clw-actie van harte.
In Duitsland en Oostenrijk hebben vergelijkbare rechtszaken
gespeeld. Die zijn door de eisers
gewonnen: het verbod op hulp
bij zelfdoding werd ongrondwettig verklaard.

ILLUSTRATIE: BERNET RAGETLI
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levenseinde mogelijk te maken
V

Hoe doet de Nederlandse Staat dat
‘onrechtmatig handelen’ dan?
Het antwoord vergt enige juridische uitleg. In onze Grondwet
staat een aantal grondrechten,
in het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens (evrm)
ook. Burgers mogen zich daarop
beroepen. Deze grondrechten
beschermen het recht van mensen om te kunnen leven zoals
zij willen leven. Maar ook, zo
stellen de eisers, dat zij mogen
sterven zoals zij willen sterven:
humaan en waardig. Het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens heeft dit recht al eerder
erkend.
De clw en haar leden stellen nu
dat de Nederlandse Staat van
dit recht feitelijk een ‘schijnrecht’ maakt. Want: hulp bij
zelfdoding is bij ons verboden
volgens artikel 294, lid 2 van het
Wetboek van Strafrecht. Met publicaties en acties probeert ook
de nvve al jaren om dit verbod
afgeschaft te krijgen. De Staat
werkt bovendien de toegankelijkheid van een legaal, veilig
zelfdodingsmiddel tegen.
V

De zaak heeft dus niets met de
euthanasiewet te maken?
Nee. Aan de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp
bij zelfdoding (Wtl) wil niemand
tornen. Alleen, de euthanasiewet is bedoeld voor verlichting
van het lijden op basis van een
medische grondslag. De wet eist
van een arts dat hij bekijkt of dat
lijden ‘ondraaglijk en uitzicht-
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loos’ is. De arts is daarbij gebonden aan strikte regels. Hierdoor
valt een grote groep mensen die
vrijwillig en weloverwogen een
einde aan hun leven willen maken, maar niet ziek zijn, buiten
de boot. De dertig eisende clwleden ondervinden daar – ieder
op hun eigen manier – schade
van.
V

Een ‘grote groep’, maar die groep zou
toch helemaal niet zo groot zijn?
Dat ligt eraan waarop je je
baseert. De commissie-Schnabel
die onderzoek deed naar het
vraagstuk van voltooid leven,
vermoedde dat het om een kleine
groep ging. Daarop deed Els van
Wijngaarden een vervolgonderzoek. Hoewel er kritiek was op
de opzet van haar onderzoek,
legde het in ieder geval een grote
behoefte bloot. Zo’n 76.000 mensen van 55 jaar of ouder gaven
aan een ‘persisterende’ (volhardende) doodswens te hebben
zonder dat zij ernstig ziek zijn.
Zo’n 10.000 daarvan wensen
(hulp bij) levensbeëindiging.
Er is bovendien een breed
maatschappelijk draagvlak voor
hulp bij zelfdoding. Al in 2010
deelden 4200 mensen hun verhalen op de door de nvve in het
leven geroepen website Geachte
Kamerleden. Het Burgerinitiatief Uit Vrije Wil overhandigde
in datzelfde jaar bijna 117.000
steunbetuigingen aan de Tweede
Kamer. In 2020 diende toenmalig D66-Kamerlid Pia Dijkstra
een initiatiefwetsvoorstel Vol-

tooid Leven in. Uit enquêtes en
peilingen komt naar voren dat
zo’n twee derde van de Nederlanders regie over zijn levenseinde
wil hebben en een derde vindt
dat er een legaal verkrijgbaar
laatstewilmiddel moet komen.
V

Eh, dat was er toch al?
Dat klopt. In 2017 bracht de
clw in de openbaarheid dat
er een legaal middel bestaat
dat tot een veilige, zekere
en relatief snelle dood kan
leiden, middel X genoemd. Het
middel werd alleen in grote
hoeveelheden verkocht, terwijl
voor een zelfdoding slechts een
minieme hoeveelheid nodig
is. Daarom had de clw het
concept van ‘inkoopgroepen’
bedacht. De leden daarvan
konden het middel samen
inkopen en onderling verdelen.
Er was een veiligheidssysteem
omheen gebouwd om misbruik
en oneigenlijk gebruik te
voorkomen. Toen het Openbaar
Ministerie dreigde om 1100
leden van de inkoopgroepen
te vervolgen, besloot de clw
ervan af te zien. De coöperatie
geeft nog wel informatie over
middel X. Er bestaan ook andere
laatstewilmiddelen, maar die
zijn niet legaal.

de procedure een zogeheten
collectieve actie. De dagvaarding
wordt (geanonimiseerd)
opgenomen in een register,
waarna andere belanghebbenden
zich kunnen aansluiten. Daarna
is de Staat aan zet. Als die zich
kan vinden in de argumenten
die zijn aangedragen, kan hij
de wet aanpassen. Doet de
Staat dat niet, dan komt er een
zitting en zal de rechter na
uitwisseling van standpunten
moeten beslissen of de Staat
onrechtmatig handelt. Het hele
proces kan wel een paar jaar
duren.
V

En hoe staat het dan met de zaak
tegen Albert Heringa, die zijn
99-jarige moeder in 2008 hielp bij
haar zelfdoding?
Na een jarenlange rechtszaak,
die al in 2013 begon, waarin
Heringa door de nvve werd
ondersteund, oordeelde de Hoge
Raad in 2019 dat zijn veroordeling in stand kan blijven.
Daarmee werd zijn voorwaardelijke celstraf van zes maanden
definitief. Nu ligt de zaak bij het
Europees Hof voor de Rechten
van de Mens in Straatsburg. Dat
zal bekijken of de veroordeling
van Heringa in strijd is met zijn
grondrecht op eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer. Z

V

Hoe gaat het nu verder met die
dagvaarding?
Omdat het in potentie veel
mensen aangaat en de clw dit
uit algemeen belang doet, is

Op nvve.nl (onder de tab Informatie
-> Hulp bij zelfdoding) en op de
website van de clw (laatstewil.nu)
vindt u meer informatie.
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Bestuursvoorzitter NVVE Agnes Wolbert vertrekt

AGNES WOLBERT | FOTO: RENÉ TEN BROEKE

21

‘Steeds zwaarder om
dag en nacht met de
dood bezig te zijn’
De NVVE staat ‘als een huis’ en
daar is ze trots op. Maar als je
scheidend bestuursvoorzitter
Agnes Wolbert vraagt waar
ze nou het meeste plezier
aan heeft beleefd, antwoordt
ze: ‘Het contact met de
vrijwilligers en leden, dat
verenigingsleven. Niets leukers
dan een nieuwjaarsreceptie of
een vrijwilligersdag. Dat ga ik
absoluut missen.’ • Els Wiegant

D

e algemene leden
vergadering van mei zal
haar laatste zijn. Vier jaar
heeft Agnes Wolbert (62)
leidinggegeven aan het
bureau en de vrijwilligers van de nvve. Een
onverwacht besluit, maar eentje waarover ze
goed heeft nagedacht, zegt ze. Twee redenen
gaven de doorslag.
De eerste is het onderwerp. ‘Ik vond het
steeds zwaarder worden om dag en nacht
met de dood bezig te zijn. De dood hoort zo
bij het leven. Daardoor kon ik het moeilijk
van me afzetten.’ Tweede reden is dat er een
meerjarenplan ligt, waar de komende vier
jaar uitvoering aan moet worden gegeven.
‘De keuze was: óf ik ga dat zelf doen óf ik
stop er nu mee. Ik had het niet fair gevonden
als ik over een of twee jaar was gestopt. Dan
had mijn opvolger alleen maar op de winkel
moeten passen.’

Met gerust hart > Ze laat de vereniging
bovendien met een gerust hart achter: de
financiën zijn op orde, het ledenaantal groeit
weer, het bureau is geprofessionaliseerd. ‘De
klus is gewoon gelukt, klaar’, lacht ze. Toen
ze in juni 2017 aantrad, trof ze een vereniging
en een bureau aan waar veel werk te doen was.
De totstandkoming van een visienota (de nota
Vrijheid van sterven) had heel wat voeten in de
aarde gehad en op het bureau in Amsterdam
heerste onzekerheid en onrust, herinnert ze
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zich. ‘Ik was onder de indruk van de ervaring,
betrokkenheid en gedrevenheid van de
bureaumedewerkers. Maar de organisatie had
veel aandacht nodig. Op alle onderdelen van de
bedrijfsvoering moest veel gebeuren.’
Er kwam onder meer een nieuw
ledenadministratiesysteem, dat beter inzicht
geeft in de kenmerken en wensen van het
ledenbestand. Een voorbeeld van wat dat
oplevert, is de extra aandacht voor dementie
en euthanasie. Regiobijeenkomsten werden
opgesplitst in een deel met algemene
voorlichting over het levenseinde en een deel
met specifieke informatie over dementie en
euthanasie. ‘Daarover bleken namelijk heel
veel leden vragen te hebben. Dat heeft er ook
toe geleid dat we anderhalf jaar geleden een
Steunpunt euthanasie en dementie hebben
ingericht.’
De professionaliseringsslag die op het bureau
werd gemaakt, gold ook voor de vrijwilligers
en hun werk, legt Agnes uit. ‘Wij van de
nvve zijn geen langdurige begeleiders of
hulpverleners. Wij zijn sterk in voorlichting,
informatie en advies, dat is de kern van wat wij
doen. Daar trainen we onze vrijwilligers dus
nog beter in.’
De nvve richtte de Levenseinde Academie op,
die lezingen en presentaties op maat geeft aan
professionals in het land. ‘De grote drijfveer
voor vrijwilligers is dat ieder van ons graag
wil dat mensen goed geïnformeerd zijn over
de mogelijkheden rond het levenseinde. De
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nvve heeft geen voorkeursroute. Het maakt ons niet uit
of iemand euthanasie wil of palliatieve sedatie, of kiest
voor stoppen met eten en drinken. Als mensen maar
niet uit onwetendheid een dood sterven die ze eigenlijk
anders hadden gewild.’

Voor iedereen > Eén zin uit de nota Vrijheid van sterven
heeft Agnes uitvergroot, zegt ze: ‘De nvve is er voor
iedereen’. ‘Is dat wel zo? Wij hebben een hoogopgeleide,
witte, randstedelijke achterban. Maar een goede dood
mag geen privilege van een bepaalde groep zijn. Ik
vind dat we er onze gloeiende best voor moeten doen
om ook de minder hoogopgeleide, niet-witte, nietrandstedelijke mensen te bereiken. Dat streven staat nu
prominenter in ons meerjarenplan.’
Hoe die ambitie moet worden verwezenlijkt, wordt een
taak voor haar opvolger, maar over één ding is Agnes
duidelijk: er zal meer samenwerking in strategische
allianties nodig zijn. ‘En dan heb ik het niet over de
Coöperatie Laatste Wil (clw), het Expertisecentrum
Euthanasie of Stichting De Einder, want daar is de
samenwerking al heel goed mee. Met de dagvaarding
van de Nederlandse Staat door de clw zijn we heel erg
blij bijvoorbeeld, die ondersteunen we van harte. Nee,
ik denk bij nieuwe samenwerking aan een organisatie
als Pharos, die veel verstand heeft van culturele
minderheden en laaggeletterdheid. Maar ook aan een
coc en een Humanistisch Verbond, waarmee we een
brief aan het nieuwe kabinet hebben opgesteld om
te pleiten voor de bescherming van de persoonlijke
vrijheden die wij in Nederland hebben verworven.’

Euthanasiewet beschermen > Want die verworven
vrijheden, inclusief die van euthanasie, zijn geen
vanzelfsprekendheid, vindt Agnes, zeker niet in een
samenleving die zij als steeds conservatiever beschouwt.
‘Daarom zeg ik ook steeds: let op u saeck. We moeten
van de euthanasiewet afblijven, zelfs als we zouden
vinden dat er verbeteringen mogelijk zijn. Die wet
is hartstikke goed. Zodra je ’m opengooit, zal rechts
geen kans onbenut laten om euthanasie moeilijker
toegankelijk te maken. Daarom hebben we ons doel om
de wet te beschermen, expliciet in onze missie en visie
opgenomen.’
Het meerjarenbeleid dat nu is opgesteld, breekt niet
met wat in Vrijheid van sterven staat. ‘In die nota zijn de
uitgangspunten van de nvve heel goed geformuleerd
en dat is niet veranderd’, verklaart ze. Dat betekent
dat de nvve, samen met anderen, zal blijven strijden
voor afschaffing van de strafbaarheid van hulp bij
zelfdoding. ‘Alleen de manier waarop zul je moeten
herijken want er zijn ontwikkelingen geweest, waartoe

Agnes Wolbert:

‘Wij hebben altijd gezegd: geen
enkele arts die naar eer en
geweten zijn werk doet, hoort
voor de strafrechter te staan’

je je moet verhouden. Dat de clw “middel X” heeft
ontdekt bijvoorbeeld, heeft een enorme impact. In
Duitsland en Oostenrijk zijn, met succes, zaken gevoerd
over de legaliteit van hulp bij zelfdoding.
We blijven Albert Heringa steunen, die jurisprudentie
uitlokt. Dat zouden we ook graag met meer casussen
willen doen, maar het is niet makkelijk om iemand
bereid te vinden die de hele rechtsgang wil doorlopen.’

Discussie platslaan > Het kabinet-Rutte iii heeft
vooruitgang op het terrein van het levenseinde vier jaar
lang geblokkeerd, vindt de vrouw die voorheen voor
de PvdA in de Tweede Kamer zat. Agnes verwijst naar
het ‘excuus-Truus-onderzoek’ over Voltooid Leven, ‘dat
vanaf de eerste seconde werd geframed als: het gaat
om een handjevol mensen’. Ze noemt de maatschappelijke discussie over het levenseinde die in tientallen
‘huiskamers’ moest worden gevoerd en die een rapport opleverde, waar minister De Jonge ‘nooit op heeft
gereageerd’. ‘Het onderwerp ligt gewoon stil. Er zijn
initiatieven gesubsidieerd, maar die waren toch vooral
bedoeld om de discussie plat te slaan in plaats van te
laten opbloeien. Ik hoop van harte dat dit niet nog eens
vier jaar gaat duren.’
Tevreden is Agnes wél over de juridische mijlpaal die
onlangs is bereikt: de uitspraak van de Hoge Raad in
de zaak tegen verpleeghuisarts Marinou Arends, die
euthanasie gaf aan een wilsonbekwame, demente
vrouw. ‘Wij hebben altijd gezegd: geen enkele arts
die naar eer en geweten zijn werk doet, hoort voor de
strafrechter te staan. Zó moet het Openbaar Ministerie
geen jurisprudentie proberen te verkrijgen. Maar
de uitspraak van de Hoge Raad had niet mooier en
helderder kunnen zijn. Aanvankelijk hebben veel artsen
wel gedacht: even afwachten. Nu is duidelijk: als er een
goede wilsverklaring is, kan euthanasie bij dementie.
Die uitspraak is enorm helpend geweest. Daar ben ik
ontzettend blij mee.’ Z
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MEER ARTSEN VROEGEN OM BEGELEIDING

[

Het Expertisecentrum Euthanasie heeft
in 2020 60 procent meer artsen begeleid
bij het verlenen van euthanasie dan het
jaar ervoor. Het waren er 309 tegenover
196 in 2019. Dat staat te lezen in het
Jaarverslag 2020 in beeld, dat begin april
verscheen.
Het Expertisecentrum is blij met de
stijging in hulpvragen van artsen. De
nieuwe directeur, Sonja Kersten, zegt
er op de site over: ‘De meeste patiënten
worden het liefst door hun eigen arts
geholpen. Daar willen wij artsen heel
graag bij adviseren en begeleiden. Sinds
onze oprichting in 2012 is veel kennis en
ervaring opgedaan met euthanasiezorg;
deze expertise brengen we terug
naar verschillende beroepsgroepen
zoals huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde en psychiaters.’
Er was ook een forse stijging in het
verzoek om advies van psychiaters: van
5 in 2019 naar 30 in 2020. Die stijging
noemt Kersten ‘hoopgevend’, omdat
euthanasie in de psychiatrie gevoelig
ligt. ‘We hopen dat we 2020 later kunnen
aanwijzen als het kantelpunt.’ Het
Expertisecentrum startte in 2020 een
wervings- en bewustwordingscampagne

In de Relevant van februari 2020 liet
anesthesioloog in opleiding Jan Bollen
al zien dat gedoneerde nieren na
euthanasie goed functioneren. Nu blijkt
uit zijn onderzoek in het Universitair
Medisch Centrum Groningen dat ook
een hart na euthanasie bruikbaar is voor
transplantatie.
Nederland kent twee vormen van
orgaandonatie: bij leven, bijvoorbeeld
iemand die een nier afstaat, en na een
overlijden. In beide gevallen kunnen
mensen organen doneren, zoals longen,
nieren, lever en pancreas. Alleen mensen
die naar de operatiekamer gaan en
hersendood zijn, maar van wie het hart
nog circuleert, kunnen hun hart afstaan.
Bijna acht op de tien mensen die
euthanasie krijgen, kunnen geen organen
doneren omdat zij kankerpatiënt zijn.
Toch waren er tot december 2020 in totaal
al 72 orgaandonaties na euthanasie, aldus
Bollen in het tijdschrift Medisch Contact.
‘Daarbij was een hart dat gedoneerd had
kunnen worden, wat niet is gebeurd,
hoewel die wens soms vurig leeft bij de
donor.’
Bollen zegt dat het niet de bedoeling is
dat op deze manier de wachtlijst voor
transplantatie wordt verkort. ‘Het gaat
om de laatste wens van de patiënt die
euthanasie krijgt. En het is mooi dat
patiënten eraan willen bijdragen om de
wachtlijst te verkorten. Zij komen extra
naar het ziekenhuis om onderzoeken
te ondergaan die eigenlijk niet in het
belang van henzelf zijn. Ze kunnen niet
thuis overlijden, wat de meeste mensen
wel graag willen. We brengen hen na
de euthanasie zo snel mogelijk naar de
operatiekamer en nemen hun organen
uit. Dat is dan weer belastend voor de
familie die erbij is. Dit alles terwijl deze
mensen ernstig lijden aan een ziekte die
hen tot euthanasie drijft.’ Z
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EXPERTISECENTRUM EUTHANASIE IN 2020
gericht op psychiaters, omdat de
wachttijd voor hulpvragers met psychisch
lijden twee jaar bedraagt. ‘Dat is echt
problematisch voor de hulpvragers.
Wij willen dit probleem graag samen
met de ggz-instellingen en psychiaters
oppakken. Het expertisecentrum
biedt alle psychiaters in Nederland
begeleiding aan bij het onderzoeken van
euthanasiewensen van hun patiënten.’
Vorig jaar deden 2901 patiënten een
beroep op het Expertisecentrum:
221 minder dan het jaar ervoor. Die
daling is volledig toe te schrijven aan
de coronacrisis, aldus Kersten. Het
Expertisecentrum kon in het begin
van de crisis enige tijd geen verzoeken
behandelen. Daardoor liep de wachttijd
op. Sinds het begin van dit jaar heeft
het Expertisecentrum geen wachtlijst
meer voor euthanasieverzoeken wegens
lichamelijk lijden.
Van de 2901 verzoeken werden er
899 ingewilligd. De 823 oordelen van
de Regionale Toetsingscommissies
Euthanasie die het Expertisecentrum in
2020 ontving, waren allemaal positief.
Van de overige 76 was nog geen oordeel
bekend. Z

STEVEN PLEITER KRIJGT KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Ter gelegenheid van zijn afscheid bij
het Expertisecentrum Euthanasie is
Steven Pleiter benoemd tot ridder
in de Orde van de Nederlandse
Leeuw. Hij kreeg de koninklijke
onderscheiding voor zijn pioniersrol
in het verzelfstandigen van het
Expertisecentrum Euthanasie,

voorheen de Levenseindekliniek. Door
zijn toewijding en doortastende aanpak
is het Expertisecentrum uitgegroeid
tot een hoogwaardig en internationaal
erkend instituut dat complexe
euthanasieverzoeken in behandeling
neemt. De Levenseindekliniek werd in 2012
door de nvve opgericht. Z

berichten

HART HEEFT NA EUTHANASIE
VOLDOENDE KWALITEIT VOOR
TRANSPLANTATIE
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De dood anno 2021:

De aandacht voor sterven en
de dood neemt de afgelopen
jaren toe in de media. Oók in
bladen, podcasts en
tv-programma’s voor jongere
mensen. Wat zegt deze
toenemende belangstelling?
Worden de laatste taboes
over de dood geslecht? •
Brenda Kluijver

ILLUSTRATIE: AAD GOUDAPPEL

E

uthanasie - de movie van
Tim Hofman op bbn/
Vara, de rubriek ‘Afscheid’
in vrouwenmagazine
Linda., de indringende 2Doc-docu Als Mara
lacht, de rubriek ‘Sinds jij dood bent’ in
Klokhuis: voorbeelden van media-uitingen
over de dood liggen voor het oprapen.
Mediadeskundige en Nieuwsmonitoronderzoeker Nel Ruigrok bevestigt de
toenemende aandacht voor de dood in
media. ‘Sinds 2016 is de dood als onderwerp
structureel vaker een thema in de landelijke
media dan daarvoor. Dat heeft waarschijnlijk
te maken met het voorstel voor een wet
voltooid leven dat toen door de media is

opgepikt. Sinds april 2020 zien we een nog
grotere stijging in hoe vaak media over de
dood berichten; daar is corona duidelijk de
oorzaak van’, schetst zij.

Verkiezingen > Ook op momenten dat bepaalde populaire televisieprogramma’s op het
scherm zijn, ziet de wetenschapper een piek
in het aantal mediaberichten over de dood.
‘Denk bijvoorbeeld aan Over Mijn Lijk, een
programma waarin jonge mensen worden
gevolgd die bezig zijn hun naderende dood
en hun afscheid van het leven vorm te geven.
Ook in tijden van verkiezingen neemt de aandacht voor dood, sterven en eigen regie over
het leven opvallend – en verklaarbaar – toe in
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meer trendy dan taboe
de media. Het gaat dan vooral om aandacht
voor het vrijwillig levenseinde en politieke
discussies over euthanasie’, aldus Ruigrok.
‘De afgelopen verkiezingen bijvoorbeeld nam
de aandacht toe voor de medisch-ethische
kwestie, omdat D66 en ChristenUnie er niet
uitkwamen. Tijdens de campagne laaide dit
onderwerp in de media steeds opnieuw op.’
Naast actuele aanleidingen voor (tijdelijke)
toenemende media-aandacht, is ook een
andere ontwikkeling van invloed. Dat stelt
Jeanneke Scholtens, toekomststrateeg en
trendwatcher bij haar eigen Bureau Zorro.
‘Dat media meer en meer de dood als
thema kiezen, is een logisch gevolg van de
vergrijzing. Er is simpelweg een grotere
groep mensen die nu te maken krijgt met
een dichterbij komende dood’, zegt zij. ‘Onze
doodscultuur is erop geënt de dood zo lang
mogelijk uit te stellen; we houden deze
ongenode gast het liefst zo lang mogelijk
buiten onze gedachten. Maar met de
vergrijzing als demografisch verschijnsel, zie
je dat dit verandert.’

We bespreken de dood in De Kist en zoomen
in op het lichaam in verval in Bones en csi.
Dit laatste is de gemedialiseerde dood,
spectaculair en entertainend zelfs’, zegt ze.
‘En nu dwingt corona ons nog meer om de
dood in de ogen te kijken en na te denken
over wat we daarbij belangrijk vinden.’

Huidige taboes > Het coronatijdperk
laat ook zien welke taboes of gevoelige
onderwerpen er nog wél liggen, ziet
Scholtens. ‘Denk aan het kiezen op de ic’s
bij te veel patiënten: het wordt in de media
regelmatig uitgemeten. In diezelfde categorie
lastige gesprekken en precaire onderwerpen
waar media vaker aandacht aan besteden:
euthanasie bij kinderen en bij mensen die
niet lichamelijk ernstig ziek zijn. Net als
de zoektocht naar onsterfelijkheid die je in
Silicon Valley ziet; media berichten graag
over bijvoorbeeld gentherapie en cryonisme
(een procedure waarbij mensen die klinisch
dood zijn, worden ingevroren, red.). Dat
sluit aan bij onze hang naar maakbaarheid

en onze individualistische maatschappij. Dat
zijn echter thema’s die veel mensen nog als
egoïstisch bestempelen.’
Aan de toenemende media-aandacht voor
de dood kunnen we volgens onderzoeker
Ruigrok zien dat het onderwerp leeft in de
samenleving. ‘En het gevolg van al die mediaaandacht is op haar beurt weer dat we er met
elkaar meer over gaan praten. Dus ja, er lijkt
zeker sprake van taboedoorbreking als het
om de dood gaat’, zegt ze.
Volgens Scholtens kan de toenemende
media-aandacht ook helpen om angst voor
de dood te verminderen. ‘Zoals de rubriek
‘Sinds jij dood bent’ in Klokhuis, waarin de
presentatrice met kinderen in gesprek gaat
over afscheid nemen, rouwen en de dood.
Of de blogs en vlogs van de Nederlandse
deathfluencer Claudia Crobatia waarin ze
laat zien dat begraafplaatsen niet macaber
zijn, en dat de dood geen angstaanjagende
nachtmerrie is maar juist een unieke
ervaring. Net als het leven zelf.’ Z

Maakbaarheid > Het wegmoffelen van de
dood maakt volgens Scholtens plaats voor een
andere kijk op de dood. ‘Op de 50-PlusBeurs
stond de nvve met Café De goede dood, waar
je je wilsverklaring kon opstellen. Door het
land heen komen er steeds meer death-cafés.
En met de opkomst van natuurbegraven –
in wikkelwaden hoger in de grond, straks
wellicht in eigen achtertuin – brengen we
de doden dichter bij het leven. Allemaal
ontwikkelingen die passen in onze tijdgeest,
met een grote groep babyboomers, een
behoefte aan maakbaarheid en regie over het
eigen leven en het eigen einde.’
Een kanteling die ook bij jongere generaties
zichtbaar is, merkt Scholtens in haar
onderzoeken naar de dood en cultuur. ‘Laten
we het er alvast over hebben, sta je open
voor euthanasie of niet? Wie wil je dat je
codes hebben van je socialmedia-accounts,
hoe wil je dat je eigen uitvaart eruitziet?
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NOG MEER ACTUELE LEES-, KIJK- EN LUISTERTIPS OVER DE DOOD:
• Podcast Doodnormaal van Winny Bos:
gesprekken met professionals die veel
met de dood te maken hebben (te
beluisteren via o.a. Spotify)
• Podcast Dag voor dag van journalist
Liesbeth Rasker over rouw en verlies (te
beluisteren via https://shows.acast.com)
• Podcast Café Doodnormaal, dé podcast
van NVVE-jongeren (op Spotify Deezer,
Google Podcast en Apple Podcast)
• Documentaire Wat achterblijft van 3Lab,
over het rouwproces van drie zussen die
hun ouderlijk huis leeghalen (te vinden
op 2doc.nl)

• Documentaire Punt uit, over een man
met lichamelijk lijden, die worstelt met
de wens om te sterven en de wens om
te blijven leven (te vinden op 2doc.nl)
• Documentaire De dood voor beginners,
een reeks over de kunst van het sterven
(te vinden op npostart.nl)
• Documentaire Waarom bleef je niet voor
mij?, persoonlijke verhalen van mensen
die als kind een ouder verloren aan
zelfdoding (te vinden op 2doc.nl)
• Boek Ik heb geleefd van Annemarie
Haverkamp, waarin ze zeventig mensen
in hun laatste levensfase aan het woord
laat (te koop via bol.com)
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Voormalig adviseur van Agora, Marijke Wulp, over palliatieve zorg:

‘Stervensfase is slechts
klein stukje van
					palliatieve traject’

S

teeds meer mensen die niet
te genezen zijn, kunnen nog
jaren leven. De zorg voor
een comfortabele laatste
levensfase, palliatieve zorg, is een begrip dat
nog onvoldoende bekend is, vindt Marijke.
‘Nog steeds zie je in krantenkoppen staan
dat iemand “uitbehandeld” is. Dat woord
heeft heel erg met de instelling van artsen te
maken. Zij zijn opgeleid om te genezen en
ze voelen het vaak als falen als dat niet meer
kan. Terwijl er dan nog een heel scala van
mogelijkheden is om mensen te helpen zo
goed mogelijk verder te leven, tot het einde
toe. Als de arts de knop omdraait en zegt:
“Ik kan u niet meer genezen, hoe gaan we nu
verder?”, dan kunnen de mogelijkheden voor
ondersteunende zorg op tafel komen.’
Dat die zorg ‘palliatief’ heet, is vaak
verwarrend. ‘Bijna iedereen denkt bij
palliatief aan de stervensfase, terwijl dat
maar een klein stukje is van het palliatieve
traject. We zitten met een erfenis van
termen.’

Niet bepaald hot > De ontwikkeling van
de palliatieve zorg in Nederland voltrok
zich aanvankelijk in de schaduw van de al
jaren voortdurende euthanasiediscussie die
in 2002 haar beslag kreeg in de Wet toetsing
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij
zelfdoding (Wtl, de officiële naam van de
euthanasiewet).
‘Praten over sterven of het levenseinde
was toen niet bepaald hot als het niet

‘We moeten anders kijken naar mensen die niet meer te
genezen zijn.’ Dat is de boodschap van Marijke Wulp, die
eind vorig jaar afscheid nam van Agora. Van deze stichting,
die een palliatieve benadering in zorg en welzijn stimuleert,
was zij zeventien jaar beleidsadviseur. Een gesprek over
breed kijken naar wat mensen met een ongeneeslijke
aandoening nodig hebben: op lichamelijk, psychisch,
sociaal en zingevingsgebied. • Ineke Jungschleger

over euthanasie ging’, licht Marijke toe.
‘Vanuit de maatschappij kwam meer vraag
naar alternatieven voor euthanasie, meer
discussie over wat een goed levenseinde zou
kunnen inhouden voor mensen met een
ongeneeslijke aandoening.’
In eerste instantie werd vooral gekeken
naar goede zorg voor kankerpatiënten.
De integrale kankercentra, tegenwoordig
verenigd in het Integraal Kankercentrum
Nederland, hadden die opdracht als
pilot gekregen van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws).
In 2002 formuleerde de World Health
Organisation een definitie van palliatieve
zorg en richtte het ministerie van vws
een onafhankelijke organisatie op voor de
uitwisseling van informatie en voor het
afstemmen van initiatieven op het gebied
van palliatieve zorg. Dat werd Agora.

Solliciteren bij Agora > In datzelfde
jaar studeerde Marijke Wulp af aan de
Universiteit voor Humanistiek. Het was haar
tweede universitaire studie, als 25-jarige was
zij aan de vu in Amsterdam afgestudeerd in
Bewegingswetenschappen. Zeventien jaar
had ze gewerkt bij de landelijke stichting
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO), toen
zij op haar veertigste besloot opnieuw te
gaan studeren.
‘Ik heb mij altijd erg geïnteresseerd voor
ouderen’, zegt ze. ‘Als 22-jarige volgde ik al
cursussen om gymnastiek en volksdansen
te kunnen geven aan clubs voor ouderen.
Het was pionieren, alles op dat gebied moest
nog van de grond komen.’ Lachend voegt ze
eraan toe: ‘Het woord “senioren” stond in de
sportwereld voor leden van sportclubs boven
de 18 jaar.’
De hoogleraar bij wie ze afstudeerde aan de

MARIJKE WULP | FOTO: FRANK RUITER
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Marijke Wulp:

‘Bijna iedereen
denkt bij
palliatief aan
de stervensfase,
terwijl dat maar
een klein stukje is
van het palliatieve
traject. We zitten
met een erfenis
van termen’

Universiteit voor Humanistiek wees haar
op een vacature bij de nieuwe stichting
Agora. De ervaring met het pionierswerk
die zij bij MBvO had opgedaan, kon goed
van pas komen bij het opbouwen van de
nieuwe organisatie voor de nog onbekende
palliatieve zorg. Marijke kende de sociale
kaart van Nederland, kon omgaan met
overheidsinstanties en wist hoe je een
netwerk opbouwt.

Aandacht voor spirituele zorg > Agora

Ook op praktisch gebied is veel bereikt,
vertelt Marijke. ‘Medisch specialisten en
huisartsen die het gesprek over palliatieve
zorg aangaan, hebben nu veel hulpmiddelen
in hun gereedschapskist. Op dit moment
hangt het er erg vanaf of de arts het lef heeft
om te vragen: wat zou u nog willen, wat kan
ik voor u doen? Veel artsen denken dat zij het
voor de patiënten moeten oplossen, maar dat
is helemaal niet zo. Mensen zijn al lang blij
als de dokter oog en oor heeft voor wat de
slechte boodschap voor hen betekent.’

richtte zich vanaf het begin niet alleen op de
lichamelijke kant maar vroeg ook nadrukkelijk aandacht voor spirituele zorg en zingevingsvraagstukken. De organisatie heeft een
rol gespeeld in de maatschappelijke dialoog
over de laatste levensfase.

Ondergeschoven kindje > De instroom
van vrouwen in de maatschappen van
specialisten is een goede voedingsbodem
voor de palliatieve benadering, heeft Marijke
ervaren. Ze heeft veel gewerkt met genees-
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kundestudenten. Het waren bijna allemaal
vrouwen die voor projecten rond palliatieve
zorg kozen.
In de ziekenhuizen is nu steeds meer
kennis over het levenseinde, maar de vragen
en angsten na een slechtnieuwsgesprek
komen vaak pas boven als de patiënt weer
thuis is. Daar worden ze gesteld aan de
thuiszorgmedewerkers die daar lang niet
altijd voor toegerust zijn. Het gros van de
mensen die ongeneeslijk ziek zijn, woont
immers gewoon thuis. ‘Als mensen zeggen:
“Ik heb recht op euthanasie”, dan wordt van
haar – of hem – verwacht dat ze daarover kan
praten en weet naar wie ze kan verwijzen.
Geneeskundestudenten leren wat palliatieve
zorg is, de thuiszorg is op dit onderwerp nog
een ondergeschoven kindje.’ Z
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Over empathie, compassie en professionele nabijheid in de zorg

‘Wie ben jij en wat heb
Een empathische dokter aan je bed, zeker
wanneer je ernstig ziek bent en je levenseinde
nabij is: dat wil toch iedereen? Maar wat is
empathie dan precies? Of gaat het meer
om betrokkenheid, compassie, betere
communicatie? Een verkenning. •
Martien Versteegh

V

olgens het woordenboek is
de definitie van empathie:
inlevingsvermogen, de kunde
of vaardigheid om zich in te
leven in de situatie en gevoelens
van anderen. Mariska Boshoven is auteur van
het boek Bij jou weet je het maar nooit. Tijdens haar
zwangerschap kreeg ze te horen dat ze kanker had,
haar vooruitzichten zijn gunstig. Mariska hoeft
geen huilende zorgverleners aan haar bed, zegt ze.
‘Ik geloof dat de professionele afstand tussen arts en
patiënt belangrijk is. Maar het is wel prettig als een
zorgverlener oprecht betrokken is. Ik heb veel geluk
gehad met mijn artsen. Mijn negatieve ervaringen zijn
op een hand te tellen. Waar het mij om gaat is als mens
gezien te worden, als partner en als moeder.’

De persoon zien > Liesbeth van Vliet, docent aan
de Universiteit Leiden, doet onderzoek naar de vraag
hoe communicatie patiënten kan helpen óf schaden
als ze worden geconfronteerd met ernstige ziekte. Zij
gebruikt de term ‘empathie’ regelmatig. ‘Het is een
gangbare term, waar bijna iedereen een positief beeld
bij heeft. Maar het is goed om te concretiseren wat je
bedoelt. Als ik het woord gebruik, heb ik het over de
persoon zien achter de ziekte, maar ook over het lijden
van de ander zien én willen verzachten met acties.’
Wat Mariska zegt, begrijpt Liesbeth. ‘Natuurlijk word
je als arts weleens geraakt, maar je gaat niet constant
meehuilen. Dat is niet prettig voor jezelf en ook niet
voor de patiënt.’
Hoe voorkom je dat je als arts te vaak of te zeer wordt
geraakt? In Medisch Contact schrijft geneeskunde
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je nodig?’

student Linda Jolink over een onderzoek waaruit
blijkt dat ervaren artsen de pijnintensiteit van patiënten beduidend lager inschatten dan minder ervaren
collega’s. ‘Pure noodzaak. In het ziekenhuis zie ik de
hele dag hartverscheurende dingen […]. Hoe zou ik
de dag door kunnen komen als ik me […] volledig zou
inleven.’

Actie ondernemen > Internist-oncoloog Suzanne
Kaal werkt voornamelijk met jongeren tussen de 18 en
35 met kanker, ook wel aya’s (Adolescents and Young
Adults) genoemd. Zij wijst op het belang van actie
ondernemen. ‘Ik las ergens dat empathie het vermogen
is om je in iemand te verplaatsen. En dat compassie
betekent dat je die empathie inzet om actie te
ondernemen, om het lijden van iemand te verlichten.
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Ik voel me wel thuis bij deze definities.’
Suzanne stond tien jaar geleden mede aan de wieg
van de eerste aya-poli in het Radboudumc, inmiddels
uitgegroeid tot het Nationaal aya Jong & Kanker Zorgnetwerk. ‘Van alle aya-patiënten geneest 80 procent.
Als ik alleen voor palliatieve patiënten zou zorgen,
zou ik dat misschien wel te zwaar vinden. Al weet ik
ook dat ik iets kan betekenen op het pad richting het
einde. Zo’n proces is natuurlijk verdrietig, maar je
kunt nog steeds proberen te helpen. Daar kan ik een
goed gevoel aan overhouden.’
Een team om je heen hebben met wie je ervaringen
en emoties kunt delen, is daarbij van belang, vindt
Suzanne. ‘Napraten, even diep zuchten en een chocolaatje eten. Ik heb altijd een reep Tony Chocolonely in
de onderste la van mijn bureau liggen.’
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Liesbeth beaamt dat het voor zorgverleners belangrijk
is even tijd te nemen voor en na een heftig gesprek.
‘We weten dat slecht nieuws brengen stressvol is. Het
verhoogt het stressniveau en dat daalt niet onmiddellijk weer.’

Wereld van verschil > Of mensen snel de pijn van
een ander voelen of juist kracht putten uit het kunnen
helpen, zit vermoedelijk deels in hun natuur en verschilt van persoon tot persoon. Toch lijken trainingen
op het gebied van empathie nuttig. ‘Sommige dingen
zijn te leren. Zo kun je beter zitten in plaats van staan
tijdens het contact met de patiënt. Ook werkt het om
iemand te beloven dat je goed voor hem zult zorgen.
Het is dan wel essentieel dat je die belofte waar kunt
maken,’ aldus Liesbeth.
Uit onderzoek waaraan zij heeft meegewerkt, blijkt
dat patiënten meer informatie onthouden als een
arts empathisch gedrag vertoont. ‘Hoe dat precies
werkt, weten we nog niet. Je zou verwachten dat het te
maken heeft met verminderde angst, maar die relatie
hebben we niet kunnen leggen. Soms geven artsen aan
dat tijdgebrek een probleem is. Maar empathisch gedrag hoeft niet veel tijd te kosten. Neem bijvoorbeeld
het signaleren van de emoties van je patiënt. Als je dat
niet doet, gaat iemand zichzelf misschien herhalen
om toch gehoord te worden. Dan ben je alleen maar
meer tijd kwijt. Het is dus beter en efficiënter om echt
te luisteren.’
Mariska heeft een mooi voorbeeld van het belang om
gehoord en gezien te worden. ‘Een maand na de bevalling kreeg ik mijn eerste chemo, waar ik allergisch op
reageerde. Er was niet meteen duidelijk wat er aan
de hand was, dus lag ik in isolatie. Er stonden twee
assistenten aan mijn bed. De ene vroeg me of ik “het
zoontje” al had gezien, de andere of ik wist hoe het
met Fynn was en wanneer ik hem zou kunnen knuffelen. Ik geloof dat ze allebei oprecht belangstelling
toonden. Toch voelde het als een wereld van verschil.’

Professionele nabijheid > In de aya-poli kunnen
jonge patiënten met ál hun vragen terecht: over
bijvoorbeeld vruchtbaarheid, studie, werk, relaties
en hypotheken. Suzanne vertelt: ‘Toen we de poli
openden, gingen mijn collega-verpleegkundige en
ik in onze witte jassen de wachtkamer in om iemand
op te halen. Zodra we de spreekkamer inkwamen,
hingen we die aan de kapstok, gingen we zitten en
dan ging het gesprek over: wie ben jij en wat heb je
nodig? Het eerste deel van die vraag gaat over iemands
leefomstandigheden, wel of geen werk, familie, maar
ook over welke emoties er spelen. En met de tweede
vraag ga je samen op zoek naar hoe je als team de
patiënt kan helpen bij het bewandelen van het pad dat
er ligt.’
Aan het rijtje empathie en compassie voegt zij nog
een andere term toe: professionele nabijheid. ‘Je bent
erbij. Je leeft mee. Maar ik weet niet écht wat die ander
voelt. Ik ben gelukkig gezond, dus ik weet niet hoe het
is om aan de andere kant van die tafel te zitten. Ik kan
er wél een open gesprek over hebben.’ Z

‘Ik geloof dat de professionele
afstand tussen arts en patiënt
belangrijk is. Maar het is wel
prettig als een zorgverlener
oprecht betrokken is’
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De vrijwilliger

Dief in de nacht
Jaap van Riemsdijk

A
Bij de NVVE werken zo’n
140 vrijwilligers. Ze doen
presentaties, helpen bij
bijeenkomsten, leggen
huisbezoeken af en
ondersteunen leden bij
al hun vragen rond het
levenseinde. Hans van
Amstel-Jonker en Jaap
van Riemsdijk zijn twee
ervaren vrijwilligers.
Om beurten beschrijven
zij een ervaring uit de
praktijk.
Deze keer:
Jaap van Riemsdijk
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lweer drie maanden geleden, in
februari, hield de nvve voor het
negende jaar de Week van de
Euthanasie. Daarbij was via livestreaming de première te zien van de documentaire
Dokter Kees. Een film over de zoektocht van specialist
ouderengeneeskunde Kees van Gelder naar de
mogelijkheid om zijn dementerende patiënt Willy
Oppers voor euthanasie in aanmerking te laten
komen. Indringend dilemma voor Kees en de naasten,
want Willy, die eerder had omschreven onder welke
omstandigheden hij euthanasie zou willen, zond
wisselende signalen uit over zijn doodswens. Toen
euthanasie nabij leek, zei Willy opeens zijn vrouw en
kinderen nog niet te willen missen. De euthanasie
bleef achterwege.
Wanneer is iemand die dementeert, nog in staat zijn
doodswens weloverwogen en consistent te uiten?
Het meest voor de hand liggende antwoord is dat
het afhangt van het stadium van de dementie. Toch
waarschuwen deskundigen dat dementie niet voor
niets ‘ontgeesting’ betekent. Deze ziekte sluipt als een
dief in de nacht de hersenen binnen. En maakt dat
iemand soms algauw niet meer wilsbekwaam is.
Om het risico van wilsonbekwaamheid voor te zijn
adviseert de nvve in geval van dementie op tijd
euthanasie te laten uitvoeren. Om vijf voor twaalf
sterven voelt als te vroeg. Maar zoveel geluk als het
verloren muiltje Assepoester na twaalf uur opleverde,
zoveel ongeluk kan verloren wilsbekwaamheid
iemand met dementie na twaalf uur brengen. Veel
artsen aarzelen om dan nog euthanasie te verlenen.
Angst voor justitiële consequenties speelt een rol. Ten
onrechte, zoals de Hoge Raad in 2020 heeft bevestigd.
Tenminste, als de patiënt, toen hij wilsbekwaam
was, een helder schriftelijk euthanasieverzoek heeft
opgesteld en voorafgaand aan het moment van de
levensbeëindiging ondraaglijk lijdt.

Buurman Pim de Vos is op tijd. Op een kwade
dag bezoekt hij de huisartsenpraktijk voor een
herhalingsrecept. Aangekomen weet Pim zich niet
te herinneren waarvoor hij gekomen is. Het balletje
gaat rollen en Pim krijgt na onderzoek de diagnose
alzheimer en Lewy body dementie. Hij aarzelt geen
moment. Pim gaat in gesprek met zijn naasten en
huisarts om te laten weten de dood te prefereren
boven een ontluisterend levenseinde. Dat past
helemaal bij zijn persoonlijkheid. Pim was een
gerenommeerd advocaat. Sportrecht was een van zijn
specialismen. Hij stond lange tijd de grootste vakbond
van profvoetballers bij. Pim schreef zeven boeken en
tientallen columns in toonaangevende tijdschriften.
Werkte mee aan radio- en televisieprogramma’s om de
belangen van consumenten te behartigen. Pim is het
zoveelste bewijs dat dementie iedereen kan overkomen.
Ook degenen die een leven lang geestelijk actief zijn
geweest.
De huisarts is bereid Pim euthanasie te verlenen. Ze
vindt het zelfs een eer. Pim heeft in zijn schriftelijke
euthanasieverzoek precies aangegeven wanneer er voor
hem sprake zal zijn van ondraaglijk lijden. Het verlies
van regie over zijn leven is daarbij uitgangspunt. Pim,
zijn naasten en de huisarts bespreken regelmatig hoe
het met hem gaat, om straks het juiste moment te
kiezen waarop hij het leven zal verlaten. Voorlopig lijkt
dat niet aan de orde. Pim geniet nog van het leven en
krijgt veel steun van zijn vrouw, broer en kinderen.
Pim staat erop niet anoniem te zijn. Hij is volledig
open over zijn ziekte. ‘Op dementie rust vaak een
onterecht taboe en schuldgevoel. Ik schaam mij er niet
voor. Het lucht me zelfs op anderen te informeren.
Dat wordt volgens mij te weinig gedaan en kan tot
onduidelijkheid en extra verdriet leiden. Net zoals
vroeger kanker omzichtig “K” werd genoemd.’ Z

inin
beeld
beeld
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De smaak van pindakaas
De weg naar het einde na een
herseninfarct

Allard Felderhoff &
Desirée Bekker

Ik weet niet wat ik zeggen moet…

singen, maar ook rondom de

–

Hoe praat je over dood, verlies &
rouw

ginzinnen die de auteurs je aan

Uitgeverij Donkigotte, € 14,95

uitvaart? Met de mogelijke bede hand doen, wordt dat gesprek
misschien ineens een optie. Maar

Welke ‘ik’ ben je nog na een
herseninfarct? Allard Felderhoff
stelt zich deze emotionele vraag
in dit ontroerend eerlijke boek,
waarin hij zijn ervaringen tot
aan zijn dood deelt. Omdat
zijn verhaal door de gevolgen
van het infarct soms uitleg
nodig heeft, geeft zijn vrouw
Desirée Bekker er woorden
aan. Ze beschrijft ook hoe haar
leven, haar lieve partner en
hun toekomst samen voorgoed
veranderen na die ene dag ‘van
dat propje in de hersenen’ van
Allard.
Het boek neemt je mee door
zijn worstelingen over wat nu
echt belangrijk is in het leven
na een herseninfarct. Allard
zit niet te wachten op een
ergotherapeut die hem een eitje
leert bakken met zijn goede
arm; hij wil zich uitdrukken,
communiceren. Hij voelt zich
gevangen in zichzelf door de
afasie, epileptische aanvallen,
‘het gat in zijn brein’, zoals
zijn psychologen het noemen.
‘Monddood’, zoals Allard het zelf

omschrijft. In indrukwekkende
tekstfragmenten en tekeningen
deelt hij zijn gevoelens van
frustratie, angst, isolement en
zich onbegrepen voelen in een
te klein geworden wereldje.
Een wereld waarin hij niet op
deze manier wil zijn. Gesteund
door Desirée doet hij een
euthanasieverzoek.
Zij loopt die hele weg naast
hem. Betrokken, maar
tegelijkertijd gevoelsmatig ook
als toeschouwer aan de zijlijn.
Na 25 jaar samen neemt Desirée
in december 2017 afscheid van
haar Allard.
‘Ik was aangekomen in
niemandsland en wist niet waar
ik naartoe zou gaan. Een reis die
nog alle kanten op kon. Ik moet
door en ik ga door. Dat heb ik
jou immers beloofd.
Het is zo stil in mij. Ik heb
nergens woorden voor.
Ons verhaal is uit.’

Mariska Overman en
Rob Bruntink

ook handvatten voor het gesprek

–

te zullen sterven.

Uitgeverij Ten Have, € 17,99
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Martien Versteegh (Brenda Kluijver schreef over De smaak van pindakaas)
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zullen weinig mensen zijn die
het makkelijk vinden. Neem de
38-jarige Nicole, die wekedelenkanker heeft. Haar 13-jarige zoon
Mitch heeft het syndroom van
Down. ‘Voor hem wil Nicole er tot
het laatste moment zijn. “Ik heb
mezelf echt wel zielig gevonden. Nu denk ik: het kan altijd
erger.” Hoe dan? “Dat ik geen
lieve mensen om me heen zou
hebben. Geen huis had. Of dat ik
morgen al dood zou gaan.”’

Hij weet dat hij stervende is en
overdenkt zijn leven. Zijn werk,
de relatie met zijn vrouw Alma,
zijn dochters, van wie er een
is overleden, zijn gesprekken
met Freud en een ontmoeting
met Rodin: het komt allemaal
voorbij. Als er al iets aan te
merken is op het boek, dan is
het dat veel van die verhalen
best wat uitgebreider hadden
mogen zijn. In plaats van 126
pagina’s, had het leven van
Mahler zich ook prima geleend
voor een lijvige roman.

Ik heb geleefd
Wat de dood je kan leren over het
leven

Annemarie Haverkamp
–
Lebowski Publishers, € 22,99
Wat doe je als je nog maar
kort te leven hebt? Annemarie
Haverkamp interviewde meer
dan zeventig mensen die binnen
afzienbare tijd zouden komen
te overlijden. Gesprekken die
uiteindelijk vaker over het leven
dan over de dood gingen, want
voor ogen waar het echt om

Het laatste deel
Robert Seethaler

draait in het leven. De woorden

–

“liefde” en “familie” vielen on-

De Bezige Bij, € 18,99

‘door hun ziekte hadden ze beter

noemelijk vaak. Met de dood op
de hielen, leefden ze intenser en
genoten ze meer.’
Haverkamp stelt achter in het
boek dat ze opmerkelijk weinig
boosheid was tegengekomen, dat
mensen zo veerkrachtig leken.
‘Of sprak ik alleen de mensen die
positief waren en zich daarom
wilden laten interviewen?’ Dat
kan ze niet uitsluiten. Het maakt
de verhalen niet minder waardevol. Bovendien is het ook niet
zo dat de pijn en het verdriet
niet voorbijkomen. Afscheid
nemen, het leven loslaten, er
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‘Op zijn kist op het zonnedek
dacht Mahler in een opwelling
van boosaardige berusting aan
de nietigheid van het leven. Het
was nauwelijks meer dan een
korte uitademing, een zucht in
de wereldstorm, en toch was
het leven hem zo lief, dat de
droefenis over de vergeefsheid
van deze liefde zijn hart bijna in
stukken scheurde.’
Een mooi geschreven korte
roman over de laatste reis van
componist Gustav Mahler van
New York terug naar Europa.

Als je wieg op drijfzand
staat – Een bijzondere
ontmoeting tussen een
parketmagistraat en een
moegestreden vrouw

Ine Van Wymersch
–
Lannoo, € 19,99
Parketmagistraat (officier van
justitie in België) Ine Van
Wymersch gaat een bijzondere
uitdaging aan: ze wil het
verhaal vertellen van Elvire,
die dat zelf niet aan papier
kan toevertrouwen omdat ze
analfabeet is.

Van Wymersch kreeg een verzoek
van deze vrouw onder ogen om
haar jeugdrechtbankdossier in
te zien. Elvire heeft dat dossier
nodig om te achterhalen wat er
in haar eerste zeven levensjaren
is gebeurd. Ze heeft daar geen
herinneringen aan en vanaf haar
zevende komt ze in instellingen
terecht en gaat haar leven van
kwaad tot erger. Als het dossier
opduikt en Van Wymersch dat
nieuws deelt met Elvire, is haar
reactie: ‘Nu mag ik euthanasie.’
Haar jeugdrechtbankdossier
blijkt het laatste puzzelstukje te
zijn op de weg naar euthanasie
wegens ondraaglijk psychisch
lijden. Ik wankel. Heb ik nu net
iemand toegang gegeven tot de
dood?’
Niet alleen word je meegenomen
in het heftige verhaal van
Elvire, Van Wymersch maakt je
ook deelgenoot van haar eigen
twijfels en overdenkingen. En
juist dát maakt dit boek zo
ijzersterk. Voor het schrijven
(en een podcast) trekt zij zich
samen met drie anderen in
een huisje aan zee terug. ‘We
maken weinig, maar essentiële
afspraken voor ons driedaags
verblijf aan zee: we gaan Elvire
niet proberen te redden, we
doen niets wat de ander niet
wil, het blijft Elvires verhaal,
en we gaan niet zuinig zijn met
lekker eten.’ Het plan wordt
werkelijkheid, de podcast en
het boek komen er, maar de
weg ernaartoe is voor niemand
eenvoudig.
\
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AANVULLING GEZOCHT VOOR LEDENADVIESRAAD (LAR)

nvve-nieuws

[
De Ledenadviesraad (lar) is op zoek
naar nieuwe leden. De lar ging in het
voorjaar van 2018 van start. Nu, drie jaar
later, is inmiddels een aantal leden van
het eerste uur afgetreden. Op dit moment heeft de lar er negen. Volgens het
reglement moet de lar minimaal acht
en maximaal twaalf leden hebben.
Daarom zoekt de lar aanvulling. Kennis en steun voor het gedachtegoed van
de nvve zijn essentieel, lidmaatschap
van de nvve is een voorwaarde. Het

PODCASTS VAN NVVE JONGEREN
[
nvve Jongeren heeft een serie
gesprekken (podcasts) opgenomen
die niet alleen voor jongeren het
beluisteren waard is. De podcast heet
Café Doodnormaal dé Podcast en is speciaal
ontwikkeld om ook in coronatijd
gesprekken over het levenseinde
mogelijk te maken.
De eerste podcastserie bestaat uit zes
afleveringen. Telkens is een persoonlijk
gesprek te beluisteren, waarin een
aspect van de euthanasiewet of een
vraag uit de praktijk met een expert
wordt besproken. De tweede serie
bestaat uit vijf afleveringen waarin
het vooral gaat over euthanasie bij
psychisch lijden.
Woordvoerder en gelegenheids
presentator Gerard Ekelmans van nvve
Jongeren stelt samen met Sebastiaan
Hattink prangende vragen aan diverse
experts en ervaringsdeskundigen. Die
worden op een openhartige manier
beantwoord.
Elke zaterdag verschijnt er een nieuwe
aflevering van de podcast. De podcast
is te beluisteren via Spotify, Deezer,
Google Podcast en Apple Podcast. Z

werk voor de lar vergt 1 à 2 dagdelen
per week.
Voor geïnteresseerden is een
profiel opgesteld. Daarin staan de
competenties waar de lar, gezien de
huidige samenstelling, naar op zoek
is. Dit profiel, en informatie over de
sollicitatieprocedure vindt u op Mijn
nvve onder het kopje ‘Ledenadviesraad’.
Sollicitaties, voorzien van motivatie
en cv, maar ook vragen, kunt u mailen
naar: ledenadviesraad@nvve.nl. Z

NVVE ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR
STEUNPUNT JURIDISCHE VRAGEN
[
De nvve zoekt een of twee nieuwe
vrijwilligers voor het Steunpunt
Juridische Vragen. De nvve krijgt
regelmatig juridische vragen van leden
over het levenseinde. In de meeste
gevallen kan het Adviescentrum deze
naar tevredenheid beantwoorden. Soms
vergt de beantwoording specifieke
juridische kennis of onderzoek. Speciaal
hiervoor bestaat het Steunpunt Juridische
Vragen. Het wordt bemand door een klein
team van vrijwilligers.
Functieomschrijving
De vrijwilliger die we zoeken, heeft
een juridische achtergrond, idealiter
gezondheidsrechtelijk. Vaardigheid
met computer, mail en internet
is een vereiste. De vrijwilliger
moet goed kunnen luisteren en in
staat zijn de relevante juridische
vragen uit een persoonlijk
relaas te filteren. Een antwoord goed
onderbouwen en ondersteunen
met relevante rechtsbronnen is van
belang. Een leergierige instelling
is nuttig. Zelf in staat zijn om zaken uit
te zoeken en antwoorden te formuleren,
is onderdeel van de taak. Tegelijkertijd is
het prettig als de vrijwilliger het ook leuk
vindt om inhoudelijk te sparren met de
andere teamleden. Zaken worden online
afgehandeld, maar het eerste contact
met de vragensteller is telefonisch. De
vrijwilliger heeft veel eigen vrijheid
maar moet wel intern verantwoording
afleggen.
Interesse?
Herkent u zich in deze omschrijving en
bent u bereid uw kennis en ervaring in te
zetten? Neem dan contact op met Laura
De Vito, jurist en coördinator: l.devito@
nvve.nl. Zij vertelt u graag meer over het
steunpunt en uw mogelijke rol daarin. Z
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Als gevolg van coronamaatregelen kan de reguliere dienstverlening van de NVVE wijzigen. Kijk voor actuele informatie op nvve.nl.

WILSVERKLARINGEN
[

De nvve geeft wilsverklaringen uit
waarmee u uw wensen rond het
levenseinde kunt vastleggen. Zo is het
voor artsen en uw naasten duidelijk
wat u wilt. U kunt de wilsverklaringen
online opstellen via nvve.nl. Dat is gratis.
Wilsverklaringen op papier kosten E 10.
De penning waarmee u verklaart dat
u niet wilt worden gereanimeerd, is te
bestellen via patiëntenfederatie.nl of
via telefoonnummer 0900 23 56 780.

SPREEKUUR

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van
uw wilsverklaringen? Dan kunt u op
diverse plekken in Nederland terecht voor
een gratis nvve-spreekuur. De spreekuren
zijn wekelijks. Tijdens het gesprek kunt
u uw vragen persoonlijk met een nvvemedewerker bespreken. Dat kan ook
telefonisch en nu eveneens via beeldbellen.
De gesprekken zijn bedoeld voor korte
vragen over uw wilsverklaringen. Voor
het telefonisch spreekuur, beeldbellen
en een gesprek op locatie moet u een
afspraak maken. Daarvoor belt u met (020)
620 06 90. Het kan ook online op nvve.nl/
spreekuren.
Een persoonlijke aanvulling op uw
euthanasieverzoek of behandelverbod
maakt uw wilsverklaringen overtuigender.
Tips en hulpteksten staan op de website.
Ze zijn te vinden op de pagina die opent
zodra u vanaf de homepage inlogt op Mijn
nvve. U kunt ze ook op schrift krijgen
door te bellen met de ledenadministratie
(020) 620 06 90.
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LEDENADVIESRAAD
[

De Ledenadviesraad (lar) biedt leden
de gelegenheid om bij te dragen aan
het realiseren van de maatschappelijke
opdracht van de nvve. De lar vervult
een krachtige adviesfunctie, heeft
een onafhankelijke positie binnen de
vereniging en fungeert als oog en oor
voor de leden. Meer informatie op nvve.nl.
Mailadres is: ledenadviesraad@nvve.nl.

NIEUWSBRIEF
[

Om leden op de hoogte te houden van de
actualiteiten publiceert de nvve niet alleen
nieuwsberichten op haar website, maar
mailt zij ook geregeld een nieuwsbrief
rond. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan
aan op nvve.nl.

LEZINGEN, PRESENTATIES EN
WORKSHOPS

De nvve verzorgt op verzoek lezingen,
presentaties en workshops over het
zelfgekozen levenseinde. Ze zijn bedoeld
voor zowel professionals als particulieren.
Voor aanvragen kunt u mailen naar
lezingen@nvve.nl.

REGIOBIJEENKOMSTEN

CAFÉ DOODNORMAAL

Om het gesprek over jongeren en het
zelfgekozen levenseinde mogelijk te
maken, organiseert nvve Jongeren
maandelijks café Doodnormaal. Vanwege
corona wordt gewerkt aan digitale
alternatieven. De agenda is te vinden op
nvve.nl/agenda.

Vanwege corona zijn de regiobijeen
komsten voor niet-leden vervangen door
digitale lezingen. nvve-leden kunnen zich
inschrijven voor gratis digitale lezingen
over het nut van wilsverklaringen, juist in
tijden van corona. Kijk op nvve.nl/agenda en
op nvve.nl/lezingen.

RAAD VAN BESTUUR NVVE
[

Agnes Wolbert, Dick Bosscher

RAAD VAN TOEZICHT NVVE
ADVIESCENTRUM

nvve-leden kunnen bellen met het
Adviescentrum voor informatie, advies
en steun bij keuzes rond het levenseinde.
Het Adviescentrum bemiddelt ook
bij problemen. Na een telefonisch
intakegesprek door een coördinator kan
een consulent op huisbezoek komen.
Het Adviescentrum is tijdens kantooruren
bereikbaar.

[

Voorzitter:
prof. dr. Job Cohen
Leden:
mr. Barbara Middeldorp
drs. Maarten ten Doesschate
prof. dr. Eddy Houwaart
drs. Flip Sutorius
Hans van Amstel-Jonker

ADRES
[

Postbus 75331, 1070 ah Amsterdam
telefoon: (020) 620 06 90
Bereikbaar op werkdagen
van 09.00 tot 17.00 uur
website: nvve.nl
e-mail: info@nvve.nl

nvve-diensten

WAT KAN DE
NVVE VOOR
U DOEN?

Zij die achterblijven…
marijke hilhorst

Het is niet iedereen gegeven een ontroerend gedicht

Het gedicht las ik in De eeuw van Sonja Prins, een

te schrijven naar aanleiding van het tragische sterfbed

inspirerende biografie over deze dichteres die

van je moeder maar Sonja Prins (1912-2009) lukte dat

eigenlijk ook over haar even bijzondere moeder gaat.

wel.

Moeder Ina, juriste, voerde bijvoorbeeld, al flink op
leeftijd, nog het woord bij de oprichtingsvergadering

LICHAAM VERLAMD

van Dolle Mina. Ze stierf, 92 jaar oud, in 1979, twee
jaar nadat ze geveld was door een beroerte die haar

dit lichaam

lichaam tot een gevangenis maakte en haar de

dat je handhaaft als een brokkelig vat

spraak ontnam. Ondanks een euthanasieverklaring

ten nauwste bij je blik

werd ze nog een jaar lang kunstmatig gevoed in een

en je lichaam betrokken

zorginstelling. Sonja stond machteloos. Vroeger was
niet alles beter.

bewegingloos
geramd gestoten
en gewond
en toch van jou
jouw omtrek
en al acht seizoenen lang
voor jou
gevangenis
een loden last
en ik ontwijk de ogen
toch al half blind
omdat ik zelf gevangen zit
in de kleine lichtkring van de lamp
die nu nog schijnt –
er buiten is duisternis

