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		 4 	Tussen Haarlem en Munstergeleen
			Dorpsarts Constance de Vries schreef een brief aan de kinderen
van een patiënte die niet verder wilde leven. Ook stadsarts Dick
Arentz verdiept zich uitvoerig in de omstandigheden van zijn
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8 	De grens
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12 	Hoopgevend symposium in Jaarbeurs

			Het afsluitende symposium van de reeks debatten over dementie en het zelfgewilde levenseinde, op 22 november in de Jaarbeurs in Utrecht, was inspirerend en hoopgevend. Een verslag.

17 	Artsen over dementie

			‘Bij dementie gaan heel andere gevoelens een rol spelen’, zei
een van de artsen op het artsendebat over dementie en het
zelfgekozen levenseinde, begin oktober in Utrecht. Dilemma’s
en gewetensvragen.

20 	Wat is precies ‘voltooid leven’?

			De tien meest gestelde vragen over het begrip ‘voltooid leven’,
over de voorgeschiedenis, de politiek en de dagelijkse praktijk.
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De tijd van Annie

Annie Kooistra (76) heeft alzheimer. Ze geniet van het zelfstandig leven, maar is af en toe bezorgd. Een openhartig
portret in beeld en tekst.
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Wie de ontwikkelingen vanaf de invoering van de euthanasiewet in 2002
probeert te overzien, krijgt uiteenlopende indrukken. De angstkramp van
strafbaarheid is er bij dodelijke ziekte, bijkomende narigheid en korte levensverwachting wel vanaf. Tegelijkertijd leidt dat niet tot royale toepassing binnen de ruimte van de wet en zelfs niet altijd in ‘duidelijke’ gevallen. Onlogisch is dat niet: de wet neemt de weerstand maar voor een deel
weg, persoonlijke opvattingen van artsen blijven. Niet de beroepsethiek
staat in de weg, maar de persoonlijke ethiek.
En dan zijn er nog persoonlijkheidstrekken die euthanasie bemoeilijken.
Iemand aan de dood helpen kan veel weerstand in de geest oproepen.
Een aantal artsen zal in staat zijn om deze weerstanden wat af te zwakken, een aantal niet. Niet iedere arts is hierin duidelijk. Vaak wordt persoonlijke moeite vertaald als persoonlijke ethiek: men vindt dat het in een
aantal gevallen ‘niet kan’, omdat de persoonlijke kijk op het vak dat zou
belemmeren, maar eigenlijk zouden deze artsen moeten zeggen: ik kan
het niet. Dit is geen kritiek, maar een vaststelling. Wie het persoonlijke
niet kan benoemen, kan dat ook werkelijk niet, het is zoals het is. Er is
(meestal) geen kwade bedoeling, het wemelt van onvermogen in mensen,
dus ook in artsen. In een aantal gevallen leidt dat tot een nieuwe verkramping, waardoor schrijnende situaties ontstaan zoals in de vijf casussen
die NVVE-directeur Petra de Jong in dit nummer beschrijft.
Duidelijkheid over de ruimte die de beroepsethiek geeft, kan helpen om
persoonlijke weerstanden te overwinnen en daarmee het eigen onvermogen om te smelten tot bereidheid en daadwerkelijke hulp. Lichtende voorbeelden van collega’s kunnen op dit punt helpen. Mensen van buitenaf
kunnen met de beste bedoelingen nog zoveel zinnigs zeggen, als het erop
aankomt, denkt de dokter die weerstand heeft: ja, maar zíj hoeven het
niet te doen. Daarom zijn de gesprekken in dit blad met de huisartsen
Constance de Vries en Dick Arentz zo hoopgevend. Zonder iets af te doen
aan de zwaarte van hun taak, maken ze nuchter duidelijk hoe je als arts
te werk kan gaan, hoe je met goed geweten mensen in hun laatste wens
recht kunt doen. Hun denken en handelen laat zien wat binnen de wet valt
én zou moeten vallen.
Constance de Vries stelt het even gefundeerd als onomwonden: als mensen hun leven als voltooid ervaren, als ondraaglijk en uitzichtloos, dan is
er niets ingewikkelds nodig, zij verdienen het de gevraagde stervenshulp
te krijgen. Ze begrijpt ook wel dat niet iedere collega dergelijke hulp kan
geven, maar vindt niet dat mensen daarvan de dupe mogen worden. Ze
pleit daarom voor buddy-artsen. Hiermee raakt zij een belangrijk punt: er
is binnen de artsengroep nog winst te behalen, vooral in het geven wat
mensen vragen.
Er zullen altijd collega’s blijven die de hulp niet geven, om wat voor reden
dan ook. Tegelijk kan dat niet het einde van het verhaal zijn. Er moet worden voorzien in situaties waarin mensen aan hun lot dreigen te worden
overgelaten, terwijl zij niet verder kunnen. Om in deze schrijnende situaties te voorzien, zijn diverse mogelijkheden denkbaar: buddy-artsen, een
levenseindekliniek, stoppen met eten en drinken (al zal dit slechts in een
beperkt aantal situaties een humane uitweg zijn), of zelf middelen verzamelen en innemen, de zogeheten autonome route. Hiernaast is te hopen
dat de artsencultuur op het punt van verwijzen, c.q. overnemen van mensen die door een collega om meer persoonlijke redenen niet worden geholpen, gaat versoepelen. Als artsen op dit punt zichzelf uit de kramp
halen, kan mensen die zelf willen sterven eindelijk meer recht worden
gedaan. n
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Twee huisartsen en de praktijk

‘DE PATIËNT BEPAALT WAT ONDRAAGLIJK IS’
Constance de Vries is 25 jaar huisarts in een Limburgs dorp; Dick Arentz was het 35 jaar in Haarlem. Hoe denken
ze over het zelfgekozen levenseinde? Wat leren hun ervaringen? Arentz pleit voor een denktank van ervaringsdeskundigen; De Vries denkt dat er een taak is voor ‘buddy-huisartsen’.
Constance de Vries, huisarts en SCEN-arts, twijfelt niet:
‘Dementie kan ondraaglijk en uitzichtloos lijden zijn. Je
weet dat het alleen maar slechter wordt. Sommige mensen
vinden dat schrikbeeld zó uitzichtloos dat het ondraaglijk
voor hen is.’ Binnen de huidige regels zijn euthanasie en
hulp bij zelfdoding bij dementie toegestaan: in 2009 zijn
twaalf gevallen van levensbeëindiging bij beginnende
dementie door de toetsingscommissies als zorgvuldig
beoordeeld.
Op 1 oktober 2010 was Constance de Vries 25 jaar
huisarts in Munstergeleen. In het oer-Limburgse dorp
streken zij en haar man Wim neer toen hij een baan had
gekregen bij DSM. Samen met twee collega’s heeft
Constance 5.200 patiënten. De groepspraktijk is gevestigd
in het voormalige gemeentehuis, waar het medische
interieur de sfeer van voorbije jaren niet helemaal heeft
kunnen verdringen. Gebrandschilderde ramen en een zoetrooms wandtafereel in de voormalige trouwzaal herinneren
aan het vroegere gebruik. Dikke tralies voor het venster in

‘Ik ben hier echt
de dorpsdokter’
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door Leo Enthoven

een van de werkruimten zijn er stille getuigen van dat hier
ooit mensen een nachtje in de cel moesten doorbrengen.
Pastoor
Oorspronkelijk komt ze uit Den Helder. ‘Hoe verder van
Rome hoe roomser. Ik ben heel katholiek opgevoed.’
Daardoor kan ze het roomse geloof en de rol van de
pastoor in de gemeenschap goed plaatsen. Met lichte
trots: ‘Ik ben hier echt de dorpsdokter.’ Huisartsen op het
platteland zijn niet minder dan collega’s in de stad. ‘Het is
onzin om te denken dat dorpsdokters minder zouden
weten dan stadsdokters. Alle huisartsen zitten dicht bij
universiteiten. We zijn allemaal uitstekend opgeleid,
hebben internet en moeten elk jaar onze nascholingspunten
halen. Er zijn samenwerkingsgroepen, toetsingsgroepen,
intervisiegroepen... Het maakt niet uit of ik huisarts ben in
Munstergeleen of Amsterdam. Patiënten zijn evenmin
anders. Chlamydia komt hier regelmatig voor, net als
abortus en euthanasie.’

Ze heeft veertien keer euthanasie toegepast, onder meer
bij de moeder van een gezin met drie kinderen, van 9, 11
en 13 jaar. Het ene meisje moest heel hard gillen van
woede en verdriet. Constance de Vries heeft een brief
geschreven waarin ze aan de kinderen uitlegde dat ze
begreep hoe verschrikkelijk het voor hen moest zijn dat
hun moeder vrijwillig uit het leven was gestapt. ‘De moeder
had twaalf jaar tegen kanker gevochten. Voor die kinderen
heb ik geschreven dat het de keuze van hun mama was,
omdat het leven en het lijden ondraaglijk waren geworden.
Ik heb geprobeerd die ondraaglijkheid te beschrijven. Ook
om de schuldlast van de schouders van de vader te halen.
Ik zei tegen hem: Jij leest die brief en, als je wilt, geef je
die aan je kinderen. Nu of volgend jaar of nooit. Die brief
kan het misschien iets minder moeilijk maken om erover
te praten. De volgende dag heeft hij samen met de kinderen
de brief gelezen.’
Het effect was ontroerend. Het zoontje van 9 schreef haar
een lange brief terug met de vraag: ‘Dokter De Vries komt
u alstublieft kijken want mama ligt nu zo mooi in de
woonkamer, ze heeft een prachtige witte jurk aan en er
liggen allemaal witte bloemen en ik ben helemaal niet
boos want ik weet dat het met mama echt niet meer goed
ging, weet u wat ik zo fijn vond, dat wij ’s avonds samen
thee hebben gezet.’
Hondjes
Na het overlijden door hulp bij zelfdoding van een
vereenzaamde grijsaard deed ze wat ze de man had
beloofd: ze informeerde de forensisch geneeskundige,
belde de broer, de notaris, de dierenarts om de hondjes te
komen halen, gaf een bedankbrief af bij de buren,
waarschuwde de begrafenisondernemer en meneer
pastoor. ‘Toen was alles klaar, ver voorbij mijn taak. Als
niemand het doet, moet ik het doen. Ik dacht eerst: meneer
pastoor doet het wel. Mooi niet. Hij vroeg waar het geld
voor de uitvaartmis vandaan zou komen. Ik heb hem naar
de notaris verwezen. Patiënten zijn bang, ze denken: als ik
met de pastoor erbij over euthanasie praat, mag ik niet
vanuit de kerk begraven worden. Zolang meneer pastoor
het woord euthanasie niet hoort, dan weet hij het niet. Hij
wéét het natuurlijk wel, maar als we erover zwijgen bestaat
het niet.’
Samen met haar zus en vier broers beleefde ze intensief
hoe dementie in drie, vier jaar tijd de identiteit en het
lichaam van hun moeder sloopte. Aantekeningen in een
schrift dat bij hun moeder lag, en neergekrabbelde
mededelingen voor elkaar, kwamen in 2005 uit in boekvorm
met de titel Een tijd van komen, een tijd van gaan. Deze
aangrijpende, persoonlijke ervaring heeft sterk bijgedragen
aan de vorming van haar mening.
Ze vindt het onbegrijpelijk als collega’s zeggen dat ze
iemands lijden niet ondraaglijk genoeg vinden. ‘De patiënt
bepaalt de ondraaglijkheid, niet de dokter. De arts kan wel
denken dat er nog mogelijkheden zijn, maar als de patiënt
zegt “ik kan niet meer”, is het klaar.’ Het beangstigt haar
dat er liberale en conservatieve SCEN-artsen zijn: ‘Iemand
met een ernstige longkwaal zal het met een conservatieve
SCEN-arts moeilijker hebben dan de uitgemergelde patiënt
met alvleesklierkanker met uitzaaiingen van wie je weet
dat die binnen twee weken zal overlijden. Als iemand nog
een jaar te leven heeft of een half jaar of met MS misschien

Constance de Vries:

‘Laat het vooral weloverwogen
zijn; dat is een toetsingscriterium’
nog wel vijf jaar… Als iemand dat niet kán en wil verdragen,
mag hij hopen dat hij een liberale arts treft. De
zorgvuldigheidseisen zeggen niet dat iemand binnen twee
of drie weken zou moeten overlijden.’
Niks ingewikkelds
Een aantal artsen, inclusief SCEN-artsen, weet niet hoe
breed de marge is. Wetswijzigingen zijn onnodig. ‘Dokters
bewuster maken van de mogelijkheden is eenvoudiger dan
een wetswijziging. Als we de voltooid-leven-problematiek
ondraaglijk en uitzichtloos lijden noemen, dan is er niks
ingewikkelds nodig. Dat bepaalt het individu zelf.’ Het
verstrekken van de middelen ziet ze als de taak van de
huisarts. Die bezit de farmaceutische kennis en kan de
voor de patiënt minst belastende medicijnen voorschrijven.
‘Als onvoldoende dokters bereid zijn mee te werken,
moeten we creatief denken om een oplossing te vinden,
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bijvoorbeeld buddy-huisartsen. Iemand wil sterven als hij
dement zou worden, maar de huisarts, met wie hij goed
overweg kan, vindt euthanasie bij dementie een stap te
ver. De buddy-huisarts, die wel die bereidheid heeft, houdt
regelmatig contact met betrokkene over dit ene onderwerp
en kan mogelijk te zijnertijd hulp bieden.’
Ze ziet nog een rol voor de huisarts wanneer bij een patiënt
de diagnose dementie is gesteld: ‘Op euthanasie moet
geen taboe rusten. De dokter moet erover beginnen op

een moment dat de patiënt nog goed is. Als de dokter het
initiatief niet neemt, komt de vraag om euthanasie vaak in
een laat, te laat stadium, niet alleen bij dementie maar
ook bij andere levensbedreigende ziektes. De dokter voelt
zich gemanipuleerd, de patiënt en zijn familie voelen zich
onbegrepen. Laat het vooral weloverwogen zijn, dat is een
toetsingscriterium. Dat vergt tijd. Wat je niet bespreekt,
blijft ongezegd. Wij moeten het doodgaan niet uit handen
geven. Het hoort bij ons vak.’

MEESTAL SCHUIVEN PATIËNTEN HUN EIGEN GRENZEN ROYAAL OP,
IS DE ERVARING VAN DICK ARENTZ
Als er niets verandert, gaan geëmancipeerde babyboomers over een aantal jaren zelf op zoek naar Vesparaxachtige middelen om hun leven te beëindigen. Dat kan
nooit de bedoeling zijn, meent Dick Arentz, oud-huisarts
in de Haarlemse buurt Schalkwijk.
De eerste stap moet zijn om hulp bij zelfdoding uit het
Wetboek van Strafrecht te halen. Daardoor zal de kwaliteit
van de gevraagde hulp verbeteren. Zelf is Arentz niet
beducht voor een mogelijk hellend vlak. Graag geeft hij de
initiatiefgroep Uit Vrije Wil een steun in de rug. Hij wijdde
er een artikel aan in Medisch Contact, het blad van de
KNMG. ‘Het zou een goede zaak zijn als er voor de klaarmet-leven-mensen een regeling komt vergelijkbaar met de
euthanasiewetgeving’, stelt hij.

Als SCEN-arts blijft hij voorlopig actief; als huisarts is Dick
Arentz kort geleden gestopt. Hij werkte 35 jaar in een
gezondheidscentrum in Schalkwijk. Het moet één van de
eerste gezondheidscentra in Nederland zijn geweest. Nu is
clusteren gemeengoed. De achthonderd meter tussen
woning en groepspraktijk kon hij met gemak fietsend
overbruggen.
‘Al in mijn studententijd geloofde ik heel sterk in het zelfbeschikkingsrecht. Dat is nooit veranderd. Toen al vond ik
dat mensen onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden het heft in eigen handen mogen nemen met betrekking
tot hun levenseinde.’ Hij liet het niet bij mooie woorden en
standpunten, maar heeft daadwerkelijk een aantal keren
euthanasie uitgevoerd en hulp bij zelfdoding gegeven, in
totaal ongeveer vijftien keer. Glimlachend: ‘Het Haarlems
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‘We moeten het als artsen
op de een of andere manier
eens zien te worden over het
begrip kwaliteit van leven’
Relevant 4/2010

Dagblad heeft mij jaren geleden geïnterviewd. Daardoor
wisten lezers dat ik niet tegen euthanasie ben, natuurlijk
binnen alle voorwaarden en regels. Patiënten bleken dat
artikel te bewaren. Sommigen kwamen er jaren later mee
op de proppen als ze hun eigen eventuele euthanasie wilden bespreken.’
Injectie
Arentz: ‘Bij ons gezondheidscentrum gold: als mensen dit
willen, moeten ze het als het even kan zelf doen. Dat geeft
het meest heldere beeld van de ultieme vrije wil.’ In zijn
SCEN-groep delen niet alle collega’s deze opvatting, ook
al is het in de lijn van het KNMG-standpunt. Zelf vindt hij
het verstrekken van een dodelijk drankje een lichtere daad
dan het geven van de dodelijke injectie, maar de
omstandigheden kunnen daarin verandering brengen.
Zoals bij de patiënt met schildkliercarcinoom die
uitzaaiingen kreeg tussen de longen. Die zaten erg in de
weg met slikken. Dick Arentz: ‘Die man besefte dat hij na
verloop van tijd zijn euthanaticum niet meer zou kunnen
opdrinken en voor een injectie van mij afhankelijk zou zijn.
Hij wilde horen dat ik hem zou helpen. Ik heb natuurlijk ja
gezegd. Hij heeft een injectie gekregen, allemaal in
harmonie met de familie. De man zette bewust de stap
van toegezegde hulp bij zelfdoding naar euthanasie en
verlengde daarmee zijn leven met een half jaar.’
Ongeneeslijk oud kan ondraaglijk zijn, is de opvatting van
Arentz. Een regeling zoals de initiatiefgroep Uit Vrije Wil
die voorstaat, zal niet tot een onstuitbare vloedgolf van
zelfdodingen leiden. ‘Er zijn mensen die zelf de regie over
hun levenseinde willen hebben en er zijn mensen die daar
remmingen bij voelen. Artsen kunnen adviseren maar het
zelfbeschikkingsrecht betekent dat mensen uiteindelijk
zelf beslissen.’ Bij euthanasie constateert hij hetzelfde. In
zijn laatste jaar als huisarts bereikten hem twee verzoeken.
Eén patiënt gaf hij hulp bij zelfdoding, de ander, een
kankerpatiënt, deinsde er uiteindelijk voor terug. Zijn
rooms-katholieke verleden zat hem in de weg. Ook hij had
het krantenartikel van destijds bewaard. ‘Door goede
palliatie is hij comfortabel weggegleden.’ Meestal schuiven
patiënten hun eigen grenzen royaal op, is de ervaring van
Arentz. De drang om te leven zit in de mens ingebakken.
Kunstmatig onderscheid
Naar aanleiding van de zaak-Brongersma liet de KNMG onderzoek doen naar vragen om hulp bij zelfdoding in gevallen van ‘lijden aan het leven’. Dick Arentz is een tikkeltje
boos op de KNMG: ‘Die heeft zes jaar niets met het rapport van de commissie gedaan. Ook vind ik dat er meer
discussie moet komen over het benutten van de wettelijke
mogelijkheden en ruimte. Bovendien moeten we het als
artsen op de een of andere manier eens zien te worden
over het begrip kwaliteit van leven. Dat is nuttig en nodig.
Daarna is het niet meer zo moeilijk. Door de zaak-Brongersma hanteren we nu een kunstmatig onderscheid tussen het medisch domein en wat erbuiten ligt. Kunstmatig,
want mensen met ernstige functionele klachten die geen
terminale ziekte hebben, kunnen net zo goed ondraaglijk
en uitzichtloos lijden.’
De KNMG voert onvoldoende discussie, is zijn stelling. ‘De
KNMG moet een denktank formeren van verpleeghuisart-

Dick Arentz:

‘Bij ons gezondheidscentrum
gold: als mensen dit willen,
moeten ze het als het even
kan zelf doen’
sen, huisartsen, oncologen, revalidatie-artsen. Zij zijn dokters die veel te maken hebben met het begrip kwaliteit van
leven. Als we erin slagen om dat vast te leggen en te objectiveren en we passen daar het zelfbeschikkingsrecht op
toe, dan zijn we een heel stuk verder.’ Als ‘klaar met leven’
leidt tot lijden aan het leven zouden de medici dit gebied
bij hun medische domein kunnen trekken*. Als dat niet zo
is, zou er aanvullende maar vergelijkbare wetgeving en ook
organisatie moeten komen. n

*Die discussie is de KNMG inmiddels aangegaan.

7

Frits Hage (71) is nuchter over alzheimer

IN GEEN GEVAL TOT HET BITTERE EIND
Zodra de ziekte hem grote beperkingen gaat opleggen, wil Frits Hage (71) niet langer leven. Hij ziet de feiten
onder ogen, gaat vaak naar het alzheimer-café en geniet zoveel mogelijk van het leven.
											
Als iemand bij de dag leeft, is het Frits
Hage. Hij heeft de ziekte van Alzheimer,
maar, zoals hij zelf zegt: ‘Ik heb er nog
geen moment wakker van gelegen. Ik
leef nu, ik merk wel wat de toekomst
brengt. Ik denk geen seconde aan wat
ik heb en hoe het zal worden. Geen seconde.’ Als je vraagt hoe hij dat doet en
of hij dat anderen kan leren, zegt hij: ‘Ik
ben gewoon heel nuchter.’ Dat is in dit
geval een geluk. Hij ziet aan zijn broer
dat het anders kan. ‘Mijn broer en ik zijn
heel verschillend van karakter. Hij heeft
ook alzheimer – zijn vrouw merkt het
aan van alles – maar hij ontkent het.’
Hage ontkent het niet en loopt er ook
niet voor weg. ‘Ik ga eens in de maand
naar het alzheimer-café hier in het
buurthuis. Daar komen altijd zo’n twintig mensen, inclusief partners. Ik vind
dat weinig; ik begrijp niet dat er zo weinig animo is. Elke keer is er een deskundige die over een onderwerp een praatje
houdt en je krijgt tips over hoe je kunt
omgaan met de gevolgen van de ziekte.
Ik geef zelf ook tips aan mensen.’
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Oorlog
Over de toekomst denkt hij niet te veel
na; het verleden houdt hem evenmin
erg bezig. Hage werd geboren in Zeeland en groeide op in Indonesië. ‘Mijn
vader was KNIL-militair. We hebben tijdens de oorlog in een jappenkamp gezeten. Ik was zes toen ik eruit kwam
en woog nog maar elf pond. Na de oorlog gingen we kort naar Nederland om
aan te sterken en toen weer terug naar
Indonesië.’ Toen hij elf was, keerde
het gezin definitief terug. ‘Ik vond Nederland vreselijk’, zegt hij, maar hij is
nooit meer in Indonesië geweest. ‘Ik
had er het geld niet voor en ook niet
de behoefte.’ En nu? Nog een keer terug? ‘Nee, ik ken daar toch niets of
niemand meer.’
Het verleden dringt zich nog niet zo
sterk op, beseft hij, niet zoals dat vaak
bij alzheimerpatiënten gebeurt. Wel
vroeg zijn dochter hem laatst of hij zijn
levensverhaal wilde opschrijven. Dat
Relevant 4/2010

ging opmerkelijk vlot, zegt hij. ‘Ik ben
gaan zitten en heb mijn hele leven uitgeschreven. Herinneringen van vroeger
keerden heel gemakkelijk terug.’ Het is
een mooi fotoboek vol uitgeschreven
herinneringen geworden.
Hoewel Hage al zo’n tien jaar alzheimer
heeft, lijkt de ziekte in een beginnend
stadium. Je merkt niet veel aan hem.
Hij herhaalt zich soms en heeft moeite
met jaartallen en leeftijden, ook die
van hemzelf, en hij vergeet constant
waar zijn sleutels liggen, maar dat zijn
kleine vergeetachtigheden die ook kunnen optreden bij ‘gewone ouderdom’.
Hij rijdt nog auto. ‘Dat mag ik ook. Ik
heb zelf een test aangevraagd bij het
CBR om het te controleren. Als het niet
meer gaat, stop ik. Ik rijd nu alleen
overdag.’ Hij slikt een keer per dag Reminyl en dat lijkt bij hem goed oftewel
remmend te werken. ‘Van bijwerkingen
heb ik gelukkig totaal geen last.’
Frits Hage woont in Zandvoort, samen
met zijn vriendin Victorina (85). ‘Zij is
mijn tweede geheugen.’ Ze hebben een
samenlevingscontract. ‘Wij doen alles
samen, behalve slapen’, zegt Hage. Ze
houden erg van reizen, tot voor kort ook
lange reizen, maar daar zijn ze mee gestopt. ‘Twee jaar terug hebben we voor
het laatste een lange reis gemaakt,
naar de Noordkaap. Dat doen we nu
niet meer; Victorina wil dat niet meer.
We worden ouder en als er dan wat gebeurt, ben je letterlijk ver van huis.’ Een
paar keer per jaar maken ze een korte
reis – in september waren ze in Polen
en in december gaan ze naar het Ahrtal
in de Eifel. ‘En we rijden veel door Nederland. Als we zin hebben om koffie te
drinken in Apeldoorn stappen we in de
auto en gaan we.’
Zijn ziekte is ongeveer tien jaar geleden
begonnen. Hij merkte het zelf en vroeg
een scan aan, extra beducht als hij was
doordat zijn moeder aan alzheimer
stierf. ‘Daarom was ik niet verbaasd
toen ik het ook bleek te hebben.’ Tests
wezen uit dat hij erfelijke alzheimer
heeft. Hij zegt dat hij het bericht direct

door Anja Krabben

accepteerde. ‘Ik lig er niet wakker van.
Ik hoop dat het zo lang mogelijk stabiel
blijft, zoals nu. Dat het slechter zal worden weet ik ook, maar dat zie ik dan
wel weer. Ook als ik mensen zie die
verder zijn dan ik – bijvoorbeeld in het
alzheimer-café – vind ik dat niet naar.
Ik leef met de dag.’
Tot hoe ver mag het gaan? Over die
vraag is hij duidelijk: in geen geval tot
het bittere eind. Dat heeft alles te maken met zijn moeder. ‘Mijn moeder
moest op een gegeven moment worden
opgenomen in een verpleeghuis, omdat
het thuis niet meer ging. Ze heeft daar
jaren gezeten. Vreselijk, ik zie haar nog
voor me, zittend in een stoel en alleen
maar heen en weer schommelend. Ze
begreep niets, kon niets. Dat nooit, heb
ik mij voorgenomen.’
Afspraken
Het beeld van zijn moeder is een krachtig schrikbeeld, al beseft Hage dat het
tegenwoordig waarschijnlijk anders
gaat in verpleeghuizen. ‘Dat zou kunnen; ik ben daar nooit meer wezen kijken.’ Het is vooral het verlies van controle dat hij wil vermijden. ‘Ik wil tot het
laatst toe weten wat er gebeurt, helder
zijn. Daarom heb ik duidelijke afspraken gemaakt met mijn huisarts. Als ik
zeg “ik wil niet meer”, helpt hij mij. Dat
heeft hij toegezegd.’ Hage is lid van de
NVVE en heeft praktisch alle papieren
die bij de NVVE te krijgen zijn ingevuld
en gedeponeerd bij zijn huisarts. ‘Ik wil
bijvoorbeeld ook niet gereanimeerd
worden.’
Hij komt een keer per half jaar bij de
huisarts. ‘Die kijkt hoe het gaat, beoordeelt of de alzheimer is toegenomen of
niet.’ En hij bezoekt ook eens in het
half jaar de specialist, die hetzelfde
doet. In het contact met de huisarts
komt het zelfgekozen einde vaak genoeg ter sprake. Want Hage begrijpt
heel goed dat het op dit moment moeilijk te zeggen is wanneer voor hem de
maat vol zal zijn. ‘Die grens is lastig te
bepalen. En ik moet natuurlijk zelf nog

‘Ik wil tot het laatst toe weten wat er gebeurt, helder zijn’
kunnen zeggen dat ik dood wil, ik moet
begrijpen waarop ik “ja” zeg. Nu zeg ik
dat die grens bij het verpleeghuis ligt.
Als ik opgenomen moet worden hoeft
het niet meer. Want dat betekent dat
ik niet meer voor mezelf kan zorgen.’
Hij heeft iets geregeld voor het geval
Victorina eerder zal overlijden. ‘Zij is
tenslotte al 85. Mocht ik op dat moment nog goed zijn, dan wil ik zelfstandig blijven wonen. Maar dan ga ik wel
naar Bergen op Zoom, waar mijn broer
woont. Ik sta daar ingeschreven; ik
hoop een aanleunwoning te krijgen. Of
ik probeer hetzelfde bij mijn dochter in
de buurt. Zij woont op de Veluwe. Bij
haar in huis wil ik in geen geval. Ze
heeft een drukke baan, twee kinderen,
dat doe ik haar niet aan.’
Hij beseft dat de toekomst nog vol on-

zekerheden is. ‘Maar één ding weet ik
wel, ik wil niet in een verpleeghuis en
ik ga niet tot het einde door.’ Want als
de huisarts hem toch niet blijkt te willen helpen op het moment dat hij het
genoeg vindt, dan doet hij het zelf,
zegt hij vastbesloten.
Stellig
‘Ja, ook als Victorina nog leeft. Echt,
als de arts het niet doet, doe ik het
zelf.’ Hij klinkt bijzonder stellig. ‘Ik kan
niet aan pillen komen, dus dat gaat
helaas niet. En ik zal nooit van een
flatgebouw springen, dat doe ik anderen niet aan. Dus blijft er weinig over.’
En hij wijst weer naar zijn polsen.
Nee, uiteraard vindt Victorina dat geen
prettige gedachte. Ze heeft koffie voor
ons gezet, maar houdt zich verder op

de achtergrond. Ze beaamt nu dat ze
het een gruwelijke gedachte vindt,
maar zegt ook te beseffen dat dit voornemen voor Frits heel belangrijk is. Op
de vraag of het niet eigenlijk een dreigement is, waarmee hij misschien zijn
arts onder druk zet, zegt Hage: ‘Nee,
zo is het niet bedoeld. Het gaat erom
dat ik absoluut niet wil meemaken wat
mijn moeder heeft meegemaakt.’
Voorlopig is dat niet aan de orde. Het
leven is nog goed en de agenda staat
vol afspraken en korte reisjes. Als autorijden niet meer gaat, zal dat de eerste stap zijn naar een aanzienlijk beperkter leven. ‘Maar ach, dat zien we
dan wel weer. Voorlopig genieten we
ervan.’ n
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Hindernissen tussen verzoek en daad

HOE STERK MOET JE ZIJN?
Na zijn benen dreigde een man ook zijn armen te moeten verliezen. Nóg was er aarzeling bij de arts over het
verzoek om hulp bij zelfdoding. NVVE-directeur Petra de Jong over vijf willekeurige casussen.
											
Hieronder beschrijf ik een vijftal willekeurige casussen die in voorgaande
jaren zijn gemeld bij de regionale toetsingscommissies. Uit alle vijf gevallen blijkt dat je wel heel sterk in je
schoenen moet staan om een verzoek om euthanasie gehonoreerd te
krijgen. Elk van de casussen werd
overigens door de commissies als
zorgvuldig beoordeeld.
Uit de voorbeelden blijkt vooral dat er
vaak aanmerkelijke vertraging optreedt – én daarmee verlenging van
het lijden – tussen het eerste concrete verzoek om levenbeëindiging en de
uiteindelijke uitvoering. Het lijkt erop
dat niet alleen uiterste zorgvuldigheid
wordt betracht, maar dat er ook een
soort test wordt gedaan. Alsof de patiënt eerst nog eens moet bewijzen
dat hij of zij het wel echt meent.
Patiënten krijgen met allerlei hindernissen te maken. Uit de casussen
komen de volgende voorbeelden naar
voren. In één geval is amputatie van
beide armen door de patiënt al afgewezen als ‘niet aanvaardbaar’ en toch

wordt eerst nog een psychiater geconsulteerd over de vraag of de patiënt
wel wilsbekwaam is. In een tweede
geval is al sprake van ernstige benauwdheidsaanvallen (bij een chronische progressieve longfibrose), voordat het lijden als ondraaglijk wordt
gekwalificeerd. Een derde geval toont
dat pijn door uitzaaiingen in de wervels bijna een jaar moet worden gedragen, voordat er verlossing volgt.
Bij een patiënte, ten slotte, die al volledig verlamd is en zelfs geen eten
meer kan proeven, wordt een langdurig en herhaald verzoek om hulp bij
zelfdoding pas ingewilligd als de levensverwachting nog maar een
maand is.
Menens
De kwaliteit van leven wordt, zo blijkt,
ondergeschikt gemaakt aan uitvoering van technische handelingen en
hoogstandjes van de medische professie. Ooit werd bij wijze van spot
een gedragscode opgesteld voor patiënten met een euthanasieverzoek

door Petra de Jong

onder de titel ‘Euthanasie voor beginners’. Hoe realistisch lijkt die satire
te zijn! Als patiënt moet je van goeden
huize komen wil je de behandelaars
ervan kunnen overtuigen dat het je
menens is.
Wat maakt dat de dokters zo terughoudend zijn? De (ingebeelde) angst
voor justitie? Uit onderzoek blijkt dat
de censuur die artsen zichzelf opleggen vele malen groter is dan die van
de consulterende SCEN-artsen en die
is weer groter dan die van de regionale toetsingscommissies. Dokters
blijven ver verwijderd van de grenzen
van de wet.
Wat houdt de artsen dan tegen? Wat
is de reden voor de soms onaanvaardbaar grote vertraging? De zorgvuldigheid die zij moeten betrachten, natuurlijk. Maar misschien ook het opgelegde zelfbeeld? Ik bedoel hiermee
dat het erop lijkt dat het onder artsen
not done is om euthanasie te beschouwen als een goed einde van palliatieve zorg; dat het niet mag worden
gezien als een mooi levenseinde dat

Peter de Wit
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je iemand op een bepaald moment
gunt. Het lijkt erop dat je als arts
vooral moet zeggen dat het uitvoeren
van euthanasie ‘héél zwaar’ is.
Het is onder artsen bon ton om te zeggen dat euthanasie hen uit de slaap
houdt. Mij verbaast het ten zeerste
dat het voorstel om bij een patiënt alle
vier de ledematen te laten amputeren
de dokter geen nachtrust kost. Dát
zou mij nu juist wakker houden.

CASUS 1
Een vrouw, tussen de 40 en 50 jaar,
kampte al zes jaar met progressieve
klachten van verlamming door ALS
(Amyotrofische Lateraal Sclerose).
Deze ziekte kenmerkt zich door een
progressief, niet te stuiten, verlammingsproces, waarbij uiteindelijk door
chronisch verslikken en steeds moeilijker ophoesten de longen vollopen.
Patiënten overlijden door verstikking
of een longontsteking, maar geestelijk blijft iemand met ALS volledig normaal functioneren. Deze patiënte was
volledig verlamd, bedlegerig en zorgafhankelijk.
Ze werd gevoed door een buisje via
de buikwand in de maag. Dat betekent dat iemand niet meer hoeft te
slikken en zich dus ook niet meer kan
verslikken. Daarmee is het genoegen
van eten, het proeven van voedsel,
dus ook verleden tijd doordat het eten
niet meer via de mond gaat.

Als arts moet je
vooral zeggen
dat het uitvoeren
van euthanasie
‘héél zwaar’ is
De vrouw deed twee jaar voor haar
overlijden haar eerste concrete verzoek om levensbeëindiging en herhaalde het vele malen nadien. Uiteindelijk, met de resterende levensverwachting van één maand, werd haar
verzoek geëffectueerd.

CASUS 2
Een man, veertiger, had een nietkleincellig bronchuscarcinoom, dat wil
zeggen longkanker, in de rechter
hoofdbronchus (luchtpijp). Het drukte
zowel de linker als de rechter luchtpijp
vrijwel volledig dicht. Het kankergezwel van de long zat dus op een zeer
ongelukkige plaats: de luchttoevoer
naar de longen was vrijwel afgesloten.
In zo’n geval gaat ophoesten vrijwel
niet meer en daardoor lopen de longen, die voortdurend slijm produceren, vol. De dood komt in principe
door verstikking.
Naast de afsluiting van de luchttoevoer had de man een afsluiting van de
bovenste holle ader. Dit bloedvat zorgt
voor de bloedstroom van het hoofd en
de hals naar het hart. Bij afsluiting
ontstaat een enorme stuwing in het
hoofd, gepaard gaande met klachten
als hoofdpijn en een gloeiend hoofd,
vooral in liggende houding. Op bed liggen en slapen lukte de man dan ook
vrijwel niet meer. De man was verder
sterk vermagerd; hij kon nauwelijks
meer eten. Al wordt dat niet in de casusbeschrijving benoemd: dat had
waarschijnlijk te maken met druk op
de slokdarm, doordat deze klem komt
te zitten tussen het gezwel en de wervelkolom.
In de beschrijving staat dat de patiënt
palliatieve sedatie had afgewezen. Het
verzoek om levensbeëindiging deed hij
één maand vóór het uiteindelijke overlijden.

CASUS 3
Een 63-jarige man leed al jaren aan
de ziekte van Bürger. Daarbij gaan de
kleine bloedvaatjes dichtzitten, waardoor lichaamsdelen afsterven, meestal beginnend met de tenen en vingers.
Dat gaat gepaard met extreme zenuwpijn die vrijwel niet te behandelen is.
Amputatie is de enige behandeloptie,
maar dat moet een flink stuk boven de
afgestorven delen gebeuren, omdat
de huid op de stomp anders niet kan
genezen, juist vanwege de slechte
doorbloeding. De amputatie helpt
meestal niet tegen de zenuwpijnen.
Vanaf 1997 moest de man in meerdere etappes amputatie van beide benen ondergaan.
In 2005 werd hij opgenomen in een
verpleeghuis. Door de verminderde
rompbalans, mede als gevolg van de

korte beenstompen, viel de patiënt regelmatig uit zijn rolstoel. Intussen leed
hij aan extreem veel onbehandelbare
pijn. Er werd gevreesd voor een noodzakelijke amputatie van zijn beide armen. Dat was voor de man onaanvaardbaar.
Vanaf het begin van de opname in het
verpleeghuis had de patiënt gevraagd
om levensbeëindiging. En ook al heeft
de ziekte van Bürger geen invloed op
het geestelijk functioneren, toch kreeg
de patiënt allereerst een psychiater
op bezoek die zijn wilsbekwaamheid
moest vaststellen. Pas drie maanden
later werd hij door een SCEN-arts bezocht. Nog twee maanden later is zijn
verzoek om levensbeëindiging uiteindelijk gehonoreerd.

CASUS 4
Een vrouw van 79 jaar had uitgezaaide
baarmoederhalskanker die gepaard
ging met veel pijn, vooral door uitzaaiingen in de wervelkolom. Ze was bedlegerig, zeer vermagerd, had veel pijn
en was volledig zorgafhankelijk. Bijna
een jaar voor haar overlijden – er waren geen behandelmogelijkheden
meer – deed zij een verzoek om levensbeëindiging. Pas twee maanden
na het bezoek van de SCEN-arts is
overgegaan tot levensbeëindiging.

CASUS 5
Een man van boven de tachtig had
longfibrose. Deze ziekte veroorzaakt
‘verlittekening’ van het longweefsel,
zodat er te weinig weefsel overblijft
voor de normale opname van zuurstof
en afgifte van koolzuur. De ziekte is
progressief en gaat gepaard met toenemende ernstige kortademigheid.
De man werd behandeld met een groot
aantal medicijnen en kunstmatige toediening van zuurstof.
Drie weken voor zijn overlijden verzocht de man om levensbeëindiging.
De geconsulteerde SCEN-arts zag de
man terwijl hij in zijn stoel zat, op een
moment waarop zich geen benauwdheidsaanval voordeed. De arts concludeerde daaruit dat er nog geen sprake
was van ondraaglijk lijden. Door toename van de kortademigheid werd uiteindelijk overgegaan tot levensbeëindiging. n
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Verhelderend NVVE-symposium ‘Voor ik het vergeet...’

WANNEER NEEM JE DE BESLISSING?
De reeks publieksdebatten over euthanasie en dementie, genoemd naar de gelijknamige film Voor ik het vergeet...,
is afgesloten op het jaarlijkse NVVE-symposium op 22 november in de Utrechtse Jaarbeurs. Is er hoop?
Op zijn minst is er steeds meer bespreekbaar.
door Marijke Hilhorst
Al weken was het symposium volgeboekt; ruim vierhonderd
bezoekers stroomden maandag 22 november de Utrechtse
Jaarbeurs binnen. Er is dan ook reden genoeg om het onderwerp ‘dementie en het zelfgekozen levenseinde’ op de
agenda te zetten. Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat zij de volledige aftakeling die dementie met zich
meebrengt niet willen meemaken. De Nederlandse euthanasiewet van 2002 biedt ruimte voor hulp bij zelfdoding bij
beginnende dementie, maar er wordt weinig gebruik van
gemaakt.
Het afgelopen jaar zijn op verschillende locaties in het land
debatten gevoerd, georganiseerd door de NVVE in samenwerking met het Humanistisch Verbond, Stichting De Einder en de Haagse Hogeschool. Hans van Dam, discussieleider tijdens het symposium, werd niet ten onrechte aangekondigd als ‘ons aller geweten’, want hij riep om te beginnen verschillende deelnemers aan de genoemde debatten, onder wie artsen, politici, wetenschappers en ervaringsdeskundigen, streng ter verantwoording. Ieder kreeg
een minuut voor het antwoord op de vraag: ‘Wat is er terechtgekomen van uw beloftes?’
Weliswaar waren de meesten hun belofte nagekomen, toch
moest Van Dam concluderen dat het boek ‘dementie en
het zelfgewilde levenseinde’ niet kan worden dichtgeslagen. Er is nog een lange weg te gaan.
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Diep ongelukkig
Welk onderwerp hij ook aansnijdt, Maarten van Rossem
slaagt erin de lachers op zijn hand te krijgen. Zo ook als hij
op het symposium over het podium ijsbeert en uit de doeken doet hoe de laatste jaren van zijn dementerende moeder verliepen. Gruwelijk. Hij is ervan overtuigd dat ze diep,
diep ongelukkig is geweest; dat ze nergens meer plezier
aan beleefde.
Van Rossem vergelijkt het proces van geestelijke aftakeling
met zo’n speelgoedplaatje vol genummerde punten: trok je
een lijn langs die punten, via 1, 2 en 3 naar 16, dan toverde
je een afbeelding tevoorschijn. De lijnen bleken de omtrekRelevant 4/2010

ken van een ooievaar aan te geven. ‘Maar’, zegt Van Rossem, ‘toen wij eindelijk die figuur in beeld kregen, was het
te laat. Het heeft jaren geduurd, voordat we de signalen die
eraan vooraf waren gegaan aan elkaar knoopten. De verbrande broodjes die we elke zondag op de lunch voorgeschoteld kregen, haar karakterveranderingen, haar angsten
en wanen.’
Vader Van Rossem was op zijn 71ste plotseling gestorven
aan een hartaanval. ‘Achteraf zie je pas hoe een zegen dat
is: dood neervallen’, aldus zijn zoon. Niet alleen was de
dementie vreselijk voor zijn moeder zelf; ook de kinderen
leden eronder. ‘Haar goede eigenschappen verdampten, de
slechte scherpten aan.’ En dan sleet ze die laatste twee
jaar in het verpleeghuis tussen 42 andere vrouwen en een
heer: ‘Het was net een papegaaienkooi, vol dieren die gekke gorgelende en knorrende geluiden voortbrachten. Maar
van contact was geen sprake.’
Uitweg
Een uitweg uit zo’n situatie ziet Maarten van Rossem helaas niet. Niet voor zijn moeder, want die wilde niet eens
praten over de dood, niet voor zichzelf: ‘Ik geloof niet dat
we dit verstandig kunnen oplossen. Wanneer neem je de
beslissing? Zolang je de krant nog kunt lezen, wil je op zijn
minst blijven leven om dit kabinet te zien vallen. Maar ook
als je nog plezier hebt in de ondergaande zon in het zijraam,
zul je geneigd zijn de zaak te laten doorsukkelen. En zo
wordt het alras te laat. Nee, ik zie het somber voor u in. Het
is niet de werkelijkheid: intelligente mensen die volledig bij
hun verstand zichzelf een prettig levenseinde wensen te
bezorgen.’
In de documentaire Voor ik het vergeet heeft iedereen kunnen zien hoe Paul van Eerde de ellende die Maarten van
Rossem beschreef, niet afwachtte maar, met steun van zijn
familie voor de dood koos (zie ook kader). Dat er inderdaad
haken en ogen zijn, bleek weer uit de verslaggeving vanuit
de workshops die het middaggedeelte van de dag in beslag
namen. De diagnose dementie kan worden gesteld in een

Voor

ik het

Dementie en het zelfgewilde levenseinde

stadium waarin de zieke in principe nog ruimte en tijd heeft
om beslissingen te nemen, maar niemand kan garanderen
dat die tijd ook daadwerkelijk gegeven is. Het verloop kan
veel sneller gaan dan verwacht en als de patiënt niet meer
wilsbekwaam is, is het te laat. Een probleem bij vroege
dementie is ook ontkenning van het ziektebeeld, waardoor
het lang kan duren voor de ‘ooievaar’ van Maarten van Rossem wordt herkend. Mogelijk te lang.
Tijdens de plenaire bijeenkomst werden bevindingen uit de
workshops voorgelegd aan een deskundigenpanel. De zaal
praatte mee. Vooral de aanbevelingen waren interessant;
die brengen de discussie verder. Jacob Kohnstamm adviseerde om bij de komende verkiezingen actiever te lobbyen
en binnen elke politieke partij te zoeken naar een individu
dat zich zou willen binden. ‘Verplicht politici aan je, een
stem in ruil voor een standpunt.’ Waarop een man in zaal
reageerde met de opmerking dat hij hoopt dat er dan een
medicijn tegen dementie bestaat, omdat politici massaal
aan geheugenverlies lijden zodra ze eenmaal zijn gekozen.
Zelf stappen ondernemen
De uitburgeringscursus, zoals gepropageerd door neurowetenschapper Dick Swaab en ziekenhuisarts Bert Keizer,
gaat vorm krijgen met de nieuwe website www.uitburgeren.
nu die in 2011 wordt gelanceerd. Keizer gaf toe dat het ‘nu’
wat dreigend klinkt, maar dat het niettemin noodzakelijk is
dat mensen zelf stappen ondernemen; het is geen taak van
de huisarts. Iemand uit de zaal stelde voor om, net als in
Noorwegen, samen met informatie over de AOW ook informatie over ‘hoe te sterven’ rond te sturen, ‘want als je gezond bent, begin je er niet over en als je ziek bent, loop je
vooral tegen obstakels op.’
Ook werd een oplossing naar voren gebracht voor mensen
die een huisarts treffen die niet wenst mee te werken aan
euthanasie. Een ‘buddy-arts’ zou gevraagd kunnen worden
om het laatste traject mee te lopen. Dat voorkomt gewetensnood bij de huisarts en het maakt euthanasie toch mogelijk.
Terwijl, naar verluidt, 50 procent van de huisartsen bereid
is mee te werken aan euthanasie, is slechts 5 procent
daartoe bereid als de patiënt een chronisch psychiatrische
aandoening heeft of dement is. Daarom alleen al is er, vindt
NVVE-directeur Petra de Jong, behoefte aan een levenseindekliniek voor mensen die wel binnen de wet vallen, maar
geen medewerking krijgen van reguliere artsen. Daarnaast
zien de ‘autonomen’, de mensen die dit allemaal ‘gedoe’
vinden, geen wettelijke beperkingen, omdat er geen verbod
op zelfdoding bestaat. Zij noemen dat de ‘volwaardige derde weg’.
Roerend eens is iedereen het over een ding: je kunt niet
vroeg genoeg beginnen met een gesprek met je naasten

NVVE REIKT PAUL VAN EERDE-AWARD UIT
AAN FAMILIE VAN EERDE
De NVVE heeft de Paul van Eerde-award in het leven geroepen en maakte dat op het symposium bekend. Deze eerste
keer werd de prijs uitgereikt aan de echtgenote en de kinderen van Paul van Eerde, hoofdpersoon in de indrukwekkende en aangrijpende documentaire Voor ik het vergeet,
over zelfgekozen levenseinde bij dementie.
De prijs, bestaand uit een sculptuur en een bedrag van
€ 5000, is bedoeld als aanmoediging en eerbetoon aan
organisaties of individuen die een bijzondere prestatie
hebben geleverd in het onder de aandacht brengen van
dementie of in het verbeteren van leefomstandigheden van
dementerenden.
De familie Van Eerde reageerde ontroerd en was dankbaar
omdat Pauls woorden ‘Zegt het voort’ recht zijn gedaan.
Daar heeft zijn zoon Govert een grote bijdrage aan geleverd
tijdens de reeks debatten. Pauls echtgenote Marianne van
Eerde sprak de hoop uit dat een zelfgewild, humaan levenseinde voor dementerenden zonder problemen bereikbaar
wordt.

over de dood en over euthanasie. Want ja, we willen graag
zelf beslissen hoe en wanneer te sterven, maar niet in ons
piere-uppie. Een goed aanknopingspunt zou het invullen
van de clausule dementie van de NVVE kunnen zijn; die
handeling dwingt je woorden te zoeken, zaken te formuleren, te benoemen.
Verpleeghuisarts en auteur Bert Keizer vroeg het publiek
vooral om hersenen te doneren aan de hersenbank: ‘U
heeft er na uw dood toch niets aan. Wij des te meer.’ Bij
navraag bleek dat hij zelf nog geen papieren had ingevuld
om zijn hersenen te zijnertijd beschikbaar te stellen voor
onderzoek. Maarten van Rossem was al weg; aan hem kon
niet meer worden gevraagd of hij een wilsbeschikking klaar
had om te voorkomen dat hij het pad van zijn moeder zou
moeten bewandelen.
Een 58-jarige deelneemster aan het symposium zei na afloop zich voor het eerst heel goed te realiseren dat het
geen ver-van-mijn-bedshow is. ‘Ik kan en moet nú actie ondernemen, laten vastleggen wat ik niet wil, aangeven waar
mijn grenzen liggen en alles bespreken met mijn gezin. Ook
ik kan gaan dementeren. En niet per se pas over dertig
jaar.’ n
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PSYCHIATER BLIJFT HUIVERIG
VOOR HULP BIJ ZELFDODING
Nog geen 2 procent van het aantal verzoeken om hulp
bij zelfdoding aan psychiaters vindt gehoor. Dat blijkt
uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de NVVE.
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Ook in 1996 werd een dergelijk onderzoek gepubliceerd;
het percentage hulp bij zelfdoding door psychiaters was
toen vrijwel gelijk aan dat van nu. Het jongste onderzoek is
uitgevoerd door Joep van Helden, student sociologie aan
de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook de Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) werkten
mee.
Sinds 2002 biedt de Nederlandse euthanasiewet ruimte
aan hulp bij zelfdoding bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden
– ook geestelijk. Het aantal verzoeken om zelfdoding dat
psychiaters bereikt, bedroeg in 1995 320; in 2008 deden

520 psychiatrische patiënten een dergelijk verzoek. Van
alle psychiaters zegt 75 procent hulp bij zelfdoding in principe aanvaardbaar te vinden; 43 procent zegt zich te kunnen voorstellen het ooit daadwerkelijk te verlenen – toch is
dat tot nu toe slechts in 2 procent van de verzoeken gebeurd. Per jaar plegen naar schatting 55 mensen zelfmoord
na afwijzing van hun verzoek.
De richtlijn over hulp bij zelfdoding die de NVvP al sinds
1993 verstrekt, blijkt maar bij 56 procent van de psychiaters bekend te zijn. Intussen is de laatste, herziene versie
daarvan, daterend van 2009, op het openbare deel van de
NVvP-website geplaatst.

Vraagbaak-cursus
voor verplegenden
en verzorgenden

Sommige leden van deze beroepsgroepen krijgen maar
incidenteel te maken met
euthanasie en hulp bij zelfdoding. Daardoor voelen ze
zich vaak onzeker: er is een
duidelijke behoefte aan informatie van ervaren collega’s.

view met het vrouwenblad
zei ze dat ze graag in de
openbaarheid treedt, zeker
nu ze de belangen behartigt
van veel meer mensen dan
toen ze nog longarts was.

zo zeggen de bronnen,
geen steun te zullen geven
aan Uit Vrije Wil. Dat is pikant, want oud-partijleider
Frits Bolkestein is een van
de initiatiefnemers.

Petra de Jong scoort
in Opzij

SGP gedoogt kabinet
onder voorwaarden
Niet alleen de PVV van
Geert Wilders, ook de SGP
heeft toezeggingen gedaan
aan het kabinet-Rutte. NRC
Handelsblad citeert bronnen uit de VVD die zeggen
dat de Staatkundig Gereformeerde Partij stilzwijgend
het kabinet zal steunen,
mits een moratorium in
acht wordt genomen – oftewel geen nieuwe maatregelen – voor medisch-ethische

‘Horkerige student
niet toelaten tot
geneeskunde’

Met subsidie van het ministerie van VWS is onlangs in
Noord-Holland en Limburg
een pilotproject begonnen
voor verpleegkundigen en
verzorgenden.
Na afloop van de cursus mogen zij zich SCEN-verpleegkundige of -verzorgende noemen: ze kunnen hun collega’s voortaan informatie geven over euthanasie of hulp
bij zelfdoding. (SCEN betekent Steun en Consultatie bij
Euthanasie in Nederland.)
Het pilotproject is opgezet
door de artsenorganisatie
KNMG samen met de V&VN,
de beroepsvereniging van
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. De deelnemers gaan twee dagen
naar school en wonen verschillende regionale bijeenkomsten bij waar praktijkgevallen worden besproken.
De bedoeling is dat de geschoolden een netwerk gaan
vormen dat telefonisch informatie geeft aan verpleegkundigen en verzorgenden
over euthanasie en hulp bij
zelfdoding, op den duur ook
in andere provincies.
Relevant 4/2010

De koningin is de machtigste vrouw van Nederland,
maar als het om gezondheidszorg gaat, is NVVE-directeur Petra de Jong machtiger. Ze kwam binnen op
de tiende plaats in de ranglijst die het maandblad Opzij vorige maand publiceerde. Petra de Jong is sinds
2008 directeur van de
NVVE; daarvoor werkte ze
als longarts. In een inter-

vraagstukken. Met name
het burgeriniatief Uit Vrije
Wil zou onderdeel uitmaken
van dit ‘voor wat hoort wat’.
De VVD beloofde de SGP,

Studenten die in rollenspel
invoelend blijken om te
gaan met patiënten, zijn
ook tijdens en na hun studie beter in sociale vaardigheden. Maar welke student
wordt nu echt een betere
arts? Degene met de hoogste cijfers of degene met
het beste rollenspel?
In haar oratie bij de aanvaarding van de leerstoel
‘Onderzoek en onderwijs in
de medische wetenschappen’ aan de Universiteit
Groningen pleitte professor
Janke Cohen voor afschaffing van de loting en invoering van een selectiesysteem dat het empathisch
vermogen test.
In een interview legde ze
uit: ‘Je hoort nooit klachten dat een arts zijn anatomie niet goed kent, maar
wel dat hij zich aan het bed
onbehoorlijk gedraagt.’

KORT

MEDIA SCHERPEN ZICH AAN VOORSTEL
NVVE VOOR ‘LEVENSEINDEKLINIEK’
In januari hoger
beroep Schellekens
Oud-voorzitter Gerard Schellekens van de Stichting Vrijwillig Leven (SVL) moet opnieuw voor de rechter komen. Hij werd in mei 2009
veroordeeld tot tien maanden celstraf waarvan tien
voorwaardelijk. Verder kreeg
de stichting een boete opgelegd van 5000 euro naast
een voorwaardelijke boete
van 20.000 euro. Op 13 januari dient het hoger beroep
in Arnhem.
In november 2007 had
Schellekens een tachtigjarige vrouw geholpen haar leven te beëindigen. Ze leed
aan een ernstige vorm van
de ziekte van Parkinson en
wilde sterven, maar de verpleeghuisarts bood geen
hulp. Daarom schakelden
haar kinderen de SVL in.
Schellekens verstrekte de
middelen en was daarmee,
als niet-arts, buiten zijn
boekje gegaan, meende de
rechter. De kinderen van de
vrouw gingen vrijuit.

Interpol waarschuwt
tegen ‘zelfmoordgas’
De internationale politieorganisatie Interpol heeft wereldwijd een waarschuwing
doen uitgaan over het gebruik van waterstofsulfide.
In hoge concentraties is
het niet te ruiken; nabestaanden en hulpverleners

Het pleidooi van de NVVE voor het houden van een onderzoek naar de haalbaarheid
van een levenseindekliniek waar mensen voor alle keuzes rond het levenseinde terecht
kunnen, kreeg veel kritiek en bijval in de media. De discussie is nog volop gaande.
Bezorgdheid kwam uit de hoek van het G.A. Lindeboom Instituut voor Ethiek van de
Gezondsheidszorg. Directeur Stef Groenewoud noemde het idee in Trouw een misstap. Hij vroeg zich af of de komst van een levenseindekliniek zou leiden tot een verplichte eigen bijdrage voor ‘blijven leven’ en waarschuwde dat ouderen morele druk
zouden kunnen ervaren door de komst van een dergelijke kliniek.
Hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen (Erasmus Universiteit Rotterdam) betichtte
de NVVE in NRC Handelsblad van ‘ongeduld met de politiek’. ‘En’, schreef hij, ‘dat is niet
terecht. De keuze voor de dood na een voltooid geacht leven kan beschouwd worden als
een privé-aangelegenheid, maar ook dat is een politiek standpunt.’ Met andere woorden: Buijsen meent dat de politiek zich erover moet uitspreken, na een degelijk publiek
debat – precies wat de NVVE nu heeft aangezwengeld.
Artsenorganisatie KNMG liet weten dat ook een levenseindekliniek aan de wet moet
voldoen – iets wat de NVVE zeker ook voorstaat. Verder stelt de KNMG ‘geen behoefte’
te hebben aan zogenoemde levenseindedokters. ‘Het is onze visie dat de zorg rondom
het levenseinde onderdeel moet blijven van de integrale zorg van de mens’, aldus KNMGdirecteur Paul Rijksen in een reactie in Medisch Contact.
Verpleeghuisarts en publicist Bert Keizer is niet tégen maar wel beducht voor de institutionalisering van hulp bij zelfdoding. In zijn Trouw-column vroeg hij zich af of het verstandig (lees: strategisch) is om ‘voltooiden’ in een kliniek te ‘verzamelen’. Want ‘dan plaats
je jezelf wel erg in de aandacht, terwijl deze groep voorlopig juist gebaat is bij ondoorzichtig gesjoemel met pillen die de dokter voorschrijft tegen duizeligheid, maar die hij
met veelbetekenende blik overhandigt aan de mevrouw die niet duizelig is maar levensmoe’.
Een ander geluid kwam van Ron Berghmans, universitair docent Health, Ethics and Society aan de Universiteit Maastricht. In de Volkskrant pleitte hij voor het bevorderen van
de kwaliteit van het sterven en dus het serieus omgaan met duurzame stervenswensen
‘waarbij een levenseindekliniek een optie vormt naast andere’.

die te maken krijgen met
suïcide door vergiftiging
met dit gas, lopen zeer ernstig gevaar om zelf ook vergiftigd te raken.

Ook euthanasiewet op
de Nederlandse Antillen?
In het concept van het nieuwe Wetboek van Strafrecht

van de Nederlandse Antillen
staat ook een voorstel tot
legalisering van euthanasie.
Onder eilandbewoners is
enige onrust ontstaan, omdat de wet te zeer geënt zou
zijn op de Nederlandse cultuur waar andere normen
en waarden gelden. Aan de
andere kant blijkt het voor-

ProRail streeft naar minder zelfdodingen
Spoorbeheerder ProRail streeft ernaar het
aantal zelfdodingen op het spoor terug te
brengen met 5 procent in 2015. In 2009
pleegde een kleine tweehonderd mensen
zelfmoord door voor een trein te springen.
Dat veroorzaakte in totaal ruim vierhonderd uur vertraging, nog afgezien van traumatische ervaringen voor machinisten,
conducteurs en schoonmaakpersoneel.
In overleg met psychiatrische instellingen
probeert ProRail onder meer iets aan de

omgeving van spoorbanen te doen, zoals
dichte begroeiing weghalen en hekwerken
plaatsen. Ook onderzoekt de spoorbeheerder maatregelen die in het buitenland al
zijn genomen, zoals de installatie van
praatpalen en posters met speciale hulptelefoonnummers op treinperrons.
In totaal pleegden in 2009 ruim 1525
mensen in Nederland zelfmoord. Onder
hen is ook een onbekend aantal ouderen
dat geen andere uitweg ziet.

stel minder uitgewerkt en
fijnmazig te zijn dan wat de
Nederlandse wet behelst.
Op de Antillen zou alleen
een rechter de wet toetsen,
terwijl Nederland een heel
stelsel van toetsingsmomenten kent. Voor- en tegenstanders pleiten voor
een publiek debat.

Spanjaard voor
Ruim 60 procent van de
Spanjaarden is voor euthanasie; slechts 10 procent
van de overwegend roomskatholieke bevolking is ronduit tegen.
Dat blijkt uit sociologisch
onderzoek. Euthanasie is in
Spanje bij wet verboden.
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(Advertenties)

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

Amsterdam
Het einde van het jaar nadert. Dat betekent voor veel
mensen een gezellige tijd; we vieren Sinterklaas, Kerst en
daarna oud en nieuw. Een bijzondere tijd in mijn vak is
werken in deze laatste weken van het jaar. Iedereen is druk
met de voorbereidingen op de feestdagen en raakt in de
stemming die zo hoort bij deze tijd. De nadruk ligt vooral op
gezelligheid. Die gezellige sfeer staat in schril contrast als
er tijdens deze dagen een geliefd iemand komt te
overlijden. Dan kom je (opeens) buiten die sfeer te staan.
En dat is een vervreemdend gevoel. Ik herinner mij dat ik
een melding van overlijden kreeg op oudejaarsavond,
terwijl ik zelf ook bezig was met de voorbereidingen om
met vrienden het jaar uit te luiden. Dan geeft het een heel
speciaal gevoel als je op oudejaarsavond bij een
echtgenote en dochter zit te luisteren naar het verhaal over
het sterven van hun man en vader, terwijl de rest van
Nederland aan de oliebollen zit.
Voorbereid of niet; de feestdagen hebben vanaf dan een
extra lading. Elk jaar maken mensen dat mee.
Utrecht, Narda Delhaas
Amenti Uitvaartverzorging - 030 - 251 98 42

Wij zoeken vrijwilligers voor twee dagdelen per week.
U komt te werken op het verenigingsbureau in het
centrum van Amsterdam.
Wij vragen:
• levenservaring
• goede contactuele eigenschappen
• goede taalbeheersing
• administratieve ervaring
• bezit van pc met internetaansluiting
Wij bieden:
• ruime inwerkperiode
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: Hans Maliepaard, coördinator
Telefoondienst, via 020 - 620 06 90.
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt
u richten aan: NVVE, t.a.v. H. Maliepaard,
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.

Meer informatie over mijn bedrijf en werkwijze kunt u
vinden op mijn website www.amentiuitvaartverzorging.nl

Steunfonds Humanisme

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

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

JA, IkhetwilSteunfonds
meer informatie over een executeur van
Humanisme
naam
adres

m v pc/woonplaats
telefoon

Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam
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VERDER
NIEUWS

Arts vindt het ‘ongelooflijk ingewikkeld’

EUTHANASIE EN DEMENTIE: DE DISCUSSIE DUURT VOORT
Driekwart van de NVVE-leden heeft in wilsverklaringen
opgeschreven euthanasie te wensen in geval van dementie. In schril contrast hiermee is het aantal huisartsen
dat het onderwerp met ‘ernstige twijfel’ benadert.		
			
door Leo Enthoven
De NVVE liet onderzoek doen naar de opvattingen van haar
leden en die van huisartsen over euthanasie bij (beginnende) dementie. Op 4 oktober, tijdens een landelijke debatmiddag met artsen over ‘Dementie en het zelfgewilde
levenseinde’ in Utrecht, presenteerden de onderzoekers
de resultaten.
Nederland telt op dit moment 230.000 patiënten met de
diagnose dementie. In 2050 zal dat aantal, is de verwachting, oplopen tot 500.000. In 2009 was dementie in 12
van de bij toetsingscommissies gemelde 2.636 gevallen
van euthanasie aanleiding voor levensbeëindigend handelen: dat is 0,46 procent. Overigens biedt de huidige regelgeving alle ruimte aan patiënten en artsen voor euthanasie of hulp bij zelfdoding bij (beginnende) dementie.
Ongemakkelijk
Uit onderzoek onder NVVE-leden blijkt dat (ook al heeft 72
procent een wilsverklaring voor euthanasie bij dementie)
het voor een aantal van hen een ongemakkelijk onderwerp
blijft. Ze hebben moeite met vinden van de juiste woorden
om euthanasiewensen bij dementie goed uit te drukken.
Ook het bepalen van het juiste tijdstip vinden ze lastig en ze
wachten lang om het onderwerp bij de huisarts aan te snijden. Voor de meeste NVVE-leden (84,4 procent) is verlies
van persoonlijke waardigheid de belangrijkste reden voor
euthanasie bij dementie, op de voet gevolgd door de vrees
voor afhankelijkheid (80,9 procent) en de angst om de regie over het eigen leven kwijt te raken (78,4 procent).
Uit het onderzoek onder de huisartsen blijkt dat euthanasie
bij dementie tot de uitzonderingen behoort. Huisartsen
spraken van ‘complexe vragen’ en ‘een moeilijk dilemma’.
Bijna de helft van de huisartsen (41,7 procent) bleek niet
te weten dat de ‘Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek
en hulp bij zelfdoding (Wtl)’ wel degelijk ruimte biedt voor
euthanasie of hulp bij zelfdoding bij beginnende dementie.
Er heerst onder huisartsen onduidelijkheid over de wettelijke mogelijkheden.
Druk bezocht
Uit beide onderzoeken volgt de conclusie dat het van belang is om landelijk discussies te voeren over euthanasie
en hulp bij zelfdoding bij beginnende dementie. De NVVE
hield de afgelopen tijd negen – druk bezochte – debatsessies met publiek en deskundigen. Dit artsendebat was
daarvan de voorlopige afsluiting.
Panellid Bert Keizer, verpleeghuisarts en schrijver, wees de
aanwezige artsen er tijdens de discussie op dat zij bij afwijzing van euthanasie of hulp bij zelfdoding bij beginnende
dementie hun patiënt – en de naasten – veroordelen tot
een lijdensweg die vele jaren kan duren. Aanwezige artsen
betoogden dat het ‘ongelooflijk ingewikkeld’ is voor zowel

de arts als voor de patiënt. Die complexiteit bestaat uit allerlei factoren: het voldoen aan de zorgvuldigheidseisen,
het wel of niet aanwezig zijn van een schriftelijke wilsverklaring, de wijze van uitvoering, de benodigde tijd voor besluitvorming en de juiste timing. Het komt voor dat de patiënt
en zijn omgeving ervan overtuigd zijn dat er sprake is van
dementie, terwijl de huisarts dat niet is. Die wil nog wel
eens zeggen: ‘Ach, iedereen vergeet wel eens wat.’
Impact
Mensen kunnen bovendien van inzicht veranderen na het
invullen van hun wilsverklaring. Zo’n document is trouwens
geen panacee, al blijken sommige mensen te denken ‘dat
het wel voor elkaar komt’ als ze hun wensen hebben opgeschreven. Maar er komt veel meer bij kijken om de arts te
overtuigen, betoogde één van de aanwezigen. Deze wees
op de ‘enorme impact’ die euthanasie op artsen heeft. De
arts doorloopt samen met de patiënt een heel proces.
Invoelbaarheid is geen zorgvuldigheidseis maar een arts
kan zijn gevoel niet uitschakelen.
‘Bij dementie gaan heel andere gevoelens een rol spelen.
Ik kan bij dementie geen euthanasie uitvoeren. Wij zijn ook
mensen van vlees en bloed’, zei een van de artsen. Een
beschaafd applausje bewees dat deze de opvatting van menig collega verwoordde. Sommige artsen kunnen alleen bij
patiënten met een terminale ziekte euthanasie voor zichzelf
rechtvaardigen, vertelde een lid van een toetsingscommissie, ook al weten deze artsen dat ze juridisch gezien verder
zouden mogen gaan. De reden is dat ze het uitvoeren van
euthanasie sowieso al heel zwaar vinden. n
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PETRA DE JONG 

BRIEVEN

directeur NVVE

POMPEN OF VERZUIPEN
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Bij zeilen kan het gevaar uit onverwachte hoek komen. Op zee, maar ook
op binnenwateren, drijven containers of andere grote voorwerpen soms
net onder het wateroppervlak. Een aanvaring daarmee geeft een groot risico op averij; een gat in de romp onder de waterlijn maakt dat alle pompen moeten worden bijgezet. Dan is het van groot belang dat de pompen
daadwerkelijk pompen en dat alle benodigde onderdelen aanwezig zijn.
Daarnaast moet de voltallige bemanning op de hoogte zijn van mogelijkheden en noodprocedures. Dat geldt natuurlijk niet alleen bij het zeilen,
maar in alle takken van sport, ook in de levenseindezorg. Maar helaas is
de praktijk anders.
Vooropgesteld, ik realiseer me dat de Ledenondersteuningsdienst (LOD)
van de NVVE soms een eenzijdig beeld krijgt van de werkelijkheid. Maar
onlangs was ik toch tot schuddebuiken geroerd. Eén van onze leden verzocht de huisarts wegens een ernstige ziekte zijn leven te beëindigen
door euthanasie. Hij had veel pijn en kon niet meer genezen. Het lijden
was voor hem ondraaglijk, er was geen uitzicht meer op verbetering. Tot
zijn ontsteltenis kreeg de man te horen dat ‘de euthanatica voor deze
maand op zijn’! Het blijkt dat deze drogreden voor vertraging of afwijzing
van euthanasie helaas niet op zichzelf staat. De LOD wordt er bijna dagelijks mee geconfronteerd.
Zo zijn er ook artsen die vertellen dat de SCEN-arts (Steun en Consultatie
bij Euthanasie in Nederland) niet binnen twee weken kan komen. In werkelijkheid kunnen ze – buiten het weekend – binnen 24 uur beschikbaar
zijn. Ook zijn er artsen die, nadat de procedure in gang is gezet, op vakantie gaan en niets overdragen aan hun vervanger, in de hoop dat de natuur
in de tussentijd zelf ingrijpt. Weer anderen zeggen dat ze in de gevangenis
terechtkomen als ze euthanasie toepassen – of dat ze alleen geleerd hebben om mensen beter te maken. Al met al wordt ‘voorlichting’ verspreid
die niet geheel met de waarheid strookt en die de dokters niet van hun
beste hulpverlenerskant laat zien. En soms ook is de voorlichting onjuist
door oprechte onwetendheid. De coördinatoren en vrijwillig medewerkers
van de LOD moeten vaak alle zeilen bijzetten om leden zo goed mogelijk
te informeren en te steunen.
Tegen onze leden wil ik zeggen: zorg dat u zelf goed bent voorgelicht en
zorg dat u uw wensen omtrent uw levenseinde op papier zet. Maar zorg
ook dat u uw wensen tijdig, dus voordat de wens acuut is, met uw arts
bespreekt. Het risico op het krijgen van een ernstige ziekte of aandoening
is altijd aanwezig. En tegen artsen zeg ik: vergewis u ervan dat u de juiste
informatie geeft en zorg dat alle onderdelen gebruiksklaar en voorradig
zijn, want soms kan ook een verzoek om euthanasie toch onverwacht
komen. Voorbereid zijn op pompen is een eerste en onherroepelijke voorwaarde om niet met man en muis te vergaan. n
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BOB IS KLAAR
Bob van Dam die zo graag tijdig had willen uitstappen (zie Relevant 2, 2010) is
op 20 juli jongstleden overleden. Zijn situatie thuis werd onhoudbaar, zodat zijn
dochter hem in arren moede op 14 mei
heeft laten opnemen in het ziekenhuis.
Daar konden ze niet veel voor hem doen
en hij is op 15 juni overgeplaatst naar
een verpleeghuis, op de revalidatie-afdeling (!). Deze totaal verzwakte man met
een verlamd onderbeen moest zonodig
gerevalideerd worden. Dat is dus niet gelukt. Integendeel, zijn toestand verergerde. De laatste dagen kreeg hij palliatieve
zorg. Hij is in de nacht van 19 op 20 juli
overleden.

Zijn kinderen hebben op de rouwkaart
geschreven: ‘Bob is klaar. In zijn woorden: “Ik heb een fantastisch leven gehad.” … en hij heeft inderdaad een
prachtige wandeling gemaakt, maar hij
had ook graag willen rusten voordat de
vermoeidheid afhankelijk lijden werd. We
gaan hem toch heel erg missen.’
Harm Lingbeek, Alkmaar

WIE CONTROLEERT DE SCEN-ARTS? (II)
In mijn brief in Relevant 2, 2010 heb ik
mijn bezorgdheid uitgesproken over de
rol van de SCEN-arts. Gelukkig wordt
vanuit de SCEN-organisatie hard gewerkt
aan verbetering en uniformering. Er is
een klachtencommissie ingesteld, er is
een evaluatierapport verschenen en er
is dit voorjaar een congres over die evaluaties gehouden. Hulde. Uit dit alles
blijkt echter ook dat de euthanasie in
ons land nog lang niet goed geregeld is.
(...) Er zullen ondanks permanente inspanningen toch steeds grote persoonlijke verschillen in de beoordelingen van
de diverse SCEN-artsen blijven.
(...) Opgemerkt moet nog worden dat de
huidige gang van zaken ook tot gevolg
heeft dat een SCEN-arts, om overtuigd

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

te kunnen raken van de ondraaglijkheid van het lijden, pas op een laat
moment wordt ingeschakeld. Met als
gevolg dat de patiënt vaak niet meer
aanspreekbaar is.
Als voortaan de patiënt zelf mag beslissen over het wel of niet draaglijke
van zijn/haar lijden, dan kan het gesprek in een vroeger stadium plaats
vinden. Dat komt de kwaliteit van een
gesprek zeker ten goede. En uiteraard
dienen alle mogelijkheden in alle
openheid met de patiënt te worden
doorgesproken. Naar mijn mening is
het hoog tijd dat de NVVE zich gaat
inspannen om te bereiken dat de interpretatie van het lijden voortaan
aan de patiënt wordt overgelaten. Het
blijft uiteraard de plicht van de artsen
om de zorgvuldigheid van de uitspraken van de patiënt te onderzoeken.
Zoals aan de andere eisen van zorgvuldigheid ook moet worden voldaan.
Tot slot: een huisarts heeft een drukke praktijk. Een overlijdensgeval kost
extra tijd, euthanasie kost nog meer
tijd. Afwijken van een negatief advies
van de SCEN-arts brengt de huisarts
in aanraking met de toetsingscommissie wat nog heel veel extra tijdverlies geeft. Het advies van de SCENarts wordt vrijwel altijd opgevolgd en
is in de praktijk dus bindend. De stelling dat de SCEN-arts alleen maar advies geeft en dat de huisarts daarvan
mag afwijken verhult de verantwoordelijkheid van de SCEN-arts.

Mijn vrouw was zo’n gelovige. Na negentien jaar reuma, waarin gewricht
na gewricht de vernieling in ging, een
been werd geamputeerd en ze ook
nog nagenoeg verlamd raakte, kwam
zo’n punt. Moest dit nu nog? Ze kon
niet meer. Haar vier kinderen en ik
stonden volledig achter haar keus.
Wij geloven onvoorwaardelijk in Gods
barmhartigheid. Een mens is verantwoording schuldig aan de Schepper,
niet aan door mensen bedachte regeltjes.
K. de Jong, Dokkum

WAT EEN ARROGANTIE!
Wij zijn ‘not amused’ over uw recensie in Relevant nr. 2 van Sprookje van
een zachte dood. Wij hebben er vrede
mee dat de NVVE het niet eens is met
de naar voren gebrachte standpunten, hoewel dat wellicht niet de achterban representeert. Tijdens de bijeenkomst in Krasnapolsky bleek immers dat een zeer grote meerderheid
de voorkeur gaf aan de ‘autonome
weg’. Dat wil zeggen dat niet de arts
maar de betrokkene zelf beslist. Dat
is nu precies het standpunt dat in het
boek wordt ingenomen. Om dan te
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concluderen dat het boek ‘overbodig’
is, raakt dus kant noch wal. Een ons
bekende SCEN-arts meldde onlangs
trots dat hij in twee gevallen toestemming had gegeven voor euthanasie.
Toestemming! Wat een arrogantie!
Het wordt blijkbaar volstrekt normaal
gevonden dat men iemand de beslissing over zijn eigen leven ontneemt.
(...)
Zeer ernstig is dat u spreekt over ‘eigen ervaringen’. Geheel ten onrechte.
De casuïstiek is gebaseerd op vele
gesprekken met diverse betrokkenen,
maar alle gevallen zijn zo veranderd
en gemengd dat ze niet meer herleid
kunnen worden tot een specifiek geval. In de inleiding staat dat ook. Het
gedeelte waarin de schrijnende voorbeelden staan, is dus fictie. Weliswaar
op realiteit gebaseerde fictie, maar
toch fictie. Het mag ook duidelijk zijn
dat dat niet anders kan. Betrokkenen
hebben vaak de wet overtreden en
zouden dus in ernstige juridische problemen kunnen komen als daar herkenbaar over zou worden geschreven.
Ir. E. Burnaby Lautier,
uitgeverij Tuin der Vriendschap, Naarden

DE WEDUWE
Na het heengaan van haar man,
werd het oude huis van de hand gedaan
en een flatje voor haar ingericht.

J. Hovestreijdt, Castricum

BARMHARTIGHEID
De Protestants Christelijke Ouderen
Bond waarvan ik lid ben, is een discussie gestart over ‘voltooid leven’.
De visie van de NVVE werd bij voorbaat afgekeurd. Het discussiestuk
dat ik de PCOB heb gezonden, stuur
ik ook u. Zolang christelijke partijen
in de Tweede Kamer een meerderheid kunnen vormen, zullen ze elke
uitbreiding van de vrijheid tot beëindiging van het leven willen keren. Het
zou hun leden kosten en dus politieke
macht. Vanwege een oneigenlijke argumentatie dus, maar dit is de politieke werkelijkheid. (...)
Bij Jezus ging barmhartigheid vóór de
wet!!! Als je dan als gelovige op een
punt in je leven komt dat je zo niet
meer verder kunt, zou je dan wat je
gegeven is ook mogen teruggeven?

Iedere keer dat zij daar binnentreedt,
voelt zij het vreemde – en zij weet,
het zal niet overgaan.
Nieuw is het tapijt en de gordijnen.
De oude meubels, zo wil haar schijnen,
passen er niet bij – net als zij.
Er wonen hier velen. Gescheiden door wanden.
Zij kent niemand – met haar handen
in de schoot staart zij uit het raam.
Buiten, de bomen en wolken zijn vertrouwd
en doen haar even vergeten dat zij oud
en nergens meer thuis is.
Niet meer thuis in deze wereld in deze flat,
hoopt zij op verhoring van haar gebed:
moge aan dit leven – slechts nog staren
naar luchten en bomen – een einde komen.
H.D. Ypema, Leeuwarden
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VOLTOOID LEVEN: HOE ZIT HET?
De ‘pil van Drion’ spreekt al twintig jaar tot de verbeelding, maar juist nu is het debat over hulp bij zelfdoding
aan mensen die hun leven voltooid vinden, razend actueel. Belangrijke vragen en antwoorden op een rijtje.
1. Hoe is de discussie over voltooid leven ontstaan?
Huib Drion (1917-2004), hoogleraar en vicepresident van
de Hoge Raad, schreef in 1991 een essay in NRC Handelsblad waarin hij pleitte voor het beschikbaarstellen van een
middel waarmee oude mensen op een humane wijze, en op
een moment dat hen dat past, een eind aan hun leven
zouden kunnen maken. De reacties op Drions artikel waren
overweldigend. Drion had vertolkt wat vele ouderen als een
groeiend probleem ervaren: na een lange levensweg te
hebben afgelegd tot de conclusie komen dat het leven voltooid is, maar toch nog verder moeten. Het duurde niet
lang voordat ‘de pil van Drion’ een begrip werd.
2. Wat verstaan we onder voltooid leven?
De commissie-Dijkhuis die onderzoek deed naar de rol van
de arts bij lijden aan het leven (ingesteld door de artsenorganisatie KNMG) kwam in 2004 met een bewust ruim gekozen omschrijving van de problematiek: ‘Lijden aan het vooruitzicht verder te moeten leven op een zodanige manier dat
daarbij geen of gebrekkige kwaliteit van leven wordt ervaren, hetgeen aanleiding geeft tot een persisterend doodsverlangen, zonder dat de hoofdoorzaak kan worden gevonden in een somatische of psychische aandoening.’
3. Waarom is het vraagstuk nu zo actueel?
De toegenomen welvaart, verbeterde sociale voorzieningen
en verbeterde medische zorg geven velen een kans – in al
dan niet voor hen leefbare omstandigheden – een hoge
leeftijd te bereiken. Naar verwachting stijgt het aantal 65plussers van 2,5 miljoen nu, naar 4,2 miljoen in 2050 (40
procent van de bevolking). De hoge geboortecijfers in de
naoorlogse periode tot eind jaren zestig weerspiegelen zich
straks in een stijging van het aantal hoogbejaarden. Van de
mensen die in 2009 65 jaar werden, zal naar verwachting
72 procent in 2024 de leeftijd van 80 halen. Deze generatie, de zogenaamde babyboomers (ook wel de protestgeneratie genoemd), is assertief ingesteld en komt op voor eigen belangen en rechten. Ze is voor zelfbeschikking: zelf
uitmaken hoe men wil leven én sterven en zich dit niet laten voorschrijven door anderen.
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4. Om welke mensen gaat het?
Bij voltooid leven gaat het om mensen die lijden aan een
complex samenstel van factoren die met ouderdom gepaard
gaan. Veelal betreft het een combinatie van:
• niet-levensbedreigende aandoeningen;
• lichamelijke aftakeling (slechter lopen, zien, horen, vermoeidheid, lusteloosheid, incontinentie) met als gevolg
verlies van activiteiten die het leven waardevol maken,
verlies van zelfstandigheid en persoonlijke waardigheid;
• afhankelijkheid van zorg (men wil niet afhankelijk en tot
Relevant 4/2010

last zijn van familie, andere naasten of de samenleving);
• verlies van status en de regie over het eigen leven;
• het wegvallen van het sociale netwerk (door het overlijden
van partner en/of kinderen, vrienden en medebewoners);
• verlies van doel en zingeving;
• onthechting van de samenleving (de binding met mensen,
materiële zaken en de ‘wereld van nu’ is er niet meer);
• angst voor de toekomst;
• ontbreken van toekomstperspectief.
De een zal met enkele of meerdere van deze factoren (waardevol) kunnen en/of willen voortleven. Een ander kan tot
het besluit komen dat het leven geleefd is en een einde aan
het leven willen maken. Of iemand het leven voltooid vindt,
is dus altijd een persoonlijke keuze. Het gaat hierbij nooit
om een algemeen geldend oordeel.
Bovenstaande factoren willen niet zeggen dat de discussie
over mensen die hun leven voltooid achten, alleen maar
gaat over ‘zielige mensen die achter de geraniums zitten’.
Mensen kunnen ook tot de beslissing komen dat hun leven
voltooid is, omdat ze een of meerdere van bovengenoemde
factoren niet willen afwachten.
5. Bestaat de pil van Drion (laatstewilpil)?
De pil van Drion, later ook wel de laatstewilpil genoemd, is
in zwang geraakt als metafoor voor ‘de vrijheid voor oude
mensen om zelf weloverwogen en op een aanvaardbare
wijze uit het leven te kunnen stappen op het moment dat
hen dat – gezien wat hen van het leven nog te wachten
staat – passend voorkomt’. Een dergelijke pil bestaat niet.
Drion heeft het zelf ook nooit over een pil gehad, dat hebben de media bedacht. Natuurlijk zijn er middelen om het
leven op een doeltreffende en pijnloze wijze te beëindigen,
zoals het dodelijke drankje dat door artsen gegeven wordt
bij hulp bij zelfdoding. Maar dat drankje kan een leek niet
kopen. Wanneer iemand zelf dodelijke middelen verzamelt,
gaat het nooit om één pil maar altijd om een combinatie van
middelen: zoals een antibraakmiddel (waarmee een aantal
dagen voorafgaand aan de zelfdoding moet worden gestart),
een slaapmiddel en een dodelijk middel. In totaal gaat het
om 120 tot 150 tabletten die in Nederland alleen op recept
verkrijgbaar zijn. De ‘pil op het nachtkastje’ die het gevaar
met zich meebrengt van ongelukken en misbruik is dus niet
aan de orde.
6. Kunnen jongere mensen hun leven ook voltooid
vinden?
Iedere keuze voor het hanteren van een leeftijdsgrens om
voor hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven in aanmerking
te komen, is aanvechtbaar. Een enquête, die begin februari 2010 werd gehouden onder de Nederlandse bevolking,

wijst uit dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking niet voor het hanteren van een leeftijdsgrens is. In de
discussie die vanaf 1991 over dit onderwerp wordt gevoerd, komt echter steeds een leeftijdsgrens bovendrijven.
Hulp bij zelfdoding beperken tot mensen die hoogbejaard
zijn, lijkt beter invoelbaar. De initiatiefgroep Uit Vrije Wil,
bestaande uit prominente Nederlanders, die in februari
2010 het burgerinitiatief ‘voltooid leven’ begon, noemt
een leeftijdsgrens van zeventig jaar. Huib Drion noemde
als voorbeeld 75 jaar en ouder. Drion onderbouwde het als
volgt: ‘In het algemeen kunnen oude mensen beter weten
welk toekomstig leven zij afsnijden, dan een zestig-, veertig- of twintigjarige. Oude mensen kunnen hun levensperspectief beter overzien dan iemand die jonger is. Zij kennen
hun toekomst, jongeren kennen hun toekomstige “ikken”
nog niet.’ Jongere mensen, die niet geestelijk of lichamelijk
ziek zijn, zullen ook niet snel aan de omschrijving van voltooid leven voldoen. Als zij hun leven voltooid vinden, is er
waarschijnlijk iets anders aan de hand.
7. W
 aarom zorgen mensen die voor zelfbeschikking zijn
niet zelf voor dodelijke middelen?
Mensen die hun leven voltooid vinden en hun leven willen
beëindigen, zijn aangewezen op een aantal mogelijkheden:
zelfdoding op een niet humane manier (met alle gevolgen
van dien voor de persoon zelf, naasten en getuigen). Of op
een humane manier door het innemen van dodelijke medicijnen. Maar slechts enkelen, zoals artsen en apothekers,
kunnen beschikken over humane middelen. Voor een meerderheid van de oude mensen zijn medicijnen voor een
zachte dood slechts met grote moeite en/of met list en
bedrog te verkrijgen via de (huis)arts, internet of een apotheek in het buitenland.
8. B
 estaat het risico dat ouderen die depressief of
eenzaam zijn om hulp bij zelfdoding gaan vragen?
Net als bij verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding
bij een somatische of psychische ziekte kan uiterst zorgvuldig worden omgegaan met verzoeken om hulp bij zelfdoding
bij een voltooid leven. Daarbij hoort dat er gekeken kan worden of sprake is van een behandelbare psychische ziekte of
van andere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld bloedarmoede, waardoor mensen zich lusteloos en moe voelen. Wél
moet ervoor worden gewaakt dat de sombere stemming
waarin mensen die hun leven voltooid achten, kunnen verkeren (niet ondenkbaar gezien hun levensperspectief) wordt
verward met een ziekte. Eenzaamheid is een ander verhaal.
Het belang van adequate aandacht, hulp en zorg kan niet
genoeg worden benadrukt. Maar het ‘alleen zijn’ is in geval
van voltooid leven meestal het probleem niet. Bij voltooid
leven gaat het om iets anders: de afwezigheid van de partner, van kinderen en vrienden die iemand heeft overleefd.
De afwezigheid van ‘geestverwanten’: mensen die je begrijpen, met wie je je leven hebt gedeeld en die je mede hebben gemaakt tot wie je bent.
9. W
 ie zou bij voltooid leven de stervenshulp moeten
verlenen?
Wie bij voltooid leven de aangewezen persoon/instantie is
om de gevraagde stervenshulp te geven, is onderdeel van
de discussie. Is een rol voor de (huis)arts wenselijk? Of is
een niet-medische hulpverlener de aangewezen persoon

‘Het lijkt me aan geen twijfel
onderhevig dat veel oude
mensen er een grote rust in
zouden vinden als zij over
een middel konden beschikken om op aanvaardbare wijze
uit het leven te stappen op
het moment dat hen dat – gezien wat ze daarvan nog te
verwachten hebben – passend
voorkomt.’
H. Drion, 19 oktober 1991
(NRC Handelsblad)

om de stervenshulp te geven? Of is het geheel en al de
verantwoordelijkheid van het individu? Daarover zal de komende tijd nog veel worden gepraat.
Voorstanders van de ‘hulpverlenersroute’ zijn van mening
dat mensen die hun leven voltooid achten geen patiënten
zijn en dat dit vraagstuk daarom niet hoort binnen het medisch domein. In situaties van voltooid leven is de vraag
om hulp bij zelfdoding primair een existentiële vraag en
geen medische. De hulp zou moeten worden gegeven door
speciaal hiervoor opgeleide en door de overheid gecertificeerde niet-medische hulpverleners, zoals geestelijk verzorgers, ethici of psychologen. Net als bij euthanasie en
hulp bij zelfdoding door artsen zouden er zorgvuldigheidseisen moeten gelden en moet de hulpverlener zijn handelen
melden en het handelen getoetst worden.
10. Hoe denkt de Nederlandse bevolking over het
vraagstuk voltooid leven?
Uit een enquête die in februari 2010 in opdracht van de
NVVE werd gehouden door Peil.nl blijkt dat 85 procent van
de Nederlandse bevolking zich kan voorstellen dat oude
mensen, die geen levensbedreigende ziekte hebben, hun
leven voltooid kunnen vinden. Van de hoogopgeleide Nederlanders antwoordde 84 procent en van de laagopgeleiden zelfs 93 procent positief op deze vraag. Jongeren beneden de dertig jaar kunnen zich net zo goed voorstellen
dat oude mensen hun leven voltooid vinden (84 procent)
als mensen ouder dan vijftig jaar (86 procent). Bijna 70
procent van de bevolking vindt dat een oudere die het leven voltooid acht medische hulp moet kunnen krijgen bij
het beëindigen van het leven. Op de vraag of hiervoor een
wettelijke regeling moet komen, antwoordt 65 procent ‘ja’.
Meer dan de helft van de bevolking (53 procent) vindt dat
ook een speciaal hiervoor opgeleide en door de overheid
gecertificeerde niet-medische hulpverlener deze hulp zou
moeten kunnen geven en 45 procent vindt dat hiervoor
een wettelijke regeling moet komen. 21 procent van de
bevolking vindt dat een oudere die het leven voltooid acht
nooit een einde aan het leven mag maken. n
Uitvoeriger antwoorden op een groter aantal vragen over voltooid leven staan in de brochure Voltooid leven. Waar praten
we over?, te bestellen bij de NVVE à € 2,50 (zie pag. 27 van
dit nummer van Relevant) of te downloaden via www.nvve.nl/
uitgaven.
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door Marijke Hilhorst

HET GAAT NIET OM EEN KEUZE TUSSEN LEVEN EN DOOD
‘Ik had graag beter willen weten toen in het voorjaar van
2007 het euthanasieverzoek van mijn vijfentachtigjarige
moeder werd afgewezen en zij volhardde in haar doodswens’, schrijft Annegreet van Bergen (1954). Dat ze niet
over de nodige kennis beschikte, is een belangrijke reden
voor haar geweest om dit boek te schrijven. Ze beloofde
haar moeder dat ze zou uitzoeken welke alternatieven er
bestonden om toch aan haar wens tegemoet te komen –
op voorwaarde dat ze daar zelf expliciet om zou vragen.
Toen ze dat kort daarna deed, ging haar dochter gedreven
aan de slag.
Als journalist is Van Bergen gewend onderzoek te doen en
de resultaten daarvan in begrijpelijk Nederlands op te
schrijven. Ze begon bij de NVVE, waar haar ouders al vanaf
de oprichting lid waren, las onder meer het proefschrift
Auto-euthanasie van Boudewijn Chabot, wat goed van pas
kwam toen haar moeders huisarts aarzelde over het mogen ingrijpen in een cruciale situatie. Ook sprak ze met
nabestaanden die, samen met hun geliefde of kind, eerder
hadden gezocht naar een humaan levenseinde. Met hun
vaak aangrijpende verhalen lardeert ze haar persoonlijke
geschiedenis.
Nu, bijna twee jaar na de dood van haar moeder, die overleed na te zijn gestopt met eten en drinken, ligt daar het
boek over de praktijk van de zelfgekozen dood; het boek
dat zij in 2007 zelf graag in handen zou hebben gehad. Van
Bergens Mijn moeder wilde dood is primair bedoeld voor
mensen voor wie het recht op zelfbeschikking een vanzelfsprekend recht is en die willen weten wat ze kunnen en
mogen wanneer zijzelf of hun dierbaren in een situatie belanden waarin, hetzij door ouderdom, hetzij door ziekte, de
dood welkom zou zijn.
De verwachting is dat er in de nabije toekomst steeds meer
mensen zelf willen beslissen wanneer het leven voltooid is,
want velen van ons worden tegenwoordig ‘akelig oud’. Het
gaat dan meestal niet om een keuze tussen leven en dood,

Brief groeit
uit tot boek
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Ooit ging veel
geld verdienen
hem gemakkelijk af. Ja, hij
was – in zijn eigen woorden –
een gerespecteerd
zakenman. Maar het
ging mis toen
telecomwaakhond OPTA hem een boete oplegde van een half miljoen euro.
Alles ging mis. ‘Failliet, echtscheiding,
werkeloos, geen inkomen, imagoschade, geen adres en een onbereikbare
liefde’, somt Han Peeters in staccato
zijn ellende op. Omdat hij geen uitweg
meer zag, knoopte hij een strop. ‘Zo
komt mijn knopenkennis, sinds de
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meent Van Bergen, maar
tussen twee manieren van
sterven. Als de opeenstapeling van ontluistering, aftakeling en verlies aan waardigheid een onoverkomelijke
hindernis is geworden en uitzicht op verbetering uitgesloten, zou een humane dood
de optie moeten zijn.
Van Bergen wijdt aparte
hoofdstukken aan euthanasie en doktershulp bij zelfdoding, een behandelverbod,
palliatieve sedatie, stoppen
met eten en drinken en de medicijnmethode. Daarnaast
besteedt de auteur aandacht aan doktershulp bij zelfdoding in geval van dementie. Elk hoofdstuk wordt afgesloten
met een lijst praktische tips, waarschuwingen en aanbevelingen onder het kopje ‘Om te onthouden’. Soms zou daar
ook ‘Doen’ boven kunnen staan: met sommige zaken kun
je niet vroeg genoeg beginnen. Voor zichzelf zocht Van Bergen een andere huisarts voor wie euthanasie geen taboe
is. Ze ondertekende een behandelverbod, plus een officieel euthanasieverzoek van de NVVE met als doel uitzichtloos lijden of een akelig sterfbed te voorkomen.
Hoe we onszelf kunnen voorbereiden en anderen kunnen
bijstaan is te lezen in dit eenvoudig geformuleerde, informatieve en overzichtelijk ingerichte boek. Iedereen kan nu
‘beter weten’.

Annegreet van Bergen • Mijn moeder wilde dood. Een persoonlijk
en praktisch verhaal over zelfbeschikking • Uitgeverij Atlas •
E 19,95 (zie ook aanbieding op pag. 27)

zeeverkennerstijd, toch nog van pas’,
schrijft hij droogjes in de volgende zin.
Hij loopt al maanden rond met het
idee zelfmoord te plegen als hij op 18
november 2009 besluit de daad bij
het woord voegen. Maar eerst moet er
een fatsoenlijke afscheidsbrief worden geschreven voor de mensen die
hij achterlaat, zijn geliefden. Die brief
groeit in achttien dagen uit tot een
compleet boek, dat hij vervolgens in
eigen beheer uitgeeft. De haast waarmee het is geschreven, kenmerkt de
stijl: snel en slordig. Toch noemt hij
zichzelf nu schrijver. Binnenkort krijgt
dit Afscheidsboek een vervolg; ook
zijn twee romans in voorbereiding.
In zijn voorwoord wenst Han Peeters
(1959) de lezer ‘veel inzichten’. Geloof me, die leveren het lezen van dit
boek niet op. Of het moet zijn dat de

auteur een narcistische man is die puberaal koketteert met zoiets afschuwelijks als zelfmoord.
Han Peeters • Afscheidsboek •
Uitgeverij Boekscout.nl • E 16,95

Waarom je bent wie je bent
Volgens Dick Swaab spelen deze eeuw
twee wetenschappelijke vragen de
hoofdrol: hoe ontstond het heelal? En:
hoe werken onze hersenen? Swaab,
een internationaal gerenommeerd hersenonderzoeker, houdt zich al zijn hele
leven bezig met de tweede vraag en
geeft ‘persoonlijke, kleine antwoorden
en opvattingen over de grote hersenvragen’ zoals hij het zelf bescheiden
formuleert in Wij zijn ons brein. Van
baarmoeder tot alzheimer.
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Het boek laat
zien
waarom
we zijn wie we
zijn, hoe ons
brein zich heeft
ontwikkeld, hoe
het functioneert en wat er mis kan
gaan. Zoals de titel doet vermoeden
begint Swaab bij de geboorte om via
de ontwikkeling van het puberale
brein, verliefdheid en seksualiteit te
eindigen bij hersenveroudering en dementie. Ook besteedt hij op zijn onnavolgbare losse en altijd nuchtere toon
aandacht aan de relatie tussen hersenen en religie, de ziel, de geest en de
vrije wil, die hij een ‘plezierige illusie’
noemt.
Swaabs pleidooi voor een ‘uitburgeringscursus’ sluit naadloos aan bij het
hierboven besproken boek van Annegreet van Bergen. De cursus, bedoeld
voor het grotere publiek én voor artsen in opleiding, zou moeten gaan
over alle problemen rond het einde
van het leven: euthanasie, pijnstilling,
palliatieve sedatie en versterven.
Een ding wordt in het boek node gemist. Ook al is Wij zijn ons brein heel
leesbaar en dus nadrukkelijk voor de
leek en de jonge student geschreven,
er ontbreekt een verklarende woordenlijst. Maar dat dit terrein van onderzoek de auteur mateloos fascineert, spat van elke bladzijde af en de
lezer kan niet anders dan ook enthousiast raken over dit onderwerp. Overigens is het niet noodzakelijk de gegeven volgorde aan te houden. De hoofdstukken zijn heel goed afzonderlijk te
lezen.
Dick Swaab • Wij zijn ons brein. Van
baarmoeder tot alzheimer • Uitgeverij
Contact • E 24,95

Hoe lang houdt de psychiatrie
de oren nog dicht?
Natuurlijk is het verschrikkelijk moeilijk
om als professional toe te moeten geven dat je niets meer voor iemand kunt
betekenen. Dat je als psychiatrisch
hulpverlener er niet in slaagt om samen met je patiënt herstel te bewerkstelligen. Dat het leven voor hem of
haar een hel blijft. Maar het gebeurt,
uitzonderingen daargelaten, terwijl de
psychiatrie consequent ontkent dat er

soms geen uitweg meer is. En
de oren gaan
dicht als er een
verzoek om euthanasie of een
hulpvraag bij zelfdoding komt. Met als
gevolg dat wanhopige mannen en vrouwen, jongens en meisjes, op gruwelijke methodes zijn aangewezen en eenzaam de dood ingaan. Dat terwijl de
Nederlandse euthanasiewet van 2002
geen onderscheid maakt tussen ondraaglijk en uitzichtloos lichamelijk of
geestelijk lijden. Lijden is lijden. Bovendien bestaat er een specifieke
‘Richtlijn voor hulp bij zelfdoding in de
psychiatrie’, waarin het te bewandelen
traject nauwkeurig wordt beschreven.
Jeannette Croonen en Carine de Vries
(zie ook het interview in Relevant 2,
2010), die eerder al een website begonnen om mensen in dezelfde situatie te bereiken, vertellen in De strijd
voorbij over het gevecht dat hun kinderen moesten voeren om dood te mogen gaan. Hun zelfgekozen dood was
geen impulsieve daad maar een weloverwogen keuze. Alleen hadden ook
Carine’s zoon en Jeannette’s dochter
het liever anders gedaan, zachter, humaner, niet zo riskant, niet zo gewelddadig en zonder anderen, zoals treinmachinisten of politiemensen, te confronteren met hun daad. Naast de eigen ervaringen van de twee dappere
moeders zijn in het boek die van tientallen andere familieleden van uitbehandelde psychiatrische patiënten opgenomen; de een nog schrijnender
dan de ander. Ook worden hulpverleners aan het woord gelaten. Verder
zijn er oproepen van psychiatrische patiënten om de doodswens in ieder geval serieus te nemen, patiënten niet te
segregeren, maar erover te praten en
de kwestie niet af te doen met een ‘u
bent nu depressief, straks ziet u het
heel anders’. Allerlei praktische informatie wordt op een inzichtelijke manier gepresenteerd, zodat patiënten
zelf, familieleden en hulpverleners er
hun weg in kunnen vinden.
Jeannette Croonen en Carine de Vries •
De strijd voorbij. Euthanasie in de psychiatrie • Uitgeverij Libra & Libris • E 22,50
(zie ook aanbieding op pag. 27)

Hulpverlener moet zich in
doodswens verdiepen
Nederland beleeft zo’n 1500 suïcides
per jaar. De overheid stelt zich ten
doel dit aantal met 5 procent per jaar
terug te dringen. Om dat mede mogelijk te maken is dit lijvige handboek
uitgebracht. Het is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor mensen die
werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg. De auteurs richten
zich primair op wat je als hulpverlener
moet doen: welke vragen stel je, hoe
stel je ze, wanneer en aan wie? Maar
ook: hoe help je nabestaanden? Belangrijk is om te zorgen dat de wens of
het voornemen om suïcide te plegen
bespreekbaar is en om medeleven te
tonen. Tal van casussen geven inzicht
in verschillende categorieën, zoals
verslaafden, mensen met een persoonlijkheidsstoornis en ouderen met
een doodswens.
De kwaliteit van het
leven, zo somt het
boek op, wordt bepaald door fysiek en
psychisch welbevinden, mate van onafhankelijkheid, sociale verbondenheid en
relaties, omgevingsfactoren en spiritualiteit, religie of zingeving. Juist ouderen krijgen te maken
met veranderingen op een aantal van
deze gebieden en de vraag is tot welke
grens ze deze accepteren.
Hulpverleners moeten de optie ‘dood’
diepgaand durven bespreken. Ze
moeten onderscheid maken tussen
een roep om hulp, een doodswens,
suïcidaliteit en een euthanasieverzoek. Als ouderen echt dood willen,
aldus het boek, mag je ze niet in de
steek laten wanneer blijkt dat je er
uiteindelijk toch niet in slaagt de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Een
hulpverlener kan deze ouderen steunen, bijvoorbeeld door de optie stoppen met eten en drinken te suggereren.
Ad Kerkhof & Bert van Luyn (red.) •
Suïcidepreventie in de praktijk •
Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum
• E 35
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DUBBEL GOED NIEUWS OVER
NIET-REANIMERENPENNING
Toen de NVVE de niet-reanimerenpenning uitbracht, werd niet zozeer getwijfeld aan de rechtsgeldigheid, als wel aan de kennis van dragers over
wat reanimeren eigenlijk inhoudt. De penning betekent tenslotte dat iemand onder geen beding gereanimeerd wil worden. De NVVE heeft nu samen met betrokken organisaties een informatiefolder gemaakt. Het andere goede nieuws is dat de penning intussen dezelfde juridische status
heeft als een schriftelijke wilsverklaring.
De nieuwe folder behandelt onder meer de verschillende
overwegingen die mensen hebben om wel of niet gereanimeerd te worden. Sommige mensen zijn op een leeftijd
waarop zij de natuur haar gang willen laten gaan; er zijn
ook mensen die niet gereanimeerd willen worden vanwege de risico’s. Wat is reanimatie precies? De Nederlandse Reanimatie Raad geeft de volgende definitie: reanimatie is het geheel van handelingen voor het herstel van
spontane circulatie en/of ademhaling. Bijvoorbeeld bij
verlies van bewustzijn door hartstilstand, verdrinking,
een ongeval of ernstige bloeding.
Wat is de kans van slagen? Het is van belang onderscheid
te maken tussen de kans dát de reanimatie slaagt en de
toestand áls de reanimatie slaagt. De kans dat reanimatie slaagt en de persoon levend het ziekenhuis verlaat, is
ongeveer 20 procent. Omstreeks de helft van de pogingen tot reanimeren mislukt al op de plaats waar de hartstilstand zich voordoet. Let wel: de genoemde kans is
een gemiddelde. De belangrijkste factor tot slagen is de
snelheid waarmee de hulpverlening begint, vooral toediening van de zogenaamde defibrillatieschok: de stroomstoot die het hart weer op gang moet brengen. Als alle
factoren gunstig zijn, kan de overlevingskans wel 50 procent bedragen, maar als alles tegenzit kan die ook slechts
2 tot 3 procent zijn.
Nog een vraag die de folder beantwoordt: Hoe groot is de
kans dat ik een kasplant wordt? De toestand die als ‘kasplant’ wordt beschreven, is een uitzondering. Wel is het
zo dat het overgrote deel van de overlevenden in meer of
mindere mate nadelige gevolgen ondervindt. Wat het

zwaarst weegt, is een zeer persoonlijke afweging, waarin
de kwaliteit van leven een belangrijke factor is, naast de
bereidheid om het risico te aanvaarden op mogelijke
schade na een reanimatie.
Geldigheid
Op 21 september reageerde de toenmalige minister van
VWS, Ab Klink, op de motie-Schermers. Daarin werd de
regering gevraagd duidelijkheid te geven over de eisen
die worden gesteld aan een rechtsgeldige niet-reanimerenpenning en over de juridische status van de penning.
De minister antwoordde dat de niet-reanimerenpenning
te beschouwen is als een schriftelijke wilsverklaring. De
juridische status van de penning is dus identiek aan die
van de papieren wilsverklaring. Met andere woorden, de
penning is een rechtsgeldige wilsverklaring. Iedere hulpverlener dient hem te respecteren. Dat is geruststellend
voor iedereen die een penning heeft aangeschaft en voor
degenen die dat in de toekomst nog willen doen.
De folder Informatie over (niet)-reanimeren is tot stand
gekomen in samenwerking met de Nederlandse Reanimatie Raad, de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland. De folder is te downloaden via www.nvve.nl/uitgaven. Leden die in het bezit
zijn van een niet-reanimerenpenning van voor 1 oktober
2010 of een niet-reanimerenpas kunnen de folder schriftelijk aanvragen bij de NVVE, t.a.v. de Ledenadministratie, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.

Regiobijeenkomsten in 2011 over thema ‘Wilsverklaringen’
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Iedereen heeft wel een mening over het levenseinde.
Vaak wordt gezegd: ’Als ik
niks meer kan, ga ik liever
dood.’ Maar wat gebeurt er
als het echt zover is? In
2011 staan de regiobijeenkomsten van de NVVE in
het teken van de wilsverklaringen. Steeds is er een
informatiemarkt over alle
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keuzes met betrekking tot
een zelfgekozen levenseinde; ook is er een speciale
lezing. ’s Middags wordt
die twee keer gehouden en
’s avonds een keer. De lezing gaat over het nut van
de diverse wilsverklaringen
en over het tijdig invullen
en bespreken ervan. Ook
komt de bijzondere clausu-

le ‘voltooid leven en dementie’ aan de orde. Data
en locaties van de regiobijeenkomsten staan onder
‘agenda’ op www.nvve.nl.
U kunt ook contact opnemen met Karina Scheirlinck
via k.scheirlinck@nvve.nl of
bellen via het nummer van
de NVVE 020 - 620 0690.
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CONGRES WERELDFEDERATIE IN MELBOURNE DRUKBEZOCHT
Het congres dat de World Federation of Right to Die
Societies eens per twee jaar houdt, is begin oktober
in Melbourne door belangstellenden uit de hele wereld
bezocht. Ans Baars was er namens de NVVE.
Het thema van het congres van de Wereldfederatie (WF),
luidde dit jaar ‘Dying With Dignity: Bridging Principles and
Practice’. Hulp bij zelfdoding stond centraal. Ook de wereldfederatie zelf kwam ter sprake. Al jaren menen delegaties dat de WF meer geld nodig heeft om haar doelen te
bereiken. De NVVE stelde eerder al voor meer geld beschikbaar te stellen en besloot toen, met grote instemming van de leden, om per lid € 0,50 contributie af te
dragen, onder voorwaarden. De WF diende een gestructureerd plan met een begroting te maken en ook andere landenorganisaties zouden een substantieel bedrag aan de
WF moeten geven. Aan deze voorwaarden zou binnen twee
jaar moeten zijn voldaan. Helaas bleek een meerderheid
van de aangesloten landen niet bereid een substantieel
bedrag bij te dragen. Een goed gestructureerd plan ligt er
ook nog niet. ‘Jammer dat de WF nog niet kan worden omgebogen tot een meer gestructureerde organisatie. Nogal
wat leden zijn bang dat het dan te log en bureaucratisch
wordt’, stelt Ans Baars. Wel is er een part-time directeur
communicatie aangesteld. Deze houdt de website up-todate en dat is een belangrijke verbetering.
Europeanen
In Melbourne waren, uiteraard, de Australiërs het best vertegenwoordigd. Ook waren er vrij veel Amerikanen. Behalve
mensen uit Canada en Japan kwamen Europeanen uit onder meer Nederland – zowel van de NVVE als De Einder –
uit België, Luxemburg, Noorwegen, Schotland, Zweden en
Zwitserland. Frankrijk was een opvallende afwezige; Duitsland en Engeland zijn niet aangesloten.
Hoe kijken de andere landen tegen Nederland aan? Ans
Baars: ‘Ze kijken met grote bewondering naar Nederland.
Wij zijn het grote voorbeeld. Het kan bij ons wettelijk geregeld worden, er is geen slippery slope. In de wandelgangen of andere gesprekken komt dat steeds aan de orde.’
Alleen onder fervente tegenstanders, zo merkte Ans Baars,
is het hardnekkige idee van ‘euthanasietoerisme’ naar Nederland niet uit het brein te krijgen, zelfs niet met argumenten, rapporten of harde cijfers.

Ans Baars: ‘Wij hebben als Nederland vooral wat te brengen en niet zo zeer iets te halen. Nederland loopt absoluut
voorop. Wat dat betreft vond ik het jammer dat de NVVE
niet was uitgenodigd om over de laatste ontwikkelingen in
Nederland te vertellen; wel heb ik een presentatie gehouden over euthanasie en dementie in Nederland en natuurlijk gepraat met mensen uit allerlei landen. Opvallend vond
ik de presentatie van een nieuwe Australische vereniging
van christenen, de Christians Supporting Choice for Voluntary for Euthanasia.’
De sfeer was goed; de belangstelling groot. Het publieke
onderdeel werd door zo’n vierhonderd mensen bezocht en
er was volop aandacht van kranten, radio en televisie. Ans
Baars: ‘Voor de Australiërs gebeurde er nog iets belangrijks: er werd een overkoepelende Australische organisatie
opgericht, een sterker politiek wapen.’

‘De goede dood’ weer op toneel

NVVE HEEFT MEER DAN 115.000 LEDEN

De goede dood, het toneelstuk dat in
2008 de Toneel Publieksprijs won, komt
opnieuw op de planken, nu in de uitvoering van toneelgroep Pluusj. Op 9 en 10
december is het stuk te zien in Provadja
in Alkmaar, op 7 en 8 januari in De Engelenbak in Amsterdam en op 14 januari in Het Pakhuis in Hoorn.
Zie ook www.toneelgroeppluusj.nl

In de maand oktober heeft het aantal leden van de NVVE de 115.000 bereikt; op nu naar de 116.000. Onze vereniging is groter en invloedrijker dan
ooit. De stijging van het aantal leden is onder meer te danken aan alle
aandacht in de media voor de publieksdebatten over dementie en hulp bij
zelfdoding. Ook de Week van het Voltooid Leven, in februari, kreeg veel
aandacht. Bovendien begon de NVVE half september de campagne over
het belang van wilsverklaringen. Die heeft opnieuw veel mensen ervan
doordrongen dat ze er goed aan doen hun wensen omtrent het levenseinde
nauwkeurig op schrift te stellen en met naasten te bespreken.

25

NVVE
NIEUWS
post
NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam

AANKONDIGING DEBATTEN

‘ONGENEESLIJK OUD’
Publieksdebatten over voltooid leven

Huib Drion (1917-2004), hoogleraar en vice-president van de
Hoge Raad, zette in 1991 het dilemma op de kaart van oude
mensen die hun leven voltooid vinden en over een middel
willen beschikken om op een zelfgekozen tijdstip een einde
aan hun leven te kunnen maken.
Steeds meer mensen worden oud en een aantal gaat aan die
hoge ouderdom lijden. Het leven is geleefd, maar de dood wil
maar niet komen. Sommige ouderen nemen het heft in
handen en maken (soms op gruwelijke wijze) een eind aan
hun leven. De NVVE wil het taboe doorbreken op (hulp bij)
zelfdoding voor mensen die hun leven voltooid vinden, en
hierover de discussie aangaan. Wat is voltooid leven eigenlijk?
Wie bepaalt (of kan bepalen) dat het leven voltooid is? Zijn
artsen de aangewezen personen om de hulp bij zelfdoding te
verlenen of halen we het weg uit het medisch domein? Of mag
je een ander niet belasten met je doodswens en ben je zelf
volledig verantwoordelijk voor je levenseinde als je je leven
voltooid vindt?
Waar gaat het over?
Tijdens de debatten zullen drie routes centraal staan om het
zelfgewilde levenseinde te realiseren:
• 	de medische route, waarbij de hulp bij zelfdoding wordt
gegeven door een arts. Deze route wordt in het debat
vertegenwoordigd door de artsenorganisatie KNMG;
•	de hulpverlenersroute, waarbij de hulp bij zelfdoding
wordt gegeven door speciaal hiervoor opgeleide en door
de overheid gecertificeerde (niet-medische)
stervenshulpverleners. Deze route werd in 2008 opgezet
door de werkgroep voltooid leven van de NVVE en in 2010
verder uitgewerkt door de initiatiefgroep Uit Vrije Wil. In
februari 2010 verzamelden zij meer dan 116.000
handtekeningen om het onderwerp op de agenda van de
Tweede Kamer te krijgen;
•	de autonome route, waarbij de hulpvrager de methoden
of middelen voor zelfdoding (‘pil van Drion’) kan verkrijgen
zonder tussenkomst van een arts of andere niet-medische
hulpverlener.
Gespreksleider
Lex Bohlmeijer (presentator NCRV)
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Wanneer en waar?
In 2011 zullen er door het hele land zes publieksdebatten
georganiseerd worden met als thema ‘voltooid leven’. Het
eerste debat zal plaatsvinden op:
zondag 27 februari 2011 in de Jaarbeurs in Utrecht. Aanvang:
14.00 uur, ontvangst vanaf 13.15 uur. Toegang: € 12,50.
Aanmelden via www.nvve.nl/voltooidleven
Meer info?
Kijk op de website www.nvve.nl/voltooidleven U kunt ook
mailen naar k.jager@nvve.nl (projectmedewerker NVVE) of
bel 020 – 5315914 (ma-do tijdens kantooruren).
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telefoon
020 - 620 06 90 (leden),
0900 - 606 06 06 (niet-leden, h 0,20 p.m.)
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur
in t erne t
websites: www.nvve.nl
e-mail:
euthanasie@nvve.nl

WILSVERKLARINGEN
Wilsverklaringen De NVVE geeft verschillende wilsverklaringen uit waarin u kunt laten weten wat uw
wensen zijn omtrent uw levenseinde. Kosten h 10,voor het hele pakket (in viervoud).
Euthanasieverzoek Hierin omschrijft u onder welke
omstandigheden u zou willen dat de arts euthanasie toepast. Aan het euthanasieverzoek is de bijzondere clausule ‘dementie’ toegevoegd.
Behandelverbod Wanneer u uw wil niet meer kenbaar kunt maken, gelden de in deze verklaring opgenomen wensen ten aanzien van wel of niet behandelen. Aan het behandelverbod is de bijzondere
clausule ‘voltooid leven’ toegevoegd.
Volmacht Voor situaties waarin u zelf niet meer kunt
beslissen, kunt u schriftelijk iemand aanwijzen die
namens u optreedt.
n Niet-reanimerenpenning De penning is een beperkt
behandelverbod waarmee u laat weten te allen tijde
niet gereanimeerd te willen worden (h 37,50).
n

DIENSTEN
Ledenondersteuningsdienst Leden van de NVVE kunnen in een persoonlijk contact informatie en ondersteuning krijgen bij vragen en problemen rond het
vrijwillig levenseinde.
n Gevolmachtigdendienst Voor leden die in eigen kring
geen gevolmachtigde kunnen vinden, bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid dat een vrijwillige
medewerker van de Gevolmachtigdendienst als zodanig optreedt.
n Presentatiedienst De Presentatiedienst van de NVVE
verzorgt door het hele land lezingen, presentaties en
gastlessen over keuzes rond het levenseinde. De
lezingen kunnen worden aangepast aan de wens van
de te bezoeken organisatie. Verder staat de Presentatiedienst met de NVVE-stand op beurzen, events
en symposia. Vanuit de stand wordt voorlichting gegeven aan bezoekers. Deze stand kan op verzoek
van derden ook op locatie worden ingericht.
Info: Karina Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77, e-mail
k.scheirlinck@nvve.nl. Vergoeding in overleg.
n

DIENSTEN
DOCUMENTATIE
Documentatiepakket Een uitgebreid naslagwerk voor scholieren, studenten en andere
geïnteresseerden, inclusief de brochure Het
laatste stuk (h 6,-).
n Kwartaalblad Relevant is een voorlichtend
en opiniërend tijdschrift dat viermaal per
jaar verschijnt. Gratis voor leden. Jaarabonnement Nederland voor niet-leden (h 10,overige landen op aanvraag). V oor visueel
gehandicapten is Relevant op cd-rom verkrijgbaar.
n Bijsluiter Europees Medisch Paspoort (EMP)
	In het EMP is geen ruimte gelaten voor wensen omtrent het levenseinde. De NVVE geeft
bijlagen uit – opgesteld in acht talen – die
kunnen worden toegevoegd aan het EMP.
Te downloaden via www.nvve.nl/emp.
n Brochures
Dementie en het zelfgewilde levenseinde
Informatie over dementie en vragen als: is
een dementerende wilsonbekwaam? Mag
euthanasie bij dementie? (h 3,50 leden,
h 4,50 niet-leden).
Voltooid leven. Waar praten we over? Vragen en antwoorden, feiten, achtergronden,
jurisprudentie en uitkomsten van bijna twintig jaar debat (h 2,50).
Dementie en euthanasie Bundeling van de
lezingen die werden gehouden tijdens het
NVVE-symposium Dementie en euthanasie;
er mag meer dan je denkt… (h 5,25 leden,
h 6,25 niet-leden).
Wil en wet Geeft een overzicht van de keuzes die u kunt maken rond uw levenseinde
(h 5,- leden, h 6,- niet-leden).
n

Het laatste stuk Aan de hand van vragen en
antwoorden geeft deze brochure een uitgebreid beeld van beslissingen rond het levenseinde (h 2,- leden, h 3,- niet-leden).
Stoppen met eten en drinken Info over versterven, de keuze voor de dood door te
stoppen met eten en drinken (h 3,- leden,
h 4,- niet-leden).
Christelijk geloof en euthanasie In discussies lijkt het soms alsof het christelijk geloof euthanasie volledig uitsluit. Toch is de
bijbel daar niet zo eenduidig over (h 3,75
leden, h 4,75 niet-leden).

Het documentatiepakket en de
brochures kunnen worden besteld
via www.nvve.nl/uitgaven
of vraag een bestelformulier aan:
020 - 620 06 90

Bestuur NVVE:
mr. dr. M.F. Andriessen
(voorzitter)
drs. A. Baars-Veldhuis
(vice-voorzitter)
mr. A.V. van Nierop (secretaris)
drs. A.H.B.M. van den Wildenberg
(penningmeester)
drs. C.M.J.C. Pauw-van Doormalen
drs. D.J.B. Ringoir
dr. ir. R.D. Woittiez
Directeur:
dr. P.M. de Jong

HELP MEE
Steeds meer mensen kiezen er
bewust voor om door middel van
een schenking of legaat het
werk van de NVVE toekomst te
geven, zowel vóór als na hun
levenseinde.
De NVVE is door de
Belastingdienst erkend als ANBI
(Algemeen Nut Beogende
Instelling), zodat donaties
aftrekbaar zijn.
Help ook mee om de NVVE nog
sterker te maken door een gift
over te maken op ING 6335188,
ten name van de NVVE in
Amsterdam.
Wilt u meer weten over schenkingen en legaten?
Neem dan contact op met hoofd
bedrijfsvoering Frans Janssen,
tel. 020 – 531 59 17.

!
d 2,45 korting
voor NVVE-leden
Mijn moeder wilde
dood

door
Annegreet van Bergen

Speciale ledenprijs
De strijd voorbij.
Euthanasie in de
psychiatrie

door Jeannette Croonen
en Carine de Vries
d 18,50 i.p.v. d 22,50

ISBN 13 97890 450 1964 8
actienummer 901-83072 – geldig van 1 december 2010
tot 1 maart 2011

Tegen inzending van deze bon aan Libra & Libris, Postbus 365, 5460 AJ Veghel en onder vermelding van uw
naam en adres ontvangt u het boek over zelfdoding in
de psychiatrie met d 4,- korting. De speciale ledenprijs
van d 18,50 is inclusief BTW en verzendkosten.
U ontvangt de factuur tegelijk met het boek.

(Zie ook de recensie
op pag. 22 van dit nummer van Relevant.)

(Zie ook de recensie
op pag. 23 van dit nummer van Relevant.)

Tegen inlevering van deze bon in de boekhandel
voor d 17,50 (normale prijs d 19,95).

(Advertentie)

EUTHANASIE
IN DE PRAKTIJK
Peter Holland, voorzitter artsenorganisatie KNMG
‘In het boek Euthanasie, de praktijk van dichtbij bekeken tonen
de artsen hun kwetsbaarheid én openheid. Je ziet hun worsteling
met een complex en ingewikkeld proces.’

Eugène Sutorius, voorzitter NVVE
‘Het boek Euthanasie, de praktijk anders bekeken toont helaas
ook nog steeds dat de vrije mens die voor zijn sterven staat niet
zelden in een doolhof van teleurgestelde verwachtingen belandt.’

In Euthanasie, de praktijk
anders bekeken krijgen
nabestaanden voor het
eerst de mogelijkheid om
hún kant van het verhaal
te vertellen. Indringende,
ontroerende en soms ook
schrijnende verhalen die
niet alleen de goede kanten van de euthanasiepraktijk in Nederland belichten
maar ook de tekorten daarvan.
In Euthanasie, de praktijk
van dichtbij bekeken vertellen artsen openhartig
over hun ervaringen met
euthanasie en hulp bij zelfdoding. Ervaringen uit de
tijd na de euthanasiewet,
maar ook lang daarvoor
toen alles nog in het
geniep moest gebeuren.

Hans van Dam
Euthanasie, de praktijk anders bekeken
Interviews met nabestaanden
ISBN 13 9789080815025
Aanbieding: nu voor leden slechts d 7,50
Inclusief verzendkosten(zolang de voorraad strekt)

Hans van Dam
Euthanasie, de praktijk van dichtbij bekeken
Interviews met artsen
ISBN 13 9789074020046
Aanbieding: nu voor leden slechts d 7,50
Inclusief verzendkosten(zolang de voorraad strekt)

Te bestellen voor leden via www.nvve.nl/uitgaven
of bel voor een bestelformulier 020 - 620 06 90

