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4 ALS HET SPOOR DOOD LOOPT
Ex-hoofdconducteur Marcel Smit maakte tienmaal mee dat
iemand voor zijn trein sprong. Hij pleit er voor dat er ontmoetingen worden georganiseerd tussen potentiële zelfdoders en
NS-personeel. Maar vooral zou hij graag zien dat de euthanasiewet wordt verruimd, zodat mensen die psychisch lijden er makkelijker een beroep op kunnen doen.
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6 ALGEMENE LEDENVERGADERING
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2003 stond de statutenwijziging hoog op de agenda. Reden voor veel leden om naar
Amsterdam af te reizen. Het werd een roerige vergadering,
zeker toen over de nieuwe naam en doelstelling van de NVVE
moest worden beslist.
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De Hoge Raad verklaarde huisarts Sutorius schuldig in de
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zaak-Brongersma. ‘Enorm teleurgesteld’, is hij in het vonnis.
‘Het gevaar is nu dat artsen mensen gaan afwijzen, omdat
hun lijden niet in het juridische korset te wringen is.’
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ANBO, gewest Amsterdam die drie jaar geleden een discussiegroep startte over het levenseinde.
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De praktijk en de discussie rondom euthanasie zijn in beweging. Daarop inhakend heeft de
Algemene Ledenvergadering van de NVVE besloten de doelstelling van de vereniging uit te
breiden. Een stevige stap vooruit. Maar buiten
de NVVE gaan de ontwikkelingen niet voor-,
maar achteruit. Debet hieraan zijn de uitspraak
van de Hoge Raad in de zaak Brongersma; het
besluit van het demissionaire kabinet Balkenende om geen centrale toetsingscommissie
in te stellen voor levensbeëindiging bij onmondigen; en de niet onderbouwde geruchten dat
artsen de euthanasiewet zouden ontduiken
door pijnstilling aan te wenden als een verkapte vorm van euthanasie. Gelet op de consequenties op lange termijn, weegt de uitspraak
van de Hoge Raad het zwaarst. De raad stelde
huisarts Sutorius schuldig aan hulp bij zelfdoding van ex-senator Brongersma. Dat is in de
eerste plaats bijzonder teleurstellend voor Sutorius die toch al met gemengde gevoelens terug kijkt op het hele proces. Kopschuw voor
de vaak ongenuanceerde manier waarop in de
media is bericht over de zaak Brongersma,
koos hij de eerste maanden voor stilzwijgen.
Voor Relevant echter wil hij zijn verhaal wel
doen. Hij is teleurgesteld maar niet verbitterd.
Overtuigd van de zorgvuldigheid en juistheid
van zijn overwegingen en handelen komt hij tot
een belangrijke analyse van de rechtsgang.
De uitspraak van de Hoge Raad zet de versnellingspook van de euthanasiepraktijk in de
achteruit. Het nieuwe criterium dat iemand
“in overwegende mate” aan een ziekte moet
lijden om voor euthanasie in aanmerking te
komen, staat buiten de realiteit. Ten eerste is

de draaglijkheid van het lijden niet afhankelijk
van de aanwezigheid van een ziekte, alsof iemand plotseling zwaarder lijdt als er ziekte is.
Ten tweede is, zoals Sutorius in het interview
overtuigend aangeeft, “in overwegende mate”
aan een ziekte lijden een hol begrip, zoiets
als een beetje zwanger zijn. Naast de inhoudelijke dwaling, zaait de Hoge Raad onrust
door nu plotseling te verbieden wat zij eerder
toestond. Zei de raad in de uitspraak in de
zaak Chabot nog dat de oorzaak van het lijden ondergeschikt is aan de ernst van het
lijden, nu is dat opeens omgekeerd: ziekte is
een voorwaarde om voor euthanasie in aanmerking te komen. Die wending bevordert de
betrouwbaarheid van het hoogste rechtscollege bepaald niet. Wie garandeert nu bijvoorbeeld dat een huisarts die een euthanasieverzoek inwilligt voordat de stervensfase is aangebroken straks toch niet schuldig wordt verklaard, omdat de Hoge Raad het verkeren in
de stervensfase plotseling toch wel als een
criterium gaat stellen?
Donkere wolken pakken samen. De bereidheid
van artsen om euthanasie te melden zal eerder afnemen dan toenemen en wat men dan
meldt zal gebeuren in, zoals Sutorius het zegt,
taal die juristen welgevallig is. Daarmee zal de
werkelijke praktijk deels onzichtbaar blijven of
– erger nog! – een aantal mensen in overtuigende lijdenssituaties de gevraagde stervenshulp niet krijgen, al zou de dokter die wel willen geven. De openheid en het vertrouwen dat
de euthanasiewet wilde creëren, loopt ernstige
averij op.
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ALS HET SPOOR DOOD LOOPT
Het plezier in zijn werk als hoofdconducteur is totaal vergald door de zelfdoders die voor zijn trein sprongen. En NS’er Marcel Smit is niet de enige. ‘Aan de ene kant heb ik ontzettend met deze mensen te doen,
zou ik ze over hun bolletje willen aaien. Aan de andere kant zou ik ze het liefst een rotschop verkopen.’
Hij weet ook niet direct dé oplossing voor dit probleem, maar het beschikbaar stellen van een middel
voor een milde dood zou kunnen helpen.
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‘Het is het mooiste beroep van de wereld. De vrijheid, het buiten zijn, de variatie, de omgang met klanten. Niets is
zo verrassend als een klant,’ zegt Marcel Smit (45) in de restauratie van het
Centraal Station in Amsterdam. Hij wijst
naar het perron. ‘Prachtig toch. Al die
mensen, die drukte... En dat plezier in
je werk wordt dan geheel vergald door
die zelfdodingen.’
Smit is 23 jaar hoofdconducteur geweest, tot 2000, toen er voor de tiende
keer iemand onder zijn trein was gaan
liggen en hij compleet instortte. Hij was
er al eerder, in 1997, een paar maanden uit geweest, ook na een zelfdoding,
maar nu was het over en uit. Hij werd
afgekeurd.
Anatomische les
Tweehonderd maal per jaar springt iemand voor een trein, met dodelijke afloop. Een enorme aanslag op de machinist die buiten zijn wil iemand doodrijdt,
en op de hoofdconducteur, want deze
moet poolshoogte gaan nemen. Smit:
‘De machinist heeft dan al genoeg op
zijn bord gekregen.’
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Smit weet alle tien onheilsplaatsen zo op
te noemen: overweg Roermond, overweg
Lisse; perron Alkmaar; perron Sloterdijk;
einde van het perron Santpoort etcetera.
Een triest rijtje namen. De diverse ongelukken beschrijft hij op plastische en harde wijze – ‘het is een anatomische les
van 800 meter’ – en met een afstandelijkheid, die waarschijnlijk vooral ter zelfbescherming dient. ‘De allereerste keer
was zo’n 22 jaar terug. Een man die op
het talud was gaan liggen, met zijn hoofd
op de spoorlijn, de nek precies op het
ijzer. Daar ga je dan met je zaklantaarn
en je verbandtrommeltje met afdekfolie
langs de spoorlijn. En dan vind je twee
afgesneden benen, een halve meter verder het hoofd. Dat beeld vergeet je dus
nooit.’
Oproep politiek
Boos dat het leed van anderen hem zijn
mooie baan ontnam, stuurde hij een
ingezonden brief naar de Volkskrant.
Het was een open brief aan de politici
in Den Haag, waarmee hij hen opriep
de euthanasiewetgeving te verruimen.
Omdat de euthanasiewet mensen met

psychische klachten uitsluit, springen ze
bij mij voor de trein en word ik zwaar geschaad.
De brief leidde tot interviews in kranten en
een optreden bij Barend en Van Dorp. Vanuit Den Haag daarentegen kwam geen enkele reactie. ‘Nul komma nul. Wel heb ik
veel positieve reacties gehad vanuit de
psychiatrie. Ik heb zelfs op een congres
over zelfdoding gesproken waar patiënten,
familie en psychiaters aanwezig waren.’
Smit wilde het liefst weer aan het werk.
Dat lukte met behulp van een traumatoloog die een nieuwe therapie gebruikte:
EMDR (Eye Movement Desensitization
and Reprocessing), speciaal bedoeld voor
mensen die een trauma of een verlies te
verwerken hebben. ‘Zodra ik er aan begon, wist ik: dit werkt. De traumatoloog
zou mij begeleiden naar een kantoorbaan,
afscheid nemen van het oude, op weg
naar het nieuwe. We hadden allebei het
idee dat het onmogelijk was dat ik ooit
weer de trein op zou gaan.’
De therapie duurde vijf maanden, elke
week een sessie. ‘En inmiddels ben ik
een medisch wereldwonder,’ zegt Smit
stralend. ‘Ik werk weer op de trein. Niet
in mijn oude baan, maar ik maak deel uit
van een controleteam van negen conducteurs, in het kader van het “Proces bijzondere taken”. Wij stappen her en der op en
kammen dan de hele trein uit. Ik rijd weer,
maar als er nu iets gebeurt, hoef ik niet
naar buiten.’
Verruiming euthanasiewet
Een andere ex-machinist die de laatste
maanden veel in het nieuws is geweest,

‘De beschikbaarheid van een middel voor een milde dood (de zogenaamde pil van Drion) zou het
aantal zelfdodingen kunnen doen
afnemen,’ zegt klinisch psycholoog Ad Kerkhof, verbonden aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam
en gespecialiseerd in depressie
en suïcidaal gedrag. ‘Maar op een
afgeleide manier en in combinatie
met andere maatregelen zoals
een optimaal stelsel van geestelijke gezondheidszorg. Er gebeurt
bijvoorbeeld nog veel te weinig
op het gebied van preventie van
treinzelfdodingen.’
Onlangs heeft Kerkhof op verzoek
van Railinfrabeheer enkele voorstellen gepresenteerd waarmee
dit probleem kan worden aangepakt. Kerkhof: ‘Allereerst meer

is Harry de Jonge. Zijn verhaal is vergelijkbaar met dat van Smit. De Jonge raakte
in 2001 volledig arbeidsongeschikt nadat
hij voor de negende keer iemand had
doodgereden. Hij heeft de NS aangeklaagd
wegens gebrek aan psychologische begeleiding. Onlangs werd bekend dat de NS
aanstuurt op een schikking en De Jonge
en andere personeelsleden die door de
zelfdodingen psychisch geschaad zijn,
een schadevergoeding zal geven.
Terugkijkend moet Smit De Jonge ook gelijk geven. ‘Er werd niet veel inspanning
verricht vanuit de NS. De directe opvang

Marcel Smit: ‘De euthanasiewet maakt
het mensen met psychische klachten
bijna onmogelijk er een
beroep op te doen”
was goed, maar verder was het beleid erop gericht je zo snel mogelijk weer aan het
werk te krijgen. Op het moment dat ik in
het nieuws kwam en her en der interviews
gaf, liepen ze opeens tien keer zo hard.’
Zelf zal Smit geen schadevergoeding eisen. ‘Uiteindelijk heeft het spoor mij naar
de traumatoloog gestuurd en deze betaald, dus eind goed al goed. Je kunt het
de NS ook niet verwijten dat mensen onder hun treinen lopen. Maar je kunt ze er
misschien op aanspreken dat ze nog niet
genoeg maatregelen nemen om het spoor
minder toegankelijk te maken.

barrières aanleggen, en dan vooral langs de zogenaamde
hotspots, plekken waar het vaak
gebeurt, niet zelden in de buurt
van psychiatrische inrichtingen.
Uit onderzoek blijkt dat de daad
toch vaak impulsief bepaald is.
Als je die impuls weet te doorbreken, met een barrière, zoals
bomen of een slootje, kun je die
impuls soms tegenhouden.
Zelfdoding gebeurt ook vaak vanaf perrons. Je kunt kiezen voor
een ander toeleidingssysteem tot
de treinen. Waarbij vanaf het perron het spoor niet bereikbaar of
zelfs onzichtbaar is. Het perron is
een soort lifthal met deuren, die
openen als de trein gearriveerd
is. En camera’s ophangen bij
overwegen. Potentiële zelfdoders

duidelijk maken dat er gekeken
wordt. Je kunt ze zelfs via een
luidspreker laten weten dat ze gezien worden. En reclameborden
plaatsen op stations met teksten
als: als u zelfdoding overweegt
door voor de trein te springen,
realiseert u zich wat u de machinist aandoet.
En tenslotte ontmoetingen tussen
psychiatrisch patiënten en NS-personeel. Uit onderzoek blijkt dat
het bij deze zelfdoders vooral om
jonge schizofrene mannen gaat
met een wat hogere intelligentie
en om borderline vrouwen, dus je
kunt heel specifieke groepen patiënten erop aanspreken. Als dit
beleid tegelijk wordt ingezet, kan
er veel van worden verwacht.’
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Het is in mijn ogen vooral een maatschappelijk probleem. Ik ben nog steeds honderd procent voor een verruiming van de
euthanasiewet, want die maakt het mensen die psychisch lijden nu bijna onmogelijk er een beroep op te doen. En ik ben
er ook honderd procent voor dat mensen
die psychisch lijden – in tegenstelling tot
wat nu het plan is – in aanmerking kunnen
komen voor de pil van Drion.’
Smit is niet bang dat mensen met een
tijdelijke depressie, die misschien nog geholpen kunnen worden, te snel naar zo’n
middel zullen grijpen. ‘Mocht dat gebeuren, dan is het nog altijd hun eigen beslissing geweest. Ik ben overigens voor een
goede controle. Wat mij betreft zou de pil
van Drion alleen verstrekt kunnen worden
door artsen.’

‘Als u zelfdoding overweegt
door voor de trein te springen,

ROERIGE
TIJDEN
VOOR DE
NVVE
Krijgt de NVVE een nieuwe naam? Wordt de
doelstelling van de vereniging uitgebreid?
Belangrijke punten die op de agenda stonden
van de Algemene Ledenvergadering die op 29
maart werd gehouden in de RAI in Amsterdam.
Door verschillende leden werden amendementen

realiseert u zich wat u de

ingediend op de voorgestelde statutenwijzigingen

machinist aandoet’

die het bestuur had gedaan. Het beloofde een
interessante bijeenkomst te worden.
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Machteloosheid
Inmiddels is Smit zelf de politiek in gegaan, hij stond op de lijst van de nieuwe
Leefbaar Provinciale Partij-Noord-Holland
(LPP-NH). ‘Lijst 9, nummer 3.’ De reden:
‘Ik kan wel steeds vanaf de zijlijn gaan
roepen, maar dáár is het speelveld. En wie
weet word ik een keer gekozen en is dit
een opstapje naar de landelijke politiek.’
Smit heeft geen idee wat er gebeurt als er
weer iemand voor de trein springt waar hij
op werkt. ‘Ik weet nu dat er hulp is, in de
vorm van de traumatoloog. Het is vooral
die enorme machteloosheid, die het zo
moeilijk maakt. Zij kwetsen mij en ik kan
niets terug doen. Ja, ik kan op hun graf
gaan pissen, maar daar heb je alleen
maar de nabestaanden mee. Eigenlijk heb
ik ontzettend te doen met die mensen.
Ik zou ze willen troosten, over hun bolletje
aaien. Maar aan de andere kant vind ik
ze etterbakken, zou ik ze het liefst een
rotschop verkopen.’ Smit ziet dan ook wel
wat in georganiseerde ontmoetingen tussen psychiatrische patiënten en NS-personeel, zoals psycholoog Ad Kerkhof voorstelt (zie kader). ‘Dat zou helpen. Je verhaal vertellen aan potentiële zelfdoders.
Om ze te zeggen: weet wat jullie ons aandoen.’
Anja Krabben
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Voorzitter Jacob Kohnstamm blikt kort terug op het
jaar 2002. Een roerig jaar waarin de euthanasiewet
op 1 april in werking trad, maar die tevens tot gevolg
had dat artsen terughoudender zijn geworden om
euthanasie toe te passen of hulp bij zelfdoding te
geven. Hij refereert ook aan het overlijden van NVVEerelid prof dr. Henk Leenen, ‘de founding father van
de euthanasiewet’, die ook aan de wieg stond van
Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland
(SCEN).
Er zijn enkele bestuurswijzigingen. Johan Legemaate
heeft zijn bestuursfunctie neergelegd. Cees Das
treedt reglementair af en in zijn plaats wordt met algemene stemmen prof. dr. Cees Jonker, hoogleraar
dementie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, benoemd.
Punt 8 op de agenda, de wijziging van de statuten,
is het voornaamste punt waarover de vergadering
een besluit moet nemen. De twee belangrijkste voorstellen tot veranderingen van de statuten zijn de wijziging van de naam en de doelstelling van de NVVE.
Het bestuur acht dit noodzakelijk omdat vorig jaar op
de ledenvergadering is besloten dat – nu de euthanasiewet is gerealiseerd – de NVVE zich op een breder vlak gaat inzetten voor de realisering van het
recht van een ieder op een vrije keuze ten aanzien
van het levenseinde.
Al eerder, onder andere tijdens de ledenraadpleging
op 26 februari in Utrecht, hadden leden de gelegenheid gekregen met elkaar te overleggen over de voorstellen van het bestuur. Naar aanleiding van deze
“voor-ALV” werden door leden vier amendementen
ingediend.
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Naamswijziging
Hans Schraven dient een “dubbel”-amendement in betreffende de naamswijziging en de doelstelling van de
NVVE. Het bestuur kiest voor een wijziging van de
naam in “Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig
Levenseinde” omdat zij vindt dat de huidige naam niet
meer weergeeft wat de vereniging wil bereiken. Schraven pleit er echter voor de naam ongewijzigd te laten,
omdat hij ‘geen argumenten heeft kunnen vinden om
een dertig jaar lang zorgvuldig opgebouwde naamsbekendheid tegen hoge kosten weg te gooien’. ‘Laat de
naam zoals hij is, we weten ook dat bij de ANWB geen
wielrenners meer zitten en bij de VARA geen radioamateurs’, onderbouwt hij zijn standpunt. Karin Spaink oppert de afkorting NVVE in stand te houden, maar het
onderschrift te wijzigingen in Nederlandse Vereniging
voor een Vrijwillig Einde. Na overleg besluit het bestuur
ook dit voorstel in stemming te brengen. Van de 231
geregistreerde leden stemmen 110 voor het amendement-Schraven, 113 tegen en 3 blanco. Het amendement is daarmee verworpen. Ook het voorstel van
Spaink haalt het niet, waarmee de vergadering gekozen heeft voor wijziging van de naam in Nederlandse
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.
Doelstelling
Het tweede punt in het amendement-Schraven betreft
het ongewijzigd laten van de doelstelling van de NVVE.
Alle door het bestuur voorgestelde acties kunnen volgens hem worden uitgevoerd binnen de oude formulering: de sociale aanvaarding en de daaruit voortvloeiende legalisering van vrijwillige euthanasie en hulp
bij zelfdoding. Daarbij biedt deze formulering volgens
Schraven de NVVE meer armslag om maatschappelijk
invloed uit te oefenen. Het bestuur meent echter dat
in de huidige tijd een uitvoeriger en meer uitgesplitste doelomschrijving naar buiten toe beter weergeeft
waar de vereniging zich thans op richt.
Een tweede amendement betreffende de doelstelling
van de NVVE werd ingediend door Gert Rebergen.

Samen met de 21 medeondertekenaars wil hij het
voorstel van het bestuur op verschillende punten aangepast zien. Al eerder, tijdens de ledenraadpleging in
Utrecht, hadden zij hun standpunten naar voren gebracht. Het bestuur had de kritische opmerkingen
ter harte genomen en in een eigen amendement een
nieuwe doelstelling geformuleerd die dicht bij het
amendement-Rebergen ligt. Eén essentieel verschil
bleef. In het bestuursvoorstel is de term “vrijwillig”
opgenomen, maar Rebergen c.s. zouden veel liever
zien dat deze term vervangen wordt door “menswaardig”. ‘Vrijwillig gaat altijd over wilsbekwamen. Wilsonbekwamen worden hiermee uitgesloten’, aldus Rebergen. Voorzitter Kohnstamm: ‘De term vrijwillig is heel
essentieel. Vooral ook naar het buitenland toe, waar
men nog steeds denkt dat in Nederland mensen tegen hun wil een spuitje krijgen. Vrijwilligheid is het
begin en einde van de discussie.’
Het amendement-Schraven (de doelstelling van de
NVVE laten zoals hij is) wordt met overgrote meerderheid van stemmen verworpen. Ook het amendementRebergen haalt het niet, zodat de nieuwe doelstelling
van de NVVE er conform het bestuursvoorstel nu als
volgt uit ziet:
a. Het bevorderen van een zo breed mogelijke toepassing en maatschappelijke acceptatie van de bestaande wettelijke mogelijkheden van een vrijwillig
levenseinde;
b. Het bevorderen van de maatschappelijke aanvaarding en de juridische regeling van een vrijwillig levenseinde in situaties die niet onder de bestaande
wettelijke mogelijkheden vallen;
c. Het streven naar de erkenning van de keuze voor
een vrijwillig levenseinde en de hulp daarbij als
mensenrecht.
Machtiging
Een vierde amendement wordt ingediend door Karin
Spaink. Zij zou graag zien dat leden die om wat voor
reden dan ook niet op de ledenvergadering aanwezig

Peter de Wit
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kunnen zijn de mogelijkheid krijgen een ander te
machtigen voor hem of haar te stemmen. ‘Zeker gezien het feit dat specifiek voor de NVVE geldt dat de
vereniging nogal wat oudere leden heeft, die niet altijd
goed in staat zijn te reizen’, licht ze haar standpunt
toe. Volgens Kohnstamm is het zeer ongebruikelijk dat
er bij een vereniging met de omvang van de NVVE bij
volmacht wordt gestemd. Daarbij zou het een enorme
organisatie met zich meebrengen. Maar hij voegt eraan toe het oordeel graag aan de ALV over te laten.
Na een schriftelijke stemming is de uitslag: 96 voor,
112 tegen en 9 blanco. Het voorstel is daarmee verworpen.
Huishoudelijk Reglement
Tijdens de ledenvergadering in 2002 werd door Karin
Spaink een voorstel ingediend om leden in een eerder
stadium dan op de ledenvergadering in de gelegenheid te stellen met elkaar over de stukken voor de
ALV te spreken. In afwachting van de statutenwijziging
in 2003 werd dit voorstel al door de NVVE gevolgd:
in oktober was er in Amsterdam een ledenraadpleging
rond de wijziging van de statuten en de aan te vragen
proef voor het verstrekken van een middel voor een

Op de ALV is melding gemaakt van het terugtreden
van mr. J. Legemaate als bestuurslid van de NVVE.
Hij gaf het navolgende als motivering voor zijn
besluit:
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Hoewel nog maar een jaar geleden benoemd, heb
ik besloten mijn bestuurslidmaatschap van de
NVVE te beëindigen. Na de aanvaarding daarvan
ben ik in dienst getreden van de artsenorganisatie
KNMG. Deze combinatie van activiteiten behoeft
naar mijn mening geen probleem op te leveren,
maar kennelijk is het wel een combinatie die in de
buitenwereld gevoelig ligt. Recentelijk is hierover in
de media enkele malen op een verwarrende wijze
bericht. De belangen van de KNMG en de NVVE
kunnen daardoor worden geschaad. Ik moet
concluderen dat ik onder die omstandigheden als
bestuurslid van de NVVE niet optimaal kan
functioneren. De NVVE noch ikzelf zijn daarbij
gebaat. Het spijt mij zeer dat ik deze beslissing
heb moeten nemen.
Het bestuur heeft met spijt van deze stap
kennisgenomen en neemt node afscheid van
Johan Legemaate.

milde dood en in februari werd in Utrecht een ledenraadpleging gehouden waar leden met elkaar over de
ALV-stukken konden spreken.
Spaink maakt er bezwaar tegen dat haar voorstel niet
is opgenomen in de statuten – zoals destijds is afgesproken – maar in een apart Huishoudelijk Reglement.
Kohnstamm benadrukt dat er op advies van de notaris voor deze oplossing is gekozen. ‘Evenals de statuten moet een Huishoudelijk Reglement door de ledenvergadering worden vastgesteld. Maar een Huishoudelijk Reglement is veel flexibeler. Als er wijzigingen in
aangebracht moeten worden, kan de ledenvergadering
daarover beslissen en hoef je – in tegenstelling tot bij
statutenwijziging – niet ook nog eens naar de notaris.
En bij stemming is er geen tweederde meerderheid
nodig.’ De vergadering vindt de argumenten van het
bestuur ook wat betreft dit punt overtuigend en verwerpt het amendement-Spaink.
Door het instemmen van de ledenvergadering met de
voorgestelde statutenwijzigingen staat niets meer in
de weg ze door te voeren. Pas als de akte bij de notaris is gepasseerd, naar verwachting in juni, zullen de
statutenwijzigingen een feit zijn.

Door het terugtreden van bestuurslid Legemaate is
een vacature ontstaan in het bestuur van de NVVE.
Omdat het bestuur het uitermate onwenselijk vindt
om gedurende een vol jaar een deskundig gezondheids- en strafrechtelijke inbreng te moeten missen,
is besloten – in afwijking van de gebruikelijke
procedure – een extra ledenvergadering te houden
met de verkiezing als enig agendapunt.
De ledenvergadering zal worden gehouden op
woensdag 25 juni 2003 in Meeting Circle, Utrecht,
aanvang 19.00 uur.
Wilt u de vergadering bijwonen, stuur dan een
fax 020 - 420 72 16, e-mail: euthanasie@nvve.nl
of kaartje naar NVVE, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam, o.v.v. extra ALV.
De agenda en de naam van de kandidaat zullen
u dan tijdig worden toegezonden.
Belangstellenden voor de vacature worden
opgeroepen zich bij de NVVE te melden.
De volgende kwaliteiten worden verwacht:
• affiniteit met de doelstellingen van de NVVE
• visie op en ervaring met besturen
• maatschappelijke betrokkenheid
• deelnemer aan/in een voor de NVVE relevant
netwerk
• representativiteit
Voor deze vacature wordt dus gezocht naar een
kandidaat met specifieke kennis en ervaring op
het terrein van het gezondheidsrecht en/of het
strafrecht.
Belangstellenden kunnen voor meer informatie
contact opnemen met Rob Jonquière, directeur
NVVE, tel. 020 - 531 59 16.
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Dertig jaar NVVE
Naast de “zwaardere zaken” was er, zoals
dagvoorzitter Magda Berndsen het noemde,
ook tijd voor ‘feestelijke intermezzo’s’. De
Eukaria-prijs 2003 voor de auteur(s) van de
beste publicatie over het thema Zelf beschikken over het levenseinde ging naar
rechtssocioloog dr. Heleen Weyers. De aanmoedigingsprijs was voor een werkgroep
van de ANBO, gewest Amsterdam (zie ook
pagina 20/21).
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan
van de NVVE werd de documentaire NVVE
30 jaar vertoond waarin leden van het eerste uur onder leiding van Violet Falkenburg
op Landgoed Vollenhoven terugblikken op
de ontwikkelingen rond euthanasie in de
voorgaande jaren.
Maar het belangrijkste intermezzo was ongetwijfeld de bekendmaking van de nieuwe
ereleden van de NVVE: Adelbert Josephus
Jitta en Els Borst. Kohnstamm roemde de
inzet van beiden. ‘In de tijd dat Adelbert
officier van justitie was, zijn bijna alle grote
zaken betreffende euthanasie en hulp bij
zelfdoding door zijn handen gegaan.
In 1983/’84 schreef hij de eerste wetteksten voor initiatiefwetsvoorstellen euthanasie. Daarnaast was hij acht jaar bestuurslid
van de NVVE.’
Ook voor Els Borst waren er lovende woorden: ‘Als vice-voorzitter van de Gezondheidsraad dacht zij mee met al degenen
die streden voor regelgeving en droeg ze
de lijnen naar buiten uit. Als minister was
zij verantwoordelijk voor het uiteindelijke
resultaat: de eerste euthanasiewet ter wereld. Als minister heeft ze ook gezegd dat
zij wel de beschikking wilde hebben over de
pil van Drion. Daarmee heeft ze de weg die
wij in gaan slaan, voorbereid.’ Uit handen
van Kohnstamm kregen de beide “wegbereiders van de euthanasiewet” de erepenning
van de NVVE.
Opmaat
’s Middags waren er twee workshops die
gezien konden worden als een opmaat naar
de nieuwe activiteiten van de NVVE. De film
Dag Allemaal werd vertoond, waarna onder
leiding van de maker Jaap van Hoewijk en
psychologe Martine Cornelisse met leden
gediscussieerd werd over een middel voor
een milde dood. Onder leiding van het bestuurslid Cees Jonker en directeur Rob Jonquière werd in de tweede workshop gediscussieerd over dementie en euthanasie.
Duidelijk werd dat er voor de Nederlandse
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
de komende jaren nog veel werk te verzetten is.
Marleen Peters

C O M M E N TA A R
NVVE 30 JAAR – EN NU VERDER?
Het was een bijzondere dag, zaterdag 29 maart 2003. In de
RAI hadden zich meer dan tweehonderd leden verzameld om
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen.
Leuk was het: het dertigjarig bestaan werd gevierd met de benoeming van ereleden en het vertonen van een speciale video
over 30 jaar NVVE. Maar spannend ook: want na het binnenhalen van de euthanasiewet klonk al langer weer de roep om
de pil van Drion. De ene nota na de andere verscheen. De leden werden meer dan eens in de afgelopen twee jaar geraadpleegd. Maar toch stond de gewenste aanvraag voor een proef
nu niet op de agenda van deze ALV. Het bestuur wilde wel, dat
bleek uit de voorgestelde wijziging van statuten en naam: niet
meer (alleen) euthanasie, maar een vrijwillig levenseinde; niet
meer alleen toezien op de uitvoering en handhaving van de
euthanasiewet, maar ook de bevordering van de maatschappelijke aanvaarding van het gedachtegoed van Huib Drion. Goede
luisteraars op de ALV konden ook horen dat de pil van Drion
nu verder als “laatstewilpil” door het leven zal gaan.
Het kwam allemaal goed: de voorgestelde statuten, inclusief
de nieuwe naam, werden door de vergadering aangenomen.
Daarmee zou de NVVE (straks statutair Nederlandse Vereniging
voor een Vrijwillig Levenseinde) zich verder op die zo vurig
door velen gewenste laatstewilpil kunnen richten.
Maar de aandacht voor de verworvenheden van de euthanasiewet mag niet verslappen. Recent verscheen bijvoorbeeld in
Trouw een artikel van drs. Alexander von Schmid (ethicus en
filosoof) die pleitte voor een eerherstel van de zelfmoord. Had
hij nou (ook) over de verstrekking van die laatstewilpil geschreven, dan had de nieuwe vereniging hem in de armen kunnen
sluiten. Maar nee, deze filosoof plaatst zijn ethische principes
vooral in het licht van vroeger. Onze voorouders stierven liever
niet in bed, betoogt hij, en staken zich dus liever dood of wierpen zich van een helling: dat was pas waardigheid. En tegenwoordig? De patiënt van nu wil weliswaar autonoom besluiten
dat zijn leven moet eindigen, maar kruipt in de slachtofferrol
en laat een ander (de dokter) opdraaien voor de daad: onvolwassen zelfbeschikking, vindt filosoof Von Schmid.
Maar het was toch de ver doorgeslagen medische technologie
(mensen veel langer in leven houden dan door hen wordt gewenst) die de vraag naar de zin van een gerekt bestaan actueel maakte? Hoezo onvolwassen zelfbeschikking als de lijdende patiënt opkomt voor zijn rechten en mondig als hij is de
medische macht vraagt de consequenties van diens handelen
te willen nemen? Op die manier is het beschikkingsrecht van
artsen pas onvolwassen.
Als we in Von Schmids redenatie zouden moeten meegaan,
dan zal de medische stand moeten ophouden met het opvoeren van hun medische hoogstandjes.
Dan zou een euthanasiewetgeving
mogelijk overbodig kunnen worden.
En dan zou de Nederlandse Vereniging
voor een Vrijwillig Levenseinde aan
haar leden wellicht beter zwaarden en
dolken kunnen gaan leveren dan een
laatstewilpil. En dan is 30 jaar NVVE
voor niets geweest.
Rob Jonquière
directeur NVVE
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ZAAK-BRONGERSMA

Hoge Raad zet euthanasiepraktijk vast in juridisch keurslijf

VONNIS IN ZAAK-BRONGERSMA
CREËERT NIEUW TABOE
Op 22 april 1998 gaf huisarts Philip Sutorius een dodelijke mix medicijnen aan de 86-jarige oud PvdAsenator Eduard Brongersma. Nu, bijna vijf jaar later, heeft de Hoge Raad bepaald dat deze hulp niet had
gemogen. Niet omdat Brongersma niet ernstig zou hebben geleden; ook niet omdat de huisarts fouten heeft
gemaakt. De raad meent dat de aard van het lijden bij Brongersma geen hulp bij levensbeëindiging toestaat:
levensmoeheid is geen ziekte en daarom geen grond voor euthanasie. Huisarts Sutorius begrijpt de Hoge
Raad niet en meent andersom dat de Hoge Raad hem niet begrepen heeft. Of beter: zijn vak niet begrepen
heeft. En hij vreest de consequenties. Enkele maanden na de uitspraak praat Relevant met een arts die een
bittere ervaring rijker is.
‘Natuurlijk ben ik enorm teleurgesteld in
het vonnis van de Hoge Raad. Ik ben schuldig verklaard, punt. Alle toevoegingen over
mijn integriteit of verontschuldigend gebazel
dat “het juridisch niet anders kon” ten spijt:
schuldig staat in het onderste regeltje. En
dat is bitter en zal het vergeetboek nooit
bereiken.
Maar er is ook een ochtend gekomen waarop ik wakker werd met een gevoel van opluchting. Want het is ook voorbij: ik hoef
niet meer naar de advocaat en de rechters.
Ik ben verlost van de hell of a job om te begrijpen wat juristen bedoelen en andersom
juristen duidelijk te maken wat wij bedoelen. Ik ben geen pion meer in een hard en
ondoorzichtig schaakspel tussen recht en
politiek. Ik heb niet meer het vooruitzicht
op mijn tenen te moeten lopen om toch
vooral niets te zeggen dat anders kan worden uitgelegd dan het is bedoeld en dus
misbruikt kan worden. Niets van dat alles
meer. En dan is er natuurlijk ook de opluchting dat zo’n zaak niet meer op jezelf en je
gezin drukt. Veel persoonlijke ellende hebben we overigens niet meegemaakt. Maar
kwetsbaar ben je wel. Onze jongste kwam
een keer thuis en zei: “Papa, op school vertelde iemand dat je een moordenaar bent.”
Hier is altijd open gesproken over wat er
speelde. Ik ben er wat verlegen onder,
maar mijn kinderen zijn trots op mij.
Patiënten hebben mij de afgelopen jaren
vaak ontzien. Begrijpelijk, maar ik vond het
naar. Als dokter wil je gewoon je werk

‘Machteloos heb ik moeten toezien dat
de zaak die de Hoge Raad behandelde,
de zaak-Brongersma niet meer was’

doen. En daar hoort ook praten over de
dood bij, zeker bij patiënten die een dodelijke ziekte hebben. Maar dat lukte niet altijd. De dokter had een zaak aan z’n broek,
en dan kun je niet aankomen met – god
betere het – de vraag om hen desnoods
ook aan de dood te helpen, redeneerden
mensen. Ik zei dan bijvoorbeeld: “Ik heb
ervaren dat sommige mensen het moeilijk
vinden om nu met mij over dood en sterven te praten, maar laat het geen belemmering zijn.” Zo ontstond ruimte die ze
zelf niet namen. Dat was voor hen meestal
genoeg om de aarzeling opzij te zetten.
Het is ook een keer misgegaan. Een doodzieke patiënt, bij wie zich een akelig sterven aftekende, zei daar niets over en leek
mijn uitnodiging om wel te praten niet op
te pikken. Heel voorzichtig heb ik toen iets
duidelijker de mogelijkheid van euthanasie
aangekaart. De reactie was een steek door
mijn hart. Het kwam er op neer dat men
wel had gedacht dat er zoiets zou komen
van deze huisarts. Vréselijk vond ik het.
Zo’n enorme miskenning, zulke beeldvorming, verschrikkelijk. Gelukkig is het goed
gekomen, maar toch.’
De jaren van het proces waren tropenjaren?
‘O zeker. En ik heb momenten gehad waarin ik wilde afhaken. Vooral omdat het vanaf
de behandeling door het gerechtshof mijn
zaak niet meer was. Het ging niet meer
over Brongersma en mijn hulp. Abstracties
en vertekeningen deden hun intrede.
En iedereen holde daarin mee.
Achteraf zeg ik ook voorzichtig dat ik het
in zekere zin ook niet had willen missen.
Want ik heb ook veel geleerd, onder andere hoe de juristerij, de rechtspraak en het
college van procureurs-generaal werkt. Eind
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‘Brongersma
moe? Nee, hij
was op, doodop’
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maart kreeg ik een telefoontje van advocaat-generaal Myer, waarin hij meedeelde
dat het college van procureurs-generaal
niet van plan was enige financiële bijdrage
te leveren aan de kosten van mijn rechtsgang. Eigenlijk vind ik het te gek voor
woorden: er is toch wel enige druk op me
uitgeoefend om door te gaan in cassatie,
onder andere door financiële toezeggingen
te doen en mij erop te wijzen dat het hier
zou gaan om een algemeen maatschappelijk belang. En daarna laten ze je barsten.
Zuur, niet?
Maar ook heb ik de bobo’s in euthanasieland leren kennen, ik heb mijn collega’s leren kennen in positieve en negatieve zin,
ik heb het gezicht van de artsenorganisatie KNMG leren kennen toen deze mij publiekelijk liet vallen en ik heb de pers leren
kennen, op een enkele uitzondering na
hartstochtelijk op zoek naar oneliners
waarin men denkt de essentie te vatten.
Meeliftend op mijn verhaal om vervolgens
het eigen verhaal dat het mijne ondermijnt
te schrijven. Onlangs sprak ik een journalist van een groot landelijk dagblad. Zij wilde mij vooral laten zeggen dat euthanasie
een elitaire aangelegenheid is, slechts bereikbaar voor mensen die goed hun woordje kunnen doen. Al deze ervaringen hebben me wijzer gemaakt. Maar let wel: toen
ik er middenin zat, vond ik het vreselijk. Ik
gun het niemand.’
Toen het over juristerij ging, sprak u over
“a hell of a job”.
‘Ja, zo heb ik dat ervaren. Er is een enorme kloof tussen juristen en dokters. Ze
spreken elkaars taal niet. Dus ik moest
elke keer weer zien te begrijpen waar men
het over heeft. En omgekeerd heb ik me
zitten pijnigen hoe ik hun kan uitleggen
wat ik bedoel. En dat lukt niet. Ik heb ook
gemerkt dat je in je pogingen over te komen te ver gaat. Vooral omdat de andere
kant achteroverleunde. Ik heb de rechters
niet kunnen betrappen op een poging om
de verbinding tussen hun eigen jargon en
de medische realiteit te leggen. Vooral de
Hoge Raad heeft mij op dit punt teleurgesteld. Ik hoopte dat de raad zich, zoals in

RECHTSGANG
22-04-1998: Huisarts Sutorius geeft oud-senator
E. Brongersma hulp bij zelfdoding.
06-1999: Start gerechtelijk vooronderzoek.
30-10-2000: De rechtbank Haarlem ontslaat Sutorius
van rechtsvervolging.
6-12-2001: Het gerechtshof Amsterdam oordeelt
Sutorius schuldig, maar legt geen straf op.
24-12-2002: De Hoge Raad volgt het oordeel van het
gerechtshof.
Relevant 2/2003

de zaak Chabot, grondig zou verdiepen en
laten informeren over de realiteit waarin je
als arts terecht kan komen, daar woorden
voor zou vinden en zich dan pas zou uitspreken. Helaas heeft de Hoge Raad deze
wijsheid nu niet opgebracht. Integendeel:
men is meegegaan in de platitude dat er
bij Brongersma sprake was van levensmoeheid. De eerste regel van het persbericht
dat de Hoge Raad bij de uitspraak uitgaf
luidt: In deze zaak gaat het om de vraag of
euthanasie ook is gerechtvaardigd in gevallen waarin sprake is van levensmoeheid.
Daar mag het de Hoge Raad om zijn gegaan, maar bij Brongersma ging het daar
niet om. Machteloos heb ik moeten toezien
dat de zaak die de Hoge Raad behandelde,
de zaak-Brongersma niet meer was. Vandaar dat ik zeg dat deze zaak mij is ontstolen. Sinds de behandeling door het hof Amsterdam ben ik figurant geworden in wat
eens mijn zaak was. Soms denk ik wel
eens dat de term levensmoeheid de
rechtscolleges goed uitkwam. Men kon er
de zaak mee afschieten. Als dat niet zo is,
heeft men zich op sleeptouw laten nemen
door een oppervlakkige typering van wat
Brongersma doormaakte. Wat ook niet bepaald geruststellend is.’
Levensmoeheid is geen vlag die de lading
dekt?
‘Absoluut niet. Wat mag levensmoeheid
trouwens zijn? Het woord moe zit er in. Dat
heeft iets van: vandaag even niet; morgen,
na een nacht goed slapen. De associaties
met deze term gaan ver langs de werkelijkheid van Brongersma. Die man was 86 jaar
en 95 procent van zijn leven kwijt: zijn mobiliteit, zijn controle over urine en ontlasting, zijn slagkracht, zijn contacten, zijn levenswerk, zijn geestkracht, zijn levensmoed. Zijn leven was in een vrije val. Aftakeling en afhankelijkheid deden langzaam
maar zeker hun sloperswerk, maar de dood
zelf liet op zich wachten. Voor Brongersma
een onverdraaglijke situatie. Dagelijks,
meerdere keren per dag zelfs, vroeg hij
zich af hoe hij de dood binnen kon halen.
Hoe hij zijn uitgeleefd leven menswaardig
kon beëindigen. Moe? Nee, hij was op,
doodop. Zonder ook maar enig uitzicht op
rust, anders dan de rust in de dood.’
Intussen is levensmoeheid zelfs een categorie van lijden van gemaakt.
‘Het is een truc om lijden onder één begrip
te vangen. Dat mislukt per definitie. Lijden
is nooit eenduidig. Vaak hoor ik: “O, die
situatie is duidelijk: kanker, uitbehandeld,
pijn.” Maar dat zijn uiterlijkheden die het
verlangen naar de dood niet verklaren.
Twee mensen in een ogenschijnlijk verge-

lijkbare situatie reageren totaal verschillend. Voor
de een is het leven nog leefbaar, voor de ander niet
meer. Toegepast op Brongersma: zou kanker het
lijden dat hij nu al had hebben verzwaard? Zou zijn
lijden daardoor pas echt ondraaglijk zijn geworden?
Juristen willen het graag zo zien, maar ik moet ze
teleurstellen. Zo is het niet. Soms is zelfs het tegendeel waar: de zekerheid dat een ziekte straks
een eind aan het al bestaande lijden maakt, kan
opluchten. Het ligt allemaal niet zo eenvoudig als
juristen willen doen geloven. Maar intussen zitten
we wel in de juridische valstrik. Wij artsen moeten
de realiteit in hun welgevallige termen gaan omschrijven. Dit betekent een heel gevaarlijke vervreemding van de werkelijkheid. Transparantie was
het sleutelwoord, maar die wordt hiermee de nek
omgedraaid. We zijn nu door ondermeer gezondheidsjurist Johan Legemaate, die door het gerechtshof als deskundige was gevraagd, opgezadeld met
volstrekt onwerkbare formuleringen als: “wetenschappelijk verantwoord medisch inzicht” en “lijden
dat een overwegend somatisch en/of psychiatrisch
classificeerbare oorzaak” moet hebben. Wat moeten we hiermee? Wat is overwegend? Wat moet ik
me hierbij voorstellen? Hoe, bepaal ik dat? Met
een puntensysteem? Kanker 13 punten, eenzaamheid 7, hoog bejaard 6, hartritmestoornissen 10.
En dan tellen: 49 punten, nee; 51 punten, ja?
Lijden volgens de juridische maat, bewaar me.
Lijden heeft in laatste instantie te maken met iemands leven. Met iemands biografie. Dat is: wat
er was en is aan geluk en teleurstellingen, weerbaarheid, hoop, perspectief, los van lijden of ziekte,
steun, troost, vereenzaming. Het gaat er om dit
complex van factoren inzichtelijk te maken.
Een complex dat bij iedereen anders is en anders
uitwerkt. Er is geen ontkomen aan: euthanasie is
maatwerk en ziekte is niet de maat.’
Hoe verwacht u dat de praktijk zich nu zal gaan
ontwikkelen?
‘Dat is nog niet duidelijk. Zeker lijkt mij wel dat
artsen als ze euthanasie of hulp bij zelfdoding
melden dat in juridisch welgevallige taal zullen
gaan doen. De realiteit zal dan soms anders zijn
dan men opschrijft. En dat is jammer, want euthanasie is in meer situaties onontkoombaar dan die
welke het juridisch jargon afdekt. Het gevaar is
dat artsen mensen gaan afwijzen, omdat hun lijden
niet in het juridisch korset is te wringen. En dat
vind ik een gevaar, omdat dokters – huisartsen
met name – mensen in hun biografie kennen,
mensen in hun context meemaken en dus als
geen ander in staat zijn om mensen in hun lijden
te begrijpen, dan wel hen te helpen inzicht daarin
te geven. De huisarts kan samen met zijn patiënt
bekijken of er nog andere wegen zijn. En zo niet,
dan kan hij de humane middelen geven en bij onverhoopte complicaties alsnog een zachte dood
bewerkstelligen. Die weg dreigt nu te worden afgesneden. Kortom, dit vonnis dreigt de klok terug
te draaien en een nieuw taboe te creëren.’
Hans van Dam

KORT
BUITENLAND

Lord dient wetsvoorstel hulp bij zelfdoding in
Lord Joel Joffe, een gepensioneerde advocaat
voor de rechten van de mens, heeft op 20
februari in het Britse House of Lords een wetsvoorstel ingediend dat hulp bij zelfdoding aan
patiënten die terminaal zijn of een onbehandelbare psychische aandoening hebben onder
voorwaarde toestaat. In het wetsvoorstel is ook
het recht op maximale pijnbestrijding vastgelegd. Verdere voorwaarden om voor hulp bij zelfdoding in aanmerking te komen, zijn dat de patiënt volwassen en wilsbekwaam is en twee artsen (onder wie een consulent) de diagnose onderschrijven. Aangetoond moet worden dat alle
alternatieven overwogen zijn, zoals palliatie en
verzorging in een hospice. Ook moet de patiënt
een schriftelijke wilsverklaring opstellen in het
bijzijn van een jurist die zich ervan moet overtuigen dat de patiënt zich de gevolgen van zijn
besluit realiseert. Als er enige twijfel is over de
wilsbekwaamheid moet de patiënt voor een beoordeling doorverwezen worden naar een psychiater. Er is een wachttijd ingebouwd nadat de
patiënt om de hulp gevraagd heeft, zodat deze
de tijd heeft zijn besluit verder te overwegen.
Artsen moeten de hulp bij zelfdoding melden
aan een commissie.
Op 30 april organiseert Lord Joffe een hoorzitting voor members van het House of Lords. Een
van de sprekers is NVVE-directeur Rob Jonquière die een toelichting zal geven op de Nederlandse situatie. Met name om de “broodje aap”
verhalen die in Groot-Brittannië veelvuldig de
ronde doen over de Nederlandse euthanasiewet
te ontzenuwen.
Hulp bij zelfdoding in Oregon
In het afgelopen jaar hebben in Oregon 38 personen gebruik gemaakt van de Death with Dignity Act die hulp bij zelfdoding onder voorwaarde toestaat. Dit blijkt uit het vijfde jaarverslag
van het Oregon Department of Human Services.
In 2002 werden 58 recepten uitgeschreven aan
patiënten die terminaal waren, 36 van hen hebben de medicijnen ook daadwerkelijk ingenomen en zijn hieraan overleden. Twee patiënten
die de medicijnen in 2002 innamen, kregen ze
al in 2001 van hun arts. Zes van de 58 patiënten die de medicijnen in 2002 kregen, leefden
nog aan het eind van het jaar en zestien overleden aan hun ziekte. De belangrijkste redenen
waarom patiënten voor hulp bij zelfdoding kozen
waren de angst voor toenemende afhankelijkheid, afnemende mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten die het leven aangenaam
maken en verlies van lichaamsfuncties.

Samengesteld door Marleen Peters
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BRIEVEN
Levenshulp
Het artikel Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie in Relevant nr. 1 2003 doet mij
weer eens naar de pen grijpen. Vooropgesteld dat het mij heel helder is dat het
euthanasievraagstuk bij deze groep vanzelfsprekend heel wat moeilijker ligt dan bij
mensen met somatische aandoeningen.
De woorden waar mijn ogen aan bleven
kleven, zijn de volgende: Het uiten van
een doodswens is toch vaak een verkapte
vraag om levenshulp. Ik ben bang dat deze
uitspraak artsen ertoe zal brengen tot het
uiterste te gaan (en ook wel het uiterste
voorbij) om levens te “redden”. Het gevaar
is volgens mij levensgroot aanwezig dat
dit voor artsen een welkome dooddoener
zal zijn en ze de gevraagde hulp daarom
niet geven. Ik hoop dat het mij gegeven
en gegund zal zijn om op een zelf te kiezen
moment te stoppen met dit aardse leven
dat voor mij vanaf de geboorte een zware
lichamelijke handicap in de aanbieding
had. Ik zit niet op levenshulp te wachten!

veel me geen moment. Ik heb geen kinderen en nog maar één familielid in Nederland. Er zal een tijd komen waarin de situatie voor mij zal veranderen. Dat ik hulp
nodig zal hebben, wellicht naar een seniorenwoning of verpleeghuis zal moeten. Het
idee alleen al is een schrikbeeld voor mij.
Ik zou niets liever willen dan na een menswaardig leven voor een menswaardige
dood te kiezen. En ik denk, weet bijna zeker, dat vele senioren op een overeenkomstige wijze in dit leven staan. Maar wij leven in een land waar een grote groep christenen een stempel drukt op ons seculiere
bestaan. Zij prediken een scheiding tussen
kerk en staat, maar hun politieke volksvertegenwoordigers blokkeren elk streven
naar vrijwillige euthanasie. Hun vrijheid
van godsdienst misbruiken zij als onvrijheid
voor andersdenkenden. Men heeft het
vaak over solidariteit met allerlei bevolkingsgroepen, maar een weinig solidair zijn
met levensmoede medeburgers is teveel
gevraagd. U begrijpt dat ik verlangend uitzie naar een zo spoedig mogelijke wettelijke
regeling van de pil van Drion.

Pieter Joosse, Koudekerke

R.J. Jongepier, Voorburg

Marten Toonder (1)
Het interview in Relevant nr. 1 2003 met
Marten Toonder vond ik heel treffend. Wat
hij vertelt, heb ik het laatste half jaar ook
bij mijn moeder zien gebeuren: de onthechting van het materiële en zo langzamerhand ook de onthechting van ons, haar kinderen en kleinkinderen. Door dit interview
kon ik het allemaal beter begrijpen, bij
haar crematie heb ik er nog een stuk uit
geciteerd. Zijn visie kwam voor mij op het
juiste moment.
Jolanda van Eekeren, per e-mail
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Bijdragen, bij voorkeur niet langer
dan 250 woorden,
worden op prijs
gesteld. De redactie beslist over het
al dan niet plaatsen
en behoudt zich het
recht voor brieven
te redigeren en in
te korten.
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Marten Toonder (2)
Al lezende raakte ik steeds meer onder de
indruk van het verhaal van Marten Toonder.
Nog nooit heb ik zo goed verwoord gezien
wat de zin is van de pil van Drion. Bij wijze
van spreken zou je dit verhaal moeten inlijsten en aan de muur hangen. Ik werk als
humanistisch geestelijk verzorger in een
verpleeghuis en zal aan mijn collega’s en
de artsen een kopie geven. Ik ben benieuwd naar hun reactie.
Frits Kleingeld, per e-mail

Marten Toonder (3)
Het interview met Marten Toonder heeft
grote indruk op mij gemaakt. Het verheugt
mij dat een zo bekend persoon zich zeer
positief uitspreekt over middelen voor een
milde dood. Ik ben een alleenstaande man
van 74 jaar, woon zelfstandig, doe het
huishouden zelf, ben nog gezond en ver-

VRIJWILLIGERS
SPREKERSKADER
De NVVE is op zoek naar medewerkers
voor het Sprekerskader (SK). Het Sprekerskader bestaat uit vrijwilligers die
spreekbeurten, lezingen en gastlessen
verzorgen op aanvraag. Deze worden
gecoördineerd vanuit het bureau te
Amsterdam.
Wij vragen:
• ervaring met spreken in het openbaar
• goede uitdrukkingsvaardigheid in het
Nederlands en bij voorkeur ook in het
Engels en/of Duits
• flexibele tijdsinvestering
• bij voorkeur beschikking over een
auto
Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Voor informatie kunt u contact opnemen
met: Caroline Nicolai, coördinator SK,
tel. 020 – 531 59 14.
Uw sollicitatie met motivatie en
CV kunt u richten aan:
NVVE, Postbus 75331,
1070 AH Amsterdam.

ROUW

EUTHANASIE EN
VERLIESVERWERKING
Hoezeer iemand rouwt na een overlijden is afhankelijk van vele factoren, zoals de
aard en betekenis van de relatie met de overledene, de omstandigheden na het overlijden en de aard van het overlijden. Over de rol die euthanasie speelt in het rouwproces is maar weinig bekend. “Wat erg cruciaal is voor het rouwproces is de vraag
of men goed afscheid heeft kunnen nemen. Is alles gezegd dat gezegd moest worden?
Rondom euthanasie is de kans daarop in ieder geval groter dan bij een onverwachts
overlijden.”

De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) is een centraal punt voor iedereen die
informatie wil over rouw.
Dagelijks bereikbaar van
9.00 tot 13.00 uur,
tel. 030 - 276 15 00.
Ook op internet is veel informatie over rouw te vinden.
Op de website van de LSR,
www.verliesverwerken.nl,
worden diverse aspecten van
rouw beschreven. Ook is er
een uitgebreide literatuurlijst.
Via de link “raadpleeg de deskundige” kunnen per e-mail
vragen worden gesteld. Er is
op de site ook de mogelijkheid tot lotgenotencontact.

In de Nederlandse en Vlaamse vakliteratuur over rouw en verliesverwerking komt
het onderwerp slechts sporadisch aan
bod. Is er een verschil in het rouwproces
na euthanasie of na een natuurlijke dood?
“Antroposofisch rouwtherapeute” Renée
Zeylmans vraagt het zichzelf wel af in haar
boek Rouwverwerking en rouwbegeleiding;
Sterven – rouwen – troosten, maar met
haar antwoord komen we niet ver: Als de
besluitvorming goed is geweest en de
euthanasie op een rustige en liefdevolle
manier is uitgevoerd, kan de herinnering
achteraf er één van vrede zijn.
Annemieke van der Sterren werkt als coördinator rouw bij de Landelijke Stichting
Rouwbegeleiding en hoort veel verhalen
van rouwenden. Of de rouw na euthanasie
anders verloopt dan na een natuurlijk overlijden, kan ze op basis van haar praktijkervaring niet zeggen. ‘Maar wat erg cruciaal
is voor het rouwproces is de vraag of men
goed afscheid heeft kunnen nemen. Is alles gezegd dat gezegd moest worden?
Heeft men gezamenlijk de tijd kunnen nemen om stil te staan bij het naderende afscheid? Het lijkt verzachtend voor de rouw
te kunnen zijn als er een goed laatste contact is geweest. Rondom euthanasie is de
kans daarop in ieder geval groter dan bij
een onverwachts overlijden.’ De nabestaande heeft echter niet alles te zeggen
over de manier waarop er afscheid wordt
genomen; het is vooral de patiënt die dat
bepaalt. En wat de één een goed afscheid
noemt (samen de uitvaart plannen, samen
fotoalbums doornemen) kan de ander wellicht minder bekoren.
Anticiperende rouw
Als het overlijden niet onverwachts komt,
is er de mogelijkheid vooraf bewust stil te
staan bij de tijd na het overlijden. In vakjar-

gon: er is de mogelijkheid voor anticiperende rouw. In feite kan met anticiperende
rouw worden begonnen zodra vast staat
dat er sprake is van een ongeneeslijke
ziekte. In de hulpverlening bestaat onenigheid over de vraag waaróp “anticiperend
gerouwd” kan worden. Niet ter discussie
staat de anticiperende rouw om de eenzaamheid die verwacht wordt, om de verandering in levensstijl, van (maatschappelijke) status of financiële omstandigheden.
Maar of er ook anticiperend gerouwd kan
worden om het verlies van de ander, is een
discussiepunt. Van der Sterren gelooft er
niet in. ‘Volgens mij kun je niet rouwen om
een aanstaand verlies van een persoon. Je
kunt toch niet weten hoe je gevoel eraan
toe is als de ander weg is? Je kunt je wellicht wel rationeel voorbereiden, maar dat
is iets anders dan rouwen. Rouwen is nooit
rationeel.’
Een overschatting van de mogelijkheden
van anticiperende rouw veronderstelt volgens Van der Sterren tevens dat het rouwproces ná het overlijden valt te sturen. En
dat idee wil ze graag relativeren: ‘Het rouwproces valt slechts minimaal te sturen. Er
spelen te veel factoren een rol. Die zijn
niet of nauwelijks naar de hand te zetten.’
Van der Sterren vermoedt dat het gegeven
dat de dierbare na toepassing van euthanasie is overleden – áls het al een rol
speelt – ook nog afneemt naarmate er
meer tijd verstreken is sinds het overlijden.
‘We zien althans in het algemeen bij rouwenden dat de feitelijke omstandigheden
rondom het overlijden minder van belang
worden als het verlies langer geleden is.
In het begin zit het overlijden nog letterlijk
in het hoofd, met beelden en geluiden,
maar hoe meer tijd erover heen gaat, hoe
minder de precieze omstandigheden ertoe
doen.’
vervolg pagina 17
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In de literatuur bestaan vele definities en omschrijvingen van “rouw”,
maar een zeer duidelijke is: Rouw
is het geheel aan gevoelens, gedachten en gedragingen dat volgt
op het verlies van iemand met wie
een betekenisvolle relatie bestond.
Rouw is daarmee de prijs die mensen betalen voor hun betrokkenheid
bij en liefde voor de overledene.
Welke weg mensen afleggen alvorens zij de draad van het leven
weer kunnen oppakken, is afhankelijk van vele factoren. Het is ondoenlijk alle factoren te bespreken
die het rouwproces beïnvloeden,
maar vier algemene noemers zijn:
(1) de persoonskenmerken van de
rouwende; (2) de betekenis en de
aard van de relatie met de overledene; (3) de omstandigheden na
het overlijden; (4) de aard van het
overlijden.*
(1) Bij persoonskenmerken moet onder meer gedacht worden aan leeftijd, sekse, de mate van kwetsbaarheid (in psychische maar ook lichamelijke zin) en eventuele bekendheid met eerdere verlieservaringen.
Uit onderzoek is bijvoorbeeld bekend dat jonge mensen in de eerste jaren na het overlijden van een
dierbare meer onder het verlies lijden dan ouderen. De oudere mensen echter, hebben een paar jaar
na het verlies juist weer meer
klachten dan jongeren. Dan kunnen
de minder hevige rouwreacties uit
het begin uitgegroeid zijn tot gevoelens van angst, eenzaamheid en
hulpeloosheid.
(2) Het spreekt voor zich dat de
betekenis van de relatie de zwaarte
van de rouw sterk beïnvloedt. Is de
overledene een vierjarig kind of een
negentigjarige opa? Het overlijden
van een kind zal iedereen “erger”
vinden. Het verlies van een kind
gaat tegen alle levensverwachtingen en natuurwetten in. Ouders die
een kind verloren, hebben vele jaren later meer last van somatische
klachten, depressiviteit, boosheid
of schuldgevoelens dan volwassenen die een partner of ouder verloren hadden.
Ook de aard van de relatie telt mee.
Als een partner sterft, zorgt een ongelukkig huwelijk eerder voor een
verzwaring van het rouwproces bij
degene die achterblijft dan een ge-
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lukkig huwelijk. Dat klinkt wellicht
paradoxaal (‘Wees blij, je bent er
nu toch mooi vanaf?’) maar de verklaring is logisch: in de ongelukkige
huwelijken is minder goed met elkaar gesproken, de nabestaanden
willen het liefst nog tal van dingen
rechtzetten of uitspreken. Dat frustreert het rouwproces.
(3) Eveneens bepalend voor de verliesverwerking zijn de omstandigheden na het overlijden. Deze factor
verwijst onder meer naar de aanwezigheid en de kwaliteit van steun uit
de omgeving. Staat de rouwende er
na het verlies alleen voor of heeft
hij het idee dat hij altijd kan terugvallen op familie of vrienden? Vast
staat dat het ontbreken van sociale
steun het rouwproces kan bemoeilijken. Het tegenovergestelde – als
er sociale steun is, doen zich geen
problemen voor in het rouwproces –
is echter geen zekerheid.
(4) De aard van het overlijden kan
ook als voorspeller worden gezien
voor de moeilijkheden die nabestaanden in het rouwproces kunnen
tegenkomen. Een onverwacht overlijden (auto-ongeluk, zelfmoord)
wordt vaak gezien als een factor
die de verliesverwerking bemoeilijkt.
Het betekent echter niet dat een
overlijden dat te voorzien is – zoals
bij kanker of een andere degenererende ziekte – nooit tot problemen
in de verliesverwerking leidt. Nabestaanden die in de periode vóór het
overlijden langdurig voor de zieke
hebben gezorgd, kunnen fysiek
en/of emotioneel uitgeput zijn als
het rouwen moet beginnen. De
emotionele uitputting is het gevolg
van de zware tijd die vaak aan een
“te voorzien sterven” vooraf ging;
men is heen en weer geslingerd
tussen hoop en vrees en de nabestaande heeft de zieke letterlijk
moeten zien aftakelen.

*Hiervoor is geput uit twee boeken:
Behandelingsstrategieën bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking,
red. prof. dr. J. van den Bout,
drs. P.A. Boelen en dr. J. de Keijser.
Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum,
Houten, 1998.
Rouw, red. Ineke Kienhorst,
Paul Boelen en Catja Huiskes.
Uitgeverij NIZW, Utrecht, 1999.

R E L E VA N T E K W E S T I E
Een dochter van een NVVE-lid belt de Ledenondersteuningsdienst omdat ze verbaasd is over wat er met haar vader gebeurt. De man is ernstig ziek en heeft zijn behandelend arts verzocht zijn leven te beëindigen. De arts neemt het verzoek serieus en schakelt een consulent in.
Maar nadat de consulent is geweest, begint de behandelend arts te
twijfelen. Hij wil de man ineens liever middelen toedienen waardoor
hij buiten kennis raakt en langzaam en pijnloos op een “natuurlijke
manier” zal overlijden, zogenaamde terminale sedatie. De familie is
onthutst: er ligt een duidelijk euthanasieverzoek en aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan. De arts zou het verzoek dus zonder problemen
kunnen uitvoeren. De weg die hij nu wil inslaan, is niet de keuze van
de patiënt.
Terminale sedatie en euthanasie
verschillen op een aantal punten
essentieel van elkaar. Bij euthanasie is het verzoek van de patiënt
gericht op overlijden op een door
hem gewenst moment. Daarmee
houdt de patiënt de regie over het
levenseinde in eigen hand. Bij terminale sedatie is het medisch
handelen daarentegen niet gericht
op het directe levenseinde. De
arts kan, als de patiënt veel pijn
heeft, morfine toedienen. Als de
patiënt onrustig is, kan hij deze
onrust met andere middelen wegnemen. De medicijnen waar hier
sprake van is, kunnen afzonderlijk

– maar zeker in combinatie – de
patiënt in coma brengen: de patiënt ervaart geen pijn meer en is
niet meer onrustig, de patiënt is
gesedeerd. Omdat de stervende
patiënt op deze manier tot aan zijn
(natuurlijk) overlijden in een diepe
slaap wordt gehouden, wordt dit
ook wel terminale sedatie genoemd. Het verschil met euthanasie is dat de patiënt op termijn zal
overlijden en de regie over zijn levenseinde uit handen geeft aan de
arts.
Duidelijk moet zijn dat terminale
sedatie in veel gevallen correct
medisch handelen is bij ernstig

INTERVIEW

lijden in het kader van terminale
zorg. Maar gezien het feit dat de
patiënt het levenseinde uit handen
geeft aan de arts mag het niet
worden beschouwd als een alternatief voor euthanasie.
Omdat euthanasie wettelijk wordt
beschouwd als een onnatuurlijke
dood, moet dit worden gemeld bij
een toetsingscommissie en gelden
de regels van de nieuwe euthanasiewet. Bij terminale sedatie is er
sprake van natuurlijk overlijden en
hoeft de arts zijn handelen dus
niet te melden. Buigt een arts een
legitiem euthanasieverzoek om
naar terminale sedatie, bijvoorbeeld om allerlei (administratieve)
rompslomp te vermijden, dan gebruikt de arts terminale sedatie op
een oneigenlijke wijze. De NVVE is
dan ook van mening dat er dan
sprake is van onprofessioneel handelen.
Heeft u iets vergelijkbaars meegemaakt, neem dan contact op met
de NVVE, tel. 020 - 620 06 90.

vervolg van pagina 15

Extra ballast
Van der Sterren kan zich ook voorstellen
dat euthanasie juist een complicerende rol
kan spelen in het rouwproces. ‘Ik denk dan
aan situaties waarin de rouwende niet gekend is in het beslissingsproces rondom
euthanasie. Het gaat dan volgens mij niet
zozeer om de vraag of de rouwende het er
wel of niet mee eens was, maar of hij zijn
zegje erover heeft kunnen doen.’
Deze mogelijk complicerende factor voor de
rouw na euthanasie geldt in ieder geval wel
voor ziekenhuisverpleegkundigen die –
meestal zijdelings – bij het uitvoeren van
euthanasie zijn betrokken, zo bleek enkele
jaren geleden uit onderzoek. Hoe minder zij
op de hoogte waren van het beslissingsproces, hoe groter de verwerkingsproblemen.
Ook zouden de omstandigheden rondom
euthanasie voor extra ballast of frustratie
kunnen zorgen bij rouwenden, geeft Van
der Sterren aan: “Bijvoorbeeld als een ziekenhuis of arts niet wil meewerken, of als
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de vereiste procedure negatief wordt ervaren.” Het rouwproces zal zeker bemoeilijkt
worden als er een juridische strijd losbarst
rondom een uitgevoerde euthanasie en de
nabestaanden daarbij betrokken worden.
Van der Sterren: “Zolang het overlijden juridisch gezien niet afgerond is, kan het
rouwproces niet beginnen. Daarvoor is innerlijke rust nodig, en die vind je niet als
er nog strijd is.”
Rob Bruntink

K BO OR ET K E N

Judith Koelemeijer
Het zwijgen van
Maria Zachea
Uitgeverij Plataan 2001,
€ 17,50
ISBN 90 580 7091 3

Zwijgen kan ook liefde zijn
Zowel de intrigerende titel als
de zwart-wit foto op de cover
van het boek doen vermoeden dat het om een van die
geheimzinnige vertellingen
gaat waar de Colombiaanse
schrijver Garcia Márquez het
patent op heeft. Maar Het
zwijgen van Maria Zachea is
de realistische familiegeschiedenis van een Noordhollands
katholiek hoveniersgezin uit
Wormer. En – we vermelden
het maar even – het woord
euthanasie valt af en toe wel
ergens, maar hoeft niet uitgevoerd te worden.
Het is dus niet “zo’n moeilijk
euthanasieboek” en misschien juist daarom stond
het boek enkele weken in
de top10 van HP/De Tijd.
Wie is, was Maria Zachea en
waarom zweeg ze? Kleindochter Judith Koelemeijer geeft
de antwoorden. Of beter gezegd: ze heeft de jeugdherinneringen van haar vader en
de twaalf ooms en tantes opgeschreven. Al naar gelang de
eigen komaf en opvoeding

valt er voor de lezer veel te
herkennen in de portretten.
Want het oudste kind is geboren in 1934 en de jongste
in1953, een periode waarin
er in onze maatschappij
enorm veel op zijn kop is
gezet en veranderd.
De strengkatholieke vader
Tinus (‘er gaat niets boven
een mis in het Latijn’) krijgt
bijvoorbeeld heel wat weg te
slikken als zijn kinderen heulen met de vrijzinnige ideeën
van bisschop Bekkers en de
Dolle Mina’s en zich tijdens
teach-ins allerlei moderne
idealen laten aanpraten. De
studiekoppen in de familie
gaan studeren, de andere jongens moeten meeverdienen
met pa en de meisjes worden
huisvrouw. Spil in het gezin is
moeder, die beult en baart en
de harmonie bewaart door
haar stilzwijgende acceptatie
van het leven.
Hoe groot het leeftijdsverschil
van de kinderen ook is, hoe
uiteenlopend de karakters en
de manier waarop de twaalf
hun leven verder invullen, als

clan zijn ze loyaal. Of dat nu
uit onverschilligheid of oppervlakkigheid is gegroeid, het
heeft niet zoveel zin om erbij
stil te staan, meent een van
de jongens. Ze hebben allemaal al vroeg geleerd om confrontaties te vermijden.
En zo kan het dan ook gebeuren dat wanneer moe een hersenbloeding krijgt, ze het allemaal vanzelfsprekend vinden
om haar acht jaar lang in haar
eigen huis te verzorgen. Elke
nacht logeert om beurten een
kind bij moe. En zij zwijgt, óók
als ze in het begin nog wel
kan praten. Waarom, vraagt
elk kind zich af, terwijl hij of
zij probeert alsnog het zielenleven van hun moeder te
ontdekken. Uit kwaadheid omdat ze haar niet hebben laten
sterven? Berusting? Schuldgevoel? De jongste zoon vindt
het juist fijn dat ze zwijgt, hij
zou zich geen raad weten als
ze wél zou praten. Haar zwijgen was haar liefde geweest,
vindt hij.
Edith Donck

SYMPOSIUM
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DE ROL VAN VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN
BIJ ACTIEVE LEVENSBEËINDIGING
Op 18 september 2003 organiseert de NVVE een
symposium over de rol van verpleegkundigen en
verzorgenden bij actieve levensbeëindiging.
Tijdens de ochtendsessies zullen verschillende sprekers ingaan op onder andere de juridische en morele
implicaties van de euthanasiewetgeving voor verpleegkundigen en verzorgenden. Vragen (uit de beroepspraktijk) die behandeld worden zijn onder andere:
• Wat mag ik wel en niet doen wanneer euthanasie
of hulp bij zelfdoding plaatsvindt?
• Mag ik assisteren of een infuus inbrengen bij
iemand bij wie euthanasie uitgevoerd gaat worden?
• Mag ik weigeren mee te werken aan euthanasie?
• Welke informatie mag ik wel of juist niet geven als
een patiënt of de familie euthanasie of hulp bij zelfdoding ter sprake brengt?
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’s Middags vinden er vier workshops plaats. Deze worden ingeleid door middel van korte impressierondes
door deskundigen uit de praktijk. De workshops behandelen de rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij actieve levensbeëindiging in de diverse velden
van de gezondheidszorg:
•
•
•
•

psychiatrie
verpleeghuis
extra-murale gezondheidszorg
ziekenhuis

Het symposium zal plaatsvinden in:
Congrescentrum De Reehorst te Ede
Kosten: € 100 (inclusief lunch)
Inlichtingen bij Kitty Jagers, secretaresse NVVE,
tel. 020 - 531 59 16.
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In deze column, overigens mijn laatste voor Relevant, wil ik u enkele bij elkaar gesprokkelde gedachten over ouderdom voorleggen. Bij sommigen van
u zullen ze misschien ergernis oproepen (wat me dan oprecht spijt) en voor
anderen zullen ze herkenning en troost bevatten (wat ik hoop).
Op de dag dat bijna heel stemgerechtigd Nederland naar de stembus ging,
zocht ik een van de oudere bewoners van het verpleeghuis op omdat zij
over een hardnekkige hoest klaagde. Zij zat, ruim 96 jaar oud, met een
boos en tegelijk verdrietig gezicht in haar hoekje in de huiskamer. Op mijn
vraag hoe het met haar ging, barstte zij los: ‘Het gaat helemaal niet, ik vind
het verschrikkelijk, waarom moet ik nog verder leven, al mijn kennissen en
familieleden zijn dood, ik heb niets meer en hier kan ik met niemand praten!’ Ze gaf me desgevraagd ook duidelijk te kennen dat ze aan mij ook
niks had! Ik was zó onder de indruk van haar “lijden” dat ik haar vroeg of zij
graag de pil van Drion zou willen hebben. Ze keek me zéér misprijzend aan
en zei: ‘Natuurlijk niet! Ik wil wel op een natuurlijke manier dood!’ Op mijn
vraag of ze nog ging stemmen antwoordde ze: ‘Ja natuurlijk ga ik straks
stemmen, dat is toch belangrijk!’
Deze dame verwoordt daarmee in een “notendop” wat de stoïcijnse filosoof
Cicero al schreef over ouderdom en de daarmee naderende dood: Maar wat
is zozeer overeenkomstig de natuur als het sterven van oude mensen? Zij
sterven zoals een vlam vanzelf dooft, opgebrand en zonder het gebruik van
enig geweld. Die gedachte is zo geruststellend voor mij dat ik voor mijn gevoel naarmate ik dichter bij de dood kom, als het ware land in zicht krijg en
op het punt sta eindelijk na een lange zeereis de haven binnen te lopen.
Alles goed en wel, maar voorwaarde is dan wel dat dokters zich tijdens de
laatste levensavond terugtrekken en zich in plaats daarvan hun troostende
taak herinneren volgens de Hippocratische eed.
In verpleeghuizen is het gewoonte om met elke bewoner te praten over zijn
of haar wensen ten aanzien van wat dokters zouden moeten doen en vooral
laten bij “calamiteiten”. Zo’n gesprek had ik onlangs met een dame in een
ver gevorderd stadium van Parkinson in het bijzijn van familie en haar verzorgende. Door de Parkinson was ze het grootste gedeelte van de tijd niet
verstaanbaar. Toen ik haar vroeg of zij de wens had gereanimeerd te worden
bij een eventuele hartstilstand, zei zij luid en duidelijk: ‘Beslist niet!’ Zij
moest zelf van verbazing over haar luidheid lachen en wij ook.
Met het ouder worden dienen zich onvermijdelijke facetten aan die verwerkt
moeten worden, zoals: vermindering en verandering van lichamelijke en
geestelijke krachten, de verwerking van het verleden en het perspectief van
een nabij levenseinde. Deze verwerking vraagt een bepaalde levenshouding
die Rutger Kopland actieve gelatenheid noemt en hij verwoordt dat in Poëzie
als geneesmiddel als volgt: Poëzie geeft een ervaring die geen gevoel is,
geen gedachte maar iets, dat ik maar een besef noem, een besef van “zo
is het”. Ik wist het al wel, maar ik weet het opnieuw “zo is het”. Géén negatieve of positieve bril waarmee heden, verleden of toekomst worden bezien.
Niets van “het is allemaal niks” of “het is allemaal heerlijk”. Het is een besef van melancholische waarheid, dat dicht
bij het geluksgevoel komt en dit misschien
zelfs wel is: wij zijn tijdelijk; wij zijn alleen.
Het is niet anders.
Tot slot een citaat uit een gedicht van Adriaan Morriën die over zijn eigen beleving van
oud worden schreef en als advies voor alle
oude mensen gaf: Neem het er maar goed
van, je bent maar één keer oud.
Marijke Boorsma
verpleeghuisarts
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EUKARIA-PRIJS

BESTE PUBLICATIES BEKROOND
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVVE werd de Eukaria-prijs 2003, een prijs van € 1500,-, uitgereikt aan rechtssocioloog dr. Heleen Weyers voor haar proefschrift Euthanasie, het proces van rechtsverandering. Volgens de jury een uiterst toegankelijk, zeer leesbaar en compleet overzicht van de totstandkoming
van de euthanasiewet. De Eukaria-aanmoedigingsprijs (€ 500,-) ging naar een werkgroep van de ANBO,
gewest Amsterdam die drie jaar geleden een discussie startte over het levenseinde. Volgens de jury is het
een unicum dat er nu een notitie ligt geschreven door ouderen zelf.
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Soms is het er opeens: een boek dat
veel andere overbodig maakt. Dat is
het proefschrift van
Heleen Weyers: Euthanasie, het proces van rechtsverandering. Op 25 november 2002 promoveerde ze hierop
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Het proefschrift is
een uiterst toegankelijk, zeer leesbaar en compleet
overzicht van de
totstandkoming van
de euthanasiewet.
Op de keper beschouwd, is haar
studie één lange
trits van opeenvolgende gebeurtenissen en gedachteontwikkelingen binnen recht en maatschappij. Zo’n opzet is riskant. Die
verwordt namelijk
al snel tot een dorre aaneenschakeling van feiten,
maar niet onder de pen van Weyers.
Honderden pagina’s lang weet zij de aandacht vast te houden. Een belangrijke
kracht is dat ze niet alleen feiten en ontwikkelingen noemt, maar die vooral inzichtelijk maakt. Ze legt dwarsverbindingen
tussen bijvoorbeeld ontwikkelingen in de
maatschappij en de beroepsgroep artsen,
de concrete hulp die artsen geven en de
reactie van de rechtspraak. En dat op een
heel objectieve manier, met vermijding
van vakjargon. Het zou niet verbazen als
dit boek als naslagwerk en bron van de
feitelijke ontwikkelingen nog lang onovertroffen zal zijn.

Weyers is een laatbloeier in het wetenschapswereldje. In 1989 ging zij op 37jarige leeftijd filosofie en geschiedenis
studeren. In de zomer van 1995 sloot ze
beide studies af. In die tijd viel haar oog
op een advertentie waarin rechtssocioloog
John Griffiths namens de vakgroep
Rechtstheorie van de Universiteit Groningen een politicoloog of historicus vroeg
om als Onderzoeker In Opleiding (OIO)
een proefschrift te schrijven over het proces van rechtsverandering inzake euthanasie. Die opdracht sloot aan bij haar vak
en bij haar al lang bestaande belangstelling voor omstreden onderwerpen.
Een berg aan materiaal ligt aan deze studie ten grondslag. Weyers: ‘De eerste drie
jaar heb ik al het schriftelijk materiaal tot
aan de jaren tachtig verzameld en zo kort
en bondig mogelijk samengevat. Als historicus ben je in mijn optiek gehouden aan
onbevooroordeeld kijken en het zo objectief mogelijk weergeven van bevindingen.
Natuurlijk ontkom je nooit helemaal aan
interpretatie, maar ik ben er zo zuinig mogelijk mee geweest. Vervolgens heb ik
met enkele sleutelfiguren gesproken, vooral om te bekijken of die nog andersoortige
informatie hadden. Dat was niet zo. Het
beschikbare schriftelijke materiaal was
toereikend om deze studie te schrijven.
De laatste vier jaar heb ik het overvloedige materiaal van de jaren tachtig en negentig verwerkt.’
Weyers heeft de wets- en rechtsgeschiedenis tot en met de mijlpaal van nieuwe
wetgeving neergezet. Beoordelen van wat
is bereikt en vooruit kijken, vallen buiten
het bestek van haar studie, maar desgevraagd wil Heleen Weyers er wel iets over
zeggen. ‘Als ik in het koffiedik van de toekomst kijk, denk ik dat euthanasie in Nederland voorbehouden blijft aan mensen
met een dodelijke lichamelijke ziekte. Verder verwacht ik dat andere maatregelen
met mogelijk levensbekortend effect, zoals het stoppen met behandelen of het
geven van een hoge dosis pijnstilling, belangrijker zullen worden. Tegelijkertijd

denk ik dat mensen wel opener zullen worden over hun doodswens. En niet alleen
mensen met een dodelijke ziekte, maar
ook heel oude mensen die hun leven als
geleefd ervaren. In de verre toekomst zal
het religieuze verbod op zelfdoding minder
belangrijk worden en zullen we zakelijker
gaan denken over de wenselijkheid van
hulp hierbij. Kortom, het debat over de
zelfgekozen dood zal boeiend blijven.’
Hans van Dam

In september 1999 legden Agnes Cornelis, Lucie Nijland en Yvonne van Wagensveld bij de ANBO, gewest Amsterdam
(bond voor 50-plussers) het idee op tafel
om intern een discussiegroep starten over
het levenseinde, met als uitgangspunt het
zelfbeschikkingsrecht van ouderen. Van
Wagensveld: ‘Het was voor het eerst dat
binnen de ANBO een afdeling zich actief
ging bezighouden met dit onderwerp. Maar
we hebben het geluk dat ons gewestbestuur vindt dat je vernieuwend moet zijn
en daarom dergelijke discussies niet uit
de weg kunt gaan. Gedurende het traject
kwam het heus wel eens voor dat iemand
zei: “Moet dat nou?” Maar er was dan altijd weer iemand die heel goed kon aangeven waarom zo’n discussie wel nodig is.’
Cornelis: ‘Het bestuur steekt hiermee echt
zijn nek uit, ons standpunt is uiteindelijk
óók een kritiek op de euthanasiewet. We
willen bereiken dat de afdelingen en ouderenbonden het uitgangspunt van het zelfbeschikkingsrecht overnemen. Daarom zijn
we erg blij met de aanmoedigingsprijs.’
De werkgroep bestond, naast de drie initiatiefneemsters, in totaal uit acht personen. Johan Koudstaal, arts en medewerker van de Ledenondersteuningsdienst van
de NVVE begeleidde het discussieproces.
Van Wagensveld: ‘Zijn aandeel was voor
ons van bijzonder grote waarde. De werkgroep heeft onder zijn leiding een jaar lang
een heel consciëntieuze en zorgvuldige
discussie kunnen voeren.’
Uit de jarenlange discussie is een notitie
voortgekomen onder de titel: Over het levenseinde en in het bijzonder over de zelfbeschikking van de oudere mens in Nederland. Recht op leven, zo staat in de notitie, is naast het recht op de gewenste palliatieve zorg, de keus over het eigen leven
en dus levenseinde te beschikken. Het
zelfbeschikkingsrecht zou volgens de werkgroep dan ook in een nieuwe wet verankerd moeten worden. Verder zou ook de
betekenis van de euthanasieverklaring

moeten worden uitgebreid: wanneer
iemand wilsonbekwaam is, zou de
gevolmachtigde
meer rechten moeten krijgen om het
belang van de betrokkene zo goed
mogelijk te dienen.
Een van de belangrijkste conclusies
in de notitie is dat
ook sociaal lijden
als criterium wordt
erkend voor het willen beëindigen van
het eigen leven.
Cornelis: ‘Veel ouderen voelen zich
eenzaam en sociaal geïsoleerd, die
problematiek is
heel groot. Ouderen moeten het
recht hebben om
weloverwogen hun
keuze te maken uit
de verscheidene
opties aangaande leven en dood. Actieve
levensbeëindiging is er een van.’
Nijland: ‘Wij vinden dat de euthanasiewet
te eenzijdig uitgaat van de wettelijke bescherming van medici. Het consumentenen patiëntenperspectief ontbreekt. In de
wet wordt daarmee nog onvoldoende rekening gehouden, terwijl de praktijk allang
aan het veranderen is in die richting.
In feite gaat de wet niet over wilsbeschikking of over instemming van de patiënt,
maar meer over de onderlinge afstemming
tussen de lijdende patiënt en de arts.
Vooral de zwakkeren in de samenleving,
de mensen die zich minder goed kunnen
verweren en minder goed op de hoogte
zijn van hun rechten en mogelijkheden,
kunnen van dit hiaat in de wet de dupe
worden.’
Dit voorjaar wordt het geweststandpunt
voorgelegd aan de afdelingen van de
ANBO. Ook andere ouderenbonden, de
Unie KBO en de PCOB, hebben de notitie
ontvangen. Uiteindelijk is het doel politieke
beïnvloeding. Van Wagensveld: ‘Maar het
belangrijkste is dat 50-plussers hier ook
zelf mee aan de slag gaan. De ouderenbonden kunnen bijvoorbeeld hun leden
trainen in weerbaarheid, zodat ze weloverwogen kunnen beslissen over hun eigen
leven en sterven.’
Marleen Swenne
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Door Marleen Peters
en Marleen Swenne

Steunfonds Wilfred van Oijen
Op de girorekening van de
Stichting Steunfonds Wilfred
van Oijen is aan giften inmiddels € 34.580,- binnengekomen. De stichting steunt de
Amsterdamse huisarts Wilfred van Oijen die het levensproces bekortte van een hoogbejaarde vrouw die in een ontluisterend stervensproces
verkeerde. In 2002 stond Van
Oijen tweemaal voor de rechter. In de eerste zitting honoreerde de rechtbank het verzoek van de advocaat van
Van Oijen tot uitstel. Hij wilde
eerst laten onderzoeken of de
vrouw wel echt overleden is
aan de middelen die de huisarts toediende. In de tweede
zitting werd de zaak verdaagd
tot april 2003.
Voor de stichting is het belangrijk dat de zaak zonodig
tot in de hoogste instantie
wordt uitgevochten. Zij meent
dat ook andere huisartsen
daarmee gediend zijn, want
wat Van Oijen is gebeurd,
kan elke huisarts overkomen.

REGIOBIJEENKOMSTEN
De NVVE organiseert informatiebijeenkomsten waar leden en introducés praktische vragen kunnen stellen over euthanasie en
alles wat daarmee te maken heeft. Wilt u een regiobijeenkomst
bijwonen? De komende bijeenkomsten worden gehouden in:
Alphen a/d Rijn 22 april
14.00 - 16.30 uur in Golden Tulip
Eindhoven 13 mei
14.00 - 16.30 uur in Hotel Dorinth Cocagne
Amersfoort 17 juni
14.00 - 16.30 uur in Congrescentrum De Eenhoorn
Assen 9 september
14.00 - 16.30 uur in Hotel De Jonge
Bergen op Zoom 7 oktober
14.00 - 16.30 uur in Hotel De Draak
Dordrecht 28 oktober
19.30 - 22.00 uur in Schouwburg Kunstmin
Deventer 11 november
14.00 - 16.30 uur in Deventer Schouwburg
Sneek 9 december
19.30 - 22.00 uur in Hotel Daaldersplaats
Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk aanmelden
bij de NVVE, t.a.v. de Ledenadministratie,
Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam. Toegang gratis.
Om Van Oijen te kunnen blijven steunen is veel geld nodig. Giften zijn dan ook nog
steeds welkom op gironr.
5572797 t.n.v. NVVE/Steunfonds Wilfred van Oijen,
Amsterdam.

VRIJWILLIGERS LEDENONDERSTEUNINGSDIENST
De NVVE is op zoek naar vrijwilligers voor de Ledenondersteuningsdienst
(LOD) in de regio’s:
Groningen, Friesland, Drenthe en kop van Noord-Holland
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De LOD bestaat uit vrijwilligers die informeren, ondersteunen, bemiddelen
en advies geven over vragen of problemen rondom euthanasie. Ze worden
begeleid door twee coördinatoren vanuit het bureau in Amsterdam.
Wij vragen:
• relevante werkervaring, bij voorkeur vanuit het maatschappelijk werk
of de gezondheidszorg
• zeer goede contactuele eigenschappen
• flexibele tijdsinvestering
• beschikking over een auto
• bij voorkeur 35 jaar en ouder
Wij bieden:
• training en begeleiding
• deskundigheidsbevordering
• reis- en onkostenvergoeding
Informatie: Marion Ebbinge of Simone Postma (coördinatoren LOD) via
tel. 020 – 620 06 90
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u richten aan:
NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam
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Gevolmachtigdendienst
Zoals verwacht blijkt de Gevolmachtigdendienst aan een
behoefte te voldoen. Inmiddels zijn 22 volmachtgevers
gekoppeld aan een gevolmachtigde.
De dienst is uitsluitend bestemd voor leden die in eigen
kring (familie, vrienden of kennissen) geen gevolmachtigde
kunnen vinden. Bovendien is
ook de beschikbaarheid van
vrijwilligers in de regio een
voorwaarde om een aanvraag
eventueel te kunnen honoreren. De gevolmachtigde behartigt de medische wensen en
belangen van de volmachtgever, zoals deze omschreven
staan en voorvloeien uit de
wilsverklaringen, als deze daar
zelf niet meer toe in staat is.
Voor meer informatie zie
Relevant nr. 1 2003, waarin
uitgebreid aandacht werd besteed aan de nieuwe dienst,
of neem contact op met Loes
van den Berg, coördinator
Gevolmachtigdendienst,
tel. 020 - 620 06 90,
e-mail: euthanasie@nvve.nl.

NIEUWS NVVE
HENK LEENEN (1929 – 2002)
Op 31 december 2002 overleed ons erelid prof. dr. Henk J.J. Leenen.
De NVVE herdenkt hem met diepe genegenheid en respect.
Toen Nederland in 2001 als eerste land ter wereld een euthanasiewet
kreeg, betekende dat ook een kroon op het werk van Henk Leenen. Vanaf
het begin was hij betrokken bij de realisatie van deze wet: als lid van de
Staatscommissie in 1985 en begin jaren negentig als adviseur van D66
bij de formulering van het initiatiefwetsvoorstel van Van Boxtel. Ook, of juist
bij het vervolg daarvan in de vorm van het regeringsvoorstel van augustus
1999, was hij degene die achter de schermen, direct en indirect, minister
Els Borst ondersteunde en adviseerde. De in april 2002 in werking getreden
wet kan dan ook gerust op zijn conto worden bijgeschreven.
Maar de wet alleen was voor hem niet genoeg; als voorzitter van het project
SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland) bleef hij bezig met
het vraagstuk van verantwoorde levensbeëindiging. Ook in die functie konden wij Henk Leenen nog vaak om advies vragen. Zijn immer durende inzet
voor het recht van patiënten op goede informatie, het recht op zelfbeschikking én zijn betrokkenheid zullen wij node missen.
Rob Jonquière, directeur NVVE

Dag allemaal
De film Dag allemaal: afscheid van M.J. Deurloo die
Jaap van Hoewijk maakte in
opdracht van de NVVE en in
samenwerking met de Humanistische Omroep, wordt uitgezonden op woensdag 18
juni op Nederland 1 rond
22.40 uur.

IM
Op donderdag 6 maart is geheel onverwacht op 79-jarige
leeftijd Piet de Bruijn overleden. Hij was een zeer toegewijd lid van het Sprekerskader
en de Presentatiedienst van
de NVVE.

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

€

aantal

€

aantal

€

Knipselkrant (abonnement)

aantal

€

Documentatiepakket

aantal

€

Vertalingen wilsverklaringen Duits/Engels/Frans/Spaans*

aantal

€

(*doorhalen wat niet gewenst is)

Totaal

€

Brochures titel(s):

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

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

NVVE , POSTBUS 75331, 1070 AH AMSTERDAM

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

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

D O C U M E N TAT I E

■

Procesfonds
Artsen en verpleegkundigen en

■

leden die ons inziens ten onrechte
door justitie worden vervolgd voor

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

euthanasie of hulp bij zelfdoding of
daarover zelf een proces willen
beginnen, kunnen een beroep doen

■

op het procesfonds van de NVVE. U
kunt het procesfonds steunen door
een bijdrage te storten op giro
6335188 van de NVVE, o.v.v.
“procesfonds”.
Lezingen
Het Sprekerskader van de NVVE
verzorgt door het hele land lezingen
over euthanasie. Enkele sprekers
zijn gespecialiseerd op het gebied
van het “zelfgewilde einde van oude
mensen”.
Aanvragen graag vier weken van te
voren. Honorarium in overleg.
■

Presentatiedienst
Op beurzen, symposia en
studiedagen kan een NVVE-stand
worden ingericht. Aanvragen graag
vier weken van te voren.
■

LEDENSERVICE
■ Wilsverklaringen € 9
(voor het hele pakket)
■ Niet-reanimerenpas € 9,25
■ Niet-reanimerenpenning incl.
ketting € 37,50 (verguld), € 22,50
(zilver) (de penning kan uitsluitend
worden besteld indien u in het bezit
bent van een niet-reanimerenpas)
■ Voor leden die onmogelijk in
eigen kring een gevolmachtigde
kunnen vinden, bestaat (onder
voorwaarden) de mogelijkheid dat
een vrijwilliger van de gevolmach-

Vertaling wilsverklaringen
De wilsverklaringen van de NVVE
zijn ook verkrijgbaar in het Duits,
Engels, Frans en Spaans. De setjes
bestaan uit een behandelverbod,
■

euthanasieverklaring en een
volmacht. Kosten € 2,25

Te bestellen via de bon op pag. 23.

Knipselkrant
Een abonnement op de knipselkrant

Documentatiepakket
Documentatiepakketten voor
scholieren, studenten en andere
geïnteresseerden kosten € 5

■ Brochures
- Patiëntenrechten en euthanasie,
1998 € 3,50, niet-leden € 4,50
- Het Schotse boekje over
methoden voor zelfdoding, 2000
€ 4 (pas na drie maanden
lidmaatschap te bestellen;
één exemplaar per lid)
- Stoppen met eten en drinken,
2001 € 3, niet-leden € 4
- In gesprek met de arts,
2002 € 3,25, niet-leden € 4,25
- Levensbeschouwing en
euthanasie, 2002 € 4,

niet-leden € 5
- Het laatste stuk, antwoorden op
vragen over euthanasie en hulp
bij zelfdoding, 2002 € 2,
niet-leden € 3
- Geannoteerde bibliografie,
2003 € 3,50, niet-leden € 4,50

Knipselkrant, documentatiepakket
en brochures zijn te bestellen via
de bon op pag. 23.
SCHENKINGEN
Als u een schenking wilt doen aan
de NVVE of wenst te legateren,

tigdendienst als zodanig optreedt.

verzoeken wij u contact op te

■

V iermaal per jaar wordt Relevant
gratis toegestuurd aan leden.
Voor visueel gehandicapten is er
een gesproken versie.

nemen met het bureau. Informatie
over de mogelijkheden tot fiscale
aftrek is aanwezig.

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

L I D M A AT S C H A P
Minimumcontributie NVVE is € 15

aanvraag.

per jaar. Informatie over het lidmaatschap is aan te vragen via de bon

Ledenondersteuningsdienst
Leden van de NVVE kunnen in een persoonlijk contact informatie en

op pag. 23. Tarieven “lidmaatschap
voor het leven” verkrijgbaar bij het
bureau van de vereniging.

ondersteuning krijgen bij vragen en problemen rond euthanasie
en zelfdoding. Afspraken via het bureau: 020 - 620 06 90.

Prijswijzigingen voorbehouden

■

