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Inleiding 
De NVVE kijkt terug op een jaar waarin hard is gewerkt aan zichtbaarheid. Met de campagne ‘Regie!’ 

hebben we de nadruk gelegd op het behouden van de eigen regie over het eind van het leven. Met onder 

andere televisiecommercials gevolgd door radiocampagnes en online, hebben we de NVVE voor een groter 

publiek bereikbaar willen maken om zo breder in de samenleving bekendheid te geven aan onze ideeën en 

overtuigingen. De eerste stap hierin is gezet en we hebben mede hierdoor de bijzondere mijlpaal van 

170.000 leden bereikt. Hier zijn we best een beetje trots op. En dit betekent ook dat er nog veel meer te 

bereiken is op dit gebied, waarvoor de plannen eind 2019 al zijn uitgewerkt. 

 

Ook de bijeenkomsten zoals u die van ons gewend bent hebben aan dit alles bijgedragen en zijn in 2019 

weer goed bezocht. Zowel de regiobijeenkomsten, alsook de beide symposia, de week van de euthanasie 

en de dag van de wilsverklaring hebben weer meer bezoekers getrokken dan de jaren daarvoor. Dit alles is 

mogelijk gemaakt door ons team van enthousiaste medewerkers en vrijwilligers, zonder wie dit nooit was 

gelukt. 

 

Een belangrijk doel van de NVVE is het tot stand brengen en verbeteren van wet- en regelgeving om een 

zelfgekozen levenseinde voor iedereen mogelijk en toegankelijk te maken. Het afgelopen jaar heeft een 

arts zich moeten verantwoorden voor de strafrechter voor een euthanasie die zij verleende in 2016 aan een 

diepdemente vrouw. Wij zijn verheugd dat de strafrechter oordeelde dat er sprake was van een zorgvuldige 

euthanasie. Het OM heeft de rechtsvraag vervolgens voorgelegd aan de Hoge Raad. Uitspraak wordt in 

2020 verwacht. Aandacht was er ook voor de wet Voltooid Leven en de mogelijkheid om actieve 

levensbeëindiging bij kinderen tussen 1 en 12 jaar mogelijk te maken. 

 

In de Algemene Ledenvergadering van mei hebben de leden ingestemd met het voorstel om de contributie 

te verhogen. De contributie is per 1 januari 2020 verhoogd van € 17,50 naar € 22,50 per jaar. Hierdoor 

hoeft de NVVE voor haar reguliere werkzaamheden niet langer een beroep te doen op verkregen legaten. 

Daarnaast is het actietarief geïntroduceerd voor het aangaan van een lidmaatschap bij evenementen en 

bijeenkomsten. In 2019 hebben in het totaal bijna 2.000 mensen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.  

Vanaf 18 maart werken we op het bureau met het nieuwe CRM-systeem, waarin de volledige 

ledenadministratie is opgenomen. Het is een enorme klus geweest om dit te realiseren. Maar het biedt ons 

nu wel de mogelijkheid onze dienstverlening beter af te stemmen op de wensen van leden en sneller te 

regeren op verzoeken van zowel leden alsook de politiek en media. 

In dit jaarverslag vindt u een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen, activiteiten en resultaten 

over 2019. Het jaarverslag is opgebouwd conform de opbouw van het Meerjarenplan en het Jaarplan dat 

daar elk jaar uit voortkomt. Voor het jaarverslag worden drie hoofdthema’s gehanteerd: (1) uitbreiden en 

verbeteren van de belangenbehartiging en dienstverlening aan leden, (2) het debat in de samenleving 

aanjagen en (3) het wegwerken van belemmeringen in de medische, autonome en hulpverlenersroute. 

Tenslotte worden de activiteiten rondom de vereniging, de uitgangspunten en de bedrijfsvoering 

toegelicht.  

 

Amsterdam, 31-03-2020 

Raad van Bestuur NVVE  
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1. Profiel 
De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is belangenbehartiger voor haar leden, 

geeft voorlichting en informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding, verstrekt wilsverklaringen, doet 

onderzoek en ondersteunt en faciliteert initiatieven met betrekking tot het zelfgekozen levenseinde. 

De vereniging zet zich in voor keuzevrijheid aan het einde van het leven. De NVVE wil een optimale 
uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen waarvoor in de praktijk hulp nog moeilijk te krijgen 
is, zoals mensen met dementie, psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is. 
 
De vereniging is als Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie op 23 februari 1973 opgericht als 
reactie op de rechtszaak Postma. Van een klein maar actief groepje in het Friese Vinkega groeide de NVVE 
uit tot een grote, gerespecteerde en veel geraadpleegde vereniging. De NVVE ontvangt geen subsidies en is 
voor haar inkomsten afhankelijk van contributie van haar leden en donaties. Meer over de doelstelling is te 
vinden in de statuten van de NVVE. 
 
De NVVE werkt vanuit een professioneel, modern en slagvaardig bureau, dat voor haar werkzaamheden is 

gericht op het ondersteunen van de vrijwilligers, het optimaliseren van de service aan de leden en het 

voeren van een helder, herkenbaar en krachtig betoog voor de zaken waar de NVVE voor staat. Het 

beïnvloeden van de publieke opinie en het voeren van het debat vraagt een voortdurende alertheid en 

inzet van medewerkers van het bureau. Op het bureau in Amsterdam werken 30 medewerkers. Daarnaast 

zijn er verspreid over het land 156 vrijwilligers actief. De NVVE heeft eind 2019 171.901 leden. 

ORGANOGRAM 

 
Figuur 1. Organogram NVVE 2019.  

  

https://www.nvve.nl/over-nvve/1973-de-zaak-postma
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RAAD VAN TOEZICHT 

• prof. mr. dr. M.J. Cohen voorzitter Raad van Toezicht 
• drs. Ph. E. Sutorius vice-voorzitter Raad van Toezicht 
• mr. B.L.M. Middeldorp lid Raad van Toezicht 
• drs. M.S. ten Doesschate lid Raad van Toezicht 
• prof. dr. E.S. Houwaart lid Raad van Toezicht 
• J.H. van der Geest lid Raad van Toezicht 

RAAD VAN BESTUUR 

• drs. A.G. Wolbert voorzitter Raad van Bestuur 
• D. Bosscher lid Raad van Bestuur 

 

MISSIE 

De NVVE wil dat mogelijkheden voor een zelfgekozen levenseinde voor eenieder beschikbaar en bereikbaar 

zijn. 

VISIE 

In de nota ‘Vrijheid van sterven’ bepleit de NVVE vrijheid voor de mens om te kunnen kiezen op welk 

moment en op welke manier hij wil sterven, passend bij de eigen overtuigingen, opvattingen en gevoelens 

omtrent waardigheid: 

 

Vrijheid en zelfbeschikking zijn basisbehoeften van ieder mens en vormen gelukkig een wezenlijk beginsel 

van moderne westerse beschavingen. Ieder mens dient in vrijheid zelf te kunnen beschikken over zijn leven. 

Dat geldt volgens de NVVE ook voor het levenseinde. De NVVE streeft naar het vergroten van de 

mogelijkheden tot zelfbeschikking aan het einde van het leven. 

 

KERNWAARDEN  

De NVVE streeft naar humanisering van het sterven en keuzevrijheid bij het levenseinde. Daarbij wil de 

NVVE een warme vereniging zijn voor haar leden, medewerkers en vrijwilligers. Veel van de humanisering 

komt bijeen onder het motto: “De NVVE laat iemand die wil sterven niet alleen”. Dat geldt zowel voor de 

vraag naar informatie als voor het meest intensieve begeleidingsproces. 

 

Om haar doelstellingen te realiseren, hanteert de NVVE vier kernwaarden. Deze zijn zichtbaar in de 

opstelling en in alle uitingen van de vereniging: 

• Dienstverlenend 

• Betrouwbaar  

• Deskundig  

• Aanwezig 
De kernwaarden zijn nader uitgewerkt in het Meerjarenbeleid van de NVVE. 
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2. Hoofdthema 1: Uitbreiden en verbeteren van de belangenbehartiging en 

dienstverlening aan leden 
In 2019 zijn er ruim 34.000 telefoontjes binnengekomen. Dit is een stijging van bijna 4.000 telefoontjes ten 

opzichte van 2018. Daarnaast ontvangt de NVVE ook via e-mail en social media hulpvragen en 

informatieverzoeken. Het eerste contact verloopt via de Ledenadministratie. Hier worden administratieve 

wijzigingen doorgevoerd en algemene informatieverzoeken afgehandeld. Persoonlijke vragen van onze 

leden worden beoordeeld door de coördinatoren bij het Adviescentrum. De coördinator beantwoordt de 

vraag of verzoekt een consulent (een vrijwillige medewerker die actief is bij het Adviescentrum) de vraag te 

beantwoorden tijdens een huisbezoek. Leden kunnen ook direct een afspraak voor een spreekuur 

wilsverklaringen inplannen via de Ledenadministratie van de NVVE of online via ‘Mijn NVVE’.  

2.1 Telefonisch consult en huisbezoeken 

In 2019 heeft het adviescentrum in totaal 3.215 verzoeken afgehandeld. In 2018 stond dit aantal nog op 

4.275 (in 2017 waren dit er 4.133). Het aantal afgehandelde verzoeken is dus gedaald. Aanleiding hiervan 

kan zijn dat de Ledenadministratie meer vragen heeft afgehandeld. Ook kan de overgang naar het CRM-

systeem hierop van invloed zijn geweest.  

 

 
Figuur 2. Adviesgesprekken naar onderwerp. 

Als leden bellen met het Adviescentrum voor informatie krijgen ze eerst een telefonisch gesprek met een 

coördinator. De meeste telefoongesprekken gaan over euthanasie, wilsverklaringen en informatie over een 

zorgvuldige zelfdoding. 

Er zijn veel vragen over de euthanasieprocedure. Leden informeren bij de NVVE welke aspecten van belang 

zijn bij hun levenseindevraagstukken. De NVVE helpt bij het opstellen van de wilsverklaringen en hoe de 

leden het onderwerp bespreekbaar kunnen maken met hun arts. We verwijzen regelmatig mensen door 

naar het Expertisecentrum Euthanasie. Soms helpen consulenten bij het invullen van het aanvraagformulier 

van het Expertisecentrum Euthanasie. Het is voor mensen vaak onduidelijk of ze enige kans maken voor het 

verkrijgen van euthanasie. De NVVE geeft voorlichting over de procedure, de reikwijdte van 

wilsverklaringen, de zorgvuldigheidscriteria van de wet, het belang van een gesprek met de arts, de 

dilemma’s die een rol kunnen spelen en andere mogelijkheden als euthanasie geen optie (meer) is. 
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Geregeld vragen mensen om informatie over een zorgvuldige zelfdoding. Zij willen zich oriënteren op de 

mogelijkheden die er zijn. Soms zijn er irreële verwachtingen en verwachten mensen dat de NVVE dodelijke 

medicijnen levert of dat wij helpen bij het bestellen van middelen. De service van het Adviescentrum is 

erop gericht om mensen die de autonome route willen volgen, te wijzen op bronnen waar zij de relevante 

informatie kunnen vinden. Het Adviescentrum en onze consulenten kunnen de regie niet overnemen. Dat 

zou betekenen dat het lid niet meer autonoom handelt en dan is er sprake van strafbare hulp bij 

zelfdoding.  

Na het telefonisch gesprek met de coördinator van het Adviescentrum kan de hulpvraag voldoende 

beantwoord zijn. In ongeveer één derde van alle gesprekken wordt een telefonisch gesprek opgevolgd door 

een huisbezoek. Een consulent in de regio bezoekt het lid thuis voor een of enkele persoonlijke gesprekken. 

Eind 2019 waren er in totaal 100 consulenten actief bij het Adviescentrum.  

 
Figuur 3. Totaal aantal huisbezoeken 2017-2019. 

2.2 Spreekuren 

Veel mensen willen bijtijds hun wensen ten aanzien van hun levenseinde kenbaar maken in een 

wilsverklaring. Hoe een wilsverklaring kraakhelder geformuleerd kan worden, is voor veel mensen een 

hoofdbreker. Het aanbod van de NVVE om leden hierin bij te staan, is een unieke service waar veel beroep 

op wordt gedaan. Mensen kunnen hiervoor terecht bij de telefonische spreekuren en de spreekuren op 

locatie. Wie niet naar een spreekuur kan komen vanwege een ziekte of beperking, kan ook een huisbezoek 

aangeboden krijgen voor hulp bij het opstellen van de wilsverklaringen.  
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Figuur 4. Spreekuren op locatie en telefonisch 2017-2019. 

Er is een stijgende lijn te zien in de spreekuurconsulten, met ook in 2019 een uitschieter in het vierde 

kwartaal. In 2019 zijn er in totaal 1.556 spreekuur-afspraken gemaakt. In 2018 waren dit er 1.408. De Dag 

van de Wilsverklaring heeft veel publiciteit gegenereerd en dat is terug te zien in het aantal bezochte 

spreekuren in het vierde kwartaal. 

Gemiddeld bleef bijna 35% van de spreekuur mogelijkheden op locatie onbenut. Om deze spreekuur 

mogelijkheden op te vullen zijn er met behulp van CRM selecties gemaakt van leden in de buurt van 

spreekuur locaties om hen te attenderen op de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekuur. 

Hierdoor zijn er meer mogelijkheden benut. Ook in de toekomst willen we onze leden hier op attenderen 

om zo de spreekuur mogelijkheden te benutten en onze leden zo goed mogelijk te informeren. 

Eind 2019 zijn op 48 locaties in het land spreekuren georganiseerd. Het doel is om nieuwe 

spreekuurlocaties te openen op plaatsen waar veel NVVE-leden wonen, zodat leden altijd terecht kunnen 

op een spreekuur in de buurt. We zien dat met name nieuwe leden gebruik maken van het spreekuur. 

2.3 Wilsverklaringen 

Wilsverklaringen zijn een belangrijke reden om lid te worden van de NVVE. Aan het einde van 2019 heeft 

ruim 80% van alle leden wilsverklaringen aangevraagd (digitaal of op papier). Steeds meer leden maken 

gebruik van de mogelijkheid digitaal een wilsverklaring op te stellen. 

Het actualiseren van de wilsverklaringen en telkens weer bespreekbaar maken met de huisarts is belangrijk. 

De wilsverklaringen winnen hierdoor aan kracht. Veel leden hebben wilsverklaringen in hun bezit die ouder 

zijn dan vijf jaar. De NVVE wil in de toekomst leden persoonlijk benaderen en hen attenderen op het belang 

van het actualiseren van wilsverklaringen.  

2.4 Steunpunt levenseinde en dementie 

Sinds november 2018 biedt het Adviescentrum extra ondersteuning voor mensen met dementie en hun 

naasten die vragen hebben over een waardig levenseinde. Een euthanasieproces of een waardig 

levenseinde is voor iemand met dementie heel moeilijk tot een goed resultaat te brengen. Wij vinden het 

daarom belangrijk dat binnen de driehoek patiënt-huisarts-naaste het contact, het gesprek en de 

monitoring tot stand worden gebracht en worden volgehouden. Er zijn mogelijkheden voor euthanasie of 

goede zorg en begeleiding wanneer er sprake is van dementie. Met het Steunpunt Levenseinde en 
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Dementie zijn wij onze leden en hun naasten tot steun, door het bieden van goede informatie en 

begeleiding voor zover dat nodig is.  

2.5 Gevolmachtigdenservice 

Het Adviescentrum biedt leden een gevolmachtigdenservice aan. Eind 2019 hadden 27 consulenten een 

volmachtrelatie met leden. In het totaal waren er 47 volmachtrelaties. Een consulent heeft maximaal vier 

leden voor wie hij optreedt als gevolmachtigde. We zien dat het aantal volmachtrelaties langzaam afneemt. 

De afname komt doordat meer leden in hun directe omgeving een geschikt persoon hebben die deze rol 

kan invullen. De bestaande volmachtrelaties tussen een NVVE-consulent en een lid zijn voor onbepaalde 

tijd en eindigen door overlijden of zodra de consulent samen met het lid een geschikte opvolger heeft 

gevonden.  

2.6 Ledenontwikkeling  

De NVVE heeft naast periodes van gestage groei in ledenaantal ook tijden gekend dat de groei explosief 

was. Die groei was de laatste jaren afgenomen, waarbij in 2018 voor het eerst een daling te zien was in het 

aantal leden. Door het actief inzetten op zichtbaarheid en mensen op beurzen en bijeenkomsten te 

informeren over de meerwaarde van een lidmaatschap heeft de NVVE in 2019 de mijlpaal van 170.000 

leden bereikt. Eind 2019 heeft de vereniging 171.901 leden.  

 
Figuur 5. Ledenverloop 2012-2019.  

Voor het eerst in jaren is er weer een groei in het aantal leden zichtbaar. De netto groei in het aantal leden 

in 2019 was ruim 5.000.  

Dit jaar is ook het actietarief ingesteld. Het actietarief is geldig voor mensen die ter plekke een 

lidmaatschap afsluiten op beurzen of bijeenkomsten. Het actietarief houdt in dat de contributie voor de 

eerste twaalf maanden slechts € 10 bedraagt. In 2019 hebben in totaal bijna 2.000 mensen gebruikgemaakt 

van deze mogelijkheid.  

De totale uitstroom is voor meer dan de helft het gevolg van overlijden.  

Voor 2020 is de NVVE voorzichtig ten aanzien van de groeiverwachtingen. Op dit moment is nog onduidelijk 

hoeveel leden die gebruik hebben gemaakt van het actietarief ook na de tariefsverhoging hun lidmaatschap 

zullen voortzetten.  
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3. Hoofdthema 2: Het debat in de samenleving aanjagen 
De NVVE vindt dat de mens keuzevrijheid van sterven heeft en wil bereiken dat de samenleving de keuzes 

van mensen respecteert. De huidige euthanasiewet biedt daartoe mogelijkheden, maar nog onvoldoende 

voor mensen met een voltooid leven, al dan niet in combinatie met ouderdomskwalen, met dementie en 

met psychiatrische stoornissen. De NVVE is op diverse manieren actief om het maatschappelijk debat over 

het zelfgekozen levenseinde aan te jagen. Met een proactieve rol in de media en een groot aantal 

bijeenkomsten in het land laat de NVVE zien dat zij prominent aanwezig is.  

3.1 De NVVE in het nieuws 

De NVVE is volop in het nieuws geweest. De belangrijkste thema’s in 2019: 

▪ De uitspraak van de Hoge Raad in de rechtszaak tegen de specialist ouderengeneeskunde die in 

2016 euthanasie aan een diepdemente vrouw verleende. 

▪ Het versterken van de positie van naasten is cruciaal bij euthanasiewens dementiepatiënt. 

▪ De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak rond  Albert Heringa: ‘Hoge Raad laat mensen als Moek 

in de kou staan’. 

▪ De Algemene Ledenvergadering van de NVVE stemt in met contributieverhoging. 

▪ De initiatieven van minister De Jonge: ‘Overheid mag wens om dodelijk middel niet blijven negeren’ 

en ‘Wordt palliatieve sedatie gebruikt om de euthanasiewet te omzeilen?’. 

▪ Het pleidooi van een grote meerderheid van de kinderartsen om actieve levensbeëindiging bij 

jonge kinderen mogelijk te maken. 

▪ De CBS-cijfers over de toegenomen steun van de bevolking aan de euthanasiewetgeving. 

▪ De bundeling van veertig openhartige verhalen van jongeren van 14 tot 40 jaar over de dood 

‘Jongeren over de dood’. 

▪ Diverse interviews, radio- en TV interviews en ingezonden brieven in de landelijke media en in 

vakbladen. 

3.2 Informatievoorziening 

De NVVE verstrekt op verschillende manieren informatie. In het afgelopen jaar deden we dat onder andere 

via de websites www.nvve.nl, www.euthanasiedoodnormaal.nl, www.voltooidleven.nl, 

www.thisistheend.nl en www.geachtekamerleden.nl. De websites worden frequent bezocht.  

 
Figuur 6. Volgers op social media in 2019. 
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Via social media bericht de NVVE over interessante ontwikkelingen in ons land op het gebied van het 

vrijwillige levenseinde. Het aantal volgers op social media groeide in 2019 naar 7.155 op Facebook en 3.843 

op Twitter. 

 

Vier keer verscheen Relevant met de vertrouwde mix van persoonlijk getinte verhalen, interviews en 

achtergronden. Oplage per keer: ruim 144.000.  

       

De NVVE wil graag digitaal communiceren met haar leden. Dat is milieuvriendelijker, goedkoper en sneller 

dan per post. Hiervoor is het noodzakelijk om up-to-date e-mailadressen beschikbaar te hebben en te 

weten of onze leden ook digitaal geïnformeerd willen worden. In Relevant van het tweede kwartaal is de 

eerste oproep gedaan voor het opgeven en controleren van het e-mailadres, waarbij de NVVE haar leden 

gevraagd heeft ook aan te geven of zij Relevant voortaan digitaal willen ontvangen en of zij zich willen 

abonneren op de nieuwsbrief. Ruim 29.000 leden hebben gehoor gegeven aan deze oproep, die in het 

vierde kwartaal is herhaald. 

 
Figuur 7. Nieuwsbrief abonnees in 2019. 

 

Het aantal abonnees op de nieuwsbrief is eind 2019 gestegen naar 49.293. Ten opzichte van het begin van 

het jaar is het aantal abonnees met 27,5% gestegen, een mooie ontwikkeling. De nieuwsbrief verschijnt 

tweewekelijks en bevat nationaal en internationaal nieuws over het zelfgekozen levenseinde.  
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3.3 Presentatiedienst & Levenseinde Academie 

De Levenseinde Academie is in 2019 van start gegaan. Het programma-aanbod is beschikbaar, de website is 

gelanceerd en de brochures voor professionals en andere geïnteresseerden zijn uitgebracht. Er is een start 

gemaakt met het onder de aandacht brengen van de Levenseinde Academie. Hier zal in 2020 een vervolg 

aan worden gegeven. 

Er waren 19 vrijwilligers actief bij de Presentatiedienst en de Levenseinde Academie. Zij verzorgen de 

presentaties en lezingen en dragen actief bij aan de kwaliteit van de informatie. 

 

In 2019 zijn er in het totaal 17 regiobijeenkomsten geweest. De lezingen die hier zijn gegeven, gaan over: 

▪ ‘Wilsverklaringen, hoe belangrijk is het en hoe stel je ze op’. 

▪ ‘Tips voor dementie en het zelfgekozen levenseinde’. 

▪ ‘Wat kan de NVVE voor u betekenen’. 

▪ ‘Het levenseinde, kort en bondig’. 

 

Naast de bijeenkomsten die zij zelf organiseert, verzorgt de NVVE ook lezingen op verzoek. In 2019 heeft de 

NVVE totaal rond de 100 lezingen en presentaties verzorgd in het gehele land. Dit betreft lezingen aan 

buitenlandse groepen, lezingen aan professionals, gastlezingen op scholen, etc. In 2018 zijn er nog 170 

lezingen en presentaties verzorgd. We zien het aantal presentaties en lezingen in de loop van dit jaar 

teruglopen. Redenen hiervoor zouden kunnen zijn de overgang naar de Levenseinde Academie, steeds 

meer organisaties bieden lezingen aan (o.a. het Expertisecentrum Euthanasie), beperkte capaciteit vanuit 

het bureau als gevolg van ziekte en mogelijk verzorgen consulenten ook lezingen op persoonlijke titel. 

Doelstelling voor 2020 is om het aantal lezingen en presentaties weer op het oude niveau terug te brengen.  

 
Figuur 8. Presentaties en lezingen in 2019. 

In 2019 zijn er vier bijeenkomsten van Café Doodnormaal geweest met in het totaal 19 bezoekers. De 

bijeenkomsten kenmerken zich als erg laagdrempelige avonden waar open wordt gesproken over het 

levenseinde en de daarbij horende keuzes. Het meest besproken onderwerp zijn de mogelijkheden van 

euthanasie bij psychisch lijden. 
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3.4 Beurzen en symposia 

Ledenwerving en het vergroten van de zichtbaarheid van de NVVE zijn overkoepelende NVVE doelstellingen 

die bij alle beurzen en symposia centraal staan. Elk jaar wordt vastgesteld welke beurzen voor de NVVE 

interessant zijn. Dit is afhankelijk van een aantal criteria, waaronder kosten, rendement en in 2019 ook 

zichtbaarheid. Anders dan voorgaande jaren werden bezoekers dit jaar door medewerkers gewezen op het 

tientjeslidmaatschap (actietarief) teneinde nieuwe leden te werven. 

WEEK VAN DE EUTHANASIE 

De aangrijpende en soms een lach oproepende documentaire “Voor het te laat is” werd op vijf plaatsen in 

Nederland vertoond gedurende de Week van de Euthanasie, waarin de NVVE zoveel mogelijk informatie wil 

geven over de mogelijkheden rond het zelfgekozen levenseinde. Het hoofdthema daarbij was euthanasie 

bij dementie, een onderwerp dat nadrukkelijk aan de orde komt in de documentaire. In Nederland lijden op 

dit moment 270.000 mensen aan (een vorm van) dementie. Dit aantal neemt de komende jaren snel toe, 

mede door de vergrijzing. Totaal hebben 1000 mensen de voorstellingen bezocht.  

Daarnaast zijn 500 mensen naar het inloopspreekuur gekomen die op zes locaties zijn georganiseerd. Voor 

het Jongeren symposium waren slechts 29 aanmeldingen, waardoor is besloten het symposium niet door te 

laten gaan. Het rendement van De Week van de Euthanasie is de zichtbaarheid en de naamsbekendheid 

van de NVVE. 

SYMPOSIUM EUTHANASIE BIJ DEMENTIE 

Een wilsverklaring alleen is niet genoeg.  

Euthanasie bij dementie is een kwestie van goed samenspel van arts, patiënt en naasten. Die boodschap 

kwam diverse keren aan de orde tijdens het NVVE-symposium “Euthanasie bij dementie” in Amersfoort. 

Tijdens het symposium is euthanasie bij dementie vanuit verschillende invalshoeken besproken.  

In totaal hebben 255 mensen het symposium bezocht, waarmee het uitverkocht was. Het merendeel van 

de bezoekers was al lid van de NVVE. Het symposium werd zeer goed gewaardeerd. 

LIBELLE ZOMERWEEK 

De NVVE was dit jaar prominent aanwezig op de Libelle Zomerweek met als doel de bezoekers op een 

laagdrempelige manier eraan te herinneren dat je op tijd moet beginnen met het nadenken over het 

levenseinde. De NVVE lijkt een vreemde eend in de bijt op de Zomerweek, die dit jaar het thema ‘Tropical 

Party’ had en meer dan 80.000 bezoekers trok. Gezelligheid is immers het motto van de Zomerweek. Toch 

werden de gesprekken over het vrijwillig levenseinde door de bezoekers gewaardeerd. Er is behoefte aan 

meer kennis over wat er mogelijk is aan het einde van het leven en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. 

Er was dit jaar gekozen voor een stand met het thema ‘waarzegger’, waarbij bezoekers werden uitgenodigd 

te komen praten over hun toekomst. In het totaal zijn er 900 gesprekken gevoerd. 

De medewerkers van de NVVE waren positief over de opzet waarvoor was gekozen. De bezoekers 

reageerden goed op de stand en het was ten opzichte van vorig jaar eenvoudiger het gesprek aan te gaan.  

50PLUSBEURS 

In september werd in de Jaarbeurs in Utrecht de 50PlusBeurs georganiseerd. Met ruim 100.000 bezoekers 

is de 50PlusBeurs ’s werelds grootste evenement voor actieve plussers. De NVVE was op deze beurs ook te 

vinden met een stand, waar mensen vragen konden stellen over het levenseinde. Met een poppenkast 

werd het belang uitgelegd van het bespreken van de wilsverklaringen met de arts. De NVVE gaat tijdens de 

50PlusBeurs het gesprek aan bij een kopje koffie. Dit jaar zijn er 1235 kopjes koffie uitgedeeld. 
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DAG VAN DE WILSVERKLARING 

De NVVE organiseert sinds september 2014 jaarlijks de Dag van de Wilsverklaring als specifiek moment van 

aandacht voor het belang van wilsverklaringen en de expertise van de NVVE op dit gebied. De Dag van de 

Wilsverklaring vindt sinds 2017 plaats op de eerste zaterdag van oktober. Dit jaar was dat op zaterdag 5 

oktober.  

Het primaire doel van de Dag van de Wilsverklaring is het vergroten van de kennis over schriftelijke 

wilsverklaringen. Mensen worden gestimuleerd tijdig na te denken over keuzes aan het levenseinde en hoe 

zij door het opstellen van wilsverklaringen zelf regie kunnen houden over hoe dat levenseinde eruit ziet. 

Het onder de aandacht brengen van de Dag van de Wilsverklaring en het bespreken van waarde en 

reikwijdte van wilsverklaringen met bezoekers van de Dag van de Wilsverklaring wordt altijd gekoppeld aan 

de meerwaarde van het NVVE lidmaatschap in dit verband.  

De Dag van de Wilsverklaring is dit jaar door ruim 3.000 mensen bezocht. De Dag van de Wilsverklaring 

heeft veel positieve aandacht in de pers gekregen. 

SYMPOSIUM ‘NIET BEHANDELEN IS OOK EEN OPTIE’ 

‘Niet behandelen is ook een optie!’ Zo luidde de titel van het NVVE ledensymposium over het 

behandelverbod in november in Ede. Dagvoorzitter Lex Bohlmeijer vertaalde het in ‘het goede gesprek over 

levenskunst’. 

In haar openingswoord gaf Agnes Wolbert aan dat het behandelverbod minder bekendheid geniet dan het 

euthanasieverzoek. Een reden temeer om het er met elkaar over te hebben, want de NVVE ontvangt veel 

schrijnende verhalen van nabestaanden. Daaruit blijkt dat de medische wereld is ingesteld op het doorgaan 

met behandelen, terwijl stoppen of niet beginnen vaak beter is, ook al blijkt dit vaak een moeilijk besluit te 

zijn.  

Tijdens het symposium kwamen verschillende aspecten rondom het niet-behandelen aan de orde, 

waaronder kwaliteit van sterven als onderbelicht thema, voorkomen dat iemand te lang wordt 

doorbehandeld, het bespreken van levenswensen met de huisarts en het opstellen van het 

behandelverbod. Het symposium was met ruim 200 bezoekers uitverkocht en werd zeer goed beoordeeld. 

NVVE Fonds 

Het NVVE Fonds is opgericht om (wetenschappelijk) onderzoek gericht op keuzevraagstukken rond het 

levenseinde te stimuleren. Begin van het jaar heeft het NVVE Fonds een call uitgezet voor het indienen van 

een subsidieaanvraag bij het NVVE Fonds. Er zijn vier aanvragen ontvangen die zijn beoordeeld door de 

Adviescommissie van het fonds en aan de Raad van Bestuur zijn voorgelegd. Op aangeven van de 

Adviescommissie zijn er twee aanvragen afgewezen en de andere twee aanvragen zijn positief beoordeeld. 

Voorwaarde vanuit het NVVE Fonds voor subsidie was dat de onderzoeken alleen zouden worden 

gehonoreerd als er ook medefinanciers waren. Aangezien dit niet het geval was, is er geen subsidie 

verstrekt. 

Naast aanvragen financiert het NVVE Fonds de Leerstoel ‘Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven’ 

aan de Universiteit van Amsterdam, gericht op het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs aan 

medisch studenten op het terrein van vraagstukken rond het levenseinde. In 2019 is door het NVVE Fonds 

geld beschikbaar gesteld om een docent aan te stellen bij de leerstoel, die zich richt op de 

huisartsenopleidingen van het AMC. Per september 2019 is de docent gestart, wat een merkbaar groot 

effect heeft op het onderwijs over de laatste levensfase binnen het AMC. 
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Het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar overwegingen van artsen om wel of niet op een verzoek 

om euthanasie in te gaan, bevindt zich in de afrondingsfase. Het onderzoek heeft geleid tot drie 

wetenschappelijke publicaties en een vierde is onderweg. Het blijkt dat artsen ook andere, zeer 

persoonlijke criteria hanteren, maar dat zij die niet koppelen aan opvattingen over goed sterven. 

 

Het onderzoek naar euthanasie voor psychiatrische patiënten (dat in aansluiting op de derde evaluatie van 

de WTL loopt) loopt op schema. Dit onderzoek loopt nog tot eind 2020.  



- 16 - 

NVVE Jaarverslag 2019 

4. Hoofdthema 3: Wegwerken belemmeringen in de medische, autonome en 

hulpverleningsroute 
Een belangrijk doel van de NVVE is het tot stand brengen en verbeteren van wet- en regelgeving om een 

zelfgekozen levenseinde voor iedereen mogelijk en toegankelijk te maken. In Nederland is de medische 

route wettelijk geregeld, de hulpverlenersroute expliciet strafbaar gesteld en de autonome route, hoewel 

op zich niet strafbaar, in de praktijk lastig om (waardig) uit te voeren vanwege secundaire wet- en 

regelgeving. De NVVE heeft de taak om zowel te staan voor het behoud en de verbetering van de 

bestaande kaders van de WTL als voor het zoeken naar mogelijkheden om de hulpverlenersroute en de 

autonome route te realiseren.  

4.1 Politieke en juridische ontwikkelingen 

STRAFRECHTSZAAK EUTHANASIE  

In 2016 verleende een specialist ouderengeneeskunde euthanasie aan een diepdemente vrouw. In maart 

2019 oordeelde het Centraal Tuchtcollege dat de arts wel onjuist maar relatief weinig verwijtbaar had 

gehandeld en daarmee slechts een waarschuwing verdiende. In september deed de strafrechter uitspraak 

over het handelen van de arts. Het OM had betoogd dat er sprake was van moord maar eiste veroordeling 

zonder strafoplegging; de verdediging pleitte voor ontslag van alle rechtsvervolging, omdat de arts in lijn 

met de euthanasiewet had gehandeld. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat er sprake was van een 

zorgvuldige euthanasie. De NVVE heeft de arts financieel gesteund. Ook werd een oproep gedaan om voor 

deze zaak te doneren en daarmee steun te bieden aan het fonds ‘Euthanasie is geen moord’. 

Het OM heeft eind 2019 bekendgemaakt deze rechtsvraag rechtstreeks aan de Hoge Raad te willen 

voorleggen, via de procedure ‘cassatie in belang der wet’. De Procureur-Generaal heeft bij de Hoge Raad 

twee vorderingen tot cassatie in belang der wet ingediend: één tegen het oordeel van de strafechter, de 

ander tegen het oordeel van de tuchtrechter.  

VOLTOOID LEVEN 

D66 heeft aangekondigd dat zij in 2020 een wetsvoorstel indient dat hulp bij zelfdoding mogelijk maakt 

voor mensen die levensmoe zijn: de wet Voltooid Leven. Senioren van 75 jaar en ouder met een 

stervenswens zouden zich in de toekomst moeten kunnen melden bij een speciaal opgeleide hulpverlener. 

Deze stervensbegeleider moet vaststellen of het verzoek van de oudere vrijwillig en weloverwogen en de 

doodswens persisterend is. 

LEVENSBEËINDIGING VOOR KINDEREN VAN 1-12 JAAR 

Een rapport waaruit blijkt dat 84% van de Nederlandse kinderartsen wil dat actieve levensbeëindiging bij 

kinderen tussen 1 en 12 jaar mogelijk wordt, is aangeboden aan de Tweede Kamer. Nu is actieve 

levensbeëindiging voor kinderen tussen 1 en 12 jaar verboden, omdat kinderen tot die leeftijd niet 

wilsbekwaam worden beschouwd. Bovendien is actieve levensbeëindiging zonder verzoek voorbehouden 

aan pasgeborenen (tot 1 jaar oud). Het gaat hier niet over euthanasie in de strikte zin, want daarbij is een 

van de belangrijkste voorwaarden dat de persoon zelf het verzoek doet en daartoe zijn deze vaak ernstig 

zieke kinderen tussen 1 en 12 jaar doorgaans niet in staat. 

De NVVE heeft naar aanleiding van het AO van de vaste Kamercommissie VWS de volgende aanbevelingen 

ingebracht: 

▪ Bewaak de balans tussen beschermwaardigheid van het leven het zelfbeschikkingsbeginsel. 

▪ Pleit voor palliatieve zorg, inclusief palliatieve sedatie en euthanasie. 

▪ Maak actieve levensbeëindiging mogelijk voor doodzieke kinderen van 1 tot 12 jaar. 
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VOORLICHTINGSCAMPAGNE VWS 

De voorlichtingscampagne van VWS om het levenseinde bespreekbaar te maken, is een goed initiatief. 

Maar de aanbevelingen van het ministerie van VWS zijn onvolledig en dus onbruikbaar. In de campagne 

komt euthanasie niet aan de orde. Minister De Jonge kondigt in juni aan dat het kabinet het publiek later in 

het jaar actief zal voorlichten over wat er mogelijk is binnen de huidige euthanasiewet. De NVVE benadrukt 

in haar commentaar dat euthanasie en goede palliatieve zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

Het kabinet zegde al twee jaar geleden toe dat er een uitgebreide campagne zou komen voor professionals 

en het publiek over het zelfgekozen levenseinde. Er is vrijwel niets van terechtgekomen. Huisartsen 

ontvingen per post de meest recente EuthanasieCode en dat was het dan. In het e-book over palliatieve 

zorg dat VWS uitgaf, wordt euthanasie uitsluitend in de verklarende woordenlijst vermeld. 

VERKIEZINGEN 2021 

De NVVE heeft de basis gelegd voor de uitwerking van standpunten en aanbevelingen met het oog op de 

verkiezingen in 2021, inclusief een draaiboek om aan te sluiten op met name de planningen van 

verkiezingscommissies. De NVVE heeft de werkgroep Politiek uitgebreid om een groter bereik te hebben 

richting de verkiezingen. 

OVERIG 

De Tweede Kamer heeft een motie van VVD en D66 aangenomen waarin huisartsen worden opgeroepen 

aan hun patiënten duidelijk te maken hoe zij denken over het zelfgekozen levenseinde. De Tweede Kamer 

verzoekt de regering om voor de zomer van 2020 met een concreet actieplan te komen. 

De NVVE heeft de domeinnaam euthanasiewet.nl aangekocht. Deze zal worden gevuld met informatie over 

de WTL. Denk daarbij aan de historie van de wet, inclusief wetsgeschiedenis en jurisprudentie, en aan de 

betekenis van de wet in verschillende moeilijke situaties. 

Tijdens een juridische expertmeeting is gesproken over euthanasie bij gevorderde dementie. De NVVE kan 

met de input uit deze meeting een nog evenwichtiger standpunt innemen in media-uitingen en richting 

professionals. In een andere juridische expertmeeting is gesproken over de problematiek van de 

strafbaarheid van hulp bij zelfdoding. Moreel gezien is het een verwerpelijk verbod (‘hulp is geen misdaad’), 

maar het afschaffen ervan zou vanuit strategisch en juridisch oogpunt niet wenselijk kunnen zijn. Het 

gesprek hierover wordt in 2020 voortgezet. 

4.2 Samenwerking met andere organisatie 

De NVVE is zich ervan bewust dat ze midden in het maatschappelijk debat staat en daarom stemt ze af en 

werkt ze samen met verschillende andere organisaties. In 2019 waren dat bijvoorbeeld Expertisecentrum 

Euthanasie, Coöperatie Laatste Wil (CLW), De Einder, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 

bevordering der Geneeskunst), SCEN (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland), V&VN 

(Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), Humanistisch Verbond, ouderenbonden, Stichting 

Euthanasie in de Psychiatrie, Patiënten Federatie Nederland en zusterorganisaties in binnen- en buitenland. 

Jaarlijks vindt een aantal bijeenkomsten van het door de NVVE in 2017 opgerichte Platform Levenseinde 

plaats. In deze bijenkomsten overleggen de NVVE, Expertisecentrum Euthanasie, CLW en De Einder met 

elkaar over maatschappelijke ontwikkelingen.   

https://nvve.nl/download_file/view/2248/1481/
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5. De vereniging, de uitgangspunten en de bedrijfsvoering 

5.1 De vereniging 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

In de ALV van mei is zowel het jaarverslag 2018 als de jaarrekening 2018 door de leden goedgekeurd. 

Daarnaast heeft de ALV ingestemd met het voorstel om de contributie te verhogen. De NVVE streeft naar 

evenwicht tussen reguliere inkomsten en reguliere uitgaven en de afgelopen jaren zijn de reguliere 

inkomsten niet voldoende om de reguliere uitgaven te dekken. Door legaten en erfstellingen is de NVVE 

nog steeds een financieel gezonde vereniging. Om de reguliere inkomsten en uitgaven met elkaar in 

evenwicht te brengen, is een voorstel gedaan voor contributieverhoging. De contributie wordt verhoogd 

van € 17,50 naar € 22,50 per jaar en deze verhoging wordt per 1 januari 2020 ingevoerd, waarbij voortaan 

jaarlijks prijsindexatie plaatsvindt. Daarnaast is het actietarief geïntroduceerd voor het aangaan van een 

lidmaatschap bij evenementen en bijeenkomsten. 

In de ALV van december zijn de begroting 2020 en het jaarplan 2020 door de leden vastgesteld. 

BESTURINGSMODEL 

Er is een nieuw besturingsmodel ingevoerd. Sinds 1 januari 2019 heeft de NVVE een Raad van Bestuur en 

een Raad van Toezicht. Naar aanleiding van de omzetting van het besturingsmodel zijn ook het 

procuratiebeleid en de aansprakelijkheidsverzekering aangepast. Statuten en reglementen zijn definitief 

gemaakt en gepubliceerd op de website en een aantal reglementen is aangepast in lijn met het nieuwe 

besturingsmodel. 

VERENIGING 3.0 

Onder leiding van een extern expert heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, 

medewerkers van het bureau, vrijwilligers, Ledenadviesraad en externen in een aantal bijeenkomsten 

besproken hoe de NVVE invulling kan geven aan een toekomstbestendige, slagvaardige en sterke 

vereniging. De focus lag op een vitale vereniging met betrokken en actieve leden. Naar aanleiding van de 

bijeenkomsten is besloten in 2020 een start te maken met ambassadeurschap. Onze leden kunnen, meer 

dan nu het geval is, actief bijdragen aan de zichtbaarheid van de vereniging en aan het neerzetten van een 

sterke vereniging in de samenleving. Een vereniging die in de haarvaten van de samenleving is verankerd.  

LEDENADVIESRAAD 

Er zijn verschillende afstemmingsessies geweest over de positionering en rolopvatting van de 

Ledenadviesraad. De LAR wordt door de RvB gezien als een belangrijke bron van informatie ten aanzien van 

de mening en wensen van leden. De LAR en de RvB hebben stilgestaan bij de thema’s voor 2020 en de 

invulling van de zichtbaarheid van de NVVE. Er zijn afspraken gemaakt over de onderwerpen waar de RvB 

graag een advies van de LAR over wil hebben.  

ZICHTBAARHEID NVVE 

De NVVE heeft zich in 2019 gericht op het zich meer zichtbaar positioneren en gericht leden werven. 

Hiervoor is een campagne opgezet met als centrale thema: ‘Regie!’. Rond dit thema zijn een vijftal video’s, 

een printadvertentie en verschillende varianten online advertenties gemaakt en ingezet in zowel print- als 

online media. In april en juli zijn TV-commercials uitgezonden, die zijn opgevolgd door een radio campagne 

en vervolgens online. Beide commercials, inclusief opvolging, hebben de zichtbaarheid van de NVVE 

vergroot en geleid tot extra leden.  
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CRM-SYSTEEM 

Vanaf 18 maart 2019 wordt er gewerkt met het nieuwe CRM-systeem, waarin de volledige 

ledenadministratie is opgenomen, afgescheiden van de financiële administratie. We hebben gekozen voor 

de CRM-software ‘Microsoft Dynamics 365’ omdat dit systeem ons in staat stelt om alle relevante 

informatie over leden te bundelen. In het CRM-systeem staan niet alleen adresgegevens van leden maar 

ook wie deelgenomen heeft aan evenementen en gebruik heeft gemaakt van een spreekuur of het 

adviescentrum. Ook de consulenten maken gebruik van CRM voor hun bezoekverslagen. Op deze manier 

kunnen wij de dienstverlening nog beter afstemmen op de behoeften van individuele leden. 

De functionaliteit van het systeem is gedurende het jaar gefaseerd uitgebreid. Eind 2019 is ook de 

donateursmodule in gebruik genomen. De evenementenmodule volgt zo spoedig mogelijk in 2020. 

ICT 

In het vierde kwartaal is de overgang naar de Cloud-omgeving uitgevoerd. Belangrijkste reden hiervoor is 

dat data beter beveiligd is. Het biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om ook voor onze vrijwillige 

medewerkers met dubbele authenticatie te werken, teneinde de beveiliging van onze data nog beter te 

borgen.  

KWALITEITSHANDBOEK 

De eerste versie van het kwaliteitshandboek van de NVVE is centraal beschikbaar gesteld binnen het 

bureau. Hiermee zijn beleidsstukken evenals andere relevante documenten voor alle medewerkers terug te 

vinden en is er duidelijkheid over versies van documenten. 

5.2 Personeelsbeleid 

Op het bureau in Amsterdam werken 30 medewerkers, samen 24,4 fte. Er zijn drie medewerkers in dienst 

gekomen: bij communicatie, op de Ledenadministratie en bij ICT ondersteuning. Twee medewerkers 

hebben een andere betrekking gevonden en één medewerker is met pensioen gegaan. Eind 2018 waren er 

dus eveneens 30 medewerkers in dienst, samen 24,7 fte. Het lukt goed om gemotiveerde nieuwe 

medewerkers binnen te halen. Naast de objectieve functie-eisen wordt ook gekeken naar binding met de 

missie en visie van de NVVE.  

2019 1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal 

instroom in fte 3,06% 2,52% 0 2,29% 

uitstroom in fte 2,63% 5,20% 0 0 

instroom in pers. 3,23% 3,33% 0 3,33% 

uitstroom in pers.  3,23% 6,67% 0 0 
Tabel 1. In- en uitstroompercentages 2019. 

VERZUIM 

Het verzuimpercentage van 2019 bedraagt 7,1% en vertoont een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor 

(5,2%). Het percentage is aanmerkelijk en gebleken lastig omlaag te krijgen.  
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Figuur 9. Ziekteverzuimpercentage 2017-2019.  

Waar eerder in het jaar de inbreng van werk-gerelateerd verzuim nog aanwijsbaar was, is de invloed van 

niet werk-gerelateerde factoren aan het einde van het jaar groter (uit rapportages bedrijfsarts).  

De samenwerking met de bedrijfsarts en Arbodienst is goed. Er is regelmatig contact met de 

verzuimcoördinator en de adviezen van de bedrijfsarts worden steeds gevolgd. Medewerkers geven aan 

dat de verhouding met de leidinggevende goed is.  

Een ander punt van aandacht is de meldingsfrequentie. Voor de NVVE staat deze in 2019 op 2,1. De 

gemiddelde NVVE-medewerker meldt zich in 2019 2,1 keer ziek. Dat is (vergeleken met het landelijk 

gemiddelde) een hoog getal. Gelukkig zijn degenen die zich in 2019 vaak ziek gemeld hebben, doorgaans 

snel weer terug op de werkvloer. 

VERLOF 

Aan het einde van het jaar 2019 staat er een aanzienlijk aantal uren verlof open, te weten 2290 uur. De 

NVVE is gehouden een reservering te maken voor de openstaande verlofuren. Deze reden en de reden dat 

het regelmatig opnemen van verlof positief bijdraagt aan de gezondheid van medewerkers zijn aanleiding 

geweest om vanaf het tweede kwartaal met medewerkers met een hoog verlofsaldo in gesprek te gaan. Dit 

heeft geleid tot een aanzienlijke afname van het aantal openstaande verlofuren. Bij aanvang van 2019 was 

het openstaande saldo aan uren nog 2887.  

RI&E 

De Risico Inventarisatie & Evaluatie is uitgevoerd. In een RI&E zijn alle aanwezige risico’s voor de veiligheid 

en gezondheid op de werkplek en in de werkomgeving schriftelijk vastgelegd. De resultaten van deze 

uitgebreide analyse zijn besproken en geprioriteerd. Verbeterpunten met een hoge prioriteit worden 

hierbij zo spoedig mogelijk opgepakt, waarbij een aantal punten al direct is doorgevoerd omdat deze van 

essentieel belang zijn voor de (brand)veiligheid van onze medewerkers. 

De Arbowet stelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van 

de medewerkers. De werkgever is verplicht om beleid te ontwikkelen ter bevordering van een veilige 

werkomgeving. Dat betekent onder meer dat de NVVE medewerkers moet beschermen tegen ongewenste 

omgangsvormen. De NVVE geeft onder meer invulling aan haar verplichting door het aanstellen van een 

externe vertrouwenspersoon. Deze externe vertrouwenspersoon heeft drie hoofdtaken, te weten de 
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opvang en begeleiding van de melder, het signaleren van ongewenste omgangsvormen, en preventie. Bij de 

vertrouwenspersoon is in 2019 geen melding gedaan van ervaren ongewenste omgangsvormen. Er zijn 

geen officiële klachten ingediend bij de vertrouwenspersoon. 

5.3 Vrijwilligers 

Eind 2019 waren er in totaal 156 vrijwillige medewerkers actief bij de NVVE. 100 Vrijwilligers waren actief 

bij het Adviescentrum als consulent en 19 vrijwilligers bij de Levenseinde Academie. Daarnaast werken er 

bij de NVVE vele vrijwilligers die niet gelijk betrokken zijn in de uitvoering van ledengebonden of 

informatie-gebonden taken. Dit betreft de Raad van Toezicht en vrijwilligers in werkgroepen. 

Ook in 2019 is een scholingsdag voor vrijwilligers georganiseerd. Het programma is met de coördinatoren 

van het Adviescentrum samengesteld. Op deze dag stond het thema Laaggeletterdheid centraal. Het doel 

was bewustwording en bekend worden met de wereld van de laaggeletterden. Daarnaast zijn 

communicatiemiddelen aangereikt en is er geoefend met communiceren met laaggeletterden.  

Twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen vrijwilligers en directie over beleidszaken. Daarnaast wordt 

ieder jaar een vrijwilligersdag georganiseerd om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Tijdens de 

vrijwilligersdag is speciale aandacht besteed aan 113 Zelfmoordpreventie. Een medewerker van 113 Online 

heeft aan de hand van casussen hun werkwijze gepresenteerd. 

ADVIESRADEN 

Binnen de NVVE is een aantal werkgroepen/adviesraden actief, te weten: 

▪ Ledenadviesraad (LAR). 

▪ Medische Adviesraad (MAR). 

▪ Verpleegkundige Adviesraad (VAR).  

▪ Juridische Adviesraad. 

▪ Werkgroep Politiek 

De Ledenadviesraad is in oktober 2018 benoemd door de ALV en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit 

aan de RvB. De LAR wordt door de RvB gezien als een belangrijke bron van informatie ten aanzien van de 

mening en wensen van leden. De LAR en de RvB hebben in 2019 stilgestaan bij de thema’s voor 2020 en de 

invulling van de zichtbaarheid van de NVVE. 

De Medische Adviesraad adviseert de RvB gevraagd en ongevraagd over relevante actuele ontwikkelingen 

op medisch gebied in relatie tot levenseindevragen en beslissingen. Zij adviseert over het te voeren beleid 

op het terrein van beroepsgroepen in de gezondheidszorg en bevordert de samenwerking tussen de NVVE 

en relevante beroepsgroepen in de gezondheidszorg. 

De Verpleegkundige Adviesraad kent een vertegenwoordiging uit diverse disciplines binnen de 

verpleegkundige beroepsgroep. De NVVE wil een netwerk opbouwen waardoor het onderwerp ‘het 

vrijwillige en waardige levenseinde’ goed op de agenda staat binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Dit 

is van belang voor de NVVE voor belangenbehartiging, wederzijdse kennisuitwisseling en aansluiting op 

elkaars activiteiten. De NVVE wil met hulp van de VAR bijdragen aan de inhoud van het onderwijs voor 

verpleegkundigen ten aanzien van levenseindevraagstukken. De NVVE kan hierdoor mede invloed 

uitoefenen op goede begeleiding aan mensen met een doodswens en verpleegkundigen weten waar zij 

terecht kunnen voor meer informatie over een waardig en vrijwillig levenseinde.  

De Juridisch Adviesraad kent een aantal juristen die expert zijn op het gebied van het levenseinde. Met de 

juridische adviesraad wordt een aantal keren per jaar een inhoudelijk thema bediscussieerd teneinde 
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mogelijkheden voor verbetering van wet- en regelgeving helder te krijgen. Daarnaast worden juridische 

experts geraadpleegd bij rechtszaken rondom het levenseinde. 

De Werkgroep Politiek steunt de politieke lobby en adviseert het bureau hierover. Dit betreft het uitdragen 

van NVVE-standpunten binnen eigen politieke netwerken, onder andere met het oog op de 

verkiezingsprogramma’s. Ook initieert de werkgroep het debat over levenseindethema’s waarbij ze gebruik 

kan maken van materiaal en kennis vanuit het bureau. De werkgroep informeert het bureau over politieke 

ontwikkelingen als daar aanleiding toe is, zoals signalen uit fracties en partijen. De werkgroep bestaat uit 

vertegenwoordigers van diverse politieke partijen. In 2019 waren dat VVD, D66, PvdA, Partij voor de 

Dieren, SP en GroenLinks. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING  

Bij de jaarlijkse lintjesregen op 26 april 2019 werd Betty Radema benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-

Nassau. Betty ontving deze koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van haar 

woonplaats Haarlem. Hij roemde Betty’s inzet voor tal van maatschappelijke organisaties. Behalve voor de 

NVVE maakte Betty zich jarenlang verdienstelijk voor onder andere het Humanistisch Verbond, de 

Zorggroep Reinalda te Haarlem, haar voormalige woonplaats Spaarndam en het herinneringscentrum Kamp 

Westerbork. Voor dat centrum is Betty nog altijd gastspreker om met haar persoonlijke ervaringen de 

oorlogsslachtoffers in herinnering te houden. Betty nam eind 2018 als vrijwilliger afscheid van de NVVE. Ze 

was maar liefst 35 jaar voor de NVVE actief. Voorzitter Job Cohen reikte Betty bij haar vertrek het 

erelidmaatschap van de NVVE uit. 

5.4 Financiën en control 

Vanaf 18 maart 2019 is de volledige ledenadministratie opgenomen in CRM. Tot 18 maart 2019 werd de 

ledenadministratie gevoerd in het financieel pakket Accountview. De ledenadministratie was destijds als 

maatwerk om Accountview heen gebouwd maar de wens was om de gegevens te scheiden. Sinds 18 maart 

zijn deze gegevens gescheiden en wordt er gewerkt met een koppeling die ervoor zorgt dat wijzigingen in 

beide systemen worden doorgevoerd.  

De financiële administratie is nauw betrokken bij de uitbreiding van functionaliteit in CRM om de juistheid 

van de financiële afhandeling van bewerkingen te waarborgen. Dat geldt ook voor de nieuwe functie ‘IDeal 

betalen’ die het mogelijk maakt om op de website met ‘IDeal’ giften en schenkingen aan de NVVE te doen. 

BDO Accountants heeft, naast de gebruikelijke werkzaamheden voor de jaarrekening, extra 

werkzaamheden verricht. De NVVE vond het belangrijk dat zowel het proces van de migratie naar het CRM-

systeem als de veranderingen die dat meebracht in de werkprocessen tegen het licht werden gehouden. 

Hier zijn geen onregelmatigheden gevonden.  

Het inkoopproces is een vast onderdeel van de werkzaamheden geworden. Afgelopen jaar is speciaal 

aandacht besteed aan de belangrijkste bestaande contracten die de NVVE heeft met haar leveranciers. Er 

zijn nieuwe overeenkomsten gesloten met betrekking tot kopieerfaciliteiten, de couverteermachine en ICT-

diensten. De kosten van deze contracten zijn beduidend lager dan die waarmee voorheen werd gewerkt. 

Eind 2020 loopt de overeenkomst met de huisdrukker af. Wij zijn ons aan het oriënteren op leveranciers die 

ons drukwerk kunnen verzorgen. Belangrijke aspecten in de selectie van een leverancier zijn naast prijs ook 

leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit. 

In 2019 is voor het eerst bij het opstellen van de begroting voor 2020 een vooruitblik gemaakt naar de jaren 

2021 tot en met 2023. Belangrijke doelstelling is om vanaf 2021, zonder rekening te houden met inkomsten 

uit legaten en erfstellingen, een positief exploitatieresultaat te realiseren. 


