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‘Bij het ouder worden is de dood een levend probleem’, zegt cabaretier
Paul van Vliet in dit nummer van Relevant. Als het persoonlijk perspectief
slinkt en de horizon dichterbij komt, dan groeit het besef dat de dood niet
alleen anderen betreft. Dat weet iedereen, in theorie, maar de meeste
mensen leven met de gedachte dat de grond onder hun eigen voeten zich
nog lang niet zal openen. Met het ouder worden komt de realiteit van het
einde in een steeds feller licht te staan.
Paul van Vliet verwoordt wat velen vrezen: de kans dat het einde met veel
lijden gepaard zal gaan. Voor hemzelf zou het heel zwaar wegen als hij zijn
autonomie, creativiteit en waardigheid kwijtraakt. Menigeen zal dat herkennen. Sommigen ervaren verlichting door begrip en verbondenheid met naasten; voor anderen is dat niet toereikend en ontstaat de wens om met humane middelen op een zelfgekozen moment te sterven. Zo’n situatie kan
heel geleidelijk, maar ook heel snel ontstaan. Het is belangrijk om wensen
tijdig vast te leggen en die met naasten en de huisarts te bespreken.
Paul van Vliet heeft zijn wensen nog niet opgeschreven en wijt dat aan
laksheid. Gevaarlijk is het wel. De dood houdt geen rekening met persoonlijke aarzelingen en kan de wijzers van de klok zomaar op twee voor twaalf
zetten. Tijdig vastleggen van wensen en die bespreken is nog nooit een
nadeel gebleken. Integendeel, als het zover is, zijn tijdig vastgelegde opvattingen en wensen erg behulpzaam.
Een punt is nog wel of iemands wensen daadwerkelijk worden gerespecteerd. De wet biedt meer ruimte dan mensen, inclusief dokters, denken.
Maar zelfs als zowel patiënt als arts de ruimte van de wet erkent, is er
geen zekerheid dat de gewenste hulp ook werkelijk komt. De arts behoudt
zich te allen tijde het recht voor om euthanasie of hulp bij zelfdoding te
weigeren en dan is de patiënt aangewezen op een andere arts. Maar die
is, zo leert de praktijk, lang niet altijd te vinden. Of de patiënt moet zelf de
middelen verzamelen – wat bepaald geen sinecure is, gesteld al dat iemands toestand dat nog toelaat.
Los van dit alles kan het zijn dat iemand de eigen arts niet met de uitvoering van deze wens wil belasten. Ook dat probleem vraagt om een uitweg.
En die komt in beeld: de levenseindekliniek. Op initiatief van de NVVE gaat
er een eerste kliniek komen. NVVE-directeur Petra de Jong licht het initiatief in dit nummer toe. In de levenseindekliniek kunnen mensen met een
stervenswens, binnen de ruimte van de wet, onder deskundige begeleiding de door hen gevraagde hulp krijgen. De kliniek zal een aanvulling zijn
op bestaande hulp door individuele artsen. Hulp die, zo leert de praktijk,
regelmatig niet wordt gegeven zelfs als de vraag binnen de criteria van de
wet valt.
Mensen die in deze situaties van hulp verstoken blijven, of die om andere
redenen in de kliniek willen sterven (bijvoorbeeld omdat ze hun arts de
hulp niet willen vragen), kunnen er terecht. Te verwachten valt dat het
veelal mensen uit zogeheten bijzondere groepen zullen zijn: chronisch zieken, mensen met dementie en mensen met een chronische psychiatrische
ziekte.
Met dit initiatief maakt de NVVE op een doortastende manier werk van
waar zij voor staat: mensen de kans geven om waardig te sterven op een
zelfgekozen moment en zelfgekozen manier. n
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‘In al onze stukken staat
dat er zeer zorgvuldige
begeleiding nodig is’
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Cabaretier Paul van Vliet steunt Uit Vrije Wil

‘HET IS NATUURLIJK GOKKEN OP DE TOEKOMST’
Hij is vitaal en onverminderd creatief. Cabaretier Paul van Vliet (75) heeft nog geen euthanasieverklaring,
maar is zeer bewust lid van de initiatiefgroep Uit Vrije Wil. Een gesprek over leven en werk.
door Fred Verbakel

‘Als je je leven voltooid vindt en je beschikt nog over je
verstandelijke vermogens, dan moet je het heft in handen
kunnen nemen – zonder dat je een dodelijke kwaal hebt.
Daarom wil ik tegen die tijd over de middelen beschikken
om mijn leven op een elegante manier te beëindigen.’
Cabaretier en entertainer Paul van Vliet, inmiddels 75, kent
hierover geen twijfel. Hij is een van de gezichten van
initiatiefgroep Uit Vrije Wil, die wetgeving in gang wil zetten
om die diepgevoelde behoefte – van veel meer ouderen –
mogelijk te maken. Het aantal steunbetuigingen nadert de
150.000.
Van Vliet laat zich op het podium nooit uit over politieke
voorkeuren. Hij is ook geen actievoerder maar hij voelt zich
in dit geval thuis bij (ex-)politici als Hedy d’Ancona,
Frits Bolkestein en Jan Terlouw. ‘Ik ben gevraagd door
Eylard van Hall. Ik ken hem uit Leiden waar hij hoogleraar
gynaecologie was. Hij noemde ook andere leden van de
initiatiefgroep: Mies Bouwman, Eugène Sutorius en Dick
Swaab. Allemaal mensen die mij aanspreken.’

moet overtuigd zijn van de vrijwilligheid van het verzoek en
hij of zij moet kunnen invoelen dat voor de vrager het leven
lijden is geworden, voordat hij de dodelijke middelen
verstrekt. Van Vliet: ‘In al onze stukken staat dat er zeer
zorgvuldige begeleiding nodig is. Zelfdoding, dus je drinkt
zelf het dodelijke drankje, moet niet te makkelijk gaan.
Bevoogding zie ik niet. Het is meer waarborgen dat je er
niet onbezonnen aan begint, dat je niet bij de eerste de
beste sombere bui denkt: ik stap eruit. Het is een belangrijk
besluit. Misschien wel het allerbelangrijkste van je leven.
Dat moet deskundig en zorgvuldig worden begeleid. Zowel
van de medische als van de ethische kant.’

Niet oeverloos
Doodgaan is voor Van Vliet nog niet aan de orde. ‘Maar bij
het ouder worden is de dood een levend probleem. De
toekomst is niet meer oeverloos – je afscheid komt
dichterbij. Hoe zal het zijn, wat zal mij overkomen? Hoe wil
ik dat het verloopt? Je denkt en praat er wel eens over. Niet
te veel, maar zeker ook niet met angst of met sombere
bijgevoelens.’ Paul van Vliet belandde in 1992 met een
nierkwaal in een ziekenhuis. Het zag er somber uit. Een
kwaadaardig gezwel aan een van zijn nieren, zou het zijn. Op
een niet te opereren plek. ‘Dat was eigenlijk de eerste keer
dat ik met de dood werd geconfronteerd. Gelukkig viel het
mee. De nier is eruit gehaald en ik hoefde nooit meer terug
te komen, zelfs niet voor controle. Ik doe het nu met één
nier en dat gaat heel goed. Die overdaad is een van de
raadselen van het menselijk lichaam, zei de uroloog. Zelfs
met een derde van één nier kun je heel goed leven.’

Is ‘klaar zijn met leven’ ook niet een vorm van depressiviteit?
‘Depressief is natuurlijk een discutabel begrip. Laten we
zeggen dat de medisch vastgestelde depressie een reden
is om het nog niet te doen. Eerst kijken of er nog
mogelijkheden zijn om iemand verder te laten leven. Het
hangt ook van de leeftijd af. Als iemand op zijn 95ste
depressief is, dan heeft het niet veel zin meer om dat nog
te repareren.’

De initiatiefgroep Uit Vrije Wil heeft zeventig jaar bedacht
als leeftijdsgrens voor het in aanmerking komen voor hulp
bij zelfdoding. Hoe belangrijk is die grens?
‘Zeventig is discutabel maar voor iedereen in de groep
aanvaardbaar. Het kan ook op 65 of op 75. Ja, inderdaad,
de meesten van ons – Frits Bolkestein, Mies Bouwman,
Hedy d’Ancona, Jan Terlouw – zijn net als ik zeventig-plus.
De leeftijd der sterken, zoals in de Bijbel staat.’
Uit Vrije Wil verlangt nog een drempel. Voor stervenshulp
aan ouderen met een voltooid leven zijn speciaal opgeleide
en gecertificeerde hulpverleners nodig. Zo’n hulpverlener

Heeft de hulpverlener vetorecht?
‘Nee, dat vind ik niet. Gesteld tenminste dat degene die
dood wil bij zijn volle verstand is en niet in een zware
depressie zit. Dat is altijd een voorwaarde. Een depressie
is misleidend. Tegen een depressie bestaan andere
middelen.’

De huisarts
In zijn laatste fase zou Van Vliet het liefst overleggen met zijn
eigen huisarts. ‘Ook al is de echte door al die groepspraktijken
aan het uitsterven, de huisarts is vertrouwd. Iemand die je
doen en laten kent, je zwakheden, je familieomstandigheden,
je lichaam, je angsten. “Dokter, ik voel me niet goed, ik ben
zo onrustig, ik ben niet in evenwicht. Heb je er wat voor?
Wat doen we eraan?” Als die huisarts met je is meegegroeid,
dan zou het heel prettig zijn als hij je in het laatste stadium
begeleidt.’
Kan de levenslustige Van Vliet zich voorstellen dat hij om
hulp bij zelfdoding zou vragen? ‘Jazeker. Het is natuurlijk
gokken op de toekomst, maar er kan een moment komen
dat ik mezelf en mijn omgeving tot last ben omdat ik fysiek
niet meer goed functioneer. Dat zou voor mij heel zwaar
wegen. Ik wil graag zelfstandig blijven. Ik ben gewend mijn
eigen boontjes te doppen. Het geldt ook als ik mijn
creativiteit kwijt ben. Dat is het moment om afscheid te
nemen van mijn dierbaren – die het daar hopelijk mee eens
zijn en me zullen steunen.’
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Moet er bij Van Vliet een combinatie zijn van lichamelijk en
geestelijk ongerief? ‘Ik weet niet hoe het voelt als ik in een
rolstoel zou zitten, als iemand me zou moeten rondtoeren
en me bij alles zou moeten helpen. Dat is mijn schrikbeeld.
Ik weet niet of, met zoveel gebreken, mijn creativiteit sterk
genoeg zal zijn. Die stelt wel erg hoge eisen aan mijn
geestkracht. Het is een duister gebied. Ik heb een
schoonmoeder van 95 en die is totaal de weg kwijt. Ze zit
in een verpleeghuis. Mijn vrouw Lidewij en ik bezoeken
haar regelmatig – zij elke week. Daar word ik bevestigd in
mijn idee dat ik mijn leven tijdig wil beëindigen. Ik wil het
lot zelf in de hand houden.’
Ontrouw
Hij is niet bang voor pressie van familie en vrienden?
Lachend: ‘Ja, dat zou kunnen, dat ze mij aan deze woorden
herinneren. Je loopt immers vooruit op een beslissing die
je pas in de toekomst hoeft te nemen. Ik kan ook ontrouw
worden aan mijn opvatting. Ik sluit niet uit dat je zo sterk
aan het leven hangt dat je je gevoel van toen opzij schuift,
ondanks alles. Je wilt leven, het kan niet schelen hoe. Het
is een oerkracht die je mogelijk overkomt en overvalt. Ik
ken het van mijn reizen voor Unicef, het kinderfonds van de
Verenigde Naties. Je ontmoet mensen in de allerberoerdste
omstandigheden. Ze willen allemaal blijven leven.’
Heeft Paul van Vliet eigenlijk een euthanasieverklaring?
‘Nee. Ik stel het alsmaar uit. Niet uit huiver; het is laksheid.
Ik zou het eigenlijk nu moeten regelen en niet pas wanneer
ik iets mankeer. Voor zover ik weet, ben ik gezond. Ik heb
net een grote reis gemaakt naar Burkina Faso voor Unicef,
met anderen die dertig jaar jonger zijn. Het zijn zware
reizen waarbij je het zowel mentaal als fysiek voor de
kiezen krijgt. Ik was eigenlijk het minst moe van allemaal
en dat is een enorme opsteker. Heel prettig.’
Voor ruimere wetgeving heeft Uit Vrije Wil het tij niet mee.
Premier Mark Rutte wil de politieke steun van CDA, PVV,

SGP en ChristenUnie voor zijn minderheidskabinet niet
verliezen. Zijn eigen partij, de VVD, sluit zich daarbij aan,
zodat er in de Tweede Kamer geen meerderheid meer is
voor veranderingen in wetgeving op medisch-ethisch
gebied. Volgt Van Vliet de politiek? ‘Jazeker, al verwerk ik
niet of nauwelijks politieke kwesties in mijn programma’s.
Ik probeer al mijn teksten tijdloos te maken en ze niet te
baseren op de vluchtigheid van de actualiteit. De mensen
zijn slecht op de hoogte. Je kunt niet dieper gaan dan de
krantenkoppen.’
Elegant
Paul van Vliet studeerde rechten in Leiden. Heeft hij daar
als artiest voordeel van? ‘Financieel ben ik een nul. Daarom
heb ik een zakelijk leider. Juridische kwesties volg ik wel. Ik
ben ooit twee jaar assistent geweest van professor Huib
Drion, de man van de pil. Van hem heb ik geleerd zuiver en
elegant te formuleren. Drion is overigens heel vredig, zonder
tussenkomst van wie dan ook, in zijn eigen bed overleden.
Zoals hij willen we eigenlijk allemaal vertrekken. Gaan
slapen en niet meer wakker worden.’
Zijn moeder werd 81. ‘Ze stierf aan baarmoederkanker.
Binnen twee maanden. Ze heeft niet zwaar geleden, ze is
weggeteerd. Mijn vader was op een donderdag nog in het
Circustheater bij mijn show en overleed de dinsdag daarop
aan een zware longontsteking. Hij was al zwak en breekbaar.
Hij werd 91. Daar teken ik voor. Hij zat meestal op rij 7 en
bemoeide zich voortdurend met het progrma. “Welnee!
Het is niet waar wat die jongen zegt! Aap van een jongen!”
riep-ie soms. Dan zei ik: “Da’s mijn vader en die voedt mij
nog steeds op.” Dan moesten de mensen lachen en hij
ook.’
Kan euthanasie of zelfdoding onderwerp zijn voor een
conference?
‘O zeker wel, al zal ik het niet gauw doen. Ik heb een liedje

‘Ik kan ook ontrouw worden aan mijn opvatting’
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geschreven over dat ik in mijn eigen
tijd wil sterven en niet in de anonimiteit
van een ziekenhuis. De laatste regel:
“Het is nog niet zo ver, maar dan weet
je het vast voor straks. Mijn laatste
wens: in mijn eigen huis, in mijn eigen
bed en met jou als intensive care.” In
het lied staat niet hoe. Je kunt, nu ik
in die initiatiefgroep zit, bedenken dat
die intensive care ook inhoudt dat ik
geholpen wil worden om er op een mij
passend moment uit te stappen.’
Majoor Kees
Hij treedt nog vier of vijf keer per maand
op en kreeg onlangs uit handen van
Mies Bouwman de Blijvend Applausprijs 2010 voor zijn hele oeuvre van
onvergetelijke types en wonderschone
liedjes. ‘Er komt natuurlijk een tijd dat
ik helemaal stop. Nu kan ik me dat nog
niet voorstellen. Ik vernieuw nog steeds.
Ik speelde laatst in het Circustheater
voor 1400 artsen. Ze werden bijgepraat
over hun pensioen en wilden iets leuks
na afloop. Dat kregen ze. Ik laat al die
oude types, bijvoorbeeld Bram uit de
commune en Majoor Kees, heel even
langskomen.’
Hij voegt eraan toe: ‘Ik moet opletten
dat ik niet te zwaar en te melancholiek
ga schrijven. Die neiging is er. Ik heb
een paar mensen, Eddy Habbema,
de regisseur, Floor Kist, m’n oude
cabaretmaat, die meedenken en dat is
belangrijk. Lidewij leest mijn teksten
altijd als eerste. Niemand is zuinig met
kritiek. Niet leuk? Schrappen. Te lang?
Idem. Ik kan er heel goed tegen.’
Van Vliet heeft het gevoel dat de nieuwe
generatie artsen wat gemakkelijker
over euthanasie of hulp bij zelfdoding
denkt dan de oudere. ‘De jongeren zijn
niet met dat grote taboe opgegroeid.
Ze staan er losser tegenover. Het
standpunt van hun organisatie, de
KNMG, is ook aan het veranderen. De
samenleving lijkt steeds meer uit te
gaan van een recht op sterven. Dat
standpunt wordt gevoed, onder meer
door acties als die van ons
burgerinitiatief Uit Vrije Wil, zegt het
KNMG-bestuur. Dat is een aanzienlijke
versterking van onze positie en van
anderen die verandering willen. Op
niemand rust de plicht tot leven.’ n

PETRA DE JONG 
directeur NVVE

OP DE WAL
In de winterperiode worden de meeste zeiljachten droog gezet voor
schoonmaak, reparaties en schilderwerk. De boten liggen dan op de
wal, reling aan reling, met gestreken mast en onder grote dekzeilen,
gestut op de bokken. Thuis voor de haard zit de zeiler te mijmeren.
Soms terugblikkend op het voorgaande vaarseizoen, op de mooie tochten die zijn gemaakt en de stormen die werden getrotseerd. Soms fantaserend over hoe mooi het komend seizoen weer gaat worden. Ziet u
het voor u?
Zo vergaat het mij tijdens het schrijven van deze column. Het jaar 2010
is net voorbij. Een prachtig NVVE-jaar was het, met grote successen,
zoals de Week van het Voltooid Leven en de campagne ‘Voltooid leven’
en alle media-aandacht. En ook het burgerinitiatief Uit Vrije Wil, de documentaires over Ans Nieuwenbrug en Moek Heringa, de debatten ‘Dementie en het zelfgewilde levenseinde’, de bijdrage aan het voorjaarscongres van de psychiatrie, de oprichting van de Stichting Euthanasie in
de Psychiatrie van de twee moeders, het onderzoek onder verzorgingshuizen, het haalbaarheidsonderzoek naar de levenseindekliniek. Ga zo
maar door.
Van een aantal zaken wilt u natuurlijk weten hoe het ermee staat. Het
burgerinitiatief Uit Vrije Wil? De handtekeningen zijn in mei ingeleverd
en op 16 februari 2011 is er een overleg tussen de initiatiefgroep Uit
Vrije Wil en de Tweede Kamercommissie van Justitie. Daarna zal het
Burgerinitiatief worden geagendeerd voor een debat in de Tweede Kamer. En Albert Heringa, de man die zijn moeder hielp te sterven? Hij is
uitgebreid verhoord en daarna… is het stil geworden. Het ‘Haalbaarheidsonderzoek levenseindekliniek’ heeft het daglicht gezien – u leest
meer hierover in dit nummer van Relevant. En de ontwikkeling van de
‘laatstewilpil’ staat in de babyschoentjes.
Daarmee kijk ik vervolgens ook vooruit naar het komende jaar. Hoe zal
het gaan worden? Zullen we voor het opzetten van de levenseindekliniek de basisbenodigdheden vinden? Gaat de ‘steungroep Psychiatrie’
van start? Worden de debatten ‘Voltooid leven’ massaal bezocht? Debatteert de Kamer over het burgerinitiatief en wat komt eruit? Gaat het
de NVVE lukken een filmfestival te organiseren? En een Beneluxconferentie? Hoe zal het nieuwe boek van de NVVE over voltooid leven worden ontvangen? Komt er eindelijk een laatstewilpil? Gaat de campagne
‘Wilsverklaringen’ weer zoveel naamsbekendheid en nieuwe leden opleveren? Zal het ledenpanel zorgen voor betere sturing van beleid op
grond van de wensen van de leden?
Heerlijk om weer zoveel kansen en uitdagingen aan de horizon te zien
én om de belangen van zoveel leden te mogen behartigen. Op 31 december 2010 telde de NVVE 116.558 leden! Een record aantal en de
grootste stijging van het ledental in de gehele NVVE- geschiedenis. Met
het lengen der dagen komt het vaarseizoen dichterbij. De actieplannen
voor het komende jaar liggen weer binnen bereik, zowel op het water als
binnen de NVVE. We staan in de startblokken! n
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NVVE-directeur Petra de Jong gelooft in levenseindekliniek

‘HET BLIJFT EEN HEEL PRECAIR ONDERWERP’
Een onderkomen voor mensen die geen gehoor vinden voor hun doodswens, maar er wettelijk gezien wel voor in
aanmerking komen: is het opzetten van zo’n ‘levenseindekliniek’ haalbaar? Het antwoord is: ja. Petra de Jong,
directeur van de NVVE, heeft er uitvoerig onderzoek naar gedaan.

Petra de Jong, sinds 2008 directeur
van de NVVE, heeft een droom en ziet
die graag werkelijkheid worden: een
levenseindekliniek. Voor de NVVE zou
het de beste volgende stap zijn naar
een Nederland waar iedereen kan en
mag sterven op het moment waarop
hij of zij meent er klaar voor te zijn – en
wel op een zo menswaardig mogelijke
manier. De laatste maanden heeft De
Jong gesproken met allerlei belanghebbende organisaties en gekeken of
een levenseindekliniek haalbaar is.

8

Euthanasie is toch al heel goed geregeld in Nederland? Waarom een
levenseindekliniek?
‘Er worden elk jaar zo’n tienduizend
concrete euthanasieverzoeken gedaan
in ons land. Circa eenderde wordt gehonoreerd: in 2009 waren er 2636
meldingen. Een aantal van de overige
mensen is overleden voordat het verzoek gehonoreerd had kunnen worden;
we houden ongeveer eenderde over
van mensen die “nee” horen. Dat zijn
meer dan drieduizend mensen per jaar
die in principe kandidaat zijn voor de
levenseindekliniek.
Vreselijk is dat een aantal mensen uit
die groep voor een gruwelijke zelfdoding kiest, anderen voor een minder
gruwelijke, maar meestal wel in eenzaamheid. Weer anderen zijn gedwongen het natuurlijke beloop af te wachten. Er zijn vijftienhonderd suïcideplegers per jaar van wie er vierhonderd
ouder zijn dan 65 jaar. En ook ouderen
gebruiken gruwelijke methodes om
een eind aan hun leven te maken, zoals onder de trein lopen.’
Over wie hebben we het dan en waarom wordt hun verzoek niet gehonoreerd?
‘Wie nu nog weinig gehoor krijgen, zijn
vooral mensen met beginnende dementie en patiënten met een chronische psychiatrische aandoening. Maar
ook mensen met kanker.’
Relevant 1/2011

Die kunnen niet in bestaande hospices
terecht?
‘Eind 2009 heeft de NVVE het onderzocht: zijn er mogelijkheden voor alle
keuzes rond het levenseinde in bestaande hospices? Alle hospices in Nederland, meer dan tweehonderd, zijn
hierover geïnterviewd. De uitkomst was
dat in 80 procent van de hospices euthanasie mogelijk is. Maar er is ook
een voorwaarde voor opname: een
maximale levensverwachting van drie
maanden. Dat maakt hospices niet
toegankelijk voor de doelgroepen waar
wij het over hebben.
Het heeft te maken met het feit dat
vooral mensen met terminale kanker in
hospices verblijven en dat hun verblijf
meestal wordt vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten na
beoordeling door het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ. Maar ook hospices die zonder vergoeding werken en
niet aan het CIZ gebonden zijn, bleken
die opnamecriteria aan te houden. Ik
heb hospices dan ook gevraagd of ze
bereid zouden zijn andere groepen op
te nemen. “Nee”, zeiden ze. “Onze
doelgroep bestaat uit mensen die weten te gaan sterven omdat het leven
ophoudt door een natuurlijke oorzaak
en die willen we optimale palliatieve
zorg geven.” De groep waar wij het over
hebben, zou botsen in een hospice.’

door Anja Krabben

En mensen die besluiten te stoppen
met eten en drinken?
‘Ook daarvoor zou de kliniek moeten
openstaan. En psychiatrische patiënten van wie de psychiater bereid is
hulp bij zelfdoding te bieden, maar die
dat niet binnen de eigen instelling mag
doen vanwege bepaalde protocollen.
Psychiater en patiënt kunnen dan samen terecht in de levenseindekliniek.’

Maak je het onwillige artsen op die
manier niet erg gemakkelijk om patiënten met een doodswens door te
schuiven?
‘Euthanasie is niet iets van recente
datum, iets waar artsen nog aan zouden moeten wennen. Het is in 2002
gelegaliseerd, maar er was al jurisprudentie vanaf 1984: als je je aan de
zorgvuldigheidseisen hield, werd je
niet vervolgd. En toch zien we nog
steeds dat veel artsen het niet willen
doen. Doorverwijzen is lang niet altijd
mogelijk in de laatste fase; een levenseindekliniek is dan een oplossing.
In de psychiatrie ligt het anders. Ik
merk dat steeds meer psychiaters beseffen dat ze echt iets moeten doen
met een aanhoudende wens om te
sterven. Ik heb het idee dat binnen
deze beroepsgroep de normen aan het
verschuiven zijn. Een levenseindekliniek zou daarbij juist kunnen helpen:
de psychiater krijgt dan morele maar
Veilig
ook heel praktische steun. Psychiaters
Bovendien zou de levenseindekliniek zijn vaak niet heel ervaren in medische
open moeten staan voor andere manie- handelingen. In een levenseindekliniek
ren van zelfgewild levenseinde, aldus zouden ook zij zich veiliger voelen.’
De Jong. ‘Mensen die medicijnen hebben verzameld en deze willen innemen, Voor patiënten met bijvoorbeeld kanker
maar dat in een veilige omgeving willen die aan het einde van hun leven een
doen, niet alleen. Dat is dan een zelf- onwillige arts blijken te hebben is
doding en geen húlp bij zelfdoding. Ui- doorverwijzing vaak niet mogelijk.
teraard moet de levenseindekliniek van Artsen willen een band opbouwen
tevoren goed kunnen beoordelen of er met de patiënt voordat ze euthanasie
niets mis kan gaan. Dat mag een arts overwegen. Geldt dat dan niet voor
ook: je mag volgens de wet informatie een arts in een levenseindekliniek?
geven en mensen behoeden voor een ‘Je kunt als arts – en dat zeg ik ook als
ellendige dood.’
arts – een levensbeëindiging uitvoeren

Petra de Jong: ‘Ik wil er absoluut voor
waken dat iemand zich gedwongen
zou voelen om deze keuze te maken.’

er nu nog steeds, terwijl abortus in
1981 is gelegaliseerd? Omdat veel
vrouwen niet terecht kunnen in de reguliere zorg. Omdat diverse reguliere
ziekenhuizen het weigeren te doen. Zo
zullen er altijd artsen zijn die euthanasie weigeren, ook al is het legaal.’
En de patiënten onderling? Het gaat
om heel verschillende groepen.
‘Naar een levenseindekliniek komen
alleen mensen die een zelfgewild levenseinde hebben. Dat verlangen delen ze. Maar als je een gemiddelde
opnameduur van drie dagen hebt, zullen mensen onderling ook niet veel
contact hebben.’

‘Ook ouderen gebruiken gruwelijke methoden
om een einde aan hun leven te maken’
omdat je het iemand gunt niet meer
verder te hoeven leven. Mensen die
door anderen zijn afgewezen, een heel
duidelijke ziektegeschiedenis achter
de rug hebben en aan de zorgvuldigheidseisen voldoen, kun je het gunnen dat hun verzoek wordt gehonoreerd. Ook binnen korte tijd.’
Maar is dat voor artsen en verplegend
personeel niet extra belastend? Dat
heel korte contact, die snelle doorloop van patiënten die allemaal zullen
sterven?
‘Ik heb de hospices gevraagd of ik
verzorgend personeel zou kunnen vinden voor zo’n kliniek. Allen beantwoordden die vraag positief. Ik heb

diverse artsen gevraagd of er artsen
te vinden zijn die daar zouden willen
werken. Allemaal zeiden ze ja. Het is
ook niet de bedoeling dat één arts er
fulltime werkt. De hele dag bezig zijn
met overlijden is een te grote belasting. Ik stel me voor dat er vijf artsen
in dienst zijn die allemaal één dag per
week in de kliniek functioneren en verder elders werken. Ik heb bijvoorbeeld
gekeken naar de abortusklinieken.
Aanvankelijk werd gezegd dat geen
arts daar zou willen werken, maar dat
bleek niet zo te zijn. De artsen die
daar werken, doen dat omdat ze het
goed werk vinden.
Er is trouwens nog een analogie met
de abortusklinieken. Waarom zijn die

Drie dagen?
‘Ik ga inderdaad uit van een gemiddelde opnameduur van drie dagen. Dat
betekent dat in de periode daarvoor
wordt gekeken of aan de zorgvuldigheidseisen is voldaan. Komt iemand in
aanmerking, dan volgt zo snel mogelijk
een uitnodiging voor een intake-gesprek, want je moet mensen niet te
lang in onzekerheid laten. Dat zijn poliklinische gesprekken tussen arts en
patiënt; liefst samen met de naasten.
De gesprekken zijn nodig voor de arts
om vertrouwd te raken met de patiënt
en voor de patiënt om zijn situatie duidelijk te kunnen maken. Dan volgt,
liefst ook snel daarna, een opname.
Samen met de naasten. Om iedereen
aan de situatie te laten wennen, naasten én verzorgenden, zal de gemiddelde opnametijd drie dagen zijn.
In het gebouw zijn bij voorkeur acht
opnamemogelijkheden. Dat getal is
gebaseerd op ervaringen van hospices: zes tot acht is een goed aantal
bedden voor optimale zorg. Verder zijn
er huiselijke ruimtes voor de familie.
Een levenseindekliniek kan deel uitmaken van de organisatie van een ziekenhuis of verpleeghuis; het kan ook
een geheel aparte instelling zijn in
een vrijstaand gebouw.’
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Steunfonds Humanisme

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

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

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

m v pc/woonplaats
telefoon

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

Euthanasie
De praktijk van dichtbij bekeken
Peter Holland, oud-voorzitter artsenorganisatie KNMG:
‘In het boek Euthanasie. De praktijk van dichtbij bekeken
tonen de artsen hun kwetsbaarheid én openheid. Je ziet
hun worsteling met een complex en ingewikkeld proces.’’
Artsen vertellen in dit boek openhartig over hun ervaringen met
euthanasie en hulp bij zelfdoding.
Ervaringen uit de tijd na de euthanasiewet, maar ook lang daarvoor
toen alles nog in het geniep moest
gebeuren.
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Hans van Dam
Euthanasie. De praktijk van dichtbij
bekeken Interviews met artsen
ISBN 13 9789074020046
Aanbieding: nu voor leden d 7,50 inclusief
verzendkosten (zolang de voorraad strekt)

Te bestellen voor leden via www.nvve.nl/uitgaven
of bel voor een bestelformulier 020 - 620 06 90
Relevant 1/2011

Uit onderzoek blijkt dat de meeste
Nederlanders thuis willen sterven.
‘Klopt, maar mensen die echt dood
willen, die lijden aan wat ze hebben én
aan de situatie, zullen zich daar overheen zetten. Ik stel me trouwens voor
dat de levenseindekliniek dezelfde huiselijke uitstraling heeft als hospices.
En dat naasten er ook kunnen blijven
slapen.’
Kan er een ongewenst effect uitgaan
van een levenseindekliniek? Ouderen
die de druk voelen van hun omgeving
om voortijdig hun leven te laten beëindigen?
‘Ik hecht er belang aan duidelijk te
zeggen dat van mij niemand dood
hoeft, iedereen moet zijn eigen keuze
kunnen maken. Ik wil er absoluut voor
waken dat iemand zich gedwongen
zou voelen om deze keuze te maken.
Maar mensen die zich tot een levenseindekliniek wenden, zullen voor het
merendeel mensen zijn die al veel
stappen hebben gezet naar een vrijwillig levenseinde. Bovendien is het aan
de professionaliteit van de kliniek om
ongewenste druk van de omgeving boven tafel te halen. Daarom moeten de
naasten ook altijd betrokken zijn bij de
procedure.’
De afgelopen maanden hebt u met
veel betrokkenen en experts gesproken over de haalbaarheid van een
levenseindekliniek. Wat waren de
reacties?
‘Eigenlijk is iedereen positief geweest.
Alleen zorgverzekeraars zullen zich niet
graag afficheren met dit onderwerp.’
En als blijkt dat verzekeraars het niet
vergoeden?
‘Dan is er nog de mogelijkheid van financiering uit een subsidiepot, zoals
nu met abortus gebeurt. Maar geld
zou geen probleem hoeven zijn. Uit
mijn onderzoek blijkt dat 90 procent
van de Nederlandse burgers dit zelf
zou kunnen financieren. Ik spreek niet
graag over een bedrag, omdat het dan
net lijkt alsof dat de waarde van een
mensenleven is, maar het is betaalbaar. Het gaat namelijk om een korte
opname.’
Maar er zijn altijd mensen die het
niet kunnen betalen.
‘Daarom zijn er subsidiepotten nodig.
Ik kan me voorstellen dat de NVVE garant staat voor deze gevallen.’

‘In een levenseindekliniek zouden
ook psychiaters zich veiliger voelen’
De media hebben er uitgebreid over
bericht. Er klinken tegengeluiden,
maar die zijn opvallend mild. Hoe
komt dat?
‘Het taboe op de dood lijkt af te nemen. En daarmee ook op de zelfgekozen dood. Ik ben nog nooit iemand
tegengekomen die volstrekt gezond
was en wilde stoppen met leven. Mensen hangen echt aan het leven.
Op het moment dat je besluit dat het
genoeg is geweest, om wat voor reden dan ook, dan heb je daar blijkbaar echt een reden voor. Ik zie dat
de samenleving daar steeds meer
respect voor toont.’
Kunt u iets meer vertellen over de
conclusies van uw onderzoek?
‘De conclusie is dat een levenseindekliniek haalbaar is. Er is behoefte aan,
het personeel is te vinden, juridisch
gezien mag het dus de politiek hoeft
zich er niet mee te bemoeien: de wet
hoeft niet veranderd te worden. Kortom, het kan.’
Niets staat een levenseindekliniek in
de weg?
‘De NVVE gaat zo’n kliniek uiteraard
niet zelf opzetten. Wie het wil doen,

krijgt met het haalbaarheidsonderzoek
de business case op een presenteerblaadje. Als er een financier is gevonden, kan vrij gemakkelijk een kliniek
worden gestart. In die eerste kliniek
worden dan belangrijke ervaringen opgedaan. Die zijn broodnodig, want het
blijft een heel precair onderwerp. Er
moet heel zorgvuldig mee worden omgegaan. Het is uniek: niemand heeft
hier ervaring mee, ook niet in het buitenland. Emoties kunnen een negatieve rol spelen. De emoties van omwonenden bijvoorbeeld. Maar in de ervaring van hospices én abortusklinieken
zijn er zelden problemen met de omgeving. Je kunt er heel goed voor zorgen
dat zo’n kliniek een positieve klank
krijgt. Dankzij de discussie over euthanasie die al sinds 1973 wordt gevoerd,
kent Nederland een cultuur waarin we
met zijn allen hebben bepaald dat we
het niet nodig vinden om ondraaglijk en
uitzichtloos te lijden. Als je dat vindt
als samenleving, dan richt je het zo in
dat dat mogelijk is. Daarin past een levenseindekliniek.’ n
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‘WIJ HEBBEN HET MEEST INTENSE CONTACT’
Aan het sterfbed spelen verpleegkundigen en verzorgenden vaak een grote rol. Maar die rol is niet altijd helder.
De komst van SCEN-verpleegkundigen en -verzorgenden biedt uitkomst.
door Anja Krabben
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Verpleegkundigen, verzorgenden en artsen: ze hebben allemaal een eigen rol aan het sterfbed van patiënten, ook bij
euthanasie. SCEN-artsen zijn speciaal opgeleide, ervaren
artsen die collega’s informatie geven over verzoeken om
euthanasie of hulp bij zelfdoding. Ook voeren zij de wettelijk
verplichte, onafhankelijke consultatie uit. SCEN betekent
Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. Tot nu
toe waren er geen SCEN-verpleegkundigen en -verzorgenden; door een gezamenlijke inspanning van artsenorganisatie KNMG en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
(V&VN) verandert dat.
Het werd tijd, beaamt ook Eric van Wijlick, projectleider
SCEN bij de KNMG. ‘Uit onderzoek blijkt dat kennis over
besluitvorming rond het levenseinde bij verpleegkundigen
vaak ontbreekt. Het komt zelfs voor dat een verpleegkundige euthanasie toepast en dat mag uiteraard absoluut niet.
Dat zegt ook iets over artsen – die nemen niet altijd hun
verantwoordelijkheid. Beide professionals moeten correct
handelen rond het sterfbed. Het begint ermee dat je zelf
alle benodigde kennis en informatie hebt. En dat je, als je
toch nog vragen hebt, terecht kunt bij ervaren collega’s.’
Twintig mensen
De KNMG en de V&VN namen samen het initiatief voor de
pilot ‘SCEN Verpleegkundigen & Verzorgenden’. In januari
en februari zijn twee scholingsdagen gehouden en vanaf
eind februari is er een helpdesk. Twee SCEN-regio’s, NoordHolland en Limburg, beginnen ermee. Toen ruchtbaarheid
aan het plan werd gegeven, was de respons meteen groot,
vertelt Van Wijlick. ‘Bijna vijftig mensen reageerden, waaruit
Relevant 1/2011

blijkt dat duidelijk in een behoefte wordt voorzien.’ Twintig
mensen worden opgeleid, tien voor elke regio. Het project
wordt gesubsidieerd door VWS. Van Wijlick: ‘Er is gekozen
op ervaring en motivatie. Verder hebben we gelet op spreiding in werkgebied en opleidingsniveau.’ De deelnemers
komen uit ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, de
thuiszorg of hospices.
Er is een verschil met SCEN-artsen, zegt Van Wijlick. ‘De
SCEN-verpleegkundigen gaan niet op bezoek bij collega’s.
De informatie en het advies zullen uitsluitend telefonisch
worden verstrekt.’ Het heet SCEN, maar het gaat niet alleen om euthanasie en hulp bij zelfdoding, benadrukt Joke
de Witte, beleidsadviseur en secretaris van de commissie
Ethiek bij V&VN. ‘Het gaat om alle beslissingen rond het
levenseinde. Dus ook over palliatieve sedatie, stoppen met
eten en drinken, weigeren van de behandeling en vooral
over wat het verschil is tussen zulke beslissingen en euthanasie. De kennis op dat gebied kan beter. Er worden wel
cursussen gegeven voor verpleegkundigen en verzorgenden
over zorg in de laatste fase, maar die zijn op vrijwillige basis. Als je als verpleegkundige terecht kunt bij een collega
met je vragen hierover, is dat toch laagdrempeliger dan dat
je naar een arts moet toestappen.’
Drijfveren
‘Maar SCEN-verpleegkundigen moeten ook weten wanneer
en waarnaar ze moeten doorverwijzen’, vult Van Wijlick aan.
‘Specifieke vragen over palliatieve zorg kunnen beter worden beantwoord door de consultatieteams palliatieve zorg
die er in heel Nederland zijn.’

Wat zijn de drijfveren van verpleegkundigen om zich aan te
melden? Van Wijlick: ‘Je kunt door dit terrein van het vak,
het levenseinde, zeer geraakt worden. We zien dat ook bij
artsen. Het gaat over leven en dood – dat raakt het wezen
van het vak. Het gaat tussen jou en de patiënt om echt
diepe dingen, die de professional én de mens achter de
professional raken. Ook hebben mensen die SCEN-arts
worden of zich nu als SCEN-verpleegkundige aanmelden,
vaak zelf ontdekt hoe moeilijk het is om antwoorden te krijgen op vragen omtrent het levenseinde. Ze willen collega’s
daarin graag steunen.’
Dat geldt zeker voor Mireille Nijssen (40). ‘Ik werk al tien
jaar met patiënten in de laatste levensfase. Daar ligt mijn
passie.’ Sinds twee jaar werkt ze in een hospice en daarvoor tien jaar op een afdeling palliatieve zorg in een verpleeghuis. ‘En daarvoor in een ziekenhuis op de afdeling
oncologie. Dus ik heb altijd veel met stervenden te maken
gehad.’ In het ziekenhuis had ze moeite met de relatief
snelle behandeling. ‘Ik wilde meer zorg kunnen geven. In
het hospice ben ik helemaal op mijn plek; hier sta je echt
stil bij het leven. Het is niet zo dat je de hele dag met de
dood bezig bent, zoals mensen altijd denken. Nee, je bent
juist heel erg bezig met het leven en hoe je het nog zoveel
mogelijk kwaliteit kunt geven. In het hospice is alles intensief. In korte tijd wil je iemand leren kennen. Het is intens
leven.’
Moreel beraad
Nijssen meldde zich aan voor het project, omdat ze collega’s wil helpen. ‘Onlangs is in ons hospice het beleid veranderd. Voorheen was euthanasie niet mogelijk. Met de
komst van een nieuwe arts – ze is ook SCEN-arts – is een
heroverweging gemaakt. Met het hele team hebben we moreel beraad gehouden. We vonden dat we mensen uitsloten, door euthanasie níet toe te staan. En dat past niet in
onze visie over palliatieve zorg. We hebben beleid geschreven, inclusief een procedure voor euthanasie en hulp bij
zelfdoding in ons hospice. We hebben ons verdiept in de
materie, informatie gezocht, intensieve discussies gehouden en allerlei morele overwegingen naast elkaar gezet. Ik
denk dat ik ook daardoor goed in staat ben collega’s te
adviseren.’
José Boots (49), wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg in de thuiszorg, ziet nog veel onwetendheid bij
collega’s. ‘Er zijn bijvoorbeeld fabels over sedatie; regelmatig wordt palliatieve sedatie “passieve euthanasie” genoemd. En verpleegkundigen en verzorgenden zijn niet altijd in staat om gesprekken te voeren over het levenseinde,
waardoor patiënten onvoldoende worden begeleid. Ook omdat patiënten zelf niet altijd weten wat mogelijk is en snel
zomaar iets zeggen.’ Boots is onder meer consulent palliatieve zorg voor het Integraal Kankercentrum (IKA) en weet
daardoor dat ook artsen niet altijd alle kennis paraat hebben. ‘We worden bij het IKA geraadpleegd door artsen, verpleegkundigen en verzorgenden.’
‘Als je als professional weet waar je het over hebt, voorkom
je stress bij de patiënt’, vervolgt Boots. ‘En, nog belangrijker, je geeft de regie terug aan de patiënt. Als je goed kunt
uitleggen wat de mogelijkheden zijn, kan de patiënt echt
zelf kiezen. Ik merk in mijn werk dat de groep die van het
begin af aan de regie in eigen hand houdt, heel klein is. De
meeste mensen willen niet aan de dood denken – tot het

niet anders meer kan. Zolang ze nog behandeld worden,
houden ze hoop. Als verpleegkundige weet ik dat er huisartsen zijn die geen euthanasie willen toepassen en dat het
dan op een gegeven moment te laat kan zijn. Dus als mensen zeggen: “Als het niet meer gaat, geef mij dan maar een
spuitje”, dan moet je doorvragen. “Wat bedoelt u daarmee?” En als mensen écht euthanasie bedoelen, moet je
benadrukken dat ze dat bijtijds met de huisarts bespreken.
En dat de eerste vraag aan de huisarts moet zijn: “Voert u
euthanasie uit?”’
De rol van een verpleegkundige of verzorgende bij euthanasie of hulp bij zelfdoding is vooral: signaleren, ontdekken

‘Wij kunnen ook signaleren of er druk
van de familie achter zit’
wat de patiënt precies bedoelt. Volgens van Wijlick is die rol
uiterst belangrijk. ‘Verpleegkundigen kunnen klachten en
ook vragen signaleren. Ze kunnen het gesprek tussen arts
en patiënt op gang brengen als blijkt dat de patiënt de arts
niet zelf durft te benaderen met een euthanasieverzoek.’
Ook De Witte noemt de signalerende rol van de verpleegkundige. ‘Als je ziet dat de patiënt vragen heeft, kun je bepaalde punten toelichten die de arts heeft besproken. De
verpleegkundige is vaak de eerste die signaleert of een patiënt het echt over een verzoek tot euthanasie heeft of over
iets anders.’ Mireille Nijssen beaamt dat: ‘Feitelijk hebben
wíj het meest intens contact met de patiënt. Wij kunnen
constateren of de euthanasiewens constant is. En of het de
wens van de patiënt zelf is of dat er druk van de familie
achter zit.’
Doorvragen
Het is niet de bedoeling dat verpleegkundigen zelf gesprekken over euthanasie initiëren. Legt de patiënt het verzoek
bij een verpleegkundige of verzorgende, dan moet deze
naar de arts verwijzen of een gesprek regelen tussen arts
en patiënt. Nijssen: ‘Maar je kunt wel doorvragen. Patiënten zijn niet altijd duidelijk en durven ook niet altijd om euthanasie te vragen. Iemand zegt bijvoorbeeld: “Mijn leven
heeft geen zin. Was ik maar dood.” Dan vraag ik door: “Wat
bedoelt u daar precies mee?”’
Het contact arts-verpleegkundige is in het algemeen belangrijk, maar zeker bij vragen rond het levenseinde. Nijssen: ‘Het gesprek over euthanasie is natuurlijk van de arts
en de patiënt en daar ben je meestal niet bij. In mijn vorige
werkkring deed de arts vaak geen verslag van die gesprekken. Daardoor werd het onderwerp mysterieus; het bleef
hangen tussen mij en de patiënt. Terwijl je als verpleegkundige juist heel betrokken bent.’ Zoiets zal in het hospice
niet snel gebeuren. Ze verwacht zelfs inspirerende ‘sparrende’ gesprekken tussen haar en de arts – tevens SCENarts – in het hospice. n

Het pilotproject ‘SCEN Verpleegkundigen & Verzorgenden’ heeft een looptijd van een jaar en zal worden beoordeeld door EMGO, het onderzoeksinstituut van het VUmc
en NIVEL. Een verslag volgt in 2012.
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Artsenorganisatie wijst
op tekort euthanatica

CONCEPTSTANDPUNT KNMG GAAT
UIT VAN BREDER BEGRIP ‘LIJDEN’
Het begrip ‘lijden’ is breder dan dat wat veel artsen nu nog hanteren. Aldus het conceptstandpunt dat artsenorganisatie KNMG in december presenteerde. De leden van de
artsenorganisatie zijn opgeroepen om hun mening over het verruimde standpunt te
geven.
In het 22 pagina’s tellende conceptstandpunt van de KNMG, voluit getiteld Over de rol
van de arts bij het zelfgekozen levenseinde, wordt gesteld dat ouderen kunnen lijden aan
een combinatie van medische en niet-medische problemen die voor aftakeling zorgen.
Mensen die ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’ komen wettelijk in aanmerking voor euthanasie en hulp bij zelfdoding, maar in de praktijk zijn het veelal kankerpatiënten. Het
nieuwe conceptstandpunt benadrukt dat ook aandoeningen die op zichzelf niet levensbedreigend of fataal zijn, kunnen bijdragen aan uitzichtloos en ondraaglijk lijden.
In 2002 oordeelde de Hoge Raad dat euthanasie pas legaal was bij een lijden veroorzaakt door een of meer lichamelijke of psychische ziekten of aandoeningen. De KNMG
schrijft nu dat dat in 2010 niet meer houdbaar is. De organisatie baseert zich op de praktijk zoals die tot uiting komt in rapporten van de toetsingscommissies. De daarin beschreven meldingen van euthanasie die op zorgvuldigheid werden getoetst, zouden aanleiding
geven tot ‘nieuwe inzichten’.
In het Reformatorisch Dagblad zei woordvoerder Smilde van het CDA in een reactie dat
zijn partij wil vasthouden aan het criterium van duidelijk te constateren uitzichtloos en
ondraaglijk lijden. ‘Het is een lastige definitiekwestie, maar de aanwezigheid van een
ziekte lijkt ons toch wel een voorwaarde’, aldus Smilde. Hij zei te vrezen dat ‘een optelsom van klachten en aandoeningen’ de deur zou openzetten naar subjectieve toepassing
van euthanasie.
In het conceptstandpunt zelf komt onder meer de vraag naar voren waarom artsen zich
zouden moeten bemoeien met mensen die níet echt ziek zijn maar die ‘lijden aan het leven’. ‘Het kernpunt is’, aldus de concepttekst, ‘dat een patiënt meer is dan een persoon
die een ziekte heeft’. In een voetnoot wordt daaraan toegevoegd dat artsen immers ook
bemoeienis hebben met zwangeren, terwijl zwanger niet als ziekte wordt beschouwd. In
verband met ‘voltooid leven’ stelt de KNMG dat artsen hoe dan ook een functie hebben
voor patiënten die een serieuze doodswens uiten. Artsen hebben in die gevallen de verantwoordelijkheid om patiënten goed voor te lichten, zodat ze een weloverwogen keuze
kunnen maken.
In Medisch Contact en op de website knmg.artsennet.nl werden artsen opgeroepen mee
te discussiëren over het conceptstandpunt. De KNMG hoopt binnen afzienbare tijd een
officieel standpunt naar buiten te brengen.

Professor in Zuid-Afrika
riskeert gevangenisstraf
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Professor Sean Davison
(48), biotechnoloog en staflid aan de Western Cape
University, is op borgtocht
vrij en terug in Zuid-Afrika na
een arrestatie in Nieuw-Zeeland. Daar was hij aangehouden, omdat hij in 2006
zijn terminaal zieke moeder
(85) een dodelijk dosis morfine had gegeven.
Davison werd in september
2010 gearresteerd tijdens
familiebezoek in Nieuw-Zeeland. De autoriteiten hadRelevant 1/2011

den het manuscript in handen gekregen van zijn nog te
publiceren boek Before We
Say Goodbye, waarin Davison de laatste weken van
zijn moeder beschrijft.
Terug in Zuid-Afrika noemde
hij het opmerkelijk dat de
rechtbank hem op borgtocht
had vrijgelaten; Zuid-Afrika
heeft geen uitleveringsverdrag met Nieuw-Zeeland.
Davison wil een campagne
beginnen voor verruiming
van de wet in Nieuw-Zeeland.
‘Wat ik voor mijn moeder
deed aan het einde van haar

leven deed ik uit liefde’, zei
hij, ‘en niet omdat ik een
boek wilde schrijven of bekend wilde worden. Ik had
zelfs niet de bedoeling om
campagne voor een wetswijziging te gaan voeren.’ Maar
dankzij de reacties op zijn
boek is hem duidelijk geworden hoeveel mensen in dezelfde situatie zitten als zijn
moeder destijds.

Het middel ‘thiopental’, dat
artsen vrij vaak toepassen
bij euthanasie, is tijdelijk
schaars. Daarom heeft artsenorganisatie KNMG, samen met apothekersorganisatie KNMP, een lijst alternatieven gepubliceerd.
Thiopental, of Penthotal,
geniet de voorkeur als ‘coma-inductor’. Ampullen zijn
vaak nog wel in Duitsland te
bestellen, maar als daar
geen tijd voor is, kan in
overleg met de apotheek
een alternatief middel worden gebruikt. Bij het advies
aan de artsen staat met
nadruk dat tijdig overleg
met de apotheek van groot
belang is, ook om te voorkomen dat wordt afgeweken van de standaardprocedure. Dat is bovendien
van belang voor correcte
melding van levensbeëindiging op verzoek. In de loop
van 2011 zou het gebruikelijke middel weer ruim verkrijgbaar moeten zijn.

Weer discussie Italië
staken behandeling
De discussie over een ‘dolce morte’ is in Italië weer
opgelaaid na de zelfdoding
van de 95-jarige regisseur
Mario Monicelli. Hij leed aan
prostaatkanker en sprong
eind vorig jaar uit een raam
op de vijfde verdieping van
een ziekenhuis.
In een interview in Medisch
Contact vertelt de Italiaanse arts en hoogleraar Rossana Cecchi dat een patiënt
in Italië recht heeft op zelfbeschikking en uiteraard
een behandeling mag weigeren. ‘Maar een patiënt
die sterft direct nadat de
behandeling is beëindigd,
dat is voor de meeste artsen te emotioneel.’
De Italiaanse euthanasiebeweging Libera Uscita
(‘vrije uitgang’) heeft een
wilsverklaring uitgebracht
die op stadhuizen kan worden gedeponeerd. Ook stel-

len steeds meer Italianen
een gevolmachtigde aan,
die in geval van wilsonbekwaamheid besluiten kan
nemen over wensen die van
tevoren bij de rechtbank
gedeponeerd moeten zijn.
Maar intussen ligt er een
wetsontwerp dat zelfs staken van een medische handeling verbiedt. Rechters
zouden in dat geval per geval moeten oordelen en
daarmee toekomstige wetgeving kunnen beïnvloeden.

Schots parlement ‘niet
happig op verandering’
Een Schots wetsvoorstel
voor legalisering van hulp bij
zelfdoding werd eind 2010,
na een hevig debat, met 85
tegen 16 stemmen verworpen. Het onafhankelijke parlementslid Margo McDonald
had het voorstel ingediend.
Na de nederlaag verzekerde
zij de kiezers dat ze haar
strijd zou voortzetten.
Het wetsvoorstel voorzag in
het recht op hulp bij zelfdoding bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden van perso-

nen boven de zestien. MacDonald, die zelf lijdt aan de
ziekte van Parkinson, ondervond veel tegenstand,
onder meer door de actiegroep Care Not Killing. Ook
had een aantal kerken alarmerende
ansichtkaarten
verstuurd aan oudere en
zieke mensen.
Een woordvoerder van de
katholieke kerk in Schotland
liet na afloop van de stemming weten dat er kennelijk
‘no real hunger’ is naar dit
soort veranderingen. Rob
Jonquière, communications
director van de World Federation of Right to Die Societies, schreef in een ingezonden brief aan The Scotsman
dat uit opiniepeilingen blijkt
dat de Schotten wel degelijk
‘hunger’ voelen. ‘Ik hoop’,
schreef Jonquière, ‘dat Margo MacDonald nog zal meemaken dat haar wetsvoorstel

AANTAL ZELFDODINGEN
STIJGT MET 13 PROCENT

KORT

In twee jaar tijd is het aantal zelfdodingen in Nederland
gestegen met 13 procent. In 2010 maakten 1525 Nederlanders een einde aan hun leven. Bezien over een
periode van 25 jaar is het aantal zelfdodingen juist gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS).
In 2007 was het aantal zelfdodingen met 1353 het laagst
sinds jaren; in 2008, het jaar van de economische crisis,
steeg het naar 1435 en in 2009 deed zich een vergelijkbare toename voor. De stijging van het aantal mensen dat
het eigen leven beëindigde, doet zich vooral voor in de
groep van veertig- tot zestigjarigen. Ruim twee keer zoveel mannen als vrouwen doden zichzelf. Onder zeventigplussers is het aantal zelfdodingen sinds de jaren tachtig
gehalveerd. In het algemeen daalde het aantal zelfdodingen sinds 1984 per duizend mannen van ruim zeventien
naar dertien; onder vrouwen halveerde het aantal in die
periode. Een woordvoerder van het CBS zei in NRC Handelsblad dat het aantal zelfdodingen duidelijk lijkt af te
nemen naarmate de economische situatie verbetert, zoals in de jaren zeventig opviel.

wordt goedgekeurd, zodat ze
zelf, als haar lijden ondraaglijk wordt, de kans heeft om
op haar eigen tijd en eigen
manier te sterven.’

Eindhovens bezinningshuis Het Klaverblad is weer open
Twee jaar geleden stopte de reguliere subsidie; daardoor
moest bezinningshuis Het Klaverblad in Eindhoven dicht.
Eind vorig jaar kon deze opvang voor suïcidale psychiatrische patiënten weer open dankzij financiële steun van de
NVVE, de AWBZ en de GGz Eindhoven.
Het Klaverblad is een huis in een woonwijk in Eindhoven
voor opvang van mensen die worstelen met een doodswens. Er zijn drie plaatsen, in een huiselijke sfeer. Voorwaarde voor opname is dat de doodswens niet acuut is.
Ook moeten aspirant-bewoners eigen woonruimte hebben,
want ze gaan in de weekeinden naar huis.
De opvang duurt maximaal een half jaar. In die periode
krijgen bewoners begeleiding en steun van ervaringsdeskundigen. Ook is het de bedoeling dat ze contact onderhouden met familie en vrienden. Daarnaast doen ze vrijwilligerswerk. ‘Door iets voor anderen te betekenen zien de
bewoners dat wat zij doen wel degelijk zin heeft’, legt een
medewerkster uit.

Mensen met een aanhoudende doodswens vinden nauwelijks gehoor in de reguliere gezondheidszorg en in GGz-instellingen lopen ze de kans te worden gesepareerd. Daarom voorziet een bezinningshuis als Het Klaverblad in een
duidelijke behoefte. De medewerkers helpen mensen níet
een einde aan hun leven te maken; wel maken ze het aanhoudende gevoel dood te willen bespreekbaar. Zeventien
van de negentien bewoners die tussen 2004 en 2008 in
Het Klaverblad verbleven, besloten verder te leven.
De NVVE is blij met de heropening van Het Klaverblad. Ook
de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), aldus
het tijdschrift Psy, reageert verheugd op deze uitbreiding
van de hulpverlening aan psychiatrische patiënten met een
doodswens. Voormalig NVVE-bestuurslid en psychiater Johan Huisman: ‘Het Klaverblad heeft voor mensen met een
doodswens veel betekend. Nu nog worden voormalige bewoners gevraagd om er als ervaringsdeskundige meer over
te vertellen aan psychiaters.’
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VU-onderzoek over de zin van wilsverklaringen

VERWACHTINGEN VAAK TE HOOG
Patiënten en hun naasten hebben vaak zeer hoge verwachtingen van de zin van een wilsverklaring. Sinds 2005
doet de Vrije Universiteit in Amsterdam daar onderzoek naar. Een tussenstand.
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Artsen zien een wilsverklaring als hulpmiddel in gesprekken over medische
beslissingen bij een naderend levenseinde. Maar bij wilsonbekwaamheid
houden ze zich meestal afzijdig. Ze
staan dan bij uitzondering open voor
euthanasie, mits sprake is van duidelijk waarneembaar lijden en nog enige
communicatie met de patiënt mogelijk
is. Nadere uitwerking van de bestaande
regels is daarom meer dan gewenst.
Het is noodzakelijk om onvrede en
angst weg te nemen bij patiënten en
nabestaanden.
Dat zijn enkele uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek naar wilsverklaringen dat sinds 2005 aan het medisch centrum van de Vrije Universiteit
in Amsterdam plaatsvindt onder leiding
van hoogleraar Bregje Onwuteaka-Philipsen. Het onderzoek onder artsen en
patiënten gaat over de zin van de wilsverklaringen die de NVVE en de christelijke Nederlandse Patiëntenvereniging
op verzoek aan leden verstrekken. Onwuteaka publiceerde erover in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
(NTvG).

eiste overtuiging moeten krijgen op basis van eigen beoordeling en overleg
met andere hulpverleners en met de
naasten.
De vaststelling dat de patiënt in een gevorderde staat van dementie ernstig
lijdt, kan de arts volgens de wetgever
afleiden uit het gedrag. (Bij de regionale
toetsingscommissies, die onderzoeken
of medici zorgvuldig handelen, zijn deze
gevallen van euthanasie nog niet gemeld.)
De meeste patiënten in het onderzoek
van Bregje Onwuteaka-Philipsen en haar
medewerkers vulden de euthanasieverklaring in, omdat ze van dichtbij hadden
ervaren hoe ouders of andere bejaarden dement waren geworden. Twee
deelnemers hadden de euthanasieverklaring opgesteld nadat bij henzelf al
dementie was vastgesteld. Op één uitzondering na hebben alle deelnemers
de euthanasieverklaring aan hun huisarts gegeven en die kort toegelicht.

Onduidelijkheid
Bij de euthanasieverklaringen van de
onderzochte groep vulde 72 procent
‘ja’ in bij de vraag of zij euthanasie zouden wensen bij dementie. Maar over de
toepasbaarheid van euthanasieverklaringen bij dementie bestaat onduidelijkheid. De stervenswens wordt vaak actueel als de patiënt al wilsonbekwaam
is. In de euthanasiewetgeving van 2002
is vastgelegd dat artsen dan de schriftelijke verklaring kunnen opvatten als
mondeling verzoek. De arts zal de ver-

Huisartsen vinden een euthanasieverklaring een goede ingang voor een gesprek over beslissingen rond het levenseinde wanneer iemand een ernstige
ziekte heeft. Vaak geloven ze niet in de
zin van zo’n gesprek als iemand nog gezond is, omdat mensen veranderlijk zijn
en niet kunnen voorspellen wat ze willen
als ze eenmaal (ernstig) ziek zijn. In een
reactie op het artikel van Onwuteaka in
het NTvG schreef een specialist ouderengeneeskunde, tevens SCEN-arts,
over een gesprek dat hij had met een
demente over diens euthanasieverklaring. De man werd steeds onrustiger.
‘Uiteindelijk riep hij in paniek om hulp
omdat hij dacht dat ik hem wilde vermoorden.’
Opmerkelijk is dat de artsen uit het onderzoek zich het gesprek met hun patiënten vaak niet of nauwelijks herinnerden. De meesten vonden de verklaring
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door Fred Verbakel

over euthanasie terug in het dossier.
Sommigen gaven toe dat ze die verklaring uitgebreider met de patiënt hadden
moeten bespreken en waren van plan
dat alsnog te doen. Geriaters en verpleeghuisartsen blijken doorgaans beter op de hoogte. Zij voeren die gesprekken met patiënten of hun naasten meteen of enige tijd na opname.
Letterlijke zinnen
Alle patiënten bleken voor en na het gesprek met hun huisarts hoge verwachtingen te hebben over de uitvoerbaarheid. Sommigen hadden begrip voor het
probleem van euthanasie bij dementie,
maar ook zij verwachtten dat hun laatste wens zou worden uitgevoerd. Soms
herinnerden ze zich letterlijk zinnen van
wat de arts volgens hen had gezegd.
Dat gaf ze rust. Een naaste van een patiënt weet inmiddels beter. Ze kwam erachter dat artsen lang niet altijd gevolg
geven aan euthanasieverklaringen.

Geriaters en verpleeghuisartsen zijn
doorgaans beter op de hoogte
Huisartsen kunnen of willen blijkbaar
niet overbrengen dat de kans op euthanasie bij dementie zeer gering is. Bijna
alle geïnterviewde artsen menen dat
dementerde patiënten in uitzonderingsgevallen ondraaglijk kunnen lijden. Bijvoorbeeld doordat ze beseffen dat hun
geheugen sterk achteruit gaat. In deze
omstandigheid staan artsen open voor
euthanasie.
Verpleeghuisartsen noemden andere
voorbeelden van ondraaglijk lijden bij gevorderde dementie: patiënten die een
heel ongelukkige indruk maakten, die
verdrietig, onrustig, angstig, verward of
agressief waren en bij wie medicatie
nauwelijks of niet hielp. Overigens vinden verpleeghuisartsen op hun beurt
dat euthanasie meer een zaak is voor
huisartsen, omdat die de patiënt meemaken in een vroeger stadium (als communicatie vaak nog gemakkelijker is),

én omdat euthanasie in een verpleeghuis lastig is vanwege de vele betrokkenen. Huisartsen kaatsen de bal terug: als euthanasie relevant is, zijn patiënten thuis meestal niet meer te
handhaven, zeggen zij. In een verpleeghuis kan beter blijken of behandeling,
van bijvoorbeeld onrust of angst, nog
mogelijk is.
Uitgewerkte regels
Verscheidene artsen, zo blijkt uit het
onderzoek, hebben behoefte aan meer
regels voor euthanasie bij gevorderde
dementie. Enerzijds om de zorgvuldigheid te waarborgen, anderzijds om euthanasie aan te durven als aan de eisen van ondraaglijk en uitzichtloos lij-

den is voldaan, maar angst bestaat
voor de juridische gevolgen. Nader uitgewerkte regels garanderen ook betere patiëntenvoorlichting.
Uit eerder onderzoek van OnwuteakaPhilipsen en anderen blijkt dat 60 procent van de artsen niet weet dat de
schriftelijke euthanasiewens van een
wilsonbekwame patiënt mag worden
ingewilligd mits aan alle eisen van
zorgvuldigheid is voldaan. Dat percentage onwetendheid is bij SCEN-artsen
vrijwel net zo hoog. Opmerkelijk, want
zij zijn speciaal opgeleid voor Steun en
Consultatie bij Euthanasie in Nederland. Juíst aan hen vragen collega’s
om raad en om een second opinion.
De onderzoekers pleiten voor nadere

uitwerking van de richtlijnen voor het
gebruik van euthanasieverklaringen bij
dementie. Dat zou moeten leiden tot
meer duidelijkheid voor artsen, patiënten en hun naasten; het zou ook een
realistischer beeld moeten geven van
de uitvoerbaarheid van euthanasieverklaringen en tegelijkertijd de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid waarborgen. De artsenorganisatie KNMG
en de Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters
zouden een commissie kunnen vormen die de wenselijkheid en haalbaarheid van dergelijke richtlijnen onderzoekt, zo stellen zij voor. n

Onderzoekster Bregje Onwuteaka-Philipsen:

‘BIJ DEMENTIE DENKT MEN TE GAUW: HET IS GEREGELD’
Haar hele wetenschappelijk leven is professor Bregje Onwuteaka-Philipsen (43) bezig met euthanasie en ze heeft er veel
over gepubliceerd. Ze studeerde gezondheidswetenschappen en onderzoekt sinds 2005, samen met anderen, het belang van
wilsverklaringen.
Zelf heeft ze er geen ingevuld. ‘Misschien voel ik me er, net
als de meeste mensen die geen wilsverklaring hebben ingevuld, nog te jong en te gezond voor. Eigenlijk wacht ik ook
liever de resultaten van dit onderzoek af om te kijken wat
in de praktijk de zin ervan is.’ Voor het onderzoek zijn
13.000 mensen aangeschreven; daarvan heeft iets minder
dan de helft gereageerd.
Elke anderhalf jaar vullen ze een vragenlijst in. Er vallen
deelnemers af wegens overlijden of omdat ze geen zin of
tijd meer hebben. Nu zijn er nog ongeveer 5000 over. Hun
adressen zijn verschaft door de NVVE en de Nederlandse
Patiënten Vereniging (NPV), die ook aan het onderzoek
meebetalen.

afleiden. Ik snap die artsen
wel die euthanasie extra
moei-lijk vinden als ze niet
meer met de patiënt kunnen overleggen. Euthanasie is geen normaal medisch handelen en de patiënt heeft er geen recht
op. De arts moet overtuigd
zijn van ondraaglijk lijden.
Dat moet hij kunnen invoelen en daarbij helpt het praten met de patiënt.’

Hoge verwachtingen
De onderzoekers willen weten of veranderingen in de gezondheid van mensen of hun familieleven leiden tot veranderingen in hun wensen ten aanzien van het levenseinde en
in hun wilsverklaringen. ‘De echte analyse moet nog plaatsvinden, maar mijn indruk is dat er niet veel wordt bijgesteld.
Mensen hebben wel vaak hoge verwachtingen. Vooral over
euthanasie bij dementie. Ze denken te gauw: het is geregeld.’
In de praktijk accepteren huisartsen de wilsverklaring en
stoppen hem in een la met het idee dat de stervenswens
voorlopig niet aan de orde is. ‘Artsen zien een euthanasieverklaring als ondersteuning van het mondelinge verzoek
dat te zijnertijd volgt. Maar wilsonbekwamen zijn niet meer
in staat tot dat mondeling verzoek. In een toelichting op de
wet staat dat als iemand wilsonbekwaam is, ondraaglijk lijdt
en niet meer kan vertellen wat hij of zij wil, je uit eerdere
uitspraken en uit de omstandigheden zijn doodswens kunt

Wat zou er moeten gebeuren met het resultaat van
het onderzoek?
‘Het onderzoek zal meer inzicht geven in hoe artsen in
de praktijk met wilsverklaringen omgaan bij mensen
die wilsonbekwaam zijn geBregje Onwuteaka-Philipsen:
worden in hun laatste le‘Je moet in dialoog blijven.’
vensfase. Dat kan leiden
tot adviezen aan mensen
met een wilsverklaring en hun naasten, over hoe zij met
hun arts die verklaring kunnen bespreken. En ook aan artsen over hoe zij zorgvuldig met de wensen van patiënten
om kunnen gaan. Juridisch is er meer ruimte dan artsen nu
willen geven. Het is goed dat expliciet te hebben’, zegt
Bregje Onwuteaka-Philipsen. n
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TE VROEG OF TE LAAT – WAT IS ERGER?
Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn nooit acuut. Maar in een proces van geleidelijke verslechtering kan opeens
de tijd daar zijn. Aarzeling is dan een groot risico. Wie moet alert zijn?
											
Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn,
onder voorwaarden, toegestaan en de
wet biedt meer ruimte dan menigeen
denkt. Zowel artsen als patiënten stellen zich de mogelijkheden nogal eens
te krap voor. Maar daar waar de ruimte
van de wet wél wordt gezien, zijn de
moeilijkheden nog niet van de baan.
Integendeel, op de vraag of de gewenste stervenshulp mag, volgt pas
het daadwerkelijk gebruikmaken van
de mogelijkheden. Wanneer is de tijd
daar? Theoretisch is het antwoord
simpel: de patiënt bepaalt het tijdstip.
Als principe is dat waar en de wetgever zou dat veel meer tot kern van de
regelgeving moeten maken, maar dat
nu even terzijde.
Wie het einde zelf wil en (nog) kan bepalen, staat ook voor moeilijkheden.
Objectief kan een ziekteproces zover
zijn dat iemand op het punt staat om
het inzicht in zichzelf en daarmee de
controle over zichzelf te verliezen.
Strikt genomen is dan de tijd rijp om
het voornemen van de zelfgekozen
dood in daden om te zetten. Toch is

dat in heel veel gevallen gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Reflex
Het leven voegt zich niet naar objectieve maatstaven. Emoties zijn veel
bepalender, zeker als het erop aan
komt. In een reflex doen we dingen
die verre van rationeel zijn. Raakt onze
auto in de slip dan remmen we. Dom,
dat weten we, want zo raken we de
macht over het stuur nog verder kwijt.
Als automatische reactie is het remmen te begrijpen, want we willen stoppen om weer controle te krijgen. Tweede voorbeeld: bij een vlam in de pan
gooit menigeen de keukendeur open.
Dom, dat weten we, want zo komt er
zuurstof bij en zullen de vlammen om
zich heen slaan. Maar als automatische reactie is het begrijpelijk: we willen het huis uit en dus moet de deur
open.
Bij het daadwerkelijk nemen van dodelijke middelen is het niet anders: je
weet dat je niet langer moet uitstellen, maar de stap de dood in is toch

door Hans van Dam

op veel manieren angstaanjagend.
Menigeen deinst terug. Alleen wie niet
zelf voor de keuze staat, komt dan
aan met opmerkingen als: ‘Wie écht
wil, die zet de stap.’ Of, erger nog, andersom: ‘Wie de stap niet zet, wil kennelijk niet echt.’ Dat is een redenering
die aan de oppervlakte blijft. In de
diepte, aan de binnenkant van het leven, ziet alles er anders uit. Daar strijden tegenstrijdige gevoelens, eigen
aan elke beslissing waarin geen weg
terug is, dus zeker ook bij het laatste
wat we kunnen doen: zelf sterven.
Geboorte
De spagaat waarin menigeen op de
drempel van de dood terecht komt, is
eerder een bewijs van echtheid dan
van eigenlijk niet willen. Op de bodem
van het leven strijden willen en kunnen. Diverse ‘gevoelsparen’ krijgen het
met elkaar aan de stok. Je wilt het leven verlaten, maar je houdt tegelijk
vast aan het leven (een oerdrang). Je
hebt de geestelijke en fysieke vermogens om de stap te kunnen zetten en

Peter de Wit

18

Relevant 1/2011

NVVE
NIEUWS

voelt levensbeëindiging tegelijk als falen. Je bent begaan met je naasten en
voelt je tegelijk schuldig omdat ze hun
familielid of geliefde zullen verliezen.
Wat je nog wilt meemaken, kan ook in
de weg staan, bijvoorbeeld de aanstaande geboorte van een kleinkind.
Kortom, op het laatste kruispunt van
het leven vechten mensen met wat ze
kunnen en wat ze áánkunnen. Het is
essentieel om niet te oordelen, maar
jezelf en elkaar in dit gevecht te begrijpen. Algemeenheden hebben hier
geen geldingskracht. Het zijn altijd de
betekenis en de invloed van gevoelens in die éne persoon die tellen.
Als er begrip is voor wat in iemand omgaat, wat iemand aankan, alleen dan
kan het gesprek over de mogelijkheden én over de gevolgen van uitstel
effectief zijn. Dat gesprek is noodzakelijk. Met name bij hersenziekten als
alzheimer of een doorgroeiende hersentumor verliest iemand op den duur
de geestelijke vermogens om het sterven in eigen hand te nemen. Langdurig aarzelen en uitstellen kunnen ‘fataal’ zijn, in die zin dat ze iemand voor-

angst vaak het denken kleurt. Zo’n
arts bespreekt de risico’s van uitstel.
En dat heeft niets te maken met de
patiënt ‘naar de dood toepraten’. Integendeel, met iemand de aarzelingen
en vervolgens de gevaren van uitstel
bespreken, dat is een blijk van respect. Het duidt op respect voor wat iemand ten diepste wil. En hoe sterk ook
die wil, vlak voor de definitieve keus
kunnen venijnige hobbels liggen. Daardoor kan iemand te lang wachten – óf
te vroeg gaan. Dat laatste gebeurt
ook. De angst of, beter, de realiteit
van het te laat kunnen zijn, dwingt dan
tot te vroeg gaan. Ook dat is een drama. Een man die zich in zijn schuurtje
ophing, liet een briefje na met de tekst:
‘Als ik zeker had geweten hulp te krijgen ook als ik net te laat zou zijn geweest, zouden jullie mij hier niet hebben aangetroffen.’
Zeker zijn van hulp en begrip: dat voorkomt dat mensen, uit angst om te laat
te zijn, te vroeg hun leven beëindigen.
Tijdig met de arts praten over wat je
wilt en niet wilt, is één ding: de arts
moet dit gesprek ook willen aangaan

De gevaren van uitstel bespreken
is een blijk van respect
bij het punt brengen waarop hij nog
kan begrijpen wat de consequenties
zijn van het aangereikt krijgen van het
dodelijke drankje.
Door aarzeling en uitstel kan iemand
jarenlang veroordeeld raken tot een
toestand die hij of zij absoluut had willen voorkomen. Dat is een ramp voor
iedere betrokkene. De persoon zelf
leeft een leven dat hij niet had willen
leven en de naasten beleven dat mee.
Tegen wil en dank is er nu een situatie
waaruit de persoon in kwestie zich
niet meer kan bevrijden. Bij elke vraag
om hulp bij een tijdig, zelfgewild sterven – in geval van ziektes als deze –
zou de arts zich dit alles moeten realiseren en dus goede redenen moeten
hebben om de gevraagde hulp lang uit
te stellen. En die redenen zijn er niet
altijd.
Respect
Veel artsen zijn blij als patiënten aarzelen en uitstellen. Maar wie zijn patiënt recht wil doen, probeert dat uitstel te doorzien en onderkent dat

– zodat overduidelijk wordt wat de wensen en angsten zijn. Samen kunnen
arts en patiënt een ontijdige, zelfgekozen dood helpen voorkomen – ontijdig
in de zin van te vroeg of veel (!) te laat.
In de praktijk kan de tijd opeens dringen. Als de laatste weerstand bij de
patiënt dan taai blijkt, zou de arts dat
moeten begrijpen als obstakels die horen bij het leven.
Als uiterste consequentie kan de arts
het voor zijn rekening nemen om de
gevraagde hulp ook nog te geven als
het vijf over twaalf is geworden. Dat wil
zeggen, als iemand nét niet meer kan
meedenken over wat er gebeurt of net
niet meer helemaal overziet wat er gebeurt. Iemand op zo’n moment toch
de middelen aanreiken, is dan volledig
in de lijn met wat altijd is afgesproken
en wat iemands diepste, authentieke
verlangen was. Ik zie niet wat er tegen
deze vorm van menselijkheid is. n

REGIOBIJEENKOMSTEN 2011
THEMA: WILSVERKLARINGEN

Iedereen heeft wel een mening over
het levenseinde. Vaak wordt gezegd:
’Als ik niks meer kan, ga ik liever
dood.’ Maar wat gebeurt er als het
echt zover is? In 2011 staan de regiobijeenkomsten van de NVVE in het
teken van de wilsverklaringen met
het accent op de clausule voltooid leven en de clausule dementie.
Bij elke regiobijeenkomst hoort een
informatiemarkt over alle keuzes
omtrent het zelfgekozen levenseinde. Ook is er een speciale lezing. ’s
Middags wordt die twee keer gehouden en ’s avonds een keer. De lezing gaat over het nut van de diverse
wilsverklaringen en over het tijdig
invullen en bespreken ervan. Ook
komt de bijzondere clausule ‘voltooid leven en dementie’ aan de
orde.
Data en locaties van de eerstvolgende regiobijeenkomsten:
• dinsdag 15 februari:               
Studio Cé, Videostraat 11,
1322 AA Almere
• dinsdag 10 maart:                  
Paleis Stadhouderlijk Hof,
Hofplein 29, 8911 HJ Leeuwarden
Voor meer informatie en aanmelding: zie ‘agenda’ op www.nvve.nl.
Of contact opnemen met Karina
Scheirlinck via k.scheirlinck@nvve.
nl of telefoon 020 - 620 0690.
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De NVVE voerde eind 2010 op de regionale radio en televisie campagne
om de wilsverklaring onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Waarom doet de NVVE dat? Onderzoek wijst uit dat veel mensen
hun wensen wel op papier willen zetten, maar het vaak niet doen. ‘Ik ben
nog jong, ik mankeer niks’, denken ze bijvoorbeeld, en schuiven het voor
zich uit. Misschien begrijpelijk, maar niet altijd verstandig. Het is belangrijk om op papier te zetten wat u wenst aan het einde van het leven, zodat
uw naasten en uw arts(en) dat weten. Even belangrijk is het om het in
een vroeg stadium te bespreken.
Toch hoor je vaak zeggen: ‘Wat heb je nu aan zo’n verklaring? Ze doen er
toch niets mee.’ Met ‘ze’ worden meestal artsen bedoeld.
Het gebeurt helaas dat een schriftelijk behandelverbod wordt genegeerd,
terwijl zo’n verbod wel degelijk wettelijke status heeft. In de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo) is geregeld dat iedereen van boven de 16 een behandeling mag weigeren. Wanneer u uw
wil niet meer kenbaar kunt maken en u heeft op schrift staan dat u niet
meer behandeld wilt worden, dan dienen hulpverleners uw wens te respecteren. Er is natuurlijk altijd een tenzij! Tenzij u het behandelverbod
hebt opgesteld op het moment dat u niet meer wilsbekwaam was.
In het behandelverbod dat de NVVE uitgeeft, staat dat u niet meer behandeld wilt worden wanneer u uitzichtloos lijdt, er geen terugkeer meer
mogelijk is tot een waardige levensstaat en verdere ontluistering is te
voorzien. Uiteraard wenst u wel dat ongemakken worden bestreden, zoals pijn, benauwdheid, jeuk en onrust.
Over de status van het schriftelijk euthanasieverzoek woedt de discussie
heftiger dan over die van het behandelverbod. In de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek, vaak kortweg de euthanasiewet genoemd, staat
in artikel 2, lid 2 dat de arts gevolg kan geven aan het schriftelijk euthanasieverzoek van iemand van boven de 16. Deze moet tijdens ondertekening wilsbekwaam zijn geweest en er moet, als de arts de euthanasie
wil uitvoeren, worden voldaan aan de zorgvuldigheidseisen die ook in de
wet staan beschreven.
Dan nu de praktijk. Menig arts vindt dat hij nog met u moet kunnen communiceren, voordat hij tot euthanasie of hulp bij zelfdoding overgaat. Een
van de zorgvuldigheidscriteria is dat sprake moet zijn van ondraaglijk en
uitzichtloos lijden. Veel artsen menen dat ze de ondraaglijkheid van uw
lijden alleen kunnen vaststellen door met u te communiceren. Ook zijn er
artsen die u vlak voor het uitvoeren van de euthanasie willen vragen of
dit echt is wat u wilt. Dat wil zeggen dat, ondanks dat het wettelijk kan,
artsen zelden euthanasie uitvoeren bij een patiënt die zich niet meer kan
uiten. Waarom is het toch heel nuttig om naast het behandelverbod een
schriftelijk euthanasieverzoek te hebben? Allereerst is het een goed
‘praatpapier’. Bespreek de wilsverklaring tijdig met uw (huis)arts en
naasten. Vraag of uw arts voor of tegen euthanasie is en verlang een
concreet antwoord daarop. Is uw arts principieel tegen, vraag dan om
verwijzing – of bemiddeling bij het zoeken – naar een arts die niet tegen
is (bijvoorbeeld iemand anders in de groepspraktijk). Zoals hiervoor al
uitgelegd, de wet biedt ruimte bij een schriftelijk euthanasieverzoek.
Aangezien u niet weet in welke situatie u ooit terecht zult komen, is het
verstandig een schriftelijk euthanasieverzoek op te stellen. Daardoor
weet uw behandelend arts ook dat u hier al langer over hebt nagedacht
en dat het verzoek dus niet in een opwelling is gedaan. Een les uit de
praktijk: Bespreek uw wensen ten aanzien van het levenseinde regelmatig met uw arts en naasten. n
Relevant 1/2011

KENNIS VAN REANIMATIE
In het bericht over de niet-reanimerenpenning in uw decembernummer staat
dat een defibrillator (AED) het hart weer
op gang kan brengen. Dit is niet juist. Een
AED werkt enkel als het hart fibrilleert
(‘fladdert’). Dan wordt het hart door de
schok even stil gelegd. Kennis van reanimatie is wel vereist. Een AED is geen
wondermiddel.
C. Minderhout (via e-mail)

POLITIE-OPTREDEN BIJ ZELFDODING
Er bestaat een landelijke instructie voor
de politie in geval van niet-natuurlijke
dood. De gevolgen daarvan zijn vrijwel
alleen bekend bij mensen die het hebben meegemaakt. Die ervaring is dermate treurig dat aanpassing van dit voorschrift wenselijk is. Er ligt een taak voor
de politiek en overheidsorganen om hieraan aandacht te besteden. Ook voor de
NVVE ligt hier, denken wij, een taak.
Eind september werd onderstaande brief
(hier ingekort, red.) aan de burgemeester van Arnhem gezonden. Naar aanleiding daarvan is overleg gevoerd met een
functionaris van het Bureau Juridische
zaken van Politie Midden Gelderland.
Deze heeft toegezegd een en ander te
bespreken met de leiding van het korps
en heeft tevens geadviseerd om hiervoor
op landelijk niveau aandacht te vragen.
“Zeer kort geleden heeft een weduwnaar
in onze omgeving een einde aan zijn leven gemaakt. Het was enige personen
rondom hem al maanden bekend dat hij
plannen in deze richting had. Hij had de
leeftijd van 85 jaar bereikt, maar door allerlei kwalen was zijn wil om verder te leven niet meer aanwezig. (...)
Al lange tijd tevoren had hij een schriftelijke verklaring opgesteld, waarin hij mee-

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

deelde dat zijn leven niet verlengd
mocht worden als hij in coma gevonden zou worden. Hij heeft alles zelf
geregeld en de dag tevoren van een
aantal mensen afscheid genomen onder mededeling van zijn plannen. Maar
dan... De dokter wordt gewaarschuwd
en de politie wordt ingelicht. Er is immers sprake van een niet-natuurlijke
dood. Het gevolg is een vertoning,
waarschijnlijk zoals de politie te werk
gaat bij het oppakken van een gevaarlijke misdadiger. Een politieauto met
twee agenten kwam, daarna een tweede politieauto met twee politiefunctionarissen die hoger in rang waren en
daarna een technisch rechercheur en
een hulpofficier van justitie. Uiteindelijk
kwam de gemeentelijke lijkschouwer.
De aanwezige familieleden van de overledene werd gezegd dat zij niet bij het
onderzoek aanwezig mochten zijn en
dat zij ‘formeel werden aangehouden’. Van het onderzoek hebben de
familieleden geen weet, zij hebben alleen lichtflitsen gezien en geluiden
gehoord. Wel werd hen naderhand
meegedeeld dat de onderzoekers de
overledene hadden uitgekleed en zo
vonden zij hem daarna dan ook naakt
in zijn bed. (...)
Iemand die een einde aan zijn eigen
leven maakt is geen misdadiger. Een
fatsoenlijk en stil onderzoek is voor
nabestaanden wel te verwerken. Een
politie-overval is bij een dergelijke gebeurtenis onacceptabel. Ik vraag u,
als hoofd van de politie, welke maatregelen u denkt te nemen om in het
vervolg de melding van de dood van
iemand die daartoe zelf bewust gekozen heeft, op een eerzame, fatsoenlijke, rustige en respectvolle wijze te
doen behandelen. (...)”
F. Rotshuizen en R. Sieders, Arnhem

NODIGE VOORBEREIDINGEN
Helaas heb ik u mee te delen dat mijn
vrouw D. Groenman-van Weerden in
september aan kanker is overleden.
Dankzij uw vereniging kon zij samen
met onze huisarts de nodige voorbereidingen treffen, waardoor zij zeker
wist dat een gruwelijke dood, zoals zij
die had gezien bij haar ouders, haar
bespaard kon blijven. Uiteindelijk is ze
toch nog op natuurlijke wijze, in mijn
armen, met haar kinderen om haar
bed, overleden. Ze was vreselijk verdrietig om ons, zoals ze dat beleefde,

in de steek te moeten laten. Uw vereniging, waar ze ongeveer 35 jaar lid
van is geweest, was voor haar een
grote steun. Ze spelde Relevant. U
zou mij een groot genoegen doen als
u mij inschreef als lid van de NVVE, in
plaats van mijn vrouw.
N.H. Groenman, Leeuwarden

Relevant

BIJ DE HUISARTS
IN DE BUS
Ik wil u laten weten blij te zijn met
de inhoud en
strekking van het
decembernumTwee huisartsen
twee culturen
mer van Relevant.
één ethiek
Dank voor de medewerking van de twee artsen en de
mensen met dementie. Hun namen
heb ik niet meer, want mijn Relevant
is bij de huisarts in de bus gegaan.
Het is goed dat in uw redactionele bijdragen de onwaarachtige argumenten
waarmee hulp door veel huis artsen
wordt geweigerd, genoemd worden.
Ik wens u moed en doorzettingsvermogen. En veel strijdbare leden.
NVVE • nummer 4 • december 2010

• Frits Hage, man met een missie

• Tussen wens en daad: vijf casussen
• Drukbezocht NVVE-symposium

C. Verboom, Den Haag

NIETS OM HET LIJF
In de afgedrukte artikelen over huisartsen valt mij op dat de heren medici
nog steeds afkerig tegenover vrijwillige euthanasie staan en dat verwondert mij niets. Zij verwerven nog
steeds een behoorlijk aandeel van
hun inkomsten uit bezoeken van mensen die niet echt ziek zijn, maar aandacht nodighebben. Om die redenen
worden wij vaker terug besteld, terwijl
onze ‘ziekte’ niets om het lijf heeft.
Hoe vaak moeten wij niet terugkomen, omdat de arts de reden van
onze problemen niet kan vaststellen?
(Dat is dan ook weer verdiend.)
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valescu [arts/ethicus] en Wilkinson
[kinderarts/intensivist]. Zij hebben
vastgesteld dat van alle patiënten die
overlijden op een IC, bij ongeveer eenderde is besloten de behandeling te
staken [of niet te starten] omdat er
sprake is van een onvermijdelijk overlijden en verder behandelen dus zinloos
is. In zo’n situatie is orgaandonatie nu
gebruikelijk. Echter, in plaats van te
wachten tot de patiënt natuurlijk is
overleden, stellen zij voor om de patiënt
onder volledige narcose te brengen en
de organen te verwijderen, met inbegrip van hart en de longen. De [hersen]
dood treedt dan in, vrijwel onmiddellijk
na verwijdering van het hart. Het resultaat is: meer organen en in een betere
conditie. En ook: de patiënt lijdt niet of
nauwelijks tijdens het stervensproces,
en zeker minder dan bij natuurlijk overlijden. Bovendien duurt dit sterven bij
[vooral non-heartbeating] donoren vaak
langer dan verenigbaar met de levensvatbaarheid van de organen, zodat donatie dan geen doorgang vindt. Deze
auteurs spreken van “Organ Donation
Euthanasia” [ODE], en ze rechtvaardigen dit door te stellen dat het alleen
patiënten zou betreffen die toch al
gaan overlijden, en die bovendien hebben toegestemd [of hun nabestaanden]
in donatie. Technisch en juridisch gaat
het hier inderdaad om een vorm van
actieve euthanasie. De rechtvaardigingsgrond is echter niet meer “een
ernstig of uitzichtloos lijden” – immers
de patiënt zal onherroepelijk overlijden
– maar de uitdrukkelijke wens van de
patiënt/nabestaanden om te doneren,
liefst met alle organen in optimale conditie.’
Pieter Fokkink, Markelo

Naschrift redactie: In Relevant 2 volgt
een reactie van de NVVE.

Hans Diesel (via e-mail)

ORGAANDONATIE
Langs deze weg wil ik jullie aandacht
vragen voor een publicatie in Transparant van december 2010, waarin suggesties worden gedaan om het aantal
donorgeregistreerden te verhogen.
Een van de voostellen legt een verband met euthanasie en het lijkt mij
dat de NVVE zich daar ook over moet
uiten.
Citaat: ‘Een nog veel uitdagender voorstel is afkomstig van de Engelsen Sa-

FIJNE RECENSIE
Fijne recensie!!!
Iets minder kort door
de bocht en wat
meer genuanceerd
had ook gekund (zie
‘In Beeld’, Relevant
4, 2010, red.). Het
is dat ik het overleefd heb, anders
sprong ik alsnog van
de flat.
Han Peeters, Breda
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IN BEELD

door Marijke Hilhorst

Dodelijk kritische roman van Lionel Shriver

ONGENEESLIJK ZIEK IN DE VS
Na een leven van keihard werken verkoopt New Yorker
Sheperd Knacker het door hem opgebouwde klussenbedrijf om de rest van zijn leven te kunnen doorbrengen op
een zonnig eiland ergens in de blauwe oceaan, ‘waar twee
mensen kunnen leven voor de prijs van één’. De plannen
worden opgeschort als blijkt dat zijn vrouw Glynis, een niet
erg succesvolle edelsmid, aan een zeldzame en ernstige
vorm van kanker lijdt die wordt veroorzaakt door asbest:
mesothelioom.
Sheperd moet blijven werken, omdat zijn ziektekostenverzekering nodig is voor Glynis’ behandeling. En dan nog
moet hij zijn met zuinigheid en vlijt opgebouwde vermogen
aanspreken, omdat een groot deel van de veelal experimentele behandelingen niet wordt gedekt. Zo werkt het
systeem en wie geen baan heeft, kan zich zelfs geen verzekering veroorloven.
Elk hoofdstuk begint met een bankafschrift. Daardoor zijn
lezers getuige van de kosten van – naar later blijkt – zinloze medische behandelingen. Ze zien de lang gekoesterde droom om ooit te ontsnappen aan de ‘ratrace’ in duigen vallen. Als hij de specialist een keer alleen spreekt, uit
Sheperd zijn verbazing over het feit dat zijn eenenvijftigjarige vrouw het nooit heeft over doodgaan. ‘Niemand in
deze branche wordt ooit geacht de handdoek in de ring te
werpen, zolang er nog een laatste petieterig, miezerig
greintje kans bestaat dat een of andere nieuwe therapie
een paar extra dagen zal opleveren.’ Als hij vervolgens de
arts, een expert op het gebied van longvlieskanker, een
prognose afdwingt en hoort dat niet meer dan vier weken
resten, besluit hij die tijd heel anders door te brengen dan
in gevecht met een onoverwinnelijke vijand. Zijn vrouw is
tenslotte meer dan een ‘stortplaats voor chemisch afval’.
De roman roept verontrustende vragen op die tot zelfre-

Zwalkende standpunten

22

Artsen
zijn
steeds beter in
staat het leven
te verlengen,
maar het uitstellen van de
dood gaat dikwijls gepaard
met een verheviging van het
lijden. Want de
leeftijd waarop
beperkingen en chronische ziekten
zich aandienen – gemiddeld 62 jaar –
schuift nauwelijks op, terwijl de dood
zich steeds later aandient. Resultaat:
toename van het aantal lichamelijk
en/of geestelijk gehandicapte ouderen en oplopende kosten van de gezondheidszorg.
Relevant 1/2011

flectie dwingen. Hoe lang
mag je iemand blijven behandelen die toch snel zal sterven? Wat mag dat kosten?
En is de kuur niet net zo erg
als de kanker zou zijn geweest als ze die op hun beloop hadden gelaten? Maar
het gaat ook over een goede
dood. En in die zin krijgt het
boek een happy ending.
Shrivers intense, dwingende
en uitermate beeldende stijl
maakt dat je het boek met moeite weglegt. Het verhaal
grijpt je naar de keel zonder dat de schrijfster sentimenteel wordt, wat deels komt door haar wat grimmige personages.
De gezondheidszorg speelt ook een belangrijke rol in het
gezin van Sheperds beste vriend en collega Jackson. Deze
driftige man staat compleet anders in het leven dan de
deugdzame, wat serviele, kalme Sheperd. Hun discussies
zijn daardoor even sprankelend als enerverend.
Net als haar hoofdpersonage Sheperd is Lionel Shriver
(1957) geboren in een Amerikaans domineesgezin. Na
een zwervend bestaan vestigde ze zich in Londen. Voor
Dat was het dan deed de schrijfster uitvoerig onderzoek.
De lijdensweg van romanfiguur Glynis is, blijkens het nawoord, gebaseerd op die van haar beste vriendin Terri, een
zilversmid die in 2005 werd gediagnosticeerd met mesothelioom.
Lionel Shriver • Dat was het dan • Uitgeverij Contact • E 34,95

Deze zorgelijke ontwikkelingen beschrijft Doeke Post, huisarts en hoogleraar sociale geneeskunde, in De
dood komt steeds later. Vooruitgang,
zegt hij, moeten we niet zoeken in medische techniek, maar in preventie:
stimuleren van bewegen, werken aan
betere voeding, investeren in sociale
activiteiten en sport, zodat de kwaliteit van het leven verbetert.
En zorg voor een goede dood. Mensen
moeten zelf laten weten wat ze niet
meer willen, maar artsen kunnen door
palliatieve sedatie wel hulp bieden bij
het sterven. Dat is, zo meent Doeke
Post, emotioneel minder belastend
dan euthanasie.
Hoewel hij meer dan eens zegt dat het
grondprincipe van medische ethiek eruit bestaat dat de patiënt autonoom
is, tikt hij diezelfde patiënt op de vin-

gers: ‘Wij denken in Nederland dat euthanasie een recht is, maar het is beter om te zeggen dat het een gunst
van de arts is.’ Posts standpunten
zwalken soms; alsof iets hem in de
weg zit. Religie misschien? Minpunt is
ook dat het boek bestaat uit eerder in
kranten gepubliceerde artikelen met
nogal wat herhalingen. Een eindredacteur had dat kunnen voorkomen.
Doeke Post • De dood komt steeds later •
Uitgeverij Meinema • E 16,90

Al Pacino speelt Jack ‘Dr
Death’ Kevorkian
De in 1928 geboren Amerikaanse patholoog-anatoom Jack Kevorkian werd
bekend als ‘Dr Death’ om de hulp bij
zelfdoding die hij bood aan meer dan
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honderd terminale en chronisch zieke patiënten.
Ook
publiceerde hij
tal van artikelen over euthanasie in vooraanstaande
Europese medische tijdschriften. In
1990 kwam Kevorkian in het nieuws
met een zelfgebouwde ‘doodsmachine’ die patiënten in staat stelde zichzelf een verdovend middel toe te dienen en vervolgens een dodelijke dosis gif. Ondanks een veroordeling in
1993 wegens hulp bij zelfdoding ging
hij openlijk door met zijn verboden
praktijken. Hij provoceerde door zelf
media-aandacht te zoeken in de hoop
een nationaal debat op gang te brengen. Hij noemde het recht op zelfbeschikking een basaal mensenrecht.
Patiënten en hun familie waren hem
dankbaar, tegenstanders noemden
Kevorkian een moordenaar. In 1998
werd hij veroordeeld tot gevangenisstraf na een rechtszaak te hebben
uitgelokt door op televisie opnames
te tonen van euthanasie via een dodelijke injectie. In 2007 kwam hij vrij. In
de film You don’t know Jack speelt Al
Pacino overtuigend de rol van deze
even gedreven als koppige arts, activist en schilder.

tentoonstelling
met tweehonderd
kunstwerken en
objecten.
Lepravoeten uit
de Nederlanden,
een afgietsel van de doorkliefde halswervel van de graaf van Egmond die
werd onthoofd op de Grote Markt en
ook grafbeelden, reliekhouders en
wandtapijten. Sterven, begraven, rouwen en herdenken wordt bezien vanuit allerlei disciplines. Wetenschappers op het gebied van archeologie,
sociologie, kunstgeschiedenis, theologie en forensische geneeskunde laten hun licht over het onderwerp
schijnen en schreven artikelen voor
het voorbeeldig vormgegeven en rijk
geïllustreerde begeleidende, boek
Tussen hemel en hel.
De rode draad is het streven van de
mens om zijn geestelijke en maatschappelijke status na de dood in
stand te houden. Het hele leven was
in feite een zo goed mogelijke voorbereiding op de dood.

Barry Levinson • You don’t know Jack
(DVD) • via Amazon.com • $ 26,46

‘Een bedreiging voor het
algemeen welzijn’

In de middeleeuwen was
de dood veel dichterbij
Wij zijn, zoals Louis Ferdinand Céline
ooit zei, allemaal ‘doden op krediet’.
Maar de dood is in onze tijd zowel het
grootste taboe als het meest controversiële onderwerp. In de middeleeuwen was dat anders. In de eeuwen van
600 tot 1600 was de dood veel meer
aanwezig in de dagelijkse levenssfeer
dan tegenwoordig. De gemiddelde levensduur was korter, de doodsoorzaken alom te zien en ook het sterven
zelf was ‘zichtbaarder’; het gebeurde
in familiekring of, in geval van oorlogsgeweld of pestepidemieën, in het
openbare leven. Ook graven waren
dichterbij, in of rond de kerk.
Over ‘Sterven in de middeleeuwen’
toont het Jubelparkmuseum in Brussel
tot 25 april 2011 een indrukwekkende

Sophie Balace en Alexandra De Poorter
(redactie) • Tussen hemel en hel. Sterven
in de middeleeuwen • Uitgeverij Mercatorfonds • E 39,95

De eindredacteur en voornaamste
auteur van dit handboek met richtlijnen voor een verantwoorde gezondheidszorg vanuit katholiek perspectief, is Wim Eijk, aartsbisschop van
Utrecht en lid van de pauselijke raad.
Hij promoveerde in Leiden als medisch-ethicus op het onderwerp euthanasie. De overige medewerkers zijn
arts, moraal-theoloog, ethicus of psychiater. Gelukkig bevat het Handboek
Katholieke Medische Ethiek een index, waardoor het zoeken naar relevante onderwerpen gemakkelijk
is. Maar het is
vrijwel ondoenlijk om de standpunten weer te
geven in eenvoudige bewoordingen. Daar voor
zijn ze te omzich-

tig verpakt in genuanceerde overwegingen. Niet altijd: adoptie door een
homoseksueel stel wordt ronduit afgekeurd. Het zou misvormend werken
voor een kind. En zoals te verwachten
leven er ernstige bezwaren tegen anticonceptie, abortus, IVF, geslachtsverandering en euthanasie.
‘Euthanasie is een bedreiging voor het
algemeen welzijn’, stelt het handboek. ‘Het leven (laten) beëindigen
impliceert tevens een verwijdering
van de gemeenschap van de Kerk. Bij
de ziekenzalving spoort de Kerk de
zieke aan zich vrijwillig bij het lijden
en sterven van Christus aan te sluiten en aldus het zijne tot het welzijn
van het Godsvolk bij te dragen.’
Mgr. Dr. W. J. Eijk, Dr. L.J.M. Hendriks,
Dr. J.A. Raymakers (redactie) • Handboek
Katholieke Medische Ethiek • Uitgeverij
Parthenon • E 49,50

Hoe moet je je leven regelen
als je doodgaat?
Pauline van Munster ontmoette een
man wiens moeder kort daarvoor was
gestorven na een langdurig ziekbed.
Hij vertelde haar hoeveel vragen ze
hadden gehad, hoeveel behoefte aan
informatie, aan troost, aan adressen,
aan praktische tips – en dat ze die
niet hadden kunnen vinden. Hoewel
het voor deze man nu te laat zou komen, besloot Van Munster een boek
te maken speciaal voor mensen die in
de laatste fase van hun leven verkeren en voor degenen
die hen bijstaan.
Het is waar, er is van
alles en nog wat te
vinden in dit integer
gemaakte boek, zoals
over hoe de conditie
van het lichaam zo
goed mogelijk te houden, allerhande
administratieve kwesties en de emotionele voorbereiding op het afscheidnemen. Maar erg toegankelijk is het
niet. Dat komt vooral doordat een index ontbreekt en de zakelijke teksten
overdadig zijn ‘opgeleukt’ met plaatjes en citaatjes.
Pauline van Munster • Stel, je gaat dood.
Hoe regel je dan je leven? • Uitgeverij
Altamira-Becht • E 19,90
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Reactie op het stuk in NRC Handelsblad

IS HET WAAR WAT
CHABOT ZEGT?
Velen van u zullen in NRC Handelsblad van 4 januari
jongstleden het artikel van Boudewijn Chabot hebben
gelezen. Wat is er aan de hand?
door Petra de Jong, directeur NVVE

We kunnen ons voorstellen dat u het artikel van Chabot
met enige verbazing hebt gelezen en dat er vragen bij u
zijn achtergebleven. Misschien had u verwacht dat de
NVVE een reactie in de krant zou geven. We hebben besloten dat niet te doen, omdat wij vinden dat een meningsverschil niet via de media hoort te worden uitgevochten, maar om de tafel. Wel vinden wij dat u als lid
recht hebt op uitleg.
Chabot zegt in het artikel dat de NVVE – en hij suggereert
dat dit op slinkse wijze is gebeurd – een proefballon oplaat via initiatiefgroep Uit Vrije Wil. De mentaliteitsverandering van artsen ten aanzien van voltooid leven zou de
NVVE te traag gaan en daarom zouden voormalige bestuursleden met een aantal bekende Nederlanders de
initiatiefgroep Uit Vrije Wil zijn begonnen. De groep pleit
voor wetswijziging waardoor ook niet-medische hulpverleners stervenshulp kunnen geven aan mensen die hun
leven voltooid vinden, en stelt daarbij ook een leeftijdsgrens.
Chabot beweert dat dit geen voorstel van UVW is, maar
een verkapt NVVE-voorstel. De initiatiefgroep reageerde in
een ingezonden brief in NRC Handelsblad krachtig op deze
opmerking, die getuigt van weinig kennis van zaken. Citaat van Yvonne van Baarle, initiatiefneemster UVW: ‘Ik
heb volledig autonoom en als relatieve buitenstaander het
burgerinitiatief opgezet. Het doel is het Wetboek van Strafrecht te wijzigen teneinde stervenshulp te kunnen verlenen aan ouderen die hun leven voltooid achten. Uit Vrije
Wil als een proefballon van de NVVE te typeren is ontkenning van een serieuze poging de wet de veranderen.’
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Onjuiste informatie?
Er bestaat verschil van mening tussen de NVVE en de
heer Chabot over te gebruiken medicatie wanneer iemand
een einde aan het leven wil maken. De NVVE heeft een
besloten site, alleen toegankelijk voor leden, waarop informatie over middelen of combinaties daarvan wordt gegeven. Deze site wordt gecontroleerd en geredigeerd
door een redactieraad bestaande uit artsen, verpleegkundigen en een apotheker. Daarnaast stoelt de expertise van onze vereniging op kennis en jarenlange ervaring,
opgedaan via onder andere onze Ledenondersteuningsdienst. Om het voorbeeld dat Chabot zelf geeft aan te
halen: de morfinepleisters. Chabot is van mening dat dit
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een deugdelijk middel is om een einde te maken aan het
leven. Wij hebben hiermee echter andere ervaringen, wat
een week voordat het artikel verscheen nog eens werd
bevestigd. De Ledenondersteuningsdienst werd toen geconfronteerd – en niet voor de eerste keer – met een poging tot zelfdoding met morfinepleisters die was mislukt.
Ook wordt de NVVE ‘angstig beleid’ verweten. Wat daarmee wordt bedoeld is niet geheel duidelijk. Betekent
‘niet-angstig beleid’ de wet overtreden? Inderdaad werken de vrijwillige medewerkers van de Ledenondersteuningsdienst binnen de kaders van de wet. Dat betekent
dat we duidelijke informatie en ondersteuning geven. Het
betekent ook dat we geen middelen verschaffen. Ons inziens is dat zorgvuldig beleid, géén angstig beleid.
Misschien lopen we publiekelijk te weinig met onze kennis te koop en is er daardoor ruimte voor speculatie bij
anderen. Maar wie zorgvuldig met deze materie wil omgaan, kijkt naar de individuele hulpvrager en gaat met die
persoon een gesprek aan. In algemene termen over dodelijke middelen spreken: daar is uiteindelijk niemand bij
gebaat.
Naar u luisteren
Chabot verwijt de NVVE doof te zijn voor haar leden. Bij
een totaal van 117.000 leden zullen ongetwijfeld enkele
leden niet tevreden zijn over het beleid. Natuurlijk moet je
als vereniging alert blijven. We hebben in de vorige Relevant mensen opgeroepen hun e-mailadres aan ons door
te geven, zodat we een ledenpanel kunnen samenstellen
dat regelmatig zal worden geraadpleegd. Op de vele regiobijeenkomsten die wij per jaar houden, spreken we
met onze leden.
Afgelopen jaar hebben we in de Week van het Voltooid
leven dat onderwerp op de kaart gezet en een werkgroep
ingesteld om de autonome route bij een voltooid leven te
onderzoeken. In de media hebt u vast gelezen of gehoord
dat de NVVE een haalbaarheidsonderzoek heeft gedaan
naar een levenseindekliniek waar alle keuzes aan het
einde van het leven aan bod kunnen komen (zie ook het
interview op pag 8). En dan hebben we op 16 april onze
Algemene Ledenvergadering. Bij dezen bent u van harte
uitgenodigd.
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‘ONGENEESLIJK OUD’: NVVE HOUDT SERIE
PUBLIEKSDEBATTEN OVER VOLTOOID LEVEN
Wie bepaalt (of kan bepalen) dat een
leven voltooid is? Zijn artsen de aangewezen personen om hulp bij zelfdoding
te verlenen? Of mag je een ander niet
belasten met je doodswens en ben je
zelf verantwoordelijk voor je levenseinde als je je leven voltooid vindt?
Allemaal vragen die aan de orde komen
in een nieuwe reeks publieksdebatten,
georganiseerd door de NVVE.
Steeds meer mensen worden oud en
een aantal gaat aan die hoge ouderdom lijden. Het leven is geleefd, maar
de dood wil maar niet komen. Sommige ouderen nemen het heft in handen
en maken – soms op gruwelijke wijze
– een eind aan hun leven. De NVVE wil
daarom het taboe doorbreken op (hulp
bij) zelfdoding voor mensen die hun leven voltooid vinden, en hierover de discussie aangaan. Tijdens de debatten
met de titel ‘Ongeneeslijk oud’, onder
leiding van NCRV-presentator Lex Bohlmeijer, staan drie routes naar het zelf-

gewilde levenseinde centraal:
• de medische route, waarbij de hulp
bij zelfdoding wordt gegeven door een
arts. Deze route wordt in het debat vertegenwoordigd door de artsenorganisatie KNMG;
• de hulpverlenersroute, waarbij de
hulp bij zelfdoding wordt gegeven door
speciaal hiervoor opgeleide en door de
overheid gecertificeerde (niet-medische) stervenshulpverleners. Deze
route werd in 2008 opgezet door de
werkgroep ‘Voltooid leven’ van de NVVE
en in 2010 verder uitgewerkt door de
initiatiefgroep Uit Vrije Wil. In februari
2010 verzamelden zij meer dan
116.000 handtekeningen om het onderwerp op de agenda van de Tweede
Kamer te krijgen;
• de autonome route, waarbij de hulpvrager de methoden of middelen voor
zelfdoding (‘pil van Drion’) kan verkrijgen zonder tussenkomst van een arts
of andere niet-medische hulpverlener.

Gespreksleider Lex Bohlmeijer

Wanneer en waar?
Het eerste debat heeft plaats op zondag 27 februari 2011 in de Jaarbeurs
in Utrecht. Aanvang: 14.00 uur, ontvangst vanaf 13.15 uur.
Toegang: € 12,50.
Andere data en locaties
• zondag 27 maart, Eindhoven
• zondag 10 april, Amsterdam
• zondag 15 mei, Leeuwarden
• zondag 19 juni, Arnhem
• zondag 25 september, Den Haag
Voor meer informatie en aanmelding:
zie ‘agenda’ op www.nvve.nl of bel
020 620 006 90.

NOMINATIES VOOR TWEEDE PAUL VAN EERDE AWARD
Op 19 oktober 2011 zal de NVVE voor de tweede keer de
Paul van Eerde Award uitreiken. Voor deze prijs komen
personen en organisaties in aanmerking die bijzondere
prestaties leveren op het gebied van de problematiek
rond dementie.
Zowel kleine als grote Nederlandse organisaties, maar ook
onderzoekers, onderwijsinstellingen en individuele personen, zoals mantelzorgers, kunnen worden genomineerd.
Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en nomineert een aantal kandidaten voor de finale. NVVE-leden
zullen in september 2011 de uiteindelijke winnaar kiezen
via de website van de NVVE.
De onderscheiding is genoemd naar Paul van Eerde, de

Vlnr: Petra de Jong, Freek Gillissen, (zorgcoördinator VU
Medisch Centrum), Marianne van Eerde en Govert van Eerde

hoofdpersoon in de documentaire Voor ik het vergeet...
van regisseur Nan Rosens. Van Eerde was chemicus die,
toen hij de diagnose dementie kreeg, meteen wist dat hij
deze ziekte niet tot het einde wilde meemaken. Hij vond
geen gehoor bij zijn arts, verzamelde zelf dodelijke medicijnen en stapte in overleg met zijn familie uit het leven, voordat hij diep dement zou worden.
De winnaar van de Paul van Eerde Award krijgt een glazen
sculptuur en mag daarnaast een bedrag van € 5000,- bestemmen aan een doel dat bijdraagt aan aandacht en/of
oplossingen voor de problematiek rond dementie. De prijs
werd in 2010 voor het eerst uitgereikt aan de familie Van
Eerde. Zij maakten op 17 januari bekend dat ze het geldbedrag schonken aan het Alzheimercentrum van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Hier wordt een webportaal
ontwikkeld met informatie over alzheimer, inclusief een onderdeel over euthanasie bij dementie. Het geldbedrag
wordt bestemd voor de digitale informatie over euthanasie
én voor een papieren variant daarvan.
Wilt u iemand of een organisatie nomineren voor de Paul
van Eerde Award? Dat kan vanaf 1 maart 2011 via www.
nvve.nl/PaulvanEerde-Award. Hebt u geen internet, stuur
dan een kaartje naar de NVVE, t.a.v. Kitty Jager, Postbus
75331, 1070 AH Amsterdam. U krijgt dan de spelregels
thuisgestuurd.
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UITNODIGING LEDENOVERLEG
Volgens het Huishoudelijk Reglement hebben NVVEleden de gelegenheid om voorafgaand aan de Algemene
Ledenvergadering (ALV) tijdens het Ledenoverleg met
elkaar van gedachten te wisselen over beleidsstukken
van de ALV, waaronder het jaarplan en de begroting.
Het doel is bovenal om uw ideeën over de voornemens
van het bestuur te toetsen aan die van andere NVVEleden. Desgewenst is er ruimte en tijd om gezamenlijk
amendementen op die voorstellen te formuleren.
Datum en plaats:
donderdagavond 3 maart 2011, 19.30 uur, in vergadercentrum Hoog-Brabant, Radboudkwartier 23, Utrecht

telefoon
020 - 620 06 90 (leden),
0900 - 606 06 06 (niet-leden, h 0,20 p.m.)
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur
internet
websites: www.nvve.nl
e-mail:
euthanasie@nvve.nl

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

U kunt zich aanmelden via de in deze Relevant meegehechte
antwoordkaart of via www.nvve.nl/ledenoverleg

ALGEMENE
LEVENVERGADERING (ALV)
Programma
• 10.00 – 10.30 uur: registratie en ontvangst
• 10.30 – 12.30 uur: ALV onder leiding van NVVE-voorzitter
		
mevrouw mr. dr. Margo Andriessen
• 12.30 – 14.00 uur: lunch
• 14.00 – 16.00 uur: middagprogrma
• 16.00 uur: afsluiting met aansluitend borrel
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De agenda van de ALV:
• Opening door de voorzitter
• Ingekomen stukken en mededelingen
• Verslag van de ALV d.d. 24 april 2010
• Jaarverslag 2010
• Financieel verslag en jaarrekening 2010
• Voorstel tot decharge van het bestuur
• Meerjarenbeleidsnota 2011-2015
• Beleid en begroting 2011 op basis van ‘Jaarplan 2011’
en ‘Begroting 2011’
• Voorstel tot (her)benoeming leden van de Commissie
van Beroep, zoals bedoeld in artikel 18 van de statuten
• Sluiting
Datum en plaats:
zaterdag 16 april 2011, Prins Claus Congreszaal,
Jaarbeurs in Utrecht
U kunt zich aanmelden via de in deze Relevant meegehechte
antwoordkaart of via www.nvve.nl/alv
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DIENSTEN
Ledenondersteuningsdienst Leden van de NVVE kunnen in een persoonlijk contact informatie en ondersteuning krijgen bij vragen en problemen rond het
vrijwillig levenseinde.
n Gevolmachtigdendienst Voor leden die in eigen kring
geen gevolmachtigde kunnen vinden, bestaat (onder voorwaarden) de mogelijkheid dat een vrijwillige
medewerker van de Gevolmachtigdendienst als zodanig optreedt.
n Presentatiedienst De Presentatiedienst van de NVVE
verzorgt door het hele land lezingen, presentaties en
gastlessen over keuzes rond het levenseinde. De
lezingen kunnen worden aangepast aan de wens van
de te bezoeken organisatie. Verder staat de Presentatiedienst met de NVVE-stand op beurzen, events
en symposia. Vanuit de stand wordt voorlichting gegeven aan bezoekers. Deze stand kan op verzoek
van derden ook op locatie worden ingericht.
Info: Karina Scheirlinck, tel. 020 - 530 49 77, e-mail
k.scheirlinck@nvve.nl. Vergoeding in overleg.
n

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

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

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

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

SUCCESVOLLE CAMPAGNE
NVVE-WILSVERKLARINGEN
GAAT OP HERHALING
Vorig jaar voerde de NVVE van september tot december campagne om het
belang van wilsverklaringen onder de
aandacht te brengen. De campagne
heeft veel mensen doen inzien dat zij
hun wensen omtrent het levenseinde
op papier zouden moeten zetten en de
wensen ook bespreken met hun arts(en)
en naasten. Het aantal aanvragen voor
wilsverklaringen liep in die maanden
aanzienlijk op. Daarom zet de NVVE de
campagne in 2011 voort. Van februari
tot en met april zijn de spotjes weer
regelmatig te zien en te horen.

(Advertenties)

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

Beelden uit de televisiespotjes

(Advertentie)

LEDENOVERLEG EN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2011
LEDENOVERLEG
woensdag 3 maart 2011
Vergadercentrum Hoog Brabant
Radboudkwartier 23 in Utrecht

NVVE-leden krijgen de gelegenheid om
tijdens het Ledenoverleg, voorafgaand aan
de Algemene Ledenvergadering (ALV), van
gedachten te wisselen over beleidsstukken
die daar behandeld zullen worden, waaronder het jaarplan en de begroting.
Ook is er ruimte en tijd om desgewenst
gezamenlijk amendementen te formuleren.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
zaterdag 16 april 2011
Jaarbeurs in Utrecht (Prins Clauszaal)

Op de ALV worden de volgende agendapunten behandeld: het inhoudelijke
en het financiële jaarverslag 2010,
de meerjarenbeleidsnota 2011-2015,
het jaarplan en de begroting 2011.

Voor beide bijeenkomsten bent u van harte uitgenodigd
(zie pag. 26)

