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We konden er natuurlijk niet omheen dat
deze Relevant voor een belangrijk deel in
het teken staat van het coronavirus. Ook
voor de nvve en haar leden zijn de gevolgen
groot. Alle evenementen zijn tot september
geschrapt en dat geldt ook voor ons
ledenoverleg en de alv. Meer hierover op de
servicepagina, achterin dit magazine.
We gaan uitgebreid in op de meest prangende
kwesties die deze maanden aan de orde
kwamen, maar voor de actuele stand van
zaken verwijs ik u graag naar de website van
de nvve. Daar staan de meest gestelde vragen
en de bijbehorende antwoorden vermeld.
Het virus bracht niet bepaald alleen maar het
beste in de mens naar boven, als je de reacties
her en der in de media volgde. Van de een
moesten oude mensen met overgewicht op
de intensive care direct plaatsmaken voor
jongeren met een betere levensverwachting.
Een ander opperde dat euthanasie in deze
barre tijden toch maar mooi voor wat meer
beschikbare ziekenhuisbedden zou kunnen
zorgen.
Gelukkig waren er ook die de beslissing
neerlegden bij de persoon die er echt over

gaat: de patiënt zelf. In het meningenoverzicht in deze Relevant komen ze aan het
woord, Paul van Vliet en zijn collega Freek de
Jonge. Beiden maakten kenbaar zelf een plek
op de ic te weigeren, mocht dat ervan komen.
Als iets in deze crisis nog eens duidelijk is
geworden, dan is het wel dat praten over je
wensen rondom het levenseinde van vitaal
belang is. Met je naasten, met de dokter.
Barbara van Beukering schreef er een boek
over en het zal niet verbazen dat het juist in
deze tijden direct een bestseller werd. ‘De
dood gaat ons allemaal aan’, zegt ze in deze
editie. ‘Dus kunnen we het er maar beter veel
en vaak over hebben.’
Waar we gaandeweg de crisis ook vaker over
begonnen te praten is dat er ook andere patiënten zijn dan zij die door het coronavirus
werden getroffen. Wat moeten zij met hun
vragen als alle hulpverleners de handen
vol hebben aan de pandemie? Patiënten als
Remko Meddeler. 47 jaar. Getrouwd. Twee
puberzonen. Asbestkanker. Remko nam voor
dit nummer plaats in de regiestoel. Z
Dick Bosscher, hoofdredacteur
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Een behandelverbod is een
wilsverklaring waarmee je aangeeft
onder welke omstandigheden je
niet meer behandeld wilt worden.
Zorgverleners zijn verplicht die wens
te honoreren. In de praktijk pakt dat de
ene keer beter uit dan de andere. Carla
van Wely voelde zich door de artsen
niet gehoord. Zij ervoer de laatste zes
weken van het leven van haar man als
een hel. Anneleen Arnolds daarentegen
kijkt terug op een zwaar, maar mooi
traject met haar echtgenoot Willem. •
Martien Versteegh

Carla van Wely:

‘Waarom lieten ze
hem niet met rust?’

‘M

ijn man zat naast me in de auto toen hij een
hartstilstand kreeg. In paniek zocht ik hulp,
waarop hij werd gereanimeerd. Ik werd
geprezen om mijn snelle reactie, maar had
bijna meteen spijt. Hij had geen niet-reanimerenpenning. We
hadden er gewoon niet aan gedacht, maar de kans dat iemand
van 78 goed uit een reanimatie komt, is klein.
Wel had mijn man een euthanasieverzoek en een
behandelverbod geregeld. De laatste jaren ging hij lichamelijk
en geestelijk enigszins achteruit en daar had hij grote
moeite mee. Hij wilde absoluut niet in een verpleeghuis

CARLA VAN WELY | FOTO: RENÉ TEN BROEKE
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terechtkomen. Hij had een vriend
gezien die er slecht aan toe was en wist
zeker dat hij niet zo wilde eindigen. Die
hartstilstand was voor hem een mooie
dood geweest en mijn rouwproces had
eerder kunnen beginnen.’

Totaal van slag > ‘In het ziekenhuis
werd hij meteen geopereerd en kreeg twee
stents. Hij lag in coma en kreeg allerlei
medicijnen om zijn lichaam weer aan de
praat te krijgen. Dat lukte niet. Ik was
natuurlijk totaal van slag en alles ging zo
snel. Ik vertelde de artsen over het recente
euthanasieverzoek en het behandelverbod, maar daar werd niet naar geluisterd.
Ook niet toen de huisarts het ziekenhuis
erover belde.
Ik heb mij zeer verbaasd over de situatie.
Ik wist zelfs niet wie de hoofdarts was,
iedere keer kreeg ik te maken met een
andere arts-assistent. Als ik begon over het
behandelverbod, kreeg ik te horen dat zij
op medisch-ethische gronden zijn leven
niet konden beëindigen. Wel werd
er door alle betrokkenen – familie en
artsen – overeengekomen dat er geen
verdere levensverlengende behandelingen
zouden plaatsvinden. Ik hoop zo dat hij
niets heeft meegekregen van die laatste
zes weken. Ze takelden hem in een stoel.
Ik vond dat verschrikkelijk om te zien, een
soort marteling. Waarom lieten ze hem
niet met rust?’
Enkel uit liefde > ‘Zijn kinderen uit
een eerder huwelijk wisten niets over
het behandelverbod en waren in eerste
instantie wat verbaasd over mijn strijd om
hem een rustig einde te gunnen. Maar al
snel zagen ze in dat ik die strijd enkel uit
liefde voerde. Daar heb ik veel steun uit
geput gedurende die slopende weken.
Hij lag aan de beademing. Na vijfenhalve
week wilden de artsen een gat in zijn keel
maken om de beademing beter te laten
verlopen. Weer een ingreep leek mij een
slecht idee, maar er werd me gezegd dat er
anders een akelige medische situatie zou
ontstaan. Ik werd omgepraat en stemde
in. Tijdens die operatie ontstond een
hevige bloeding met een longontsteking
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tot gevolg waar hij weer voor werd
behandeld. Terwijl de afspraak was: geen
verdere behandeling. De dienstdoende
arts gaf dat toe en stemde toen in met het
beëindigen van zijn leven. Natuurlijk
is het afschuwelijk als je man doodgaat,
maar het voelde bijna als een opluchting.
Er kwam een einde aan die hel in het
ziekenhuis.
Op mijn verzoek vond er na vijf maanden
een afrondend gesprek plaats met een
van de artsen. Ik wilde deze traumatische
periode graag afsluiten. We waren beiden
erg zenuwachtig, maar het werd een goed
gesprek. De arts zei me het onbegrijpelijk
te vinden dat de communicatie zo langs
elkaar heen was gelopen. Hij wilde mijn
ervaringen graag delen met de andere
artsen en artsen in opleiding. Dat is dan
toch nog iets positiefs.’

Anneleen Arnolds:

‘Het was loodzwaar, maar
voelde heel zorgvuldig’

‘I

n juli 2014 hoorden we dat Willem uitgezaaide prostaatkanker had. Hij was
toen 66 jaar. Genezen was niet meer
mogelijk, maar medicatie kon wel voor
uitstel van de dood zorgen. Dat ging een
tijdlang heel goed. Maar uiteindelijk kwam
hij, na verschillende complicaties, na drie
jaar toch in het ziekenhuis terecht. Hij was
er slecht aan toe.
Op een nieuwe scan waren plekjes te zien
op zijn longen en lever. De arts wilde een
leverpunctie doen om erachter te komen
om wat voor kanker het ging en welke
behandeling eventueel mogelijk was. “Ik
wil daar over nadenken”, zei Willem toen.

“U zegt ‘we doen een leverpunctie’, maar ik
denk graag mee.” Ze spraken af dat hij zijn
keuze de volgende ochtend voor tien uur
aan de arts zou laten weten.’

Mooi woord > ‘Toen ik ’s nachts om drie
uur wakker werd, bedacht ik dat een ondertekend formulier wellicht zou helpen om
de artsen te overtuigen van Willems keuze,
als hij echt niet verder behandeld wilde
worden. We hebben een map met de titel:
Levenseinde. Een mooi woord vind ik dat.
We hadden het er vaak over gehad en
wisten van elkaar hoe we erover dachten.
Dat is belangrijk. Dan komen beslissingen
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niet als een verrassing. In die map zat het
formulier Behandelverbod. Ik besloot dat
mee te nemen naar het ziekenhuis, hoe
moeilijk ik dat ook vond.
Die ochtend spraken we samen de
mogelijkheden nog een keer door. Dat was
rustgevend. Willem vond dat hij misschien
tijd maar geen kwaliteit zou winnen en
wilde alle behandelingen stoppen. Ik
haalde het papier tevoorschijn. Het was een
hartverscheurend moment. Ik wilde hem niet
missen, maar ik wilde hem wel laten gaan.
Het zou hem helpen bij het overtuigen van
de artsen, maar hij tekende daarmee zijn
doodvonnis. “Daar kies ik voor”, zei Willem.’

Heel zorgvuldig > ‘Er volgde een gesprek
met de zaalarts en ’s middags met een oncoloog. Dat was allemaal loodzwaar, maar het
voelde wel heel zorgvuldig. Mensen moeten
zich goed bewust zijn van de gevolgen van
hun keuze en geen twijfels hebben. De oncoloog luisterde heel aandachtig. Hij zat op
een kruk, waardoor hij op ooghoogte was met
Willem. Dat is belangrijk, omdat het voor een
gevoel van gelijkwaardigheid zorgt.
Het was een lang gesprek, waarbij Willem
steeds meer naar woorden moest zoeken.
Toch kon hij zijn standpunt duidelijk maken:
hij wilde niet ophouden met leven, maar
ophouden met lijden. “In leven zijn is niet
hetzelfde als leven. In de boekjes heet
mijn situatie uitzichtloos”, zei Willem.

‘Bij het afscheid zei Willem
tegen de arts: “Dit was
het laatste examen van
mijn leven en tegelijk het
zwaarste”’

ANNELEEN ARNOLDS | FOTO: EVELYN VAN DER ZEE

De arts benoemde de consequenties van
zijn keuze nog een keer, waarop Willem zei:
“Dan komt de bejaardenengel.” Dat was zijn
poëtische manier om te zeggen dat de dood
hem zou komen halen.
Ze besloten zijn behandelverbod in te
willigen. Het was een droevig moment, maar
ook mooi. Bij het afscheid zei Willem tegen
de arts: “Dit was het laatste examen van mijn
leven en tegelijk het zwaarste.” Wij vonden
allebei dat er echt was geluisterd en goed
overwogen werd gehandeld. Dat moet ook.
Het is iets om zorgvuldig mee om te gaan.
Willem mocht het weekend in het ziekenhuis
blijven, zodat ik ons huis in orde kon
maken. De laatste drie weken van zijn leven
hebben we intens en vredig doorgebracht.
De huisarts heeft hem euthanasie verleend.
Willem heeft tot het einde toe de regie
gehouden.’Z
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Agnes Wolbert - directeur NVVE

H

et is Pasen als ik dit schrijf
en ik stel me voor hoe deze
Relevant begin mei bij u op
de deurmat valt. Dat doet me
eraan denken dat ons kwartaalblad nogal eens
wordt teruggestuurd omdat degene die hem
had moeten lezen, is overleden. Ik hoop van
harte dat het goed met u gaat, maar zeker is
dat het virus – in wat voor vorm dan ook – ons
allemaal raakt. Of we nu gezond zijn, ziek
zijn (geweest) of iemand om ons heen hebben
verloren. Als we letterlijk en figuurlijk weer wat
meer ruimte krijgen, kunnen we verder leven
met een besef van de tijd vóór en ná de uitbraak.
Laten we hopen dat er snel een nieuwe,
hoopvolle horizon in zicht komt.
Ook wens ik dat we die harde werkers, vaak
niet het best betaald, zullen blijven waarderen.
Want niet alleen nu, maar ook straks zetten
de dokters, verpleegkundigen, leerkrachten,
rechters en advocaten, politieagenten,
jeugdwerkers en verzorgenden in de thuiszorg
zich in voor de gezondheid, veiligheid, het
geluk en welzijn van anderen. Laten we in dat
besef straks niet gewoon overgaan tot de orde
van de dag…
Bij de nvve werken we nu vier weken vanuit
huis en dat gaat goed. Door de intelligente
lockdown (dé uitdrukking van 2020) kunnen
we af en toe naar buiten, het hoofd even leeg
krijgen. Dat is nodig, want we proberen over de
covid-19-ellende heen te kijken. Naar volgend
jaar en zelfs naar daarna.
Vorig jaar hebben we in werkconferenties
nagedacht over de vraag hoe we u beter
kunnen betrekken bij het reilen en zeilen van
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onze vereniging. Ook over de vraag hoe meer
leden er actief aan zouden kunnen bijdragen.
Door hun kennis te delen, mee te denken
over de toekomst, vraagstukken rond wet- en
regelgeving op te lossen, bijeenkomsten te
organiseren of goede ideeën aan te dragen.
Daar komen we zeker op terug, maar nu al zou
ik u willen uitnodigen om lid te worden van
ons Ledenpanel. Dat is dé – online – plek waar
we u kunnen vragen wat u van een onderwerp
of vraagstuk vindt. Binnen 24 uur kunnen
we peilen hoe u zich voelt of waarover u zich
opwindt.
Zo ontdekten we vorige maand razendsnel
dat 60 procent van ons Ledenpanel in deze
coronatijd de huisarts niet wil lastigvallen.
Daardoor bleven zij wel zitten met zorgen over
wat er gebeurt als je niet naar de ic wilt. De
vragen hebben we meteen beantwoord op onze
website. De informatie uit de enquête heb ik
direct naar de woordvoerder van minister Hugo
de Jonge gestuurd.
Zo helpen we elkaar: u vertelt wat u bezighoudt
en wij vragen er aandacht voor bij degenen
die er werk van kunnen maken. Het zou echt
prachtig zijn wanneer we als gezaghebbende
vereniging van meer dan 172.000 leden, ook
een gezaghebbend Ledenpanel hebben. Eerder
vroeg ik u al eens uw Relevant achter te laten
zodat anderen hem na u kunnen lezen. Nu
vraag ik u opnieuw om een kleine daad: geef u
op als lid van het Ledenpanel. Dat kan via
nvve.nl/mijn-email. De vereniging wordt er
levendiger en actiever door. Alvast ontzettend
bedankt!
\

Column

Over de coronacrisis
heen kijken

Opinies en uitspraken
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Ook in coronatijd
eigen regie

E

In de pandemie zijn ze volop opgelaaid: de discussies over
kwaliteit van leven en sterven, en de eigen regie daarin. Niemand
heeft hét antwoord paraat op deze buitengewoon lastige vragen.
Daarom deze keer geen Opinie, maar een schets van opinies
en uitspraken. Om te midden van de onzekerheid, emoties en
chaotische stroom aan korte- en langetermijnperspectieven
enig overzicht te bieden. • Teus Lebbing

en wereld in de ban van het coronavirus
zet in Nederland in ieder geval dit
ethische dilemma op scherp: met een
beperkt aantal intensivecarebedden te
vergeven ligt een tekort aan opnamemogelijkheden
voor besmette patiënten voortdurend op de loer. Wie
wordt er bij acute nood behandeld? Wie beslist dat en
hoe? En is dat dan ook wat de patiënt zelf wil?
Met man en macht pogen ziekenhuizen hun iccapaciteit op te schalen en worden er corona-specifieke
richtlijnen ontwikkeld die artsen moeten helpen om
zo nodig ‘bij de poort’ te selecteren. Ondertussen
roepen deze inspanningen ook twijfels en kritiek op.
Menig hulpverlener omschrijft een opname op de
ic als ‘topsport’ voor patiënten, vanwege de zware
aanslag op het lichaam – áls zij er al terechtkunnen en
het overleven.
Maar ook voor de zorgprofessionals kan de focus op
acute zorg gaan schuren, voorziet zorgethicus Marian
Verkerk in de Leeuwarder Courant. ‘Hun vak is al het
goede doen voor de patiënt, dat komt meer en meer
in de verdrukking. Zorg gaat over meer dan levens
redden.’

Nooit genoeg > Volgens publieksfilosoof en voormalig huisarts Marli Huijer ontbreekt het democratische
debat over hoe we omgaan met deze crisis. Hoe ver
gaan we als samenleving met het proberen te voorkomen van levensbedreigende situaties? ‘Vooropgesteld,
ieder mens moet de mogelijkheid hebben om niet
vroegtijdig te sterven. Maar uiteindelijk kunnen we er
niet omheen dat doodgaan bij het leven hoort’, stelde
zij in de Volkskrant. ‘Het lijkt alsof we dat niet langer
accepteren. We leven zoveel langer dan voorheen,
maar het is natuurlijk nooit genoeg.’
Ook oud-hoofdredacteur van nrc Handelsblad Wout
Woltz (87) vindt de vraag ‘wie dood moet op welke
leeftijd en wie nog even mag’ geen zaak voor medici
onder elkaar. Dat debat gaat de hele maatschappij aan.
‘Mag dat zomaar? Zeggen: deze persoon heeft zijn
portie wel gehad? Wat blijft er over van de autonomie,
de zelfbeschikking [...]?’
Bij een acuut tekort aan ic-bedden is een terechte
vraag: willen patiënten met een besmetting daar
überhaupt wel worden behandeld? En valt daarover
te praten? Podiumcoryfeeën Paul van Vliet en Freek
de Jonge laten zich publiekelijk uit over hun wensen;
beiden weigeren bij coronabesmetting een plek op
de ic. Van Vliet (85) in het ad: ‘Ik heb een mooi leven
gehad. Mijn euthanasieverklaring ligt klaar, die wordt
dan versneld ingezet.’

ILLUSTRATIE: PETER DE WIT
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De 75-jarige De Jonge heeft dat ook al met zijn vrouw
besproken, vertelde hij in de #BOOS Anti Coronadepressie
Podcast van Tim Hofman. ‘Als mijn leven morgen zou
eindigen, dan neem ik daar genoegen mee. […] En
heeft het zin om naar de ic toe te gaan? Want ik begrijp
dat 50 procent die erheen gaat, het niet overleeft. En
nog eens de helft van die overlevers is voor de rest van
z’n leven beschadigd.’

Bestrijding van benauwdheid > Ook menig
nvve’er maakt die keuze, concludeert de nvve uit een
enquête die zij eind maart hield onder een ledenpanel
dat zij indicatief acht voor haar ledenbestand van
172.000. Al geven de ondervraagden tegelijk aan
moeilijk te overzien wat zo’n besluit voor gevolgen
heeft voor hun situatie. Met het schrikbeeld van
sterven op een ic waar dokters proberen haar leven
te rekken, pleit Saar Boerlage in Het Parool daarom
voor een euthanasiepil, om ouderen besmet met het
coronavirus een waardig levenseinde te bieden. Haar
ingezonden brief krijgt de nodige bijval: kwetsbare
ouderen ‘wordt geen enkele keus gelaten’, constateren
andere briefschrijvers met haar.
Maar dat laatste is niet waar, reageren arts Nienke
Fleuren en onderzoeker ouderengeneeskunde Marja
Depla in een latere editie van de krant. Als patiënt kun
je behandelingen altijd weigeren , benadrukken zij. Ze
wijzen op de richtlijnen, waarin artsen ervoor kunnen
kiezen geen ic-opname te bieden aan patiënten voor
wie de behandeling en het zware revalidatietraject
waarschijnlijk te zwaar zijn. ‘Als de inschatting
is dat een patiënt niet zal herstellen, kan de arts
palliatieve zorg starten met adequate bestrijding van
benauwdheid, angst en onrust.’
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Onbespreekbare bespreken > Wat de kans op een
waardig levenseinde kan bevorderen, is duidelijkheid
over de wensen van de patiënt. Maar het gesprek daarover of het motiveren daartoe, dát is wat hoogleraar
psychotrauma Geert Smid, gespecialiseerd in verlies
en trauma, zo mist in de berichtgeving. ‘Het is begrijpelijk dat wij het lijden het liefst uit de weg gaan’,
zegt Smid in het blad Zorg+Welzijn, ‘maar het is juist
belangrijk om met je ouders of je partner in gesprek te
gaan over de dood.’
Dat helpt tegen de stress die zich in deze coronacrisis
bij veel mensen opbouwt. En het kan verheldering
bieden aan naasten, wat – mocht een dierbare komen
te overlijden – het rouwproces verlicht, betoogt hij.
‘Mensen die in het ziekenhuis liggen, zijn ernstig ziek
en bezoek is vaak niet mogelijk. Als nabestaande kun
je abrupt worden geconfronteerd met het overlijden
van je dierbare, zonder dat je hebt kunnen praten
over zijn of haar wensen, over zaken als wel of niet
beademen, over de begrafenis of over wat je belangrijk
vindt in het leven.’
Hoe eerder mensen – juist in deze tijd – hun
levenseindewensen bespreken en vastleggen, hoe
beter, benadrukt ook Saskia Teunissen, hoogleraar
palliatieve zorg en bestuurder bij Palliatieve Zorg
Nederland, op kanker.nl. ‘Meestal heb je in de laatste
maanden van het leven de tijd om samen rustig na
te denken over alle keuzes. Maar dat loopt nu soms
anders, want mensen met ernstige klachten door het
coronavirus gaan soms razendsnel achteruit.’
Het ‘onbespreekbare bespreken’ vraagt moed, erkent
ze, maar dat is het waard. ‘Dat klinkt heftig, maar het
kan heel bevrijdend zijn om afspraken te maken over
wat je wil. Je hoort iedere dag het nieuws en denkt er
toch over na. Denk er dan meteen hardop over na en
deel het met je omgeving.’ Z
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berichten

REMKO MEDDELER IN DE REGIESTOEL

•

NEDERLAND ZOU VERBOD OP HULP
BIJ ZELFDODING MOETEN AANPASSEN
Nederland zou een uitspraak van de Duitse rechter
moeten aangrijpen om het wettelijke verbod op hulp
bij zelfdoding aan te passen. Dat betoogt de NVVE in
reactie op het vonnis.
Het Duitse Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
oordeelde dat het Duitse verbod op hulp bij
zelfdoding in strijd is met de grondwet. Volgens het
hof hebben mensen recht op een ‘zelfgekozen dood’
en mogen zij daarbij gebruikmaken van de vrijwillige
hulp van derden.
In Nederland is hulp bij zelfdoding in artikel 294 lid 2
van het Wetboek van Strafrecht verboden. De NVVE is
van mening dat het nu aan de Nederlandse wetgever
is ervoor te zorgen dat dit verbod wordt opgeheven.
De vereniging pleit hier al jaren voor.

•

SPANJE EN PORTUGAL HEBBEN
(BIJNA) EEN EUTHANASIEWET
Met een ruime meerderheid nam het Spaanse
parlement half februari een wetsvoorstel aan dat
euthanasie legaliseert. Het Portugese parlement
deed een week later hetzelfde.
In Spanje kan iemand euthanasie krijgen als
hij terminaal ziek is of een ernstige chronische
aandoening heeft die het leven ‘ondraaglijk’ maakt.
De betrokkene moet zijn wil in een schriftelijke
verklaring vastleggen. Twee artsen moeten het
verzoek beoordelen en een aparte commissie toetst
het. De wet moet nog worden behandeld in de
Senaat.
In Portugal kan de president zijn veto nog over de
wet uitspreken, maar het parlement kan dat ook
weer wegstemmen. Euthanasie is in Portugal alleen
mogelijk op initiatief van wilsbekwame, terminale
patiënten. Er is een diagnose vereist die door
een medische commissie moet zijn goedgekeurd.
Euthanasie bij minderjarigen en mensen met
psychische problematiek is verboden.Z
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OPLUCHTING
‘Rond mijn 35e kreeg ik last

geen vrede met de diagnose, maar

van ophopend vocht bij mijn

was. Daardoor voelde ik me snel

rechterlong. Dat verdween ook

wat beter; mentaal én lichamelijk,

weer, maar ik bleef kwakkelen.

omdat ik beter sliep.’

eindelijk wist ik waar ik aan toe

Ik had met regelmaat pijn, kreeg
was vaak erg vermoeid. Ik ging

LANGZAAM
‘Volgens de voorspellingen zou

piekeren, sliep slecht en kon in de

ik nog acht maanden tot acht

dagelijkse gang nauwelijks meer

jaar leven. Ik ben een nuchtere

functioneren. Dus toen een arts in

Twentenaar en heb geen traan

2015 voorstelde om dieper te gaan

gelaten, maar mijn omgeving

graven, stemde ik daar direct mee

wel. Dat vond ik lastiger, om het

in. De diagnose mesothelioom,

verdriet van mijn dierbaren te

asbestkanker, viel vrij snel.

voelen. In hetzelfde jaar van mijn

Natuurlijk dacht ik: wat nu? Maar

diagnose overleed mijn moeder.

vooral voelde ik opluchting. Ik had

Mijn kinderen dachten: eerst

twee keer een longontsteking en
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Ook eens plaatsnemen In de regiestoel? Mail naar relevant@nvve.nl.
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oma, en misschien ook papa?

vooruitkijken. Heb ik voldoende

Bij mijn moeder heb ik van

hoe zit het met jonge mensen

Maar ik ben er nog en wil van het

energie, dan werk ik. Op andere

dichtbij gezien hoe mensonterend

als ik, met een gezin? Artsen

positieve uitgaan. De tumor groeit

dagen is een wasje draaien al een

de aanslag op je lichaam is.

twijfelen dan vast nog meer om

langzaam.’

heel karwei. Ik heb me erbij neer

Mijn levenseindewensen heb ik

een handje te helpen. Terwijl het

kunnen leggen dat is het is zoals

nog niet op papier gezet. Gek

voor mij juist niet onlogisch zou

NIETIG
‘Binnen ons gezin hebben we het

het is. Ik maak me niet druk om

eigenlijk, kennelijk ben ik daar

voelen, vanwege mijn beperkte

straks, alleen om nu. We hebben

nog niet aan toe. Ook omdat ik

levensverwachting. Daar praat

weinig over mijn ziekte; eigenlijk

geen controle op onze toekomst,

me realiseer hoe moeilijk het is

ik geregeld over met mijn twee

alleen in de weken rondom de

daar zijn we als mens veel te

om in de regiestoel te zitten. Hoe

specialisten. Niet behandelen

scans die ik elk kwartaal laat

nietig voor. Dat zie je toch ook

ga ik reageren in de laatste fase?

is ook een optie, hebben ze mij

maken. Toen we het net wisten,

tijdens deze coronacrisis?’

Zeg ik: trek de stekker er maar

toegezegd. Als puntje bij paaltje

uit of ga ik me tóch vastklampen

komt, hoop ik dat we samen tot

aan laatste behandelstrohalmen?

de beste beslissing komen.’ Z

gevierd in een heerlijk, luxe

TWIJFELEN
‘Voor mijn soort kanker is geen

vijfsterrenresort, maar dat kunnen

genezende behandeling, hooguit

zeggen, ook artsen niet. In

we niet elk jaar doen. Mijn manier

een levensverlengende. Maar

discussies over euthanasie gaat

om ermee om te gaan is niet ver

chemo is het laatste wat ik wil.

het vaak over ouderen, maar

hebben we onder het motto van
“nu kan het nog”, flink vakantie
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Dat kan niemand van tevoren
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Aangevuurd door tv-programma’s als
Over mijn lijk en maatschappelijke
discussies over voltooid leven en
euthanasie, wint de aandacht voor
levenseindezorg aan terrein binnen
geneeskundeopleidingen. Al blijft het
zoeken naar gaatjes binnen de bomvolle
onderwijsprogramma’s, die van oudsher
gericht zijn op behandelen en genezen.
Hoe pakken arts-opleiders dat aan? Twee
initiatieven belicht. • Teus Lebbing

Documentaire
				

Wie ben ik als arts en mens voor een patiënt
die gaat sterven? Welke rol wil ik vervullen
en hoe? Om geneeskundestudenten te laten
nadenken over levenseindebegeleiding
is de documentaire CONTACT (zie kader)
ontwikkeld. Arts-opleiders Alex van der Male
en Just Eekhof vertellen hoe de film hun
studenten wijzer maakt.

CONTACT (een initiatief van onder andere
SCEN-arts/niet-praktiserend huisarts Kea
Fogelberg) toont in veertig minuten hoe een
Leidse huisarts negen weken lang een terminale
patiënte begeleidt. Meer dan de medischSTILLS UIT DE DOCUMENTAIRE CONTACT

technische aspecten staat zijn relatie met
de 80-jarige vrouw centraal: hoe maken zij
contact, wat delen ze met elkaar, tot welke
beslissingen komen zij, wel of niet in overleg
met verzorgers en familie? De film laat zien hoe
het kán gaan en nodigt uit tot reacties. Het is
de werkelijkheid van een sterfbed in close-up,
inclusief alle worstelingen en kwetsbaarheid die
bij de laatste levensfase horen.
Meer informatie op:
landelijkexpertisecentrumsterven.nl

13

CONTACT: sterfbed in close-up 					
voor artsen in opleiding
ALEX VAN DER MALE, DOCENT
HUISARTSGENEESKUNDE ERASMUSMC
‘Toen ik zelf eind jaren zeventig in opleiding tot arts
was, ontmoette ik een patiënt met een longtumor. De
man leed zoveel pijn, er was geen houden aan. “Dit
is geen leven”, riep hij alsmaar, “hoe meer morfine je
spuit, hoe beter. Dan hoef ik het niet te voelen.” Ik was
25 en wist niet wat ik ermee aan moest, en de opleider
eigenlijk ook niet.
In de jaren daarna heb ik geleerd dat levenseindebegeleiding vooral een beroep doet op wie je bent als mens.
Hoe ga je om met je eigen gevoel van onzekerheid en
machteloosheid, hoe beleef je zelf de eindigheid van
het leven? Daarop moet je je als arts kunnen bezinnen

om je te kunnen verplaatsen in je stervende patiënten,
hun familie en anderen om hen heen, zoals verpleegkundigen en geestelijk verzorgers.
Dat vind ik zo mooi aan deze onderwijsdocumentaire:
de dokter toont ook zijn onzekerheden en twijfels.
Doe ik dit wel goed? En wat is “goed” eigenlijk? Daar
moet je als arts en patiënt samen zien uit te komen.
De gesprekken daarover, de tijd en aandacht die het
proces vraagt en de emoties en worstelingen die het
oproept, komen duidelijk uit de verf. Daardoor biedt
de film een waardevol aanknopingspunt voor onze
lessen, waarin we ’m samen met een gedragswetenschapper bekijken.’

ALEX VAN DER MALE | FOTO: JOSJE DEEKENS
Relevant | mei 2020
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Levendige gesprekken > ‘Wat me telkens opvalt,
is de stilte die volgt. Laatst reageerde een huisarts in
opleiding: “Wauw, zo’n dokter zou ik ook willen zijn.”
Waarom, is dan de volgende vraag, en: wat heb je
daarvoor nodig? Daaruit ontstaan levendige gesprekken, die artsen in opleiding vooral leren zien hoe zij
zelf in het leven staan, hoe zij denken over lijden,
behandelen, over euthanasie, palliatieve sedatie. En
van daaruit: over wat zij willen en kunnen betekenen
voor mensen die sterven.
Met de gesprekken kunnen we ook de belemmeringen helpen wegnemen die artsen verhinderen om
over de dood te praten. Tijdsdruk en behandeldrift
bijvoorbeeld, maar ook angst. Het is altijd schrikken
als iemand begint over zijn einde, dat is niet gek. De
patiënt is waarschijnlijk ook geschrokken, benadruk
ik vaak. De vraag is: wat doe je daarna? Klap je dicht of
ga je het gesprek aan? Praten en denken over de laatste
fase en je eigen plek daarin is een vaardigheid die je als
arts kunt leren. Iedere keer moet je weer alert zijn en
tijd investeren. Dat is de ervaring die ik, nu geholpen
door deze film en samen met mijn opleiders bij het
Erasmusmc, probeer over te brengen.’

JUST EEKHOF, DOCENT PUBLIC HEALTH EN
EERSTELIJNSGENEESKUNDE LUMC
‘Doorgaans zijn de lessen over terminale zorg in
het lumc gericht op de technische aspecten: welke
mogelijkheden zijn er voor pijnstilling, hoe ga je om
met delier, benauwdheid, misselijkheid? Ik zocht naar
middelen om meer diepgang te krijgen en het onderwerp beter voelbaar te maken.
De documentaire contact biedt uitkomst, omdat zij
de kans biedt om over de schouder van een arts en
patiënt mee te kijken. Ze laat de intieme, soms ongemakkelijke setting zien. En de ingewikkelde, morele
keuzes die gepaard gaan met de dood in zicht, en de
verwarring. Daarmee komt de boodschap krachtiger
binnen dan wanneer de student een boek leest of naar
een college luistert.
Ik vind de film heel herkenbaar: hoezeer je als arts met
de patiënt meegroeit, hoe dichtbij je komt, hoeveel geduld je daarvoor nodig hebt. Behalve van de vrouw en
haar familie vind ik het dapper van de dokter hoe hij
in zijn eigen keuken laat kijken, en zo coassistenten
en arts-assistenten laat proeven van de veelzijdigheid

JUST EEKHOF | FOTO: JOSJE DEEKENS
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en gevoeligheid van levenseindebegeleiding. Dit is natuurlijk wel een “duidelijke” situatie: er is geen twijfel
óf de patiënt gaat overlijden en de patiënt, familie en
dokter groeien samen naar een oplossing toe.’

Leerzame ervaring > ‘Dat kan ook anders, weet ik
uit mijn 25-jarige praktijk als huisarts. Zo begeleidde
ik kortgeleden, terwijl een arts-assistent met me meeliep, een patiënt met een progressieve longkanker. De
specialist had hem een chemotherapie in het vooruitzicht gesteld, maar ik zag al meteen dat hij daar te
zwak voor was.
Ik besprak het met hem, zijn familie en de longarts.
Uiteindelijk kozen we ervoor om hem een zo comfortabel mogelijke laatste fase te bieden. Zodra we
de pijnmedicatie startten, ging het hard. Hij werd
benauwd, kreunde, zwaaide met zijn armen en was
nauwelijks aanspreekbaar.
Toen ik voorstelde om met palliatieve sedatie te
starten om het lijden te verzachten, ontstond er commotie rondom het bed, ruzie bijna. Ik wacht altijd af
tot de mensen zelf beslissen. Hebben ze daar moeite
mee, dan help ik ze. Nu, met tien man in de kamer die

het niet eens werden, moest ik terugvallen op mijn
ervaring. “Als jullie niet kunnen kiezen, laten we dan
doen wat het beste is voor de patiënt. In dit stadium is
dat rust”, zei ik. De familie – die mij, net als de patiënt,
al 25 jaar kende en op mijn oordeel vertrouwde –
stemde daarmee in. Zodra de man kalmeerde, deden
de omstanders dat ook. Ze konden rustig aan het bed
zitten, hem vasthouden en afscheid nemen. Later op
de avond is hij kalm overleden en inmiddels kijkt de
familie met dankbaarheid terug op het proces.
Voor de arts-assistent was het een leerzame ervaring.
Hoe ga je om met alle emoties, met ongemak, en wat
deed dat met hem? Dat hebben we uitgebreid nabesproken. Datzelfde doen we na afloop van de documentaire in de les. Ik vind het mooi om de reacties van
de studenten te zien; dat ze beseffen hoe een levenseindetraject gepaard gaat met stiltes en met moeilijke
keuzes. De film leidt tot interessante zingevingsgesprekken waarin studenten voor zichzelf kunnen
overdenken: wat voor arts wil ik zijn voor een patiënt
met de dood in zicht?’

‘Hoe eerder je als arts leert omgaan
met levenseindedilemma’s, hoe
beter’
Sinds vorig jaar september helpt
universitair docent medische ethiek
Eva Asscher (40) het levenseindezorgonderwijs binnen het Amsterdam Umc
naar een hoger plan te tillen. Dat doet
ze onder de vleugels van Suzanne
van de Vathorst, bijzonder hoogleraar
Kwaliteit van de laatste levensfase en
van sterven, een leerstoel ingesteld
door de NVVE.
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Op welke groep studenten richt u zich?
‘Als het even kan op allemaal, vanaf de bachelor-fase
tot de zorgprofessional die bijscholing volgt. Als
ethicus schets ik kaders en diep ik dilemma’s uit: wat
is goed sterven? Wat is kwaliteit van leven? Wat zijn de
achterliggende waarden? De crux van levenseindezorg
is dat je leert omgaan met ingewikkelde dilemma’s en
keuzes. Hoe eerder je daar in je opleiding over leert
nadenken en argumenteren, hoe beter je bent toegerust op de weerbarstige praktijk.
Levenseindezorg gaat verder dan de laatste paar
dagen, dus alle artsen moeten dit kunnen. Niet alleen
studenten die huisarts of oncoloog willen worden,
maar ook de orthopeed, wanneer hij een tumor in de
botten ontdekt. Vroege kennis is ook handig voor je
specialisatierichting: is nadenken en praten over de
dood niet je cup of tea, dan kun je dat maar beter op
tijd weten en kiezen voor de technische kant van het
artsenvak.’
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Waarom bent u als ethicus betrokken bij het levenseindezorgonderwijs?
‘Ethiekonderwijs is gericht op argumentatie, en die is
essentieel als het om levenseindevragen gaat: wat mag
en kan, waar zit de ruimte? Met de dood in zicht zijn
er geen goede en foute antwoorden. Dan gaat het erom
dat je als arts met de patiënt kunt navigeren naar de
beste weg. Hoe doe je dat? Ik geef studenten de instrumenten mee om daarover na te denken en te praten,
zodat ze sterker staan als zorgprofessional.’
Welke instrumenten zijn dat zoal?
‘Met stip op 1 is het vermogen tot reflectie: kijken naar
jezelf en anderen. Dat is vaak gebonden aan leeftijd
en ervaring, maar je kunt het ook leren. Jongeren
zijn geneigd zwart-witter naar het levenseinde
te kijken. Leg ik bachelors in hun tweede jaar een
euthanasiecasus voor met de vraag: wat zou je zelf
doen, dan reageren ze vaak met: “Ik weet het niet,
want ik heb het nog niet meegemaakt.” Ze kunnen de
situatie niet invoelen.
Dat wil je in de praktijk natuurlijk voorkomen. Door
hen zo vroeg mogelijk in de opleiding hun eigen
grenzen onder de loep te laten nemen. Maar ook door

het besef te kweken dat een stervende patiënt iets
anders kan vinden of wensen, en dat je daar samen uit
moet zien te komen. Ook voor doorgewinterde artsen
blijft dat trouwens belangrijk. Hoe ervaren ook, het is
nooit gesneden koek om het goede te doen voor een
stervende patiënt en tijdig, met respect en in openheid
het goede gesprek daarover aan te gaan.’
Uw devies is: zo vroeg mogelijk beginnen met levenseindezorgonderwijs en er nooit meer mee stoppen. Hoe pakt u dat aan bij
het Amsterdam Umc?
‘Het ziekenhuis heeft net een nieuw curriculum,
waarin er op medisch-technisch vlak al veel wordt
gedoceerd over levenseindezorg. Het is nog aftasten
waar ik als ethicus op kan aansluiten. Dat is bijvoorbeeld door actuele en ingewikkelde casussen ter
discussie te stellen op een symposium voor zorgprofessionals en tijdens de coschappen.
Maar ook door voor de bachelor-studenten werkgroepen te verzorgen, waarin ik ze zoveel mogelijk laat
nadenken en hun bevindingen laat beargumenteren.
De richtlijnen en regels leren ze allemaal wel uit de
boeken. Het belangrijkst is en blijft: hoe kijken ze zelf
tegen een goed sterfbed aan?’ Z

FOTO: BERT BULDER
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De vrijwilliger

Thuis
Jaap van Riemsdijk

‘D
Bij de NVVE werken zo’n
140 vrijwilligers. Ze doen
presentaties, helpen bij
bijeenkomsten, leggen
huisbezoeken af en
ondersteunen leden bij
al hun vragen rond het
levenseinde. Hans van
Amstel-Jonker en Jaap
van Riemsdijk zijn twee
ervaren vrijwilligers.
Om beurten beschrijven
zij een ervaring uit de
praktijk.
Deze keer:
Jaap van Riemsdijk

e werkelijkheid overtreft soms de
stoutste fantasie.’
Zelfs deze tegeltjeswijsheid schiet
tekort wanneer we kijken naar de
gevolgen van het coronavirus. Ook de nvve nam
maatregelen. Alle informatiebijeenkomsten en
evenementen werden opgeschort. Na elf jaar op pad
als voorlichter zit ik thuis.
Ook mijn collega-vrijwilligers die spreekuren
houden en huisbezoeken brengen, staakten hun
activiteiten. Zij springen nu bij aan de telefoon. We
missen de boeiende gesprekken met u. Gelukkig
kan het nvve-kantoor via telefoon, e-mail en website
iedereen blijven bijstaan in de zoektocht naar
een zelfgekozen levenseinde. Meer dan ooit is er
aandacht voor dilemma’s rond leven en (waardige)
dood. Mensen uit mijn omgeving bellen met vragen
die juist nu opkomen. ‘Jij bent toch van de nvve?’
Thuis gaat het vrijwilligerswerk een beetje door.
Vincent* (69) is hartpatiënt met een slechte conditie.
Hij rekent op een zwaar en eenzaam traject wanneer
een apparaat zijn ademhaling langere tijd zou
moeten overnemen. Als hij al herstelt, is de kans op
blijvende longschade groot. Daarom wil Vincent niet
langdurig beademd worden. Hij kiest voor sterven
als mogelijke consequentie, thuis ondersteund door
palliatieve zorg. Ik adviseer hem zijn schriftelijke
behandelverbod in deze zin uit te breiden en er met
de huisarts over te spreken. Het is immers mogelijk
dat hij in ‘het uur U’ deze wens niet kan uiten.
Zijn wilsverklaring bepaalt dan de behandeling.
Vincents vrouw heeft het behandelverbod bij de
huisarts ingeleverd om het aan zijn dossier te laten
toevoegen. Met de vraag of de huisarts Vincent wil
opbellen.
Anita (87) noemt haar leven ‘welletjes’ en wil het
coronavirus aangrijpen om te sterven. Ik waarschuw

haar dat besmetting die garantie niet geeft. Elke
persoonlijke situatie is anders; overleg met de
huisarts is essentieel. Cornelia laat de keerzijde
zien. Zij is 80, fit, energiek en gemotiveerd. ‘Hoezo
geen behandeling als corona mij treft, zoals in de
media voor mijn leeftijdsgroep wel eens wordt
gesuggereerd?! Ik wil tot het uiterste vechten om te
blijven leven.’ Ik stel haar gerust. Die kans kan ze
krijgen. Ook hiervoor geldt: praat met de huisarts.
Arno (75) had zich na rijp beraad voorgenomen
eind maart zijn leven met een laatstewilmiddel te
beëindigen. Maar onder de huidige omstandigheden
vindt hij dat een te egoïstische daad. Naasten
en de nu toch al overbelaste dokters, politie en
uitvaartmedewerkers zullen het druk met hem
krijgen. En besmettingsrisico lopen in een tijd waarin
iedereen tot afstand wordt gemaand. Gelukkig kan
Arno het opbrengen zijn voornemen uit te stellen.
Aan huis gekluisterd maak ik van de nood een deugd.
Zoals een arts wilsverklaringen met zijn patiënten
bespreekt maar dat voor zichzelf vooruitschuift,
stelde ik het steeds uit om recente nvve-informatie in
mijn eigen wilsverklaringen te verwerken. Terwijl ik
die overal onder de aandacht breng.
Het afgelopen jaar heeft de nvve belangrijke nieuwe
adviezen uitgebracht, te vinden op het voor leden
toegankelijke deel van de website onder het kopje
‘hulpteksten’. Ze zijn vooral bedoeld om bij dementie
de kans te vergroten voor euthanasie in aanmerking te
komen. Misschien een tip: liggen uw wilsverklaringen
onaangeroerd in een la of was u van plan de bestaande
te actualiseren? Benut het thuis zijn…
Allemaal kijken we uit naar het einde van deze barre
periode. Ik hoop dat we elkaar spoedig weer ergens
in het land ontmoeten. Voor de tussentijd wens ik u
namens de 145 vrijwilligers van de nvve alle goeds toe!
Z
* De namen zijn verzonnen.
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De coronacrisis roept veel vragen op. Ook over
euthanasie en behandelverboden. De NVVE vroeg
haar Ledenpanel wat zij willen weten. Ruim 2000
mensen gaven antwoord. Daaruit bleek onder meer
dat velen bij een coronabesmetting niet op een ICafdeling opgenomen wensen te worden. Ze verlangen
meer informatie over de gevolgen van die wens. Op
basis van de meest recente kennis (derde week april)
geeft Relevant antwoorden op veelgestelde vragen.
Els Wiegant

ILLUSTRATIE: BERNET RAGETLI

Veel vragen
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in tijden van corona
V

V

Als ik de gruwelijke verhalen over
corona hoor, denk ik: ik heb een mooi
leven gehad, ik hoef geen behandeling
als ik het virus zou krijgen. Kan dat?
Ja, dat kan. In Nederland heeft
iedere patiënt het recht om
een medische behandeling te
weigeren. Er zijn overigens
veel mensen die slechts milde
coronaklachten hebben. Lang niet
iedereen moet ermee naar het
ziekenhuis. Omdat nog relatief
weinig over de ziekte bekend
is, valt het verloop van tevoren
moeilijk te voorspellen.

Ik zou in ieder geval niet op de ic
opgenomen willen worden. Kan ik dat
ook aangeven?
Ja, ook dat kunt u aangeven in uw
behandelverbod. Hiervoor geldt
eveneens: laat het vooral aan uw
arts en naasten weten.

V

Hoe maak ik zo’n wens kenbaar?
In ieder geval door er met uw arts
én uw naasten over te spreken.
Het is belangrijk dat zij op de
hoogte zijn. Misschien heeft u
uw levenseindewensen in het
verleden al eens met uw arts
besproken. Dat blijft in principe
gewoon geldig. Heeft u dat nog
niet gedaan, bespreek uw wensen
dan bijtijds. Als u de ziekte
eenmaal heeft, kan uw situatie
zo snel verslechteren dat daar
geen tijd meer voor is. Gezien de
drukte in de zorg kan het zijn dat
daarvoor op dit moment geen
gelegenheid is. Extra belangrijk
is het dan om uw wensen vast te
leggen in een behandelverbod.
Dat geldt namelijk ook als u
die wensen niet meer kunt
uiten, bijvoorbeeld omdat u
niet bij bewustzijn bent. In het
behandelverbod omschrijft u
onder welke omstandigheden
u niet (meer) behandeld wilt
worden.
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Hoe kom ik aan zo’n behandelverbod?
Als lid van de nvve kunt u een
behandelverbod digitaal opstellen. U logt daarvoor in op nvve.
nl/mijnnvve. U kunt daar ook een
papieren set wilsverklaringen
bestellen (kosten: E 10). Zo’n
set bestaat niet alleen uit een
behandelverbod, maar ook uit
een volmacht en een euthanasieverzoek. Bent u niet zo vaardig
op de computer, bel dan tijdens
kantooruren naar (020) 620 06 90.
V

Een gesprek met mijn huisarts over
mijn wensen is lastig nu. Mijn
huisarts heeft het te druk.
Misschien kunt u er met een andere zorgverlener uit de praktijk
over spreken. Zorg ervoor dat
uw behandelverbod in uw dossier wordt opgenomen. Mogelijk kunt u het verbod via een
e-mailconsult naar uw huisarts
sturen. Juist om deze reden is het
extra van belang dat uw naasten
op de hoogte zijn. Dan kunnen
zij uw belangen behartigen als u
dat zelf niet meer kunt.
V

Stel dat ik liever wil sterven dan
behandeld worden als ik corona krijg.
Kan dat?
In principe wel. In dat geval zal
uw arts er zijn uiterste best voor
doen om u goede palliatieve zorg

te verlenen. Palliatief betekent
dat de zorg niet meer gericht is op
genezing, maar ten doel heeft uw
leven zo comfortabel en pijnloos
mogelijk te maken. Palliatieve
zorg wordt meestal uitgevoerd
door de wijkverpleging en/of de
terminale thuiszorg. Belangrijk
is natuurlijk wel dat die nog
beschikbaar is. Tot nu toe heeft
de nvve geen signalen ontvangen
dat de terminale thuiszorg niet
meer functioneert vanwege
overbelasting.
V

Hoe zit het met euthanasie? Is dat nog
mogelijk als ik corona zou krijgen?
In principe geven artsen ook nu
wel euthanasie. Of u daarvoor
in aanmerking komt, ligt aan
allerlei individuele factoren. Daar
valt zo in het algemeen niets over
te zeggen. Zeker is dat de arts
ook aan de zorgvuldigheidseisen
van de wet moet voldoen als u
corona heeft. De arts moet ervan
overtuigd raken dat u ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Vanwege
het grillige verloop van de ziekte
is dat niet altijd even eenvoudig
vast te stellen.
Ook de vereiste dat uw huisarts
een onafhankelijke arts moet
raadplegen, blijft overeind.
Gebruikelijk is dat daarvoor een
scen-arts wordt ingeschakeld.
scen staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.
Vanwege de drukte in de zorg is
het nu lastiger om op korte termijn een beschikbare scen-arts
te vinden. Maar artsen mogen
hiervoor ook een niet-scen-arts
raadplegen.

Het Expertisecentrum
Euthanasie heeft als gevolg
van de coronacrisis zijn
dienstverlening tijdelijk
opgeschort en neemt geen
nieuwe casussen aan. Dat was
althans de situatie bij het ter
perse gaan van deze Relevant. Kijk
voor de laatste stand van zaken
op expertisecentrumeuthanasie.
nl.
V

Wat kan de nvve voor me doen?
Heeft u vragen over uw medische
situatie of die van een naaste,
dan kunnen wij u advies geven.
Normaliter doen we dat ook
tijdens onze spreekuren in het
land, maar die zijn uitgesteld
tot 1 juni. Of tot zolang de
crisismaatregelen van kracht
zijn. We kunnen u natuurlijk wel
telefonisch te woord staan. Onze
service is daartoe uitgebreid,
ook veel vrijwilligers geven nu
telefonisch advies.
Bel daarvoor tijdens kantooruren
met ons adviescentrum op
(020) 620 06 90.
V

Kan er nog iemand van de nvve bij
mij thuis komen?
Nee, ook dat is pas weer mogelijk
als de maatregelen zijn opgeheven of versoepeld.
V

Alles verandert telkens. Hoe kan ik op
de hoogte blijven?
De nvve houdt voortdurend de
vinger aan de pols. We verversen
de informatie op onze website zodra de actualiteit daar aanleiding
toe geeft. Kijk voor de laatste
stand van zaken op nvve.nl. Z
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Huisarts Mirjam Willemsen
weet het uit eigen ervaring:

‘Gesprek over
levenseinde is
te belangrijk
om er geen
tijd aan te
besteden’
Huisarts Mirjam Willemsen (45) heeft
een boodschap voor zowel artsen als
patiënten: praat over meer dan alleen
je ziekte met elkaar. Het grote belang
daarvan ervaart Mirjam aan den lijve.
April vorig jaar kreeg ze te horen dat
de longkanker terug was gekomen
die ze vijf jaar eerder had gehad.
Genezing is niet meer mogelijk.
Martien Versteegh

ZES GOEDE VRAGEN
In de praktijk waar Mirjam
werkt, ligt een printje met de
zes vragen uit het boek Being
mortal van de Amerikaanse arts
en schrijver Atul Gawande. Die
zijn een goede leidraad voor het
gesprek dat iedere arts met zijn
patiënt zou moeten voeren na
een slechte diagnose:

‘D

1	Wat weet u van uw ziekte en
de toekomstverwachtingen?
2	Waar bent u bang voor en
waar hoopt u op?
3	Wat zijn uw doelen – wat
wilt u nog kunnen doen?
4	Hoeveel last/lijden wilt u
verdragen om die doelen te
bereiken?
5	Hoe ziet een goede dag er
voor u uit?
6	Hoe zien uw naasten de
toekomst?

at kwam als een grote klap. Ik weet niet
hoe lang ik nog heb, ben daar ook zo min
mogelijk mee bezig. Ik krijg pillen die
relatief nieuw zijn en die lijken goed te
werken. Iets meer dan een kwart van de
mensen die die medicijnen krijgen, overleeft de vijf jaar’, vertelt
de huisarts uit Heerlen.
Dat zijn geen hoopvolle cijfers, maar Mirjam kijkt niet ver
vooruit. Natuurlijk wil ze haar twee kinderen graag zo oud
mogelijk zien worden, maar ze wil vooral niet dat ze een
doodzieke moeder hebben. ‘Om die reden wil ik ook niet
gereanimeerd worden of op de ic terechtkomen. Ik weet wat de
consequenties daarvan zijn. De kans dat ik daar goed uitkom, is
te klein.’
Nu covid-19 de gemoederen bezighoudt, moest dat gesprek
opnieuw gevoerd worden in huize Willemsen. ‘Met mijn
beperkte longcapaciteit behoor ik natuurlijk tot de risicogroep
en mijn man werkt in het ziekenhuis, dus dan wordt zo’n
onderwerp ineens heel actueel. Hij vroeg me dus of mijn besluit
niet op de ic te willen belanden ook gold als ik covid-19 zou
krijgen. Het komt dan ineens dichtbij en je dierbaren willen je
natuurlijk altijd zo lang mogelijk bij zich houden. Na een goed
gesprek hebben we besloten dat het besluit blijft zoals het was.’
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Levend document > Dat soort gesprekken moet je niet alleen
met je dierbaren voeren, maar ook met je arts, als onderdeel
van wat Advance Care Planning heet. Op basis van gesprekken
legt de arts dan vast wat je wensen voor de zorg in de laatste
levensfase zijn. Het is een levend document, dat ieder moment
aangepast kan worden. Komt er een nieuwe behandeling of
verander je van mening, dan ga je het gesprek opnieuw aan.
Voor het nemen van goede beslissingen is het essentieel dat je
op de hoogte bent van de risico’s en consequenties van verschillende behandelingen. En dat is dus een van de dingen waarover
meer gepraat zou moeten worden, vindt Mirjam.
‘Maar vraag ook naar het leven buiten de ziekte om. Kijk
naar wie iemand is en wat zijn doelen zijn. Sneldiagnostiek is
fantastisch. Daarmee kunnen we snel ziektes opsporen en een
behandeling beginnen. Maar laten we niet vergeten dat we het
over een léven van iemand hebben. Dus vraag ook naar zijn of
haar plannen en stem daar de behandeling en de planning op
af. Je kunt misschien geen maanden wachten met het starten
van een behandeling, maar het komt zelden aan op een week of
twee.’
Tijd nemen voor patiënt >Zelf kon Mirjam om die reden
niet meer mee naar Tenerife met de hele familie, een reis die
haar ouders al jaren eerder hadden gepland. ‘De bedoeling
was om een punctie te doen kort nadat de uitzaaiingen waren
geconstateerd. Ik wist dat er een kans was dat ik daar een
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klaplong van zou krijgen. Wat ik niet wist was dat ik dan niet
mocht vliegen. Ik ben weliswaar ook arts, maar geen specialist.
Helaas behoorde ik tot die kleine groep en kreeg ik een klaplong. Dus ging de reis niet door. Als we ook mijn kortetermijnplannen hadden besproken, hadden we die punctie misschien
kunnen uitstellen.’
Omdat ze zelf heeft gemerkt hoe belangrijk het is het gesprek
over je wensen en plannen wél te voeren, besteedt Mirjam daar
nu aandacht aan, naast haar werk op de praktijk. ‘Uit onderzoek is gebleken dat driekwart van de mensen in de eerste zes
maanden na de diagnose dat gesprek niet aangaat met hun
arts. Ik ben per januari gestopt als partner, maar ik werk nog
twee dagen per week. Ik doe geen tienminutengesprekken
meer, ik wil echt tijd nemen voor mijn patiënten. Ik vind juist
die aandacht belangrijk en die kan ik nu geven. Niet werken is
voor mij geen optie. Ik ben echt niet gezellig als ik alleen maar
thuis zit.’
Tijdgebrek is een veelgehoord argument om het gesprek niet
aan te gaan. ‘Maar het is te belangrijk om er geen tijd aan te
besteden’, meent Mirjam. Ze realiseert zich dat het niet altijd
eenvoudig is, niet voor de arts, maar ook niet voor de patiënt.
‘Omdat ik een goede band heb met mijn longarts zou ik het,
geloof ik, fijn vinden als hij te zijner tijd mijn euthanasie zou uitvoeren. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik hem dat nog niet heb
voorgelegd.’ Ook voor haarzelf is het tijd voor een goed gesprek,
concludeert ze.
\
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Theatergroep Splinter speelt stuk over levenseinde

‘Ik ben Machteld. Ik wil ook

De (zelfgekozen) dood
brengt niet alleen nare,
maar ook mooie dingen
voort. Hij inspireert
kunstenaars en
theatermakers in de hele
wereld, ook in Houten.
Daar maakte Theatergroep
Splinter, ontstaan uit
een groep ouders die
toneelspeelden voor
basisschoolleerlingen, de
voorstelling Machteld. In het
stuk wordt het levenseinde
op indringende wijze voor
het voetlicht gebracht.
De twee hoofdrolspelers,
Margreet Ausems en Lex
Klaver, vertellen erover.
Wim Huijser

M

argreet: ‘Het was vooral
het karakter van de
hoofdpersoon dat ik
interessant vond om te spelen. Machteld
is een sterke vrouw die weet wat ze wil. Zij
wenst niet op deze manier verder te leven.
Ze wil geen kasplantje worden, maar zelf de
regie in handen nemen. Dat heb ik ook bij
mijn schoonmoeder ervaren. Zij heeft een
jaar geleden euthanasie gekregen. Het was
een mooi proces dat wij als familie hebben
doorgemaakt. Een aantal aspecten van
haar kon ik met het karakter van Machteld
verenigen.’
Lex: ‘De artsen vinden Machteld nog niet
ziek genoeg om haar bij haar levenseinde te
helpen. Ze is daardoor gedwongen om het
zelf te doen. Haar man Jan helpt haar daarbij.
Hij geeft haar de middelen om haar leven
te beëindigen en gaat die bewuste avond bij
zijn dochter en schoonzoon eten. Hij is totaal
in zichzelf gekeerd door wat er thuis gebeurt.
Eigenlijk had hij bij Machteld willen
blijven, maar dat mag niet omdat hij anders

medeplichtig zou zijn. Jan is de enige die
weet wat er die avond staat te gebeuren en
zou graag vertellen wat hem op het hart ligt.
Maar hij heeft afgesproken dat niet te doen.’
Margreet: ‘De afscheidsscène met Jan is heel
emotioneel. Als hij thuiskomt, ligt Machteld
achter een scherm in een positie die duidelijk
maakt dat het al is gebeurd. Ik heb de pillen
ingenomen waar hij mij aan geholpen heeft.
Jan heeft ervoor gezorgd dat Machteld met
behoud van waardigheid de wereld kan
verlaten.’
Lex: ‘Ik ben in mijn directe omgeving nooit
geconfronteerd geweest met een zelfgekozen
levenseinde. Maar ik heb me wel goed
ingelezen en er met anderen over gesproken.
Het heeft ervoor gezorgd dat het levenseinde
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de regie houden’

thuis geen gevoelig onderwerp meer is, ook
niet in het gesprek met mijn ouders. Je blijft
ermee verbonden en we weten nu van elkaar
wat we zouden willen.’

Theatergroep Splinter
is bereid Machteld op
locatie en/of in een
besloten setting te
spelen.
Bent u geïnteresseerd
in de mogelijkheden?
Stuur dan een mail naar:
info@theatergroepsplinter.nl.
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Margreet: ‘Tijdens het repeteren hebben we
meermalen met elkaar een traan moeten
laten. De voorstelling doet ook veel met het
publiek. Veel mensen worden erdoor geraakt,
maar er wordt ook gelachen. Na afloop kwam
een vrouw in een rolstoel naar mij toe. Zij
zei: “Ik ben Machteld. Ik wil ook de regie
houden.” Zo’n reactie kun je onmogelijk
voorbij laten gaan. Met haar heb ik een tijdje
nagepraat.’ Z
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Discussie over voltooid leven stopt niet na publicatie rapport, integendeel

‘Wij gaan voor
levenskwaliteit’
De verschijning van het
PERSPECTIEF-rapport
van Els van Wijngaarden
begin dit jaar heeft geen
einde aan de discussie
over voltooid leven
gemaakt. Integendeel,
voor veel ouderen voelt
het open gesprek over
het onderwerp als een
opluchting. ‘Dat betekent
niet dat zij nu allemaal
dood willen, verre van dat,
maar wel dat zij de regie
over hun eigen leven
willen houden’, zegt een
van hen, de 82-jarige Bert
van Maaren. • Wim Huijser
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H

et onderwerp
voltooid leven
en eigen regie
houdt Frans en
Greet (78 en 80)
al langere tijd
bezig. Als de omstandigheden voor een van
hen uitzichtloos worden, willen ze namelijk
samen afscheid nemen van het leven. Het
echtpaar las niet alleen het perspectiefrapport, maar verdiepte zich eerder ook in het
proefschrift van Els van Wijngaarden voor de
Universiteit voor Humanistiek.
Frans en Greet, inmiddels 55 jaar getrouwd,
hebben informatie verzameld over
zelfdoding en maken geen geheim van hun
wens om samen te sterven. ‘We hebben er met
onze kinderen en familie over gesproken. We
zijn in de familiekring niet de enigen die er
zo over denken. Ook met goede kennissen
praten we erover. Daar komen we wel
onbegrip tegen van mensen die gelovig zijn’,
zegt Greet.
Het heeft Frans en Greet verbaasd dat
over de invloed van religie op iemands
levenseindewensen (en dan vooral de
afwijzing van eigen regie) in de hele discussie
zo weinig wordt gerept. Frans: ‘Naar
mijn gevoel is religie een sterke, zo niet
doorslaggevende factor in het bewustzijn
van de mens als het gaat om zijn doodswens.
Opvallend vind ik het dat in de commentaren

op het rapport religie behoorlijk onderbelicht
is gebleven, mogelijk om christenen en
moslims niet te provoceren.’
Volgens Frans, die zichzelf ondanks een
gelovige opvoeding als vrij van religie
beschouwt, zou het eerlijker zijn geweest
om de vermoedelijk belangrijkste groep
‘afwijzenden’ van een vrijwillig levenseinde
– mensen met een religieuze overtuiging –
duidelijk te benoemen.

Niet levensmoe > Voor het echtpaar heeft
de huidige coronacrisis het gesprek over het
levenseinde nog meer op scherp gezet. ‘We
hebben onze kinderen ervan op de hoogte
gesteld dat we niet op de ic-afdeling terecht
willen komen. We hebben twee keer van nabij
gezien wat er met je gebeurt als je na een
reanimatie weer “leeft”. Op onze leeftijd kom
je als een wrak in een verpleegtehuis terecht
en dat willen we niet. We zijn absoluut
niet levensmoe, maar vinden wel dat je
moet nadenken over je leven. Wij gaan voor
levenskwaliteit en we vinden dat we het recht
hebben om zelf over onze dood te beslissen’,
benadrukt Greet.
Frans zegt het op zijn manier: ‘Wij willen het
toeval van een fijn leven niet afsluiten met het
toeval van een slechte dood. Een belangrijke
overweging is dat wij ook zonder acute
stervensbedreiging de mogelijkheid willen
hebben om samen ons leven te beëindigen.’
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‘Er is blijkbaar een
groeiende groep mensen
die het heft in eigen
hand wil nemen’
Vrijgave laatstewilpil > De middelen
daarvoor hebben ze nog niet in huis.
Ze zijn wel van plan die aan te schaffen,
maar willen dat op een zorgvuldige en
veilige manier doen. Frans pleit sterk
voor de vrijgave van een laatstewilpil. Zijn
gedachten daarover heeft hij voor zichzelf
op schrift gesteld als een oproep aan de
overheid. Die moet ingrijpen voordat ‘we
de controle kwijtraken’, vindt hij. ‘We zijn
met de ontwikkelingen op het gebied van
het levenseinde in een gevaarlijk stadium
beland. De euthanasiewetgeving is niet
meer toereikend als je kijkt naar de jongste
pogingen om middelen voor zelfdoding
legaal te verkrijgen of te verhandelen. Er is
blijkbaar een groeiende groep mensen die het
heft in eigen hand wil nemen.’
Frans vindt dat hen dat recht niet onthouden
mag worden en hij heeft daar ook concrete
ideeën over. ‘Wat ik mij voorstel is een
geregistreerd contract tussen een individu
en de overheid, dat de levering van een
dodelijk middel door een overheidsinstantie
garandeert. Daarmee zou het gevaar van
oneigenlijk en impulsief gebruik verregaand
kunnen worden ingedamd. Ik denk dat
de opoffering van een beetje privacy die
daarvoor nodig is, een drempel zal vormen
voor al te gretige opname in zo’n register.’

Opluchting > Voor fysiotherapeutacupuncturist in ruste Bert van Maaren (82)
uit Weert is het perspectief-rapport reden
om, na een ingezonden brief aan dagblad
Trouw, zijn verhaal te blíjven doen. Op
een enkele negatieve respons na – van de
ChristenUnie – kreeg hij tientallen positieve
reacties, waaruit hij opmaakte dat hij het
gevoel van veel mensen had vertolkt. ‘Ook na
een voordracht bij de Vrijmetselarij bleek dat
mensen het een opluchting vinden eindelijk
eens vrij over dit onderwerp te kunnen
spreken.’
Van Maaren pleit voor een omslag in denken.
‘Het wordt hoog tijd dat we eindelijk eens
afstappen van de christelijke erfenis met de
daaraan gekoppelde angsten die mensen
eeuwenlang hebben achtervolgd’, vindt hij.
Toch vreest hij dat die alleen zal zijn
weggelegd voor een beperkte groep mensen.
‘Zolang men in de Biblebelt zelfs nu nog
durft te verkondigen dat het coronavirus
een straf van God is, vrees ik dat dat alleen
mogelijk is bij de mensen die van dergelijke
opvattingen afstand hebben genomen.’

En dat zal niet eenvoudig zijn, schat hij in.
‘Zie dat maar eens voor elkaar te krijgen!
Maar dan zouden zij op zijn minst moeten
kunnen respecteren dat er mensen zijn met
een doodswens, zonder ze dwars te zitten.’
Zelf trekt Van Maaren zich daar overigens
weinig van aan. ‘De jaren hebben mij geleerd
geen boodschap meer te hebben aan wat
anderen ervan vinden. Ik ben er redelijk
in geslaagd om het onderwerp leven en
doodgaan uitsluitend op mijzelf en mijn
echtgenote te betrekken.’
Hij stelt zich het zo voor dat er op een
bepaalde leeftijd als het ware een knop
in je hoofd wordt omgedraaid. ‘Met
opeenvolgende lichamelijke manco’s
worden signalen afgegeven dat je bestaan
blijkbaar langzamerhand “voltooid” is. Is het
dan niet reëel om je te realiseren dat jouw
voortbestaan geen persoonlijke verdienste
meer is, maar uitsluitend in stand wordt
gehouden door de vergevorderde medische
technieken en medicatie? Veel van mijn
leeftijdgenoten denken daar hetzelfde over.
Ook zij beschouwen hun leven als voltooid.
Dat betekent niet dat zij nu allemaal dood
willen, verre van dat! Maar wel dat zij de regie
over hun eigen leven willen houden.’Z

HET PERSPECTIEF-ONDERZOEK
Het onderzoek van dr. Els van
Wijngaarden heet officieel:
Perspectieven op de doodswens van
ouderen die niet ernstig ziek zijn:
de mensen en de cijfers. Het werd
begin dit jaar gepresenteerd. Uit het
onderzoek blijkt dat 0,18 procent
van de 55-plussers een wens tot

levensbeëindiging heeft zonder ernstig
ziek te zijn. Ruim een derde van deze
groep zou graag hulp bij zelfdoding
krijgen, twee derde beëindigt zijn
leven liever zelf.
De onderzoekers adviseren
beleidsmakers onder meer om op
zoek te gaan naar manieren om de

leefsituatie van ouderen te verbeteren,
maar ook om hun doodswens serieus
te nemen. Verder constateren zij
dat er veel behoefte is aan een
zelfdodingsmiddel, al roept dit
tegelijkertijd ook nieuwe, persoonlijke
dilemma’s op.
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Journalist Barbara
van Beukering over
de waarde van een
bewust sterfbed

‘Zoals
ik niet
slordig wil
leven, wil ik
niet slordig
doodgaan’
Haar boek over sterven Je kunt het maar
één keer doen (zie kader) werd in no time
een bestseller. En dat is maar goed ook, vindt
Barbara van Beukering. ‘De dood gaat ons
allemaal aan, dus kunnen we het er maar beter
veel en vaak over hebben.’ • Teus Lebbing
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In Je kunt het maar
één keer doen
(uitgeverij Spectrum)
onderzoekt oudhoofdredacteur van
Het Parool Barbara
van Beukering (53) de
keuzes die mensen
maken in hun laatste
levensfase en de
impact daarvan op
hun nabestaanden.
Bestaat er zoiets als
‘goed sterven’ en kun
je dat leren? Naast
het delen van haar
eigen ervaringen
met de dood van
dierbaren interviewt
ze achterblijvers van
bekende Nederlanders
als Jos Brink, Renate
Dorrestein en Sandra
Reemer. Ook laat ze
zes deskundigen op
het gebied van sterven
aan het woord, onder
wie euthanasiearts
Constance de Vries en
longarts Sander de
Hosson.

‘Nabestaanden die goed afscheid
hadden kunnen nemen van
een dierbare leken het verlies
beter verwerkt te hebben dan
achterblijvers die dat niet hadden
kunnen doen’

Een jaar lang heb je je ondergedompeld in sterfbedverhalen,
vastbesloten om er een boek van te maken. Vanwaar je
gedrevenheid?
[
‘Al langer liep ik met het idee rond om over
sterven te schrijven. Toen mijn moeder zes jaar
geleden overleed, raakte ik, ook om mijn verdriet
te verwerken, makkelijk met mensen aan de praat
over de dood. Ik was verrast door de hoeveelheid
ervaringen die er in mijn omgeving loskwam, maar
realiseerde me ook hoe weinig we die in de dagelijkse
gang met elkaar delen en hoe eenzaam dat ons maakt.
En ik bespeurde nog iets: nabestaanden die goed
afscheid hadden kunnen nemen van een dierbare
leken het verlies beter verwerkt te hebben dan
achterblijvers die dat niet hadden kunnen doen. Die
ervaring herkende ik, want mijn rouw na de vredige
dood van mijn moeder was aanmerkelijk lichter dan
die na de doodsstrijd van mijn vader 26 jaar geleden.
Dat gegeven wilde ik verder onderzoeken. Want
als je weet dat je sterfbed zo’n impact heeft op je
dierbaren, hoe pak je dat dan aan? Kun je je überhaupt
voorbereiden op je dood? Hoe meer ik me daarin ging
verdiepen, hoe meer vastbesloten ik werd dat dit boek
er moest komen, het liefst voor een zo groot mogelijk
publiek. De dood gaat ons immers allemaal aan,
dus kunnen we het er maar beter veel en vaak over
hebben.’

Waar je vader zich in zijn laatste weken vastklampte aan het
leven, koos je moeder in die fase gedecideerd voor euthanasie.
Kun je die verschillen verklaren?
[
‘Achteraf was het overlijden van mijn vader best
traumatisch. Hij had net een nieuwe liefde en
weigerde zijn naderende einde te accepteren.
Zes weken lang streed hij in paniek tegen het
onvermijdelijke, terwijl wij als kinderen machteloos
toekeken. Daar heb ik lang last van gehad.
Dus toen mijn moeder jaren later dezelfde
onheilstijding kreeg, dacht ik: daar gaan we weer.
Maar mijn moeder pakte het heel anders aan. Ze zag
resoluut af van elke behandeling en bereidde zich,
met haar omgeving, voor op haar afscheid. Voor ze zou
aftakelen, wilde ze euthanasie en ze trof gelukkig een
huisarts die haar wens begreep en wilde meewerken.
Mijn moeder was heel standvastig in haar keuze, liet
zich door niets of niemand afleiden van haar doel.
Geregeld benadrukte ze hoe mooi haar leven was
geweest, hoe dankbaar ze was voor haar gezin, haar
werk, haar vrienden. “De belangrijkste dingen heb ik
in the pocket”, zei ze dan. Ze kon berusten in haar leven
én in haar dood. Dat was het grootste verschil met
mijn vader, die was niet voorbereid en niet klaar.’
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ALLEEN HAAR OUDSTE DOCHTER KENDE DAG EN TIJDSTIP VAN HAAR EUTHANASIE
Cootje van BeukeringDijk, de moeder van
Barbara, koos ervoor om
de euthanasiedatum aan
niemand te onthullen,
behalve aan haar oudste
dochter. Ze vertelde dag en
tijdstip, maar ook dat ze
alleen de huisarts in haar

bijzijn wenste. De avond
ervoor namen moeder en
dochter afscheid. Barbara:
‘Ongelooflijk, realiseer ik me
nu, hoe loyaal ik was aan
haar wens om alleen te gaan.
Ook de volgende ochtend
nog: om 13.00 uur zou de arts
bij haar komen, dat wist ik.

Dit zijn de laatste uurtjes dat
ze leeft, dacht ik alsmaar. Wat
zou ze aan het doen zijn?
Ik moest me bedwingen om
toch niet nog even aan te
wippen en haar te omhelzen.
Maar uiteindelijk ben ik blij
dat ik dat niet heb gedaan.

Welk effect heeft hun laatste levensfase op jou gehad als
oudste dochter?
[
‘Nooit had ik met mijn vader over sterven gepraat
of over zijn wensen daarna. Wilde hij begraven
of gecremeerd worden? Ik had geen idee. Toen ik
maanden later een papier met zijn crematiewens
uit een la viste, werd ik overvallen door een akelig
schuldgevoel, want hij lag inmiddels onder de grond.
Mijn moeder had ongetwijfeld geleerd van deze
ervaring en van andere dierbaren die haar ontvallen
waren, en was open over alles. Daardoor waren er
geen losse eindjes tussen ons; we hadden alles kunnen
uitspreken, ook hoeveel we voor elkaar betekenden.
Haar bewuste afscheid was troostrijk en maakte dat ik
het leven daarna makkelijker kon oppakken. Ik mis
haar natuurlijk ontzettend, maar heb vrede met haar
dood.’
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Tot het einde heeft ze zelf
de regie gehouden. Dit was
haar uitdrukkelijke wens, en
wat moesten we elkaar nog
zeggen? Ze had de ochtend
nodig om afstand te nemen
en het leven helemaal los te
laten.’

Hoe ga je zelf reageren als het moment daar is, denk je?
[
‘Ik kan alleen maar hopen dat ik me niet vastklamp
aan werk of eindeloze behandelingen, maar dat ik de
tijd heb en neem om in contact met mijn dierbaren
mijn leven af te ronden. Net zoals ik niet slordig wil
leven, wil ik niet slordig doodgaan.
Ik heb altijd bewuste keuzes gemaakt voor mensen
en dingen die ik belangrijk vind; hopelijk lukt me dat
ook wanneer mijn einde nadert. Maar garanderen kan
ik dat niet; dat kan niemand, volgens mij, hoe stellig
de voornemens ook.
Dat zie ik nu weer bij een van mijn beste vriendinnen,
die in november de diagnose longkanker kreeg, met
inmiddels uitzaaiingen in de hersenen. Zich niet
bewust van het noodlot dat haar boven het hoofd
hing, zei ze na het lezen van mijn boek: “Als ik ooit
doodziek ben, dan doe ik een ‘Cootje’, net als je
moeder.” Maar nu hééft ze zo’n fatale diagnose met 5
procent overlevingskans en houdt ze zich vast aan elke
strohalm die de arts haar biedt. Daar sta ik dan bij met
al mijn net vergaarde wijsheid en realiseer me weer
hoe raadselachtig onze psyche toch is: waar 5 procent
kans op overleven een gezond mens kansloos in de
oren klinkt, is datzelfde percentage voor een stervend
mens opeens heel veel. En wie gaat dan zeggen: hou
eens op, zo is het genoeg?’ Z
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Psychiater Julián García ziet dat vooral jongere vakgenoten openstaan voor euthanasie

‘Euthanasie bij psychiatrische
patiënten blijft een beladen
onderwerp, maar ik zie dat
mijn generatie en jonger meer
openstaat voor de mogelijkheid
dan oudere vakgenoten. Het is
in beweging en het beweegt de
goede kant op’, meent psychiater
Julián García (41).
Martien Versteegh

‘Het beweegt de

JULIÁN GARCÍA | FOTO: RENÉ TEN BROEKE
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9,5 PROCENT

goede kant op’

E

en kleine twee jaar geleden verleende García
voor het eerst hulp bij zelfdoding bij een van
zijn patiënten. Dat was toen ook voor hemzelf
niet vanzelfsprekend. ‘Ik wist dat ze bezig
was met het traject bij Expertisecentrum Euthanasie, toen nog
de Levenseindekliniek. Ik was zelf ook tot de conclusie gekomen
dat dat misschien een goede optie was. Ik zag voor haar geen
behandelmogelijkheden meer.
Het Expertisecentrum belde mij met de vraag waarom ik de hulp bij
zelfdoding niet zelf verleende. Tja, waarom eigenlijk niet? Ik vond
het apart dat ik daar niet over had nagedacht. Het is toch iets heftigs, dat je blijkbaar onbewust geneigd bent een beetje uit de weg te
gaan. Dat ik daar bewust van werd, was echt een eyeopener. Ik wilde
er toch zijn voor mijn patiënte? En haar helpen was de barmhartige
keuze.’

Meer kunde bij artsen > Dat de vrouw met haar verzoek niet bij
hem was gekomen, zou te maken kunnen hebben met het feit dat ze
het al aan andere artsen had gevraagd, onder wie haar huisarts. Die
wilden niet meewerken. ‘Ik geloof dat veel behandelaren er niet zo
voor openstaan. Daarom gaan patiënten er misschien bij voorbaat al
van uit dat zij het niet willen. En deze patiënten weten de weg naar
het Expertisecentrum vaak goed te vinden’, zegt García.
Maar de Levenseindekliniek is uit nood geboren, benadrukt hij. ‘Ze
wilden zichzelf overbodig maken. Daarvoor is het nodig dat er meer
kunde bij artsen komt. De naamsverandering in Expertisecentrum
Euthanasie vind ik daarom een logische stap. Het centrum zet nu in
op het opleiden en begeleiden van artsen. Ik heb veel steun ondervonden van de consulent die mij heeft begeleid. Ik kon met al mijn
vragen bij hem terecht en hij was ook bij de uitvoering aanwezig.’
Mooie dood > García vond het een ‘enorm aangrijpend traject’.
‘Ik neem mijn werk zelden mee naar huis, maar dit hield me zelfs
een paar keer wakker. Wat als er iets misgaat? Het waren zorgen om
niets, want het moment zelf verliep bijzonder rustig. Ik vond het
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Expertisecentrum Euthanasie
deed onderzoek naar de
psychiatrische patiënten die bij
hen aankloppen. Het overgrote
deel van de hulpvragers
heeft ernstige en complexe
psychiatrische problematiek.

Ze lijden ernstig, zonder
zicht op verbetering. Van hen
krijgt 9,5 procent euthanasie.
Het Expertisecentrum heeft
zijn dienstverlening door
de coronacrisis tijdelijk
opgeschort.

prettig als zij het drankje zelf op zou drinken – daarom heet het
hulp bij zelfdoding en geen euthanasie – en dat begreep ze. Het was
een mooie dood. Ik ben naar de uitvaart geweest en daar kwamen
mensen naar me toe die dankbaar waren dat het gelukt was. Het
voelde helemaal als de goede keuze.’
Toch merkte de psychiater dat hij opgelucht was toen hij na een
paar maanden in de brief van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie las dat hij zorgvuldig had gehandeld. ‘Niet omdat ik daar
twijfels over had, maar er hangt veel af van dat oordeel. Er stonden
zelfs complimenten in die brief. Dat verraste me positief. Zoiets
verwacht je niet in zo’n officieel document.’ Dat was het moment
dat hij het echt kon afsluiten.

Roomser dan de paus > Inmiddels is García ook scen-arts. scen
staat voor Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland. ‘De
scen-arts die mijn patiënte bezocht, deed dat heel goed. Ook zij was
een steun voor mij. Ik vond dat heel mooi. Dus toen ik las dat er een
tekort aan psychiaters was die scen-arts zijn, heb ik besloten dat te
gaan doen.
In de richtlijn die de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in
2018 uitbracht, staat dat de scen-arts in het geval van een psychiatrische patiënt psychiater moet zijn, als de uitvoerder geen psychiater,
maar bijvoorbeeld huisarts is. Daarmee is de vereniging roomser
dan de paus, want daarover staat niets in de wet. Ik weet nog niet
wat ik daarvan vind. Ik word om die reden wel gevraagd bij psychiatrische patiënten, maar dat zijn er niet zoveel. Ik ga bij iedere
patiënt langs die een euthanasiewens heeft en waar een scen-arts
nodig is.
Ik hoop en geloof dat we steeds minder onderscheid maken tussen
fysieke en psychische klachten. Mensen die al jarenlang een serieuze
dwangneurose hebben, genezen daar niet ineens uit zichzelf van.
Ik vind dat je als arts tegen je patiënt moet durven zeggen: je wordt
niet meer beter. En dan lijkt het mij logisch dat voor mensen met
een psychische stoornis dezelfde mogelijkheden bestaan als voor
ieder ander.’ Z

inin
beeld
beeld
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Na de val – zoektocht van
een achterblijver

Resi Lankester
–
Nijgh & Van Ditmar
€ 21,99
Resi Lankester, freelance
journalist en redacteur, krijgt
de vraag of ze kinderen
van ‘zelfmoordouders’ wil
interviewen. Een heftige
opdracht, omdat Resi zelf zo’n
kind is. Haar vader sprong uit
het raam van zijn huis toen
Resi halverwege de twintig was.
Twee keer zelfs. De tweede keer
overleefde hij die val niet.
Hoewel iedereen die ze spreekt
voor haar interviewreeks
uiteraard een eigen verhaal
heeft, voelt Resi hoe fijn het is te
praten met mensen die toch min
of meer begrijpen wat zij heeft
meegemaakt. Want dat is iets
wat je alleen maar kunt ervaren.
Dat realiseer je je ook als lezer:
hoe knap Resi je ook meeneemt
in haar verhaal – en dat van
de mensen die ze sprak –, je
kunt nooit werkelijk begrijpen
hoe het is als je het niet hebt
meegemaakt.
Nu geldt dat ongetwijfeld voor
alle ingrijpende gebeurtenissen
in een mensenleven, maar de
vragen waar je als kind mee
blijft zitten als een van je
ouders ervoor heeft gekozen

uit het leven te stappen, zijn
eindeloos en zullen voor altijd
onbeantwoord blijven. Zo blijkt
ook uit Na de val. Zelfs als je
wéét dat je vader dood wil. Want
daar heeft Resi het wel met hem
over, zeker na zijn eerste poging.
Maar de vragen die ze echt zou
willen stellen, durft ze niet te
stellen. Vragen als: hoe voelt
het om niet dood te zijn? Hoe
voelde het om dood te willen?
Hoe voelde het om te springen?
Besef je nu dat je zoveel van
me houdt dat je niet nog eens
springt? Als ze ze wel had durven
stellen, waren de antwoorden
vermoedelijk allesbehalve
bevredigend geweest.
Vervolgens zit ze met allemaal
vragen die zich steeds aan haar
op blijven opdringen na zijn
dood, zoals: wat is mijn rol
geweest? Had ik meer moeten
doen of juist minder? En was
het echt onvermijdelijk? ‘Ik
word er echt heel moe van,
van al dat interne gevraag
dat niet ophoudt. Ik loop
weer naar binnen, ongedurig
bijna, alsof de vragen aan me
vastgeplakt zitten en ik ze van
me af kan schudden door me te
verplaatsen.’ Niets is natuurlijk
minder waar.
Resi heeft een missie: ze wil
het taboe rondom zelfdoding
doorbreken. Ze gelooft dat het
nabestaanden helpt om erover
te praten. Het boek is ook een
prachtig eerbetoon aan de
relatie met haar vader, een
erudiete, fascinerende man. En
een ingewikkelde en moeilijke
man. Ze is eerlijk, openhartig,
kwetsbaar en enorm sterk
en heeft daarmee een boek
geschreven dat de moeite van
het lezen meer dan waard is.
Voor iedereen, of je nu te maken
hebt gehad met zelfdoding in je
omgeving of niet.

ten je enorm bij de keel kunnen
grijpen is het fijn daarnaast een
handelingsperspectief aangeboden te krijgen.
‘Het gevoel dat ons huis besmeurd en besmet is, vol met dat
wat heeft plaatsgevonden. Al die
mensen die hier hebben rondgelopen. Brandweer, ambulance,
politie… Ze moeten het huis uit.
Het huis moet schoon.’ Op de
pagina daarnaast komt dan de
theorie van professor dr. Jos de
Keijser aan bod, die het heeft
over GELD-reacties. Gedrag (zoals
opruimen en schoonmaken),
emoties (zoals woede, angst en

Verder leven na zelf
doding – een rouwproces

verdriet), lichaam (fysieke pijn)

overdacht

komt nooit meer goed’ of juist ‘ik

Nico van der Heiden en
Harriëtte Modderman

moet weer genieten’).

–

theoretisch. Achter op het boek

Acco, € 24,95
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Zo verliep de tijd die me
toegemeten was
Dirk Van Duppen,
opgetekend door
Thomas Blommaert
–
Uitgeverij epo,
€ 15,00
Dirk van Duppen las op 30 augustus 2019 zijn eigen doodvonnis: terminale pancreaskanker.
Wie de Belg kent, weet dat hij
een idealist was. Maar niet
iemand die het bij enkel dromen
en praten over zijn idealen liet;
hij kwam in actie. Hij was arts,
schrijver en politicus. Hij opende
een Geneeskunde voor het volkpraktijk, waar patiënten gratis
geneeskundige zorg konden
krijgen. Bovendien werkte hij
samen met zijn vrouw in Palestijnse vluchtelingenkampen en
was hij medeoprichter van de
organisatie Geneeskunde voor de
Derde Wereld.
Vervolgens werd hij actief voor
de lokale marxistische Partij
van de Arbeid in het Antwerpse
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Deurne. Met zijn partij streed
hij voor betaalbare medicijnen
en tegen fijnstof. In de wijk De
Bres, waar Van Duppen woonde,
hadden zes op de tien peuters
astma!
De strijd die hij voerde, als
David tegen Goliath, zoals hij
zelf omschrijft, was succesvol. Er
werd 1,25 miljard euro vrijgemaakt voor overkappingen om
de uitstoot van het verkeer tegen
te houden. ‘Niet lang na de diagnose zit ik bij de oncoloog. We
babbelen over de oorzaken van
pancreaskanker: roken, alcoholisme, morbide obesitas, weerkerende ontstekingen, familiale
vatbaarheid. Geen daarvan gaat
voor mij op. De oncoloog spreekt
over nog een andere mogelijke
oorzaak: luchtvervuiling.’ Van
Duppen mocht de strijd tegen de
luchtvervuiling in zijn wijk dan
gewonnen hebben, voor hemzelf
kwam het wel te laat.
In dit boekje neemt Van Duppen
je mee door zijn leven. Zijn ziekte maakt daar maar een klein
deel van uit. Maar wat schrijft
hij daar mooi over! De tekst is
opgemaakt als een gedicht en
meestal voelt zo’n afwijkende
vormgeving kunstmatig aan. Hier
niet. Het is een poëtisch traktaat
van een wereldverbeteraar. Van
Duppen overleed op 30 maart
2020. Hij werd 63 jaar.

Sneeuw
Hein Doeksen
–
Boekengilde, € 18,50
‘Waarom heeft hij het haar
gisteravond niet gevraagd? Waar
haalt zij de wil vandaan om
alsmaar door te gaan? Te willen
doorleven met zo’n handicap!
Welke krachtbron heeft zij wel,
die hij niet meer heeft. Hij. Daan
van Vuuren, die niks mankeert?’
Noor, de liefde van Daans leven,
is overleden. Zijn twee kinderen en kleinkinderen wonen ver
weg. En hij is als de dood voor
aftakeling. Zijn leven is wat hem
betreft voltooid en het liefst wil
hij de bergen intrekken met een
fles whisky en daar zijn einde
opzoeken.
In deze onderhoudende roman onderzoekt Doeksen alle
emoties, schommelingen en
meningen die tijdens dit proces
voorbijkomen. Bij Daan zelf,
maar ook bij zijn vrienden en
zussen, met wie hij uitvoerige
gesprekken over het onderwerp
voert. Daan is niet depressief, hij
kan nog intens genieten, van het
zeezeilen met zijn goede vriend
Thom bijvoorbeeld. De schok
is dan ook groot als Thom hem

vertelt de boot te gaan verkopen, omdat hij het zeilen fysiek
niet meer aankan. Het zijn juist
dát soort beslissingen die Daan
niet wil nemen in zijn leven.
Liever sterft hij in het harnas. Hij
heeft een mooi leven gehad. En
nu is het voltooid. Toch?
Wat heel mooi is aan deze roman dat het nergens ongenuanceerd of simpel wordt. Nadenken
over de dood is nu eenmaal
ingewikkeld. En verhalen van
anderen lezen, of ze nu fictief
zijn of niet, helpt bij het nadenken over je eigen standpunt. Z
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HOGE RAAD BEVESTIGT: EUTHANASIE MAG OOK BIJ VERGEVORDERDE DEMENTIE

nvve-nieuws

[

Euthanasie mag ook worden gegeven aan
patiënten met vergevorderde dementie.
Dat heeft de Hoge Raad eind april bevestigd in de zaak tegen de verpleeghuisarts
die in 2016 een wilsonbekwame 74-jarige
patiënte euthanasie had gegeven.
Eerder werd de arts, inmiddels met
pensioen, door de rechtbank ontslagen
van rechtsvervolging. Het Openbaar
Ministerie ging in cassatie ‘in belang der
wet’. De uitspraak van de Hoge Raad zou
geen gevolgen meer hebben voor de arts.
Die kreeg daarmee definitief dus geen straf
opgelegd. Het is voor het eerst sinds de
euthanasiewet in werking trad, in 2002,
dat de Hoge Raad zich over de uitleg van
de wet uitspreekt.

ARTSEN IN BELGIË
VRIJGESPROKEN NA
EUTHANASIE AAN
PSYCHIATRISCHE PATIËNT
[

Een volksjury in België heeft begin
dit jaar twee artsen en een psychiater
vrijgesproken van ‘gifmoord’. De drie
waren in 2010 betrokken bij de euthanasie
op basis van psychisch lijden aan de
38-jarige Tine Nys. De zaak deed veel
stof opwaaien. Het was de eerste keer in
België dat artsen zich voor de rechtbank
moesten verdedigen voor de uitvoering
van een euthanasie. De Belgische
euthanasiewetgeving werd, net als in
Nederland, in 2002 van kracht.
Tegen het vonnis heeft het Openbaar
Ministerie geen cassatieberoep
aangetekend. Daardoor is de vrijspraak
definitief. De familie van Nys deed dat
wel. De artsen zouden mogelijk nog een
schadevergoeding moeten betalen.
De psychiater, Lieve Thienpont, houdt
zich al jaren bezig met patiënten die
vanwege psychisch lijden om euthanasie
vragen. In haar boek Libera me uit 2015
breekt ze een lans voor deze patiënten. De
zaak heeft zo’n tien jaar geduurd. In de

De Hoge Raad bevestigde ook dat een
arts aan de wilsonbekwame patiënt
geen bevestiging hoeft te vragen over
diens schriftelijk euthanasieverzoek.
Daarnaast stelde het hoogste rechtscollege
dat een wilsverklaring ‘niet eenduidig’
hoeft te zijn. Door de wilsverklaring te
interpreteren en de omstandigheden
te beoordelen moet de arts voldoende
zekerheid verkrijgen dat de situatie is
ontstaan waarin de patiënt had willen
overlijden. Dit is positief nieuws voor alle
mensen in Nederland die een schriftelijk
euthanasieverzoek opstellen.
De NVVE is dan ook tevreden over de
uitspraak van de Hoge Raad. Ze verwacht
dat artsen zich erdoor gesteund voelen.
Het komt in de praktijk weinig voor

dat euthanasie wordt verleend aan
wilsonbekwame patiënten met dementie.
NVVE-directeur Agnes Wolbert: ‘Ons advies
blijft dat patiënten samen met de arts en
naasten proberen te voorkomen dat pas bij
wilsonbekwaamheid wordt gesproken over
euthanasie. De NVVE beveelt hierin een
proactieve houding van de arts aan.’
De NVVE heeft zich altijd op het standpunt
gesteld dat een arts die zo zorgvuldig
handelt als de verpleeghuisarts deed, zich
niet voor een strafrechter zou hoeven te
verantwoorden. De Hoge Raad zegt dat
strafvervolging inderdaad niet altijd de
meest aangewezen reactie is. De toetsing
of euthanasie zorgvuldig is uitgevoerd,
moet in principe buiten het strafrecht
plaatsvinden.

Belgische krant De Standaard zei ze: ‘Het
belangrijkste is dat we kunnen verdergaan
met het helpen van mensen die geen
perspectief meer hebben op een humaan
leven of een humane dood, als hun lijden
onomkeerbaar is. Het is ook een erkenning
voor mensen die zwaar psychisch lijden.
Soms is dit nog het enige wat we voor hen
kunnen doen.’

4,2 procent overleden ten gevolge van
euthanasie. Dat percentage is al jaren
redelijk stabiel. De NVVE stelt bovendien
vast dat er een zeer gering aantal zaken
is waar een RTE vraagtekens bij plaatst.
Vorig jaar vond de RTE in slechts 4 op de
6361 gemelde zaken dat niet aan alle
zorgvuldigheidseisen was voldaan. Dat is
minder dan 0,1 procent.
De NVVE noemt het bijzonder dat vorig jaar
17 keer euthanasie is verleend aan een
(echt)paar en dat in al die gevallen aan de
zorgvuldigheidseisen is voldaan. Uiteraard
moeten beide personen aan de criteria
voldoen, maar het feit dat aan deze innige
wens van een paar kan worden voldaan,
getuigt van een groot invoelend vermogen
van de betrokken artsen, aldus de NVVE.
Euthanasie wordt nog steeds vooral
verleend aan mensen die lijden
aan kanker, aandoeningen aan het
zenuwstelsel, hart- en vaataandoeningen,
longaandoeningen en een combinatie van
aandoeningen. In twee van de in 2019
ontvangen meldingen is de euthanasie
verleend op grond van een schriftelijk
euthanasieverzoek van een patiënt
met vergevorderde dementie. In beide
zaken concludeerde de RTE dat aan de
zorgvuldigheidseisen was voldaan.Z

NVVE OVER JAARVERSLAG RTE:
BEWIJS DAT EUTHANASIEPRAKTIJK ‘BIJZONDER
ZORGVULDIG’ IS
[

Het jaarverslag van de Regionale
Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)
over 2019 bewijst opnieuw dat de
euthanasiepraktijk in Nederland bijzonder
zorgvuldig is. Dat zegt de NVVE in reactie
op het verslag dat half april werd
gepubliceerd.
Het aantal gemelde gevallen is weliswaar
3,8 procent hoger dan het jaar ervoor,
maar vertoont al lange tijd geen grote
schommelingen. Van het totaalaantal
sterfgevallen in Nederland in 2019 is
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AGENDA NVVE VANWEGE CORONACRISIS AANGEPAST, GEEN ALV OP 6 JUNI

Alle bijeenkomsten opgeschort
De regiobijeenkomsten, Café Doodnormaal, onze lezingen en

presentaties en de spreekuren over wilsverklaringen zijn tot
nader order opgeschort. Huisbezoeken van consulenten zijn
eveneens tot nader order vervallen.
Onze telefonische dienstverlening is daardoor nog belangrijker
geworden. De Ledenadministratie en het Adviescentrum
krijgen flink wat vragen te verwerken. Ze worden bijgestaan
door de vrijwilligers, die soepel omschakelden van persoonlijke
naar telefonische consulten. Op de website staat een overzicht
van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop. Die
actualiseren we zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.
Zolang de beperkingen van kracht blijven, houdt de nvve de
dienstverlening aan de leden zo goed mogelijk in stand. We
zijn zoals gebruikelijk bereikbaar via (020) 620 06 90, via het
contactformulier op de website of per e-mail via info@nvve.nl.

WAT KAN DE NVVE VOOR U DOEN?
WILSVERKLARINGEN
[

De nvve geeft wilsverklaringen uit
waarmee u uw wensen rond het
levenseinde kunt vastleggen. Zo is het
voor artsen en uw naasten duidelijk
wat u wilt. U kunt de wilsverklaringen
online opstellen via nvve.nl. Dat is gratis.
Wilsverklaringen op papier kosten E 10.
De penning waarmee u verklaart dat
u niet wilt worden gereanimeerd, is
te bestellen via patiëntenfederatie.nl.
De Patiëntenfederatie nam de nietreanimerenpenning twee jaar geleden van
de nvve over.

LEDENADVIESRAAD
[

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

RAAD VAN BESTUUR NVVE

[

[

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

Agnes Wolbert
Dick Bosscher

ADVIESCENTRUM
[

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

RAAD VAN TOEZICHT NVVE
[

Voorzitter:
prof. dr. Job Cohen
Leden:
mr. Barbara Middeldorp
drs. Maarten ten Doesschate
prof. dr. Eddy Houwaart
drs. Flip Sutorius
Jos van der Geest

ADRES
[

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

nvve-diensten

De nvve heeft de agenda voor de komende tijd opnieuw
aangepast. Aanleiding daarvoor zijn de maatregelen die het
kabinet op 21 april bekendmaakte. Het ledenoverleg van 28 april
en de Algemene Ledenvergadering (alv) van 6 juni zijn definitief
geschrapt. Alle agendapunten van de alv schuiven door naar de
vergadering in december.
In de junivergadering stond de vaststelling van de jaarrekening
gepland. Die moet dus plaatsvinden in december. Uit oogpunt
van transparantie wordt de jaarrekening binnenkort op onze
website geplaatst, met de kanttekening dat de alv deze nog
moet vaststellen.
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Zij die achterblijven…
marijke hilhorst

Toen Frederik begon, verzocht hij zijn vrouw hem eerst

Hem was al een ruime portie leven gegund. Zijn

helemaal uit te laten praten voor ze een reactie gaf.

tachtigste verjaardag had hij een half jaar geleden

Achteraf snapt Annelies dat want, zo bekent ze: ‘Anders

gevierd met familie en wat vrienden. Niet uitbundig,

zou ik hem al na twee zinnen in de rede zijn gevallen.

maar gezellig was het wel geweest. Een doodswens had

Ik wilde niet over sterven praten. Hij wel.’

hij niet, angst voor de dood ook niet.

Aanleiding voor het gespreksonderwerp was het

Annelies vertelt het rustig. ‘Aanvankelijk had Frederik

coronavirus geweest. Dat had Frederik aan het denken

het vooral over de rationele argumenten om een

gezet. Zou hij, mocht hij besmet raken, zich laten

dergelijke zware, belastende opname te weigeren. Maar

opnemen op een intensive care? Daar aan de beademing

wat me overtuigde, was wat daarop volgde. Hij zei: “Het

liggen? Twee, drie weken in slaap worden gehouden, er

belang van de liefde wordt onderschat. Wekenlang alleen

beroerd uitkomen, als hij het al zou overleven? Hij had

zijn, geïsoleerd worden, dat is geen leven. Dat jij mijn

het gevoel gekregen dat het leven op rantsoen was gezet;

wang streelt, mijn hand vasthoudt, naar me glimlacht,

er niet genoeg over was voor iedereen. Er moesten keuzes

een – zelfs flauw – grapje maakt, is me meer waard dan

worden gemaakt.

langer leven.”’

